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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 
procedimento de Pós-Avaliação o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE), relativo ao “Parque Eólico de Picos – Vale do Chão”, cujo proponente é a empresa Parque 
Eólico de Vale do Chão, SA. 

O presente projecto de execução é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 2161 sobre o 
estudo prévio do mesmo. A respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi proferida, em 
2010/04/19, por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, reiterando a proposta de decisão da 
Comissão de Avaliação (CA), que emitiu parecer favorável condicionado. 

A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da CA nomeada no âmbito do 
procedimento de AIA, para verificação da conformidade do Projecto de Execução com a DIA. 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

- APA – Dr.ª Rita Fernandes; 
- APA – Dr.ª Clara Sintrão; 
- Instituo da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) – Dr.ª Silvia Neves; 
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) – Dr.ª Maria Ramalho; 
- Direcção Regional de Cultura do Centro (DRC C) – Dr.ª Maria Helena Frade; 
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR C) – Arq. Luís Gaspar 

Matos e Eng. Ivo Beirão. 
- Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) – Arq. João Jorge. 

No âmbito deste processo foi analisado o RECAPE, acompanhado pelo Sumário Executivo, e os Projectos 
de Execução, bem como a Simulação Visual. 

Foi realizada uma visita ao local de implantação do Projecto, cujo relatório se anexa (Anexo I). 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Parque Eólico de Picos – Vale do Chão irá localizar-se na serra da Lousã, abrangendo as freguesias de 
Alvares, do concelho de Gois, freguesia do Coentral, concelho de Castanheira de Pêra. 

O corredor da Linha Eléctrica atravessa as freguesias de Coentral e Castanheira de Pêra, do concelho de 
Castanheira de Pêra. 

O Projecto insere-se em duas áreas sensíveis. Do ponto de vista da conservação da natureza, tanto a 
área do Parque Eólico como o corredor da Linha Eléctrica inserem-se no Sítio de Interesse Comunitário 
(SIC) PTCON0060 – Serra da Lousã. Na área do Parque Eólico situa-se ainda o Conjunto Classificado de 
S. António das Neves, que constitui um Imóvel de Interesse Público. 

Prevê-se que o presente projecto produza, em média, cerca de 90 GWh/ano. 

O Projecto será constituído pelos elementos a seguir mencionados e representados na cartografia do 
Anexo II: 

Elementos do Projecto Principais Características 

Aerogeradores 

12 aerogeradores 
Potência unitária de 2º50 kW 

Torre (em aço) – 80 m de altura 
Diâmetro das pás – 82/92 m 

Fundação – 225 m
2
  

Plataforma de montagem – 1150 m
2 
 

Faixa de rodagem com 5 m de raio em torno da torre 

Rede de Cabos Subterrâneos 
20 kV; 4287 m de extensão; Largura média – 0,5 m 

Vala de cabos maioritariamente ao longo dos acessos 

Acessos 

Acesso ao Parque Eólico pela EN236, EN347, acesso aos Parques 
Eólicos de Safra e Coentral, e EN236 

Acessos a construir – 323 m de extensão 
Acessos a beneficiar – 5610 m de extensão (3009 m tout-venant,  

2601 m em betuminoso) 
Largura do acesso – 5 m (mais 0,5 m de valeta) 

Subestações e Edifícios de Comando 580 m
2
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Ponto de Interligação 
Subestação de Penela 

Ligação do Parque Eólico à Subestação do Parque Eólico da Lousã II 

Linha Eléctrica 60 kV; 42 apoios; 9615 m de extensão 

Estaleiro 1000 m
2
  

Torre Meteorológica Estrutura metálica em treliça, espiada 

 

Não é apresentada a localização exacta da torre meteorológica e do estaleiro. 

De acordo com o Projecto de Execução, será afectada uma área total de 61460 m2, durante a construção, 
e de 59272 m2, durante a exploração. Ao nível da movimentação de terras, é expectável um equilíbrio 
entre os volumes de escavação e aterro (cerca de 30 400 m3 cada), não se prevendo material sobrante. 

De acordo com os cronogramas apresentados, a fase de construção do Parque Eólico terá uma duração 
total de 14 meses e a Linha Eléctrica de 9 meses.  

Da análise comparativa do Projecto de Execução com o Estudo Prévio (solução estudada no EIA), 
verificaram-se as seguintes alterações: 

- Redução da extensão da zona de cumeada afectada; 

- Alteração da localização dos aerogeradores, dentro da área prevista inicialmente para implantação 
do Parque Eólico, e respectivo traçado de acesso; 

- Numeração dos aerogeradores alterada, passando a contagem a ser efectuada de Este para 
Oeste); 

- Redução significativa da extensão de acessos a construir e ligeiro aumento da extensão de acessos 
a beneficiar. 

3. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 

O período do Acompanhamento Público decorreu durante 10 dias úteis, de 5 a 18 de Abril de 2011. 
Durante este período foi recebido um parecer da EDP, Renováveis.  

Esta entidade, actual proprietária dos Parques Eólicos de Coentral e Safra, situado nos concelhos de 
Castanheira de Pêra e Lousã, reclama do layout de presente projecto, nomeadamente a localização 
prevista para a implantação dos aerogeradores 3 e 4. 

Esta posição decorre, por um lado, do facto de, resultante do procedimento de AIA dos referidos parques 
eólicos, ter sido emitida uma DIA que, pela proximidade ao aeródromo existente e aos elementos 
patrimoniais de Santo António da Neve, condicionava a implantação de aerogeradores no local agora 
previsto para a instalação dos aerogeradores 3 e 4 do Parque Eólico de Picos - Vale do Chão e, por outro, 
porque o aerogerador 3 interfere directamente com o funcionamento da Torre Meteorológica Permanente 
(TMP) dos Parques Eólicos de Coentral e Safra. 

Acresce, por último, que os terrenos agora previstos para a instalação deste projecto serão por decerto 
terrenos sobre os quais detém direitos de cessão. 

Em face do exposto, a EDP, Renováveis considera que os aerogeradores 3 e 4 do Parque Eólico de Picos 
- Vale do Chão deverão ser relocalizados para Norte do vértice geodésico de Neve. 

Relativamente às condicionantes impostas no Parque Eólico de Safra, foi identificado pela ANA – 
Aeroportos de Portugal, durante o respectivo procedimento de AIA, o impacte sobre o aeródromo do 
Coentral, considerado como uma importante base de apoio do combate aos incêndios florestais, 
verificando que os aerogeradores S1, S2 e S3 iriam perfurar as superfícies limitativas de obstáculos do 
referido aeródromo. O Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil corroborou com este impacte 
negativo, realçando o condicionamento (ou mesmo obstrução) à operacionalidade das aeronaves no 
combate a incêndios florestais na envolvente ao Parque Eólico e o facto da localização do aerogerador 
S1, a menos de 200 metros da pista de Santo António das Neves, não garantir a segurança das 
aeronaves, dada a altura das torres e a variação do plano das pás, inviabilizando a utilização desta pista 
pelos meios aéreos de combate a incêndios. Assim, face ao referido por estas entidades, foi previsto na 
DIA a necessidade de relocalizar/remover os aerogeradores S1, S2 e S3 dentro da área estudada, 
garantindo que os pontos mais elevados com a pá na vertical não excedam a cota máxima de 1215 m, 
referenciada ao Datum Vertical Marégrafo de Cascais. 

No procedimento de AIA do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão, o layout inicial do Parque 
contemplava a localização de dois aerogeradores na área do aeródromo e outros dois na envolvente 
próxima, não coincidindo qualquer uma destas posições com as localizações inviabilizadas do Parque 
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Eólico de Safra. No entanto, o EIA refere que o aeródromo, propriedade da Câmara Municipal de 
Castanheira de Pêra, será desactivado dada a sua utilização muito residual. 

No âmbito da Consulta Pública desse procedimento, foi recebido parecer da ANA – Aeroportos de 
Portugal, que desconhecia o processo de desactivação do aeródromo e alertou para os condicionantes 
decorrentes da existência do mesmo, considerando que estaria comprometida a viabilidade do Projecto. 

Face aos elementos disponíveis, foi previsto na DIA do Parque Eólico de Picos – Vale do Chão a 
necessidade de Compatibilizar o Projecto com o disposto no Plano Director Municipal (PDM) de 
Castanheira de Pêra, nomeadamente no que concerne à utilização da área do aeródromo e de obter o 
parecer da ANA – Aeroportos de Portugal, no que se refere à utilização da área do aeródromo. 

Por outro lado, embora tivesse sido apresentado no EIA um parecer da Autoridade Nacional de Protecção 
Civil (ANPC), que não refere a existência de condicionantes que inviabilizem de imediato o Projecto, dada 
a utilização do aeródromo para o combate a incêndios, foi solicitada na DIA a obtenção de parecer dos 
Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos pelo Projecto, para identificação de 
eventuais condicionantes. 

Decorrente de outras condicionantes impostas à execução do presente projecto, foi apresentado um 
layout reformulado que contempla a localização de um aerogerador no aeródromo e dois aerogeradores a 
Sudeste deste (locais previstos para os referidos aerogeradores S1 e S2 do Parque Eólico de Safra). 
Contudo, no presente RECAPE é apresentado o Aviso n.º 1665/2011, de 17 de Janeiro, que altera o PDM 
de Castanheira de Pêra, revogando o artigo onde constava o aeródromo como instalação municipal e 
eliminando todas as proibições de construção nessa área. É ainda apresentado um parecer da ANA – 
Aeroportos de Portugal que concluiu que, face à deliberação da Câmara Municipal de Castanheira de 
Pêra, as condicionantes indicadas para o aeródromo deixam de fazer sentido. 

Relativamente ao parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil, não foi apresentado no RECAPE 
qualquer resposta desses serviços. 

Assim, o projecto em análise será avaliado à luz da situação actual, nomeadamente da deliberação da 
Câmara Municipal, devendo no entanto ser obtido o parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil, 
de forma a conhecer a existência de condicionalismos ao nível do combate a incêndios. 

No que concerne às condicionantes decorrentes da existência do imóvel classificado de Santo António da 
Neve, o presente projecto ficou condicionado na DIA à necessidade de Relocalizar/remover o aerogerador 
12, de forma a minimizar o impacte visual sobre o conjunto “Poços da Neve e Capela de Santo António da 
Neve”, e não colocar qualquer aerogerador a Oeste da posição proposta para o aerogerador 11, aspectos 
que foram cumpridos e que conduziram, juntamente com outros condicionantes, à alteração do layout do 
Parque. Recorda-se que o Parque Eólico de Safra já havia sido condicionado pela presença deste 
elemento patrimonial, tendo apenas sido necessário o ajuste do traçado da rede de cabos que deveria 
estar a menos de 50 metros do Complexo Neveiro e Ermida de Santo António da Neve. 

4. ANÁLISE DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria n.º 330/2001, de 2 
de Abril, designadamente, quanto às normas técnicas para a sua estrutura. Este documento foi analisado, 
juntamente com os Projectos de Execução, com o objectivo de verificar o cumprimento dos aspectos 
mencionados na DIA. 

De seguida será efectuada uma análise pormenorizada dos aspectos previstos na DIA e abordados no 
RECAPE que merecem algum tipo de comentário. Considera-se que, face aos dados disponíveis, os 
restantes pontos da DIA foram cumpridos. 

Condicionantes 

2. Relocalizar/remover o aerogerador 12, de forma a minimizar o impacte visual sobre o conjunto “Poços 
da Neve e Capela de Santo António da Neve”, e não colocar qualquer aerogerador a Oeste da posição 
proposta para o aerogerador 11. 

Atendendo a que no RECAPE, embora se afirme que o aerogerador 12 (do estudo prévio) foi 
relocalizado e não foi colocado qualquer aerogerador a Oeste da posição inicialmente proposta para o 
aerogerador 11 (do estudo prévio), verificou-se na visita ao local que alguns dos aerogeradores 
continuariam a ser visíveis do conjunto “Poços de Neve e Capela de Santo António da Neve”. Assim, 
foi solicitada a simulação visual dos aerogeradores a partir deste conjunto. 
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Da análise da Simulação Visual, verifica-se que o ajuste do layout do Parque Eólico dá cumprimento a 
esta condicionante, não evitando mas minimizando o impacte visual sobre a envolvente do imóvel 
classificado. 

Elementos a Entregar em Fase de RECAPE 

1. Análise de localizações alternativas para os aerogeradores 1, 2 e 12, indicando os eventuais impactes 
adicionais e as medidas de minimização a implementar. 

A relocalização dos aerogeradores 1, 2 e 12 (do estudo prévio) conduziu a um rearranjo do layout do 
Parque Eólico, tendo sido acrescentado um aerogerador a Oeste da linha central de aerogeradores e 
um aerogerador na zona do marco geodésico da Neve, a Este dessa linha. Foram ainda relocalizados, 
para Oeste, os dois aerogeradores previstos inicialmente para a proximidade da Capela.  

No RECAPE é mencionado que foram minimizados os impactes identificados, realçando as questões 
da afectação do Penedo de Góis e das rotas de aves de rapina e outras planadoras. 

De facto, considera-se que a nova localização dos dois aerogeradores que afectavam a unidade de 
relevo e paisagem dos Penedos de Góis, assim como os habitats e espécies associados, salvaguarda 
os Penedos de Góis e não tem impactes negativos significativos sobre os valores naturais presentes. 

Esta relocalização garantiu ainda um maior afastamento e a não afectação das áreas demarcadas 
como “Áreas de instabilidades das vertentes”. 

Por outro lado, verifica-se, tal como já mencionado, a minimização do impacte visual dos 
aerogeradores sobre o imóvel classificado. Mantendo-se visíveis, parcialmente, dois aerogeradores, a 
localização do aerogerador 1 (do projecto de execução) assegura um impacte visual menos agressivo 
a partir de Santo António da Neve.  

Acresce ainda que foi salvaguardada a não destruição da área arbórea que separa o aeródromo da 
área correspondente ao Santo António da Neve, contribuindo igualmente para a minimização do 
impacte sobre o elemento patrimonial. 

Todavia, no que concerne aos aerogeradores 3 e 4 (do projecto de execução), estes localizam-se 
agora numa zona considerada sensível para a avifauna e mais próximo do Parque Eólico de Safra, 
induzindo assim uma continuidade de aerogeradores nestas duas cumeadas. O impacte destas novas 
posições não foi analisado. 

Assim, deverão ser reanalisados os impactes sobre a avifauna e os morcegos, decorrente da nova 
localização destes dois aerogeradores, e a eventual proposta de medidas de minimização, ficando a 
construção dos mesmos condicionada aos resultados desta análise e ao respectivo parecer da CA. 

Importa ainda salientar o parecer recebido no âmbito do Acompanhamento Público, proveniente da 
EDP, Renováveis, que alega que os aerogeradores 3 e 4 (com novas posições) interferem com a torre 
meteorológica do Parque Eólico de Safra e estão previstos em terrenos sobre os quais detém direitos 
de cessão. 

Esta questão deveria ter sido abordada nesta análise, no entanto, considera-se ser da competência da 
entidade licenciadora avaliar o presente cenário. Assim, deverá ser dada informação à Autoridade de 
AIA sobre esta situação, antes do início da construção do Projecto. 

2. Levantamento cartográfico de populações de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) e habitats naturais com estatuto de protecção legal (ripícolas, 
rupícolas e charnecas húmidas) na área do Projecto (Parque e Linha). 

O estudo apresentado dá resposta ao solicitado na DIA. 

O layout do Parque Eólico evita a afectação dos habitats e espécies RELAPE identificadas no estudo, 
sendo no entanto de realçar que, as manchas mais próximas da obra, designadamente os 
afloramentos rochosos associados aos Habitats 8220 e 8230, e espécies RELAPE, deverão ser 
sinalizados e salvaguardados de qualquer perturbação. 

No corredor da Linha Eléctrica é prevista a afectação de Habitat 4030, 9340pt e 9230pt1, decorrente da 
necessidade de efectuar a gestão de combustível numa faixa de protecção da Linha (com largura 
correspondente à projecção vertical dos cabos condutores mais, pelo menos, 7 m). Todavia, é proposto 
no estudo o desenvolvimento de um plano de gestão de combustível, de forma a evitar a criação de 
uma faixa desprovida de vegetação e a afectação significativa destes biótopos, que deverá considerar, 
por exemplo, o decote dos exemplares arbóreos e não a sua remoção ou corte raso. Este plano deverá 
ser apresentado à Autoridade de AIA, aquando do início desta construção. 
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Alerta-se ainda para a necessidade de delimitar as manchas correspondentes aos habitats 9340pt e 
9230pt1, bem como do habitat 8230, mais próximas do corredor da Linha, durante a construção da 
mesma. 

Embora se considere que a localização dos apoios e a altura da Linha permita a não afectação 
significativa dos habitats associados à galeria ripícola da ribeira de Pêra e dos carvalhais envolventes, 
dada a necessidade de efectuar o decote de árvores e a importância ecológica destes habitats, solicita-
se que o ICNB seja informado do início dos trabalhos associados à instalação da Linha próximos dos 
apoios AP24 e AP25, no sentido de poder acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. 

A construção do apoio AP04 e a abertura da faixa de protecção da Linha Eléctrica deverão também ser 
efectuados de forma a não pôr em causa a salvaguarda da mancha de habitat 9340pt1 assinalado no 
estudo. Assim, solicita-se que, aquando do início dos trabalhos de instalação da faixa de protecção 
nesta área, o ICNB seja igualmente informado. 

3. Primeiros resultados da monitorização do Ano 0, relativos à avifauna, quirópteros e flora e vegetação, 
indicando as áreas mais sensíveis a salvaguardar (nomeadamente, locais de nidificação, abrigos de 
morcegos, manchas de espécies RELAPE e habitats relevantes para a conservação da natureza) e/ou 
alvo de medidas de minimização adequadas. 

Relativamente à avifauna, foram identificadas duas zonas sensíveis para as aves – Penedos de Góis, e 
área do aeródromo e marco geodésico da Neve. No caso dos Penedos de Góis, a área foi 
salvaguardada com a remoção dos aerogeradores previstos para esse local. No que se refere à zona 
do aeródromo e do marco geodésico da Neve, estão previstos quatro aerogeradores para essa área, 
acrescendo ao já existente Parque Eólico de Safra. 

Segundo os resultados da monitorização do Ano 0, esta segunda área parece constituir um dos 
territórios de alimentação das aves, sendo uma das zonas com maior número de voos de caça 
contabilizados. Prevê-se assim um maior risco de colisão das aves com os aerogeradores, embora o 
Sumário Executivo da Monitorização do Ano 0 afirme que não foram registados, até à data, indícios de 
mortalidade de rapinas e outras planadoras em parques eólicos envolventes com utilizações 
semelhantes por parte das aves. 

Este aspecto deveria ter sido considerado na análise requerida no Elemento 1, bem como a presença 
de um outro parque eólico, tal como já mencionado. 

Por outro lado, importa questionar o porquê da não apresentação do relatório de monitorização na 
íntegra, uma vez que, segundo a informação do respectivo Sumário Executivo, a monitorização do Ano 
0 se encontra concluída. 

No que concerne aos quirópteros, foi apresentado o relatório de monitorização do Ano 0, sendo de 
realçar que a actividade de morcegos foi considerada moderada-baixa e, pontualmente, elevada nos 
meses de Abril e Agosto. Foram identificados dois abrigos com morcegos, considerando que os 
mesmos não se encontram passíveis de sofrer perturbação decorrente da construção, pelo que não 
será efectuada monitorização da fase de construção. Considera-se que este aspecto não se encontra 
devidamente fundamentado, suscitando dúvidas sobre a necessidade de realização trabalhos de 
monitorização na fase de construção, tal como previsto na DIA e recomendado nas orientações do 
ICNB.  

4. Reanálise, com base na configuração final dos aerogeradores, do ambiente sonoro e demonstração do 
cumprimento dos critérios estabelecidos na legislação em vigor, recorrendo a medições e simulações 
adequadas. Definição, se necessário, de medidas de minimização e plano de monitorização. 

No RECAPE é apresentado uma Estimativa da Emissão Sonora. Da análise do relatório considera-se 
de realçar os seguintes aspectos: 

- É referido que a habitação de Povorais mais próxima do Parque Eólico é o receptor sensível mais 
crítico nas condições actuais, não permitindo com a cartografia apresentada se corroborar essa 
afirmação. Por consulta das imagens do Google EarthTM, datadas de Outubro de 2006, identifica-se 
um edifício a cerca de 400 m a S-SW do aerogerador 2, em que o valor estimado será próximo de 
50 dB(A), outro a cerca de 800 m a Sul do aerogerador 11, onde o valor será cerca de 45 dB(A), e 
um outro a cerca de 500 m a NE do aerogerador 12, com valor estimado entre 35-39 dB(A). 

- Não é mencionado o método de cálculo do ruído particular (ruído exclusivamente originado pelo 
Parque), nem os principais pressupostos. De igual modo, não é referido o software utilizado para 
obtenção do mapa de ruído (Figura 5). Realça-se que o espectro de emissão dos aerogeradores em 
terços de oitava será um dado conhecido do proponente, já que os níveis de potência sonora para 
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os modelos de aerogeradores em causa foram determinados, segundo o relatório, de acordo com a 
norma IEC 61400-11:2002. 

- Não se entende como é que a simulação (Figura 5) retrata, para todos os pontos mapeados, uma 
situação de propagação sonora sempre a jusante do Parque, ou seja, em que o vento sopra da 
fonte para o receptor. 

- Não tendo sido fornecidos valores de penalização tonal, conforme referido na página 8 do relatório, 
não pode ser afirmado que o cenário simulado é o mais desfavorável. Acresce que é considerado 
um nível de potência máxima de 104,0 dB(A), quando o relatório refere que os aerogeradores de 
modelo MM82 atingem níveis de potência máxima de 105,0 dB(A) e os de modelo MM92 o valor de 
104,2dB(A). 

- A Figura 5 não refere qual o indicador mapeado, nem abrange a totalidade da área abrangida pela 
isófona 35-39 dB(A) que delimita a área onde o ruído particular poderá contribuir para a 
ultrapassagem do valor de Ln de 45dB(A), se as zonas forem classificadas como sensíveis ou os 
receptores isolados equiparados a zona sensível. 

- Não são avaliados os impactes cumulativos com outras fontes sonoras existentes, nomeadamente, 
Parque Eólico de Safra. 

- O enquadramento legal referido no relatório, Decreto-lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, 
encontra-se revogado. Os indicadores de ruído e períodos de referência em vigor são distintos dos 
referidos na anterior legislação de ruído ambiente, pelo que, só por este motivo, os resultados 
deverão ser forçosamente reformulados. 

- Concluiu o relatório que não é necessário realizar medições acústicas da situação de referência 
porque o valor estimado, 34,5dB(A), de ruído particular (ruído exclusivamente originado pelo Parque 
Eólico) no receptor mais próximo, habitação em Povorais, é inferior ao valor aplicável em “zonas 
sensíveis”. No entanto, se existirem receptores sensíveis para os quais se preveja ruído particular 
igual ou superior a 35 dB(A), para qualquer um dos períodos de referência em vigor, não deve ficar 
afastada a necessidade de avaliar a situação de referência com medições acústicas e determinar, 
em concreto, o ruído ambiente final em cada um dos receptores sensíveis. 

Assim, considera-se que o relatório não dá cumprimento à DIA, devendo ser reformulado em 
cumprimento com a legislação em vigor em matéria de ruído ambiente (Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) e eliminando todas as deficiências apontadas.  

5. Plantas de condicionamentos (Parque e Linha) reformuladas, tendo em consideração as áreas de 
“elevada sensibilidade paisagística”, definidas no âmbito do Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) e os resultados dos estudos solicitados na presente DIA. 

Relativamente ao Parque Eólico, a planta de condicionamento, para além das condicionantes 
indicadas, deveria apresentar a delimitação das áreas identificadas como mais sensíveis para a 
avifauna, as linhas de água existentes e as “Áreas de Instabilidade das Vertentes” (mesmo tendo sido 
abandonada a área dos Penedos de Góis). 

No que concerne à Linha Eléctrica, o RECAPE enumera um conjunto de condições que não foi, na 
totalidade, transposto para a planta de condicionamentos, designadamente as servidões rodoviárias, as 
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) pertencentes ao ecossistema “Leitos de Cursos de Água”, 
as áreas sujeitas a Regime Florestal e as linhas de água. Acresce que, nos trabalhos de monitorização 
apresentados, foi identificada uma área sensível para a avifauna – Nordeste do marco geodésico do 
Cabril – que deveria ter sido cartografada na planta de condicionamentos. 

Assim, considera-se que as plantas de condicionamentos deverão ser completadas. 

8. Parecer, sobre o projecto de execução, da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, 
relativamente aos feixes hertzianos identificados na área de estudo, Autoridade Florestal Nacional, dada a 
inserção do Projecto em Perímetro Florestal e à proximidade de um Posto de Vigia, Serviços Municipais 
de Protecção Civil dos concelhos abrangidos pelo Projecto, para identificação de eventuais 
condicionantes, Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e Entidade Regional da Reserva 
Agrícola do Centro, dada a possível interferência com áreas de RAN, e Instituto Geográfico Português, 
relativamente à construção da Linha Eléctrica, ANA – Aeroportos de Portugal, no que se refere à 
utilização da área do aeródromo e à necessidade de balizagem aeronáutica, e EDP Distribuição, 
relativamente às possíveis interferências com linhas eléctricas de média tensão. 

No que concerne ao parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN), este não é claro relativamente à 
utilização das áreas pertencentes ao Perímetro Florestal de Góis, bem como à salvaguarda da 
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operacionalidade do Posto de Vigia identificado por esta Autoridade no procedimento de AIA. Assim, 
deverão ser esclarecidos estes aspectos, antes do início da obra. 

Encontra-se em falta o parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil, desconhecendo-se a 
existência de eventuais condicionantes, nomeadamente pontos de água utilizados no combate a 
incêndios cuja operacionalidade possa ser afectada pelo Projecto e que conduzam à necessidade de 
introduzir balizagem na Linha Eléctrica. Deste modo, o parecer destes Serviços deverá ser obtido antes 
do início da obra, de forma a esclarecer a existências de condicionantes e actualizando o parecer 
emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil em 2010. 

A ANA – Aeroportos de Portugal refere no seu parecer a necessidade de manter as restantes 
condicionantes relativas às instalações radioeléctricas de apoio à navegação aérea, pertenças da 
empresa NAV Portugal. No entanto, nada é mencionado no RECAPE relativamente a estas 
condicionantes, devendo este aspecto ser esclarecido antes do início da construção do Projecto.  

Esta entidade refere ainda a necessidade de balizagem do Parque Eólico e da Linha Eléctrica (vãos 
07-08 e 37-38). Segundo o RECAPE, esta balizagem encontra-se prevista de acordo com a Circular de 
Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

Medidas de Minimização 

Fase de Projecto 

Parque Eólico 

1. Deverá ser respeitado o exposto nas plantas de condicionamentos reformuladas. 

Verifica-se que as Áreas Interditas foram salvaguardadas. Embora se verifique uma afectação parcial 
da área de protecção do marco geodésico e do afloramento rochoso pelo acesso entre os 
aerogeradores 7 e 8, o acesso já existe necessitando apenas de beneficiação do pavimento, devendo 
qualquer tipo de alargamento ser efectuado para o lado oposto a estes elementos. 

Importa ainda realçar o facto dos aerogeradores 4, 5 e 6, da subestação e dos respectivos acessos se 
localizarem em Área de “elevada sensibilidade paisagística”. Assim, é necessária a implementação 
cuidada das medidas de minimização, já previstas na DIA, realçando-se a importância da redução da 
área afectada, da modelação adequada dos taludes e da implementação de uma rápida e eficaz 
recuperação do coberto vegetal nas áreas intervencionadas. 

6. Evitar a destruição de afloramentos rochosos e a utilização de zonas de maior declive. 

Tal como já mencionado, segundo a planta de condicionamentos, o acesso entre os aerogeradores 7 e 
8 atravessa afloramentos rochosos. Todavia, na visita ao local foi verificada a possibilidade dos 
mesmos serem evitados, devendo o alargamento, se necessário, do acesso ser efectuado para o lado 
contrário aos afloramentos. 

A implantação das plataformas dos aerogeradores 1, 5 e 6 (do projecto de execução) faz-se, 
sensivelmente, perpendicular às curvas de nível. Assim, tal como já referido, é necessária a 
implementação cuidada das medidas de minimização, já previstas na DIA, realçando-se a importância 
da redução da área afectada, da modelação adequada dos taludes e da implementação de uma rápida 
e eficaz recuperação do coberto vegetal nas áreas intervencionadas. 

7. Garantir a operacionalidade do Posto de Vigia (42-01), pertencente à Rede Nacional de Postos de 
Vigia. 

Deverá ser obtido parecer da AFN, antes do início da obra, que comprove a não afectação da 
operacionalidade do Posto de Vigia. 

8. Na elaboração do Plano de Acessos deverá procurar-se que os mesmos não atravessem áreas de 
elevada qualidade visual e/ou de grande sensibilidade visual e que seja optimizada a abertura e 
alargamento de acessos às diferentes frentes de obra, quanto às movimentações de terra e taludes – 
aterro e escavação. 

Tal como já foi referido anteriormente, os acessos aos aerogeradores 4, 5 e 6, e à subestação 
atravessam Áreas de “elevada sensibilidade paisagística”, realçando-se o novo acesso a construir junto 
ao aerogerador 4. Considera-se de realçar, mais uma vez, a importância da implementação cuidada 
das medidas de minimização, já previstas na DIA, relativas à redução da área afectada, modelação 
adequada dos taludes e implementação de uma rápida e eficaz recuperação do coberto vegetal nas 
áreas intervencionadas. 
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Por outro lado, questiona-se a necessidade de construção de um novo troço de acesso ao aerogerador 
2, uma vez que se localiza no aeródromo e possui actualmente acessos. 

9. Nos acessos e plataformas de montagem a construir, não utilizar materiais impermeabilizantes. 

De acordo com o RECAPE, de forma a utilizar o aceiro existente e evitar a abertura de novos acessos, 
terá de ser aplicado um revestimento betuminoso no acesso entre os aerogeradores 7 e 12, dada a 
forte inclinação que, no entanto, mantém as características permeáveis às águas pluviais e superficiais. 

Contudo, da análise do Projecto de Execução, verifica-se que está previsto o referido revestimento 
betuminoso até à ligação do acesso existente na proximidade do aerogerador 12. Deste modo, 
atendendo a que este acesso à área do Parque Eólico não será utilizado e no sentido de não incentivar 
a circulação automóvel nos acessos ao Parque Eólico, deverá ser interrompida a pavimentação com 
recurso a revestimento betuminoso no local previsto para o aerogerador 12, não sendo efectuada 
qualquer beneficiação do restante acesso. 

Reforça-se a importância de proceder à utilização de agregados que compõem o Agregado Britado de 
Granulometria Extensa (ABGE), com tonalidade mais escura, se não em todo o perfil, em particular na 
camada de desgaste dos acessos a beneficiar ou a construir, de forma a que estas superfícies não se 
tornem visualmente impactantes pela sua elevada reflectância, devendo assim, ser excluídos todos os 
materiais brancos. 

10. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas). 

No troço da Via A, em betuminoso, a drenagem faz-se por escapatórias pela encosta abaixo, 
promovendo a erosão e conduzindo a situações de ravinamento. Assim, considera-se que deverá ser 
equacionada a construção de pequenas bacias de dissipação de energia ou de infiltração, em material 
xistoso local. 

11. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em outras 
desde que devidamente justificado. 

De acordo com o RECAPE, nos troços de inclinação superior a 10% serão colocadas valetas em betão. 
Estes troços estão devidamente indicados no Projecto de Execução. 

Todavia, considera-se que deverá ser equacionada a substituição dos troços de valetas em meia cana 
e em betão, por pedra local argamassada, de forma a reduzir o aspecto artificial (tal como apresentado 
na Foto 13 do Anexo 4 do Plano de Recuperação Paisagística do RECAPE). 

12. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida ao longo dos caminhos de acesso do Parque 
Eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

A rede de cabos acompanha maioritariamente os acessos do Parque. Apenas é excepção alguns 
pequenos troços de ligação entre o acesso e os aerogeradores e, principalmente, a ligação entre os 
aerogeradores 3 e 4, que não acompanhará o acesso, mas utilizará um aceiro já existente e por onde 
passa actualmente a rede de cabos do Parque Eólico de Safra. 

Realça-se assim a necessidade de efectuar uma recuperação eficaz da vegetação nesses locais, após 
o fecho das valas de cabos. 

13. A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deverá ter em 
consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico e ser parcialmente enterrado. Os 
materiais a utilizar no revestimento exterior deverão ser adequados às características locais. 

Segundo o RECAPE, as condicionantes topográficas e naturais do local e o bom enquadramento, 
foram determinantes na selecção da localização do edifício de comando e subestação. 

Contudo, deverá procurar reduzir-se e optimizar-se a sua volumetria e/ou forma, tendo em 
consideração que o mesmo se localiza em área de Elevada Sensibilidade Paisagística, indicada na 
Planta de Condicionamentos.  

A opção pela cobertura inclinada, que se eleva sensivelmente em 3,18 m acima do pé direito, no ponto 
mais desfavorável, deverá ser reanalisada, dado reforçar o impacte visual da sua presença devido à 
sua expressão vertical e ao material utilizado. 

Por outro lado, considera-se que o material previsto para o pavimento exterior e envolvente do edifício 
de comando deverá ser reequacionado, designadamente quanto à sua natureza, e proceder-se, 
eventualmente, à sua substituição tendo em atenção que a sua integração não se faz num contexto 
urbano. Assim, deverá ser avaliada a possibilidade de recurso a materiais (pedra, xisto) usados 
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tradicionalmente na região, sugerindo-se não só a redução da área pavimentada, bem como a 
aplicação de materiais inertes (soltos) na área onde não se justifique a pavimentação com materiais 
impermeáveis. 

Relativamente à referência do material previsto para o revestimento do edifício de comando, 
considerando que não será pedra natural, deverá ser equacionada a sua substituição por materiais 
tradicionais e naturais da região, incluindo o próprio xisto, de forma a procurar evitar o recurso a 
quaisquer materiais que imprimam um aspecto artificial e descontextualizado. 

Linha Eléctrica 

15. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Da análise da Planta de Condicionamentos, verifica-se, no geral, o cumprimento da mesma. Contudo, 
tal como já mencionado, a planta deverá ser reformulada de forma a incluir todos os condicionantes 
identificados. 

Relativamente às Áreas de “elevada sensibilidade paisagística”, o troço inicial da Linha atravessa este 
tipo de áreas devendo, tal como previsto na própria planta de condicionamentos e respectivamente no 
Nível 3, ser objecto de medidas de minimização específicas, designadamente o desenvolvimento de 
uma recuperação eficaz da vegetação. 

No que concerne ao atravessamento das manchas de Habitat 9340pt e 9230pt, reforça-se o já 
mencionado relativamente à necessidade de delimitar as áreas correspondentes a esses habitats, 
desenvolver um plano de gestão de combustível e informar o INCB do início dos trabalhos de 
construção da Linha nesses troços. 

23. Garantir a possibilidade de utilizar os pontos de água de apoio ao combate a incêndios florestais, 
considerando as restrições impostas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

Tal como já referido, deverá ser obtido o parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil. 

Fase de Construção 

As medidas de minimização previstas para a fase de construção deverão, tal como previsto na DIA, ser 
transpostas para o caderno de encargos. Segundo o RECAPE, as medidas da responsabilidade do 
Empreiteiro foram transpostas para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), que é 
peça integrante do contrato de empreitada, concordando-se com este procedimento.  

Relativamente às medidas não constantes do PAAO e da responsabilidade do Dono da Obra 
(designadamente as medidas 37), este deverá assumir o compromisso de dar cumprimento às mesmas 
conforme a DIA. 

Todavia, existem medidas que necessitam ser concretizadas e demonstrado o modo como serão 
cumpridas. Assim, importa realçar os aspectos a seguir mencionados. 

26. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

28. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, deverão ser adoptadas as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obra tentando minimizar, nomeadamente, o transporte de sedimentos para as 
linhas de água existentes. 

29. A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das actividades 
agrícolas. 

30. Prever a suspensão dos trabalhos de construção nos dias referentes às actividades sociais na Capela 
de Santo António da Neve (Romaria de Santo António da Neve e Encontro de Povos Serranos). 

Relativamente à medida 26, os cronogramas apresentados no RECAPE permitem verificar o 
cumprimento desta medida. 

Contudo, no que se refere às restantes medidas, somente quando se tiver conhecimento do 
cronograma datado, poderá ser possível verificar o seu cumprimento. Assim, os cronogramas das 
obras do Parque Eólico e Linha Eléctrica deverão ser apresentados à Autoridade de AIA antes do início 
da obra, com a demonstração do cumprimento destas medidas. 

39. Os estaleiros deverão localizar-se, em local a definir conjuntamente com a Equipa de 
Acompanhamento Ambiental (EAA), fora das áreas com restrições patrimoniais (afastamento de 50 m das 
ocorrências) e ambientais, ser vedados e organizados nas seguintes áreas: 
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a) Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 
b) Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados 
a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 
c) Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 
impermeabilizada e coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra 
contaminação das áreas adjacentes; 
d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 
e) Deposição de materiais de construção. 
As áreas de estaleiro não deverão ser impermeabilizadas, com excepção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

40. Os estaleiros deverão localizar-se longe das habitações, a mais de 50 m das linhas de água e fora de 
áreas de protecção de património cultural, domínio hídrico, galeria ripícola, áreas pertencentes à REN e 
RAN (não intervencionadas) e locais de maior sensibilidade paisagística. 

42. Os locais de depósito de material inerte deverão localizar-se, em local a definir conjuntamente com a 
Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) antes do início da obra, fora das áreas com restrições 
patrimoniais (afastamento de 50 m das ocorrências) e ambientais. 

Não é apresentada na cartografia a localização dos estaleiros e depósitos de materiais previstos. No 
entanto, segundo o Projecto de Construção Civil do Parque Eólico, o estaleiro irá situar-se nas 
imediações do edifício de comando. 

As medidas acima constam do PAAO, no entanto, deverão ser definidas e comunicadas à Autoridade 
de AIA, para análise e emissão de parecer, as localizações previstas para os estaleiros de obra do 
Parque Eólico e da Linha Eléctrica, antes do início da construção. 

Relativamente ao Parque Eólico, considera-se que deverá ser optimizada a utilização da área do 
aeródromo para instalação do maior número possível de estruturas temporárias associadas à fase 
construção (estaleiros, áreas sociais, depósito de materiais, etc.), uma vez que a área envolvente ao 
local previsto para o edifício de comando insere-se numa área considerada de Elevada Sensibilidade 
Paisagística, devendo ser intervencionada ao mínimo indispensável. 

Contudo, atendendo a que a zona do aeródromo foi considerada como sensível para a avifauna, a 
ponderação sobre a implantação do estaleiro e áreas de apoio à obra neste local deverá ser analisada 
no estudo adicional já requerido. 

Para além das medidas de minimização previstas na DIA para a fase de construção, no PAAO estão já 
contempladas as medidas propostas nos estudos complementares efectuados e com as quais se 
concordam, devendo ainda ser complementadas com as medidas referidas ao longo do parecer. 

Fases de Exploração e Desactivação 

Segundo o RECAPE, o proponente compromete-se a cumprir as medidas de minimização previstas na 
DIA para as fases de exploração e desactivação. Todavia, importa salientar alguns aspectos. 

94. Implementar medidas de controlo de espécies invasoras. 

No RECAPE é mencionado que o proponente compromete-se a cumprir esta medida através da 
implementação de um plano de monitorização da flora e vegetação. Importa, no entanto, realçar que 
independentemente da pertinência do desenvolvimento de monitorização, deverão ser planeadas as 
medidas a implementar na fase de exploração, na sequência dos resultados da monitorização. Estas 
medidas deverão integrar o Plano de Controlo de Invasoras Lenhosas. 

Para a fase de construção, estão previstas no PAAO algumas medidas de minimização, adicionais às 
previstas na DIA, com as quais se concorda. 

Medidas Compensatórias 

1. Caso haja lugar à destruição de habitats ripícolas associados à ribeira de Pêra ou a outras linhas de 
água, por apoios, acessos ou faixa de segurança da Linha Eléctrica, deverá ser instalada, numa área 
próxima e equivalente ao dobro da área destruída, uma das seguintes opções: uma área de carvalhal 
(Quercus robur) ou a recuperação de galeria ripícola degradada, num troço próximo ao afectado pelo 
Projecto, utilizando espécies autóctones, mediante acordo com os proprietários. 

Nesta fase e de acordo com o RECAPE, não está prevista a afectação de galeria ripícola pela 
construção da Linha Eléctrica. Deste modo, não é proposta qualquer medida de compensação. 
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Contudo, atendendo a que a Linha atravessa áreas de carvalhal e galeria rípicola, junto à ribeira de 
Pêra, considera-se que durante a construção deverá ser reavaliada a pertinência da implementação 
desta medida. 

2. Definir um plano de controlo de espécies invasoras do género Acacia sp., numa perspectiva de 
continuidade durante o período de funcionamento do Parque Eólico, em áreas envolventes ao Parque e 
Linha Eléctrica, para além de assegurar o controlo destas espécies dentro da área do Projecto. O plano, 
para a área de influência da obra, deverá contemplar a eliminação das espécies exóticas invasoras, por 
meios físicos ou outros a determinar, devendo proceder-se previamente ao levantamento e representação 
cartográfica das áreas afectadas. O plano deverá contemplar cuidados especiais na remoção e eliminação 
eficiente desse material vegetal, tendo em consideração a época de produção de semente, devendo 
recorrer-se à assistência e aconselhamento técnico de entidades e instituições com trabalho reconhecido 
na área, dada a sensibilidade da questão. A decapagem e a remoção das terras das áreas invadidas 
deverão também ser objecto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação, não 
devendo ser reutilizadas como terra vegetal. 

No RECAPE é apresentado um Plano de Controlo de Invasoras Lenhosas, com o qual, no geral, se 
concorda, considerando no entanto de realçar os seguintes aspectos: 

- É referida a presença de Acacia longifolia na área de intervenção. Sendo possível a sua presença, 
realçamos que são frequentes na serra da Lousã a Acacia dealbata e a Acacia melanoxylon. Esta 
última apresenta características morfológicas semelhantes à Acacia longifolia podendo levar a erros 
na identificação. A Acacia longifolia tem pouca capacidade de regeneração vegetativa a partir da 
touça, por outro lado a Acacia malanoxylon rebenta vigorosamente de touça, pelo que o controlo 
poderá assumir características diferentes nas duas espécies. 

- No que concerne à proposta de alteração da duração do plano, realça-se o referido no RECAPE 
relativamente à importância que assume o controlo de manutenção das áreas controladas. Após o 
investimento de um esforço significativo no controlo inicial e no controlo de seguimento dos 
primeiros anos, abandonar as áreas intervencionadas poderá pôr em risco investimento inicial. O 
controlo de manutenção poderá facilmente ser associado a outras acções de manutenção da área 
do Parque Eólico e da Linha, de forma pouco onerosa, e permitirá assegurar que pequenos focos 
de reinvasão sejam controlados em fases iniciais, não evoluindo para processos de reinvasão 
alargados. Este cuidado será sem dúvida vantajoso, ambiental e economicamente, na gestão da 
faixa de segurança da Linha Eléctrica e do Parque Eólico. Assim, considera-se que, durante o 
período de funcionamento do Parque Eólico, o proponente deverá assegurar o controlo de 
manutenção das áreas do Projecto (parque eólico e linha eléctrica). 

- A inclusão da espécie Hakea sericea nas acções do Plano de Controlo é uma alteração muito 
pertinente, uma vez que se trata de uma espécie invasora com impactes negativos, económicos e 
ecológicos, muito significativos. 

- Concorda-se com as medidas de minimização propostas, já contempladas no PAAO, bem como a 
medida relativa à ponderação da recuperação das áreas intervencionadas através de sementeira 
de espécies autóctones. 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas  

Foi apresentado um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), tal como solicitado na 
DIA, que contempla as medidas previstas. Contudo, é importante salientar os seguintes aspectos. 

5. Efectuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal. 

A modelação final dos taludes, incluindo na área do edifício de comando e subestação, deverá ser 
efectuada segundo um perfil sinusoidal, de forma a evitar fenómenos erosivos, bem como a potenciar a 
instalação da vegetação. 

6. Descompactar os solos e espalhar a terra vegetal armazenada em todas as áreas afectadas e a 
recuperar, nomeadamente nos estaleiros, ao longo das valas de cabos, bermas dos acessos, plataformas 
de montagem, acessos e plataformas abertos para colocação dos apoios da linha eléctrica. 

Tal como previsto na DIA, designadamente na medida 6, deverão ser considerados nos Locais a 
Recuperar os acessos e plataformas abertos para a colocação dos apoios da Linha. 

 

De acordo com o programa temporal para a construção do Parque Eólico, apenas se prevê a 
recuperação paisagística nas últimas 5 semanas. Porém, esta deverá realizar-se faseadamente e 
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sempre que se termine uma acção de construção, por exemplo, taludes dos acessos, plataforma dos 
aerogeradores, encerramento das valas de cabos, subestação e apoios da Linha.  

Este plano deverá ainda articular-se, no que diz respeito à desmatação e decapagem, com o Plano de 
Controlo de Invasoras Lenhosas, devendo ambos inscrever e observar as seguintes questões: 

- A programação da desarborização/desmatação deverá prever que a actuação sobre as espécies 
exóticas invasoras, ocorra antes de estas entrarem em floração/frutificação. Desta forma, não se 
estará a promover a disseminação de propágulos e todo o manuseamento de resíduos vegetais se 
tornará mais prático e com menor risco. 

- Não deverão ser misturadas as terras vegetais provenientes das áreas invadidas por exóticas com 
as terras de áreas não invadidas, não devendo ser reutilizadas as primeiras em qualquer área a 
recuperar, tal como previsto na medida M3.18 do PAAO, devendo ser levada a depósito 
adequado. 

- Relativamente à recuperação das áreas intervencionadas recorrendo a sementeira de espécies 
autóctones para conter o desenvolvimento de espécies invasoras, considera-se que, com base 
nas características do local, deverá ser ponderada a realização da referida sementeira e 
apresentada a solução encontrada à Autoridade de AIA para análise e emissão de parecer. 

Atendendo a que estas medidas se referem a cuidados a ter em obra, deverão ser integradas no PAAO. 

Dado o desfasamento temporal entre a concretização real deste Plano na sua totalidade e a presente 
fase de avaliação, o aferir das orientações revela-se naturalmente importante, mas será determinante o 
acompanhamento da sua implementação de forma a aferir e proceder à eventual correcção e adaptação 
das orientações/medidas previstas na DIA e preconizadas no Plano.  

Considera-se ainda desejável a existência de uma maior articulação dos factores ambientais Paisagem e 
Ecologia, com vista à compatibilização e em benefício da recuperação das diferentes áreas, 
conservando e promovendo os valores naturais em presença e a sua sustentabilidade. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra  

No RECAPE é apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) previsto na DIA, no 
entanto, importa salientar os seguintes aspectos. 

6. A equipa de acompanhamento ambiental deverá incluir um arqueólogo e um biólogo. 

Este aspecto não se encontra explícito no PAAO. Assim, reforça a necessidade da obra ser 
acompanhada por estes especialistas. 

O arqueólogo deverá estar devidamente autorizado pela Tutela. 

Dada a importância do controlo das espécies invasoras, também mencionado no RECAPE, o 
especialista nos aspectos ecológicos deverá ter experiência nesta matéria. 

7. Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e as Plantas de Condicionamentos dos Parques 
Eólicos e Linha Eléctrica, à escala de 1:5000 e 1:25000, respectivamente, onde são indicados todos os 
elementos do Projecto e as áreas de trabalho, estaleiro e acessos, bem como as áreas a salvaguardar. 

As plantas de condicionamentos deverão ser completadas com as áreas de trabalho, nomeadamente 
os estaleiros e depósitos de materiais. 

O cronograma actualizado deverá estar anexo ao PAAO. 

8. As plantas de condicionamentos deverão ser facultadas a cada empreiteiro e, se necessário, revistas à 
luz de eventuais elementos novos (estudos complementares, monitorização e acompanhamento 
ambiental da obra). 

Este aspecto deverá estar explicito no PAAO. Tal como já mencionado, as plantas de 
condicionamentos deverão ser actualizadas à luz dos resultados da monitorização do Ano 0. 
Posteriormente, caso se venham a detectar outras áreas sensíveis e valores a salvaguardar, 
decorrente do acompanhamento ambiental da obra ou da monitorização, será necessária nova 
actualização das plantas. 

Planos de Monitorização 

Os Planos de Monitorização deverão ser desenvolvidos e apresentados no RECAPE, considerando os 
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes planos, 
relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas eventuais medidas 
de minimização face aos resultados obtidos. 
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Foram apresentados os primeiros resultados de monitorização das aves, quirópteros e flora e vegetação, 
devendo dar-se seguimento ao estipulado nos respectivos planos, considerando os aspectos a seguir 
mencionados. 

Plano de Monitorização da Avifauna (Parque Eólico e Linha Eléctrica) 

1. Parâmetros: 

- Inventariação e cartografia de evidências de nidificação na área do Projecto (Parque e Linha). 

Este aspecto deverá ser desenvolvido e focado nos relatórios de monitorização, incluindo no relatório 
relativo ao Ano 0. 

Relativamente aos primeiros resultados da monitorização, apenas é apresentado um Sumário Executivo, 
devendo ser entregue à Autoridade de AIA o relatório completo relativo à monitorização da pré-
construção.  

Acresce que deverá ser esclarecido, no referido relatório, o facto das aves de rapina não terem sido 
objecto de monitorização na área de controlo. 

Plano de Monitorização dos Quirópteros 

3. Frequência de amostragem: Antes da construção, durante a construção e, no mínimo, três anos da 
exploração. Visitas sazonais aos abrigos importantes; Pontos de amostragem realizados mensalmente 
entre Março e Outubro; Prospecções de cadáveres e testes de detectabilidade e de 
remoção/decomposição deverão ser realizados em conjunto com a avifauna. 

Embora seja mencionado no RECAPE que, de acordo com os dados obtidos no primeiro ano de 
monitorização, a equipa responsável pela mesma considera que a análise de reformulação do plano 
deverá ser efectuada no final de 2 anos de monitorização, considera-se que deverá ser mantido um 
mínimo de três anos de monitorização, durante a fase de exploração. As evidências de mortalidade, 
apresentadas em vários relatórios de monitorização de quirópteros de outros parques eólicos na serra 
da Lousã, apoiam esta medida. Acresce que os três anos de monitorização permitem uma maior 
robustez de dados recolhidos e contribuir para a minimização de situações (condições meteorológicas 
adversas, por exemplo) em que o trabalho de campo anual seja posto em causa. 

Acresce que deverão ser seguidas as Recomendações para Planos de Monitorização de Parques 
Eólicos, do ICNB. Assim, deverão ser desenvolvidos trabalhos de monitorização na fase de construção, 
tal como recomendado nas orientações do ICNB, ou apresentada fundamentação adequada sobre a 
sua ausência no Plano, para análise e emissão de parecer antes do início da obra. 

6. CONCLUSÕES 

Face ao acima exposto e tendo a CA constatado que o presente Projecto contempla, no geral, as 
condicionantes, as medidas de minimização e compensação, e os planos de recuperação das áreas 
intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, previstos na DIA, considera-se 
que o Projecto de Execução do “Parque Eólico de Picos – Vale do Chão” está conforme com a DIA, 
ficando a execução do Projecto condicionada ao cumprimento dos aspectos mencionados no presente 
parecer. Salienta-se que a construção dos aerogeradores 3 e 4 (do projecto de execução) encontra-se 
condicionada aos resultados da análise dos impactes das novas localizações propostas. 

Em síntese, realça-se deste parecer a necessidade de: 

- Apresentar à Autoridade de AIA, para análise e/ou emissão de parecer, antes do início da obra: 

 Esclarecimento da entidade licenciadora sobre a compatibilização do presente projecto com o 
Parque Eólico de Safra; 

 Localização da torre meteorológica e do estaleiro na planta de condicionamentos; 

 Análise dos impactes sobre a avifauna e morcegos, decorrentes da nova localização dos 
aerogeradores 3 e 4 (do projecto de execução) e da instalação do estaleiro e áreas de apoio à 
obra na zona do aeródromo, e eventual proposta de medidas de minimização; 

 Esclarecimento sobre a solução proposta de acesso ao aerogerador 2 (do projecto de execução) 
que obriga à construção de um novo troço de acesso, em detrimento da utilização dos acessos 
já existentes; 

 Ponderação sobre a construção de pequenas bacias de dissipação de energia ou de infiltração, 
em material xistoso local, na rede de drenagem a desenvolver, em detrimento de escapatórias; 
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 Ponderação sobre a substituição dos troços de valetas em meia cana e em betão, por pedra 
local argamassada, de forma a reduzir o aspecto artificial; 

 Reanálise da solução prevista para a cobertura do edifício de comando, dado que a sua 
expressão vertical e o material utilizado reforçam o impacte visual; 

 Equacionar a redução da área pavimentada no exterior do edifício de comando e a utilização de 
materiais tradicionais da região (pedra, xisto) e de materiais inertes (soltos), nos locais em que 
não se justifique a impermeabilização; 

 Equacionar a utilização de materiais tradicionais e naturais da região (incluindo xisto) no 
revestimento do edifício de comando; 

 Localização dos estaleiros do Parque Eólico e Linha Eléctrica, tendo em consideração o 
mencionado no presente parecer; 

 Parecer dos Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos, relativo aos 
condicionalismos ao nível do combate a incêndios; 

 Parecer da Autoridade Florestal Nacional, relativo à utilização das áreas do Perímetro Florestal 
de Góis e à operacionalidade do Posto de Vigia; 

 Esclarecimento sobre as condicionantes relativas às instalações radioeléctricas de apoio à 
navegação aérea impostas ao presente projecto; 

 Relatório do Ambiente Sonoro reformulado, tendo em consideração os aspectos mencionados 
no presente parecer; 

 Plantas de Condicionamentos reformuladas, tendo em consideração o mencionado no presente 
parecer; 

 Cronogramas das obras do Parque Eólico e Linha Eléctrica datados e com a demonstração do 
cumprimento das medidas previstas na DIA; 

 Relatório completo da monitorização da avifauna, relativa ao Ano 0; 

 Fundamentação clara e aprofundada sobre o facto de se considerar desnecessário o 
desenvolvimento de trabalhos de monitorização dos quirópteros na fase de construção; 

- O revestimento betuminoso previsto para o acesso entre os aerogeradores 7 e 12 deverá ser 
colocado apenas até ao local do aerogerador 12, não beneficiando o restante do acesso. 

- O Agregado Britado de Granulometria Extensa (ABGE) deverá ter uma tonalidade escura, em 
particular na camada de desgaste dos acessos. 

- Apresentar à Autoridade de AIA o plano de gestão de combustível da faixa de protecção da Linha 
Eléctrica, antes do início desta intervenção, e informar o ICNB da data prevista para a abertura e 
limpeza da faixa de protecção na zona dos apoios 4, 24 e 25. 

- Delimitar as manchas correspondentes aos habitats 8230, 9340pt e 9230pt1 mais próximas do 
corredor da Linha, durante a construção da mesma. 

- Reavaliar, durante a fase de construção da Linha Eléctrica, a pertinência da implementação da 
Medida Compensatória 1, relativa afectação de habitats ripícolas. 

- Reformular o Plano de Controlo de Invasoras Lenhosas, tendo em consideração o mencionado no 
presente parecer. 

- A implementação do plano de recuperação das áreas intervencionadas deverá ter em consideração 
os aspectos mencionados no presente parecer. 

- Incluir no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra as medidas adicionais da fase de 
construção, mencionados no presente parecer. 

- Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, tendo em consideração os aspectos 
mencionado no presente parecer. 

- Planear e apresentar as medidas de controlo de espécies exóticas a implementar na fase de 
exploração, de acordo com os resultados do acompanhamento ambiental da obra, recuperação das 
áreas intervencionadas e monitorização. 
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- Os Planos de Monitorização da Avifauna e Quirópteros deverão ser reformulados, de acordo com o 
mencionado no presente parecer. 

O proponente terá de informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, a fim de possibilitar o 
desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto, e de qualquer alteração ou acção 
desenvolvida não prevista no Projecto. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização deverão ser entregues à 
Autoridade de AIA com a periodicidade proposta.  

No final da fase de construção e antes da entrada em funcionamento do Projecto, o Promotor deverá 
solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a Comissão de Avaliação a fim de verificar a 
execução de todas as medidas contempladas na DIA relativas à fase de construção. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
Visita da Comissão de Avaliação ao local de implantação do “Parque Eólico de Picos – Vale do Chão” 

18 de Abril de 2011 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Foto 1 – Acesso ao Parque Eólico, junto à capela 
de Santo António da Neve 

Foto 2 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 1, vista desse local 

Foto 3 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 1 

Foto 4 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 2, vista desse local 

Foto 5 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 2 

Foto 6 – Cumeada prevista para a implantação 
dos aerogeradores 3 e 4 
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Foto 7 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 3, vista desse local 

Foto 8 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 3 e Parque Eólico de Safra 

Foto 9 – Parque Eólico de Safra Foto 10 – Local da rede de cabos prevista entre 
os aerogeradores 3 e 4, não acompanha o 
acesso 

Foto 11 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 4 

Foto 12 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 5, vista desse local 
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Foto 13 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 5 

Foto 14 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 6 (na descida), da 
subestação (acesso à esquerda) e do 
aerogerador 7 (cimo do cabeço), vista do local 
previsto para o aerogerador 5 

Foto 15 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 6 

Foto 16 – Acesso ao local previsto para a 
implantação da subestação, vista do local do 
aerogerador 6 

Foto 17 – Local previsto para a implantação da 
subestação 

Foto 18 – Corredor de saída da Linha Eléctrica 
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Foto 19 – Corredor da Linha Eléctrica, vista do local previsto para o aerogerador 2 

Foto 20 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 7, vista desse local 

Foto 21 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 7 

Foto 22 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 8, vista desse local 

Foto 23 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 8 
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Foto 24 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 9, vista desse local 

Foto 25 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 9 

Foto 26 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 10, vista desse local 

Foto 27 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 10 

Foto 28 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 11, vista desse local 

Foto 29 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 11 
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Foto 30 – Acesso ao local previsto para a 
implantação do aerogerador 12, vista da ligação 
do acesso do Parque Eólico à estrada existente 

Foto 31 – Local previsto para a implantação do 
aerogerador 12 

Foto 32 – Acesso entre o local 
previsto para a implantação do 
aerogerador 12 e a estrada 
existente, vista do primeiro local 

Foto 33 – Ligação do acesso do Parque Eólico à 
estrada existente 

Foto 34 – Penedos de Góis Foto 35 – Parques Eólicos do Coentral, Lousã II 
e Ortiga (da esquerda para a direita) 
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SUBESTAÇÃO

PARQUE EÓLICO

CONDICIONANTES NÍVEL 1 (ÁREAS INTERDITAS A QUALQUER INFRA-ESTRUTURA DO PROJECTO)

CONDICIONANTES NÍVEL 2 (ÁREAS INTERDITAS À COLOCAÇÃO DE AG's)

CONDICIONANTES NÍVEL 3 (RESTRINGIR AO TECNICAMENTE NECESSÁRIO, SUJEITO A MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS)

Aerogerador e Plataforma Edifício de Comando e Subestação

INFRA-ESTRUTURAS DO PROJECTO

REDE VIÁRIA

Acesso em macadame existente com beneficiação pontual

Acessos a construirAcesso existente a pavimentar

Vala de cabos e caixa de passagem

!# Marcos Geodésicos (Área de protecção de 15m) !! Ocorrências patrimoniais (Área de protecção de 50m) � Antenas

% Posto de transformação � Posto retransmissor

Servidões radioeléctricas (Área de protecção) Miradas Afloramentos rochosos

Área Florestada entre a pista do Coentral e a capela de Sto. António das Neves

Vegetação Ripícola (Florestas-Galerias de                   e                        ; Florestas aluviais de                             e                                 )

Áreas com risco de erosão (declive >25%)�� Exemplares de Narcisus bulbocodium

Salix alba Populus alba Alnus glutinosa Fraxinus excelsior

LEGENDA

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

GOIS

ARGANIL

OLEIROS

LOUSA

PAMPILHOSA DA SERRA

PENELA

SERTA

PEDROGAO GRANDE

MIRANDA DO CORVO

PENACOVA

COIMBRA

VILA NOVA DE POIARES

TABUA

FIGUEIRO DOS VINHOS

CASTANHEIRA DE PERA

ANSIAO

ALVAIAZERE

TABUA OLIVEIRA DO HOSPITAL

CASTELO BRANCO
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ENQUADRAMENTO CARTAS MILITARES

´

Acessos em asfalto existentes com beneficiação pontual

Áreas de "elevada sensibilidade paisagística"

Vala de cabos do Parque Eólico de Safra

Acessos existentes a beneficiar

0 10 205
Km

0 5 102,5
Km

Linhas eléctricas existentes
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P1 (LS II

PARQUE EÓLICO DE PICOS - VALE DO CHÃO

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DE OBRA

LINHA A 60 kV DE INTERLIGAÇÃO DO PARQUE EÓLICO DE
PICOS - VALE DO CHÃO À LINHA LOUSA II - PENELA
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CONDICIONANTES NÍVEL 1 (ÁREAS INTERDITAS A QUALQUER INFRA-ESTRUTURA DO PROJECTO)

CONDICIONANTES NÍVEL 2 (ÁREAS INTERDITAS À COLOCAÇÃO DE APOIOS)

CONDICIONANTES NÍVEL 3 (RESTRINGIR AO TECNICAMENTE NECESSÁRIO, SUJEITO A MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS)

INFRA-ESTRUTURAS DO PROJECTO

Apoios e Linha Eléctrica

!# Marcos Geodésicos (Área de protecção de 15m) !! Ocorrências patrimoniais (Área de protecção de 50m)

� Antenas

Feixe Hertziano Lousã - Serra Aire

Miradas Afloramentos rochosos

8230 Rochas siliciosas com vegetação pioneira da                                    ou da �� Exemplares de Narcisus bulbocodiumSedo-Scleranthion

LEGENDA

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

GOIS

OLEIROS

ARGANIL

LOUSA

PAMPILHOSA DA SERRA

PENELA

MIRANDA DO CORVO

PEDROGAO GRANDE

SERTA

COIMBRA
VILA NOVA DE POIARES

PENACOVA

FIGUEIRO DOS VINHOS

CASTANHEIRA DE PERA

ANSIAO

TABUA

339 340 341 342

351

363
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353
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ENQUADRAMENTO CARTAS MILITARES

Áreas de "elevada sensibilidade paisagística"

0 10 205
Km

0 5 102,5
Km

Linhas eléctricas existentes
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Sedo abi Veronicion dillenii

! Reservatório

Áreas urbanas

9230pt1 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur 9340pt1 Florestas de                        e Quercus ilex Quercus rotundifolia

OUTRAS CONDICIONANTES (SUJEITAS ÀS CONDIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS)

áreas de RAN

´


