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ANEXO


Cartografia com localização do projeto



Cartografia com as diferenças do atual Projeto de Execução com o Projeto
apresentado em fase de Estudo Prévio



Planta de Condicionamentos
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RECAPE – Processo de AIA N.º 2584
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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Direção-Geral de Energia
e Geologia (DGEG), na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE), relativoàaoàp ojetoà Pa ueàEóli oàde Maunça ,àpa aàp o edi e toàdeàve ifi aç oà
da conformidade ambiental do projeto de execução, cujo proponente é a empresa Parque
Eólico da Serra do Oeste, S.A..
Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 2584
sobre o estudo prévio do mesmo.
A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da Comissão de Avaliação
(CA) nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do
Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
A referida CA é constituída pelos seguintes elementos:


APA: Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA)



APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública)



Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng. Manuel Duarte



Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr.ª Alexandra Estorninho



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr.ª Susana Machado



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq.
Luís Gaspar



Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Aurora Rosa



Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq. João Jorge

O RECAPE, objeto da presente análise, é constituído por:


Resumo Não Técnico



Relatório Técnico



Anexos: Volume 1, Volume 2 e Volume 3



Peças Desenhadas

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 6 de fevereiro de 2013.

2. ENQUADRAMENTO
O Parque Eólico de Maunça será implantado no concelho de Leiria (freguesias de Arrabal e
União das freguesias de leiria, pousos, barreira e Cortes) e de Batalha (freguesias de
Reguengos do Fetal e São Mamede).
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A área do Parque Eólico não coincide com nenhuma área classificada no âmbito da
Conservação da Natureza, no entanto, parte do traçado da linha elétrica interseta os limites
do Sitio PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros.
Na envolvente do Parque Eólico de Maunça existe o Parque Eólico de Chão Falcão II,
constituído por 11 aerogeradores e localizado a cerca de 1,2 km a Sul da área do Parque
Eólico de Maunça.

3. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
PROJETO DE EXECUÇÃO
O Parque Eólico de Maunça será constituído por 10 aerogeradores, de 2 050 kW de potência
unitária cada, com uma potência total instalada de cerca de 20,5 MW, estimando-se uma
produção energética anual média de cerca de 60 GWh.
O projeto compreende a instalação/execução dos seguintes elementos:


10 Aerogeradores e respetivas plataformas de montagem;



Edifício de comando/subestação;



Rede elétrica de cabos subterrâneos de interligação dos aerogeradores ao edifício
de comando/subestação;



Caminhos de acesso.

O parque eólico será ligado ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) através de uma linha elétrica
aérea a construir, a 60 kV, com uma extensão de 5 472 m. A linha elétrica estabelecerá a
ligação entre a subestação do parque eólico e a linha elétrica do Parque Eólico de Chão
Falcão II que por sua vez estabelece a ligação à subestação da Batalha.
Os postes a utilizar na linha, serão constituídos por apoios metálicos, construídos por
estruturas metálicas, em aço, formadas por cantoneiras em L de abas iguais e chapas, ligadas
por aparafusamento e soldadura.
Os cabos condutores serão em alumínio-aço, do tipo ACSR "Partridge", 160 mm2 de secção.
Os cabos de guarda serão do tipo OPGW AS/AA 32/113 ST 1x24, 145 mm2 de secção.
As características gerais dos aerogeradores a instalar no Parque Eólico de Maunça são as
indicadas no quadro seguinte.
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Fonte: RECAPE

Para a montagem dos aerogeradores serão executadas plataformas junto às fundações. As
plataformas executadas para montar os aerogeradores (fase de construção), em termos de
configuração, serão mantidas durante toda a vida útil do projeto, pois poderá ser necessário
substituir algum equipamento como por exemplo, pás dos aerogeradores, na fase de
exploração.
De modo a que o impacte paisagístico seja reduzido, após a montagem dos aerogeradores,
as plataformas serão modeladas, escarificadas e cobertas com terra vegetal, ficando
somente um acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos com pavimento
e à tout-ve a t àeàla gu a suficiente para que um veículo ligeiro o contorne, e por razões
de segurança contra incêndios, não se tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar
o terreno.
O Parque Eólico de Maunça terá um edifício de comando e, anexa, a subestação. O edifício
de comando terá um só piso e será dotado de uma sala de comando para instalação das
celas de média tensão, dos quadros de proteções, de comando, controlo e comunicações,
uma sala de contagem, dispondo também de área para escritório, pequeno armazém e de
instalações sanitárias. O edifício de comando conjuntamente com a área exterior para
subestação no ocupará cerca de 915 m2.
A rede de cabos de 20 kV fará a interligação entre aerogeradores, através dos respetivos
Postos de Transformação (PT), com uma configuração radial, ligando posteriormente os
aerogeradores ao barramento de 20 kV da subestação, e deste para o transformador
principal, por meio das respetivas celas equipadas com disjuntor. As valas terão uma
profundidade máxima de 0,9 m e uma largura máxima de 0,40 m de largura.
No que respeita à área de implantação do Parque Eólico de Maunça, esta já possui uma
extensa rede de caminhos, a qual foi aproveitada sempre que tecnicamente possível,
favorecendo-se assim a beneficiação dos mesmos em detrimento da abertura de novos
acessos.
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No total está prevista a reabilitação de cerca de 2 340 m de acessos e a abertura de 392
metros de novos acessos.
Os acessos novos a construir no parque, que se limitam a ramais de acesso a alguns
aerogeradores, são de pequena extensão e apresentarão um perfil transversal tipo
constituído por uma faixa de rodagem de 5,0 m de largura, existindo na situação de talude
de aterro uma concordância de 0,5 m e no caso de talude de escavação uma valeta com
1,0 m de largura e 0,5 m de profundidade, que terá por função, não só a drenagem e
encaminhamento superficial das águas, como a drenagem da própria estrutura do
pavimento e o rebaixamento do nível freático na zona do pavimento.
Os restantes acessos a utilizar no âmbito da construção do parque, resultarão da
beneficiação de acessos existentes, por forma a conferir-lhes as características dimensionais
dos acessos novos.
Os taludes a criar, que no caso concreto serão de muito pequena dimensão, dado que o
Projeto teve como prioridade a adaptação longitudinal do acesso o mais possível agarrado
ao terreno e acessos existentes, terão inclinações de 1/2 (horizontal/vertical), para o caso
dos taludes de escavação, e de 1,5/1 (horizontal/vertical), para as situações de taludes de
aterro, devendo, em ambos os casos, ser recobertos com uma camada de 0,10 m de terra
vegetal.
Apresenta-se de seguida os valores de escavação e aterros associados à movimentação geral
de terras necessária à implantação das várias componentes do projeto.
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Fonte: RECAPE

PRINCIPAIS DIFERENÇAS DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM O ESTUDO PRÉVIO
O Projeto de Execução do Parque Eólico de Maunça foi sujeito a algumas alterações, devido
sobretudo aos resultados dos estudos eólicos que, entretanto, contaram com a recolha de
mais dois anos de dados de vento. Como condicionamentos aos novos estudos estiveram
presentes desde o primeiro momento, a Planta Geral e de Condicionamentos do EIA e as
determinações da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), também os resultados das
monitorizações em ano 0, particularmente os da flora, passaram a integrar a lista de
condicionantes ao desenvolvimento do projeto.
Segundo o RECAPE, a combinação de todos esses fatores introduziu a necessidade de
relocalização do aerogerador 4, previsto no Estudo Prévio, fora da área de estudo do EIA,
imediatamente a nordeste da área estudada, na cumeada mais a nascente, passando a
designar-se por aerogerador 10.
Relativamente aos aerogeradores 1, 2, 3 e 4, estes mantêm praticamente a mesma
localização prevista no EIA para os aerogeradores 7, 8, 9 e 10. Os aerogeradores 7, 8 e 9
sofreram ajustes de posição na mesma cumeada, comparativamente com os aerogeradores
1, 2 e 3 analisados no EIA. De igual modo, os aerogeradores 5 e 6 reposicionaram-se em
relação à sua localização prevista no EIA, mantendo-se na cumeada do marco geodésico de
Maunça.
Para a linha elétrica, a 60 kV, o traçado do projeto de execução foi condicionado pelas
determinações da DIA, que, segundo o RECAPE, traçou uma diretriz rigorosa e com poucos
graus de liberdade. A linha foi desenvolvida entre o limite do Vale de Orendes e o sopé da
serra da Barrosinha. O sopé da Serra foi atravessado junto ao IC9, junto a um talude da
estrada e numa zona onde se regularizaram alguns caminhos para apoio à construção do IC,
no limite dos aglomerados urbanos. A linha desenvolve-se em espaço rural, contornando os
aglomerados urbanos, evita as áreas de carvalhos e segue paralela a infraestruturas lineares
já existente. Por último, de acordo com a revisão do PDM da Batalha, na parte final do
corredor da Linha Elétrica, encontram-se cartografadas áreas, definidas em planta de
ordenamento, afetas a Espaços de Atividades Económicas. A presença destes espaços levou
à necessidade de prolongar o traçado para fora da área inicialmente estudada no EIA, nos
vãos compreendidos entre os apoios 15 e 21. Assim, o traçado foi implantado ao longo do
limite nascente dos referidos Espaços de Atividades Económicas, sem nunca os sobrepassar.
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Este cenário, não inviabilizou a possibilidade da linha manter a sua ligação à linha elétrica do
Parque Eólico de Chão Falcão II.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS PARA O NOVO LAYOUT
No anexo 4 do RECAPE é apresentada uma Avaliação de Impactes Ambientais resultante do
layout do projeto de execução do Parque Eólico de Maunça.
Foram excluídos da análise ambiental do presente Anexo, os fatores ambientais clima,
geologia e geomorfologia, solos, hidrogeologia, recursos hídricos superficiais, fauna,
qualidade do ar e socioeconomia, por considerar-se que, por um lado, os mesmos não
sofreram alterações significativas ao nível dos valores presentes na área de estudo, e por
outro, as alterações preconizadas no Projeto de Execução comparativamente com o Estudo
Prévio, não alteram a avaliação de impactes efetuada no âmbito do EIA.
Neste sentido, a avaliação de impactes ambientais do Projeto de Execução incide sobre os
fatores ambientais Usos do solo, Flora e vegetação, Ambiente sonoro, Património e
Paisagem.
Relativamente à Flora e vegetação, de forma a dar cumprimento à DIA (elemento 8 a
apresentar em RECAPE), e com o objetivo de atualizar e complementar a informação
existente sobre o coberto vegetal que se encontra presente na área de estudo, foram
desenvolvidos estudos referentes à monitorização que decorreu no ano 0, procedeu-se no
final da primavera de 2016, início de verão, à identificação das comunidades vegetais
presentes, assim como à inventariação das espécies que as constituem, nomeadamente
espécies prioritárias e/ou RELAPE.
A informação reunida permitiu criar uma cartografia de habitats atualizada, conhecimento
que serviu de base para identificar e avaliar os impactes decorrentes da implantação do
projeto, bem como para auxiliar a elaboração de propostas adequadas para as medidas de
minimização e de monitorização.
Em termos gerais, é referido que a área de implantação do Parque Eólico de Maunça
encontra-seà o upadaà pelasà suasà etapasà eg essivas,à o eada e teà pelasà fo açõesà
arbustivas - carrascais (Querceum coccifera-airensis), pelos tomilhais (Teucrium capitataeThymetum sylvestris), ou em casos extremos, em áreas apenas colonizadas por vegetação
rupícola calcícola (Asplenietalia petrachae ,àse doà ueàaoàlo goàdoàt açadaàdaàLi haàEl t i aà
foià possívelà ide tifi a à easà deà os ueà deà Quercus faginea, assim como comunidades
referentes às suas fases de regressão - carrascais do Melico arrectae-Quercetum cocciferae,
os matagais de carvalhiça Erico-Quercetum lusitanicae quercetosum lusitanicae ou os tojais
Lavandulo luisieri-Ulicetum jussiaei, Ulici airensis-Ericetum scopariae, e os tomilhais do
Teucrio capitatae-Thymetum sylvestris ;
Ao nível das esp iesà flo ísti as,à aà eaà deà estudoà seà i se eà u aà egi oà o à elevadoà
potencial para a ocorrência de espécies com elevado valor de conservação (espécies que
constam nos Anexos da Diretiva Habitats, ou que apresentam uma área de distribuição
restrita tanto a nível regional como nacional), onde se destacam Arabis sadina, Iberis
procumbens subsp. microcarpa, Narcissus calcicola, Leuzea longifolia, Silene longicilia,
Dianthus cintranus subsp. barbatus, Juncus valvatus, Serratula baetica subsp. lusitanica,
Serratula estremadurensis, na presente monitorização foi-lhes dado particular ênfase, onde
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apenas foi possível confirmar a presença da espécie Iberis procumbens subsp. microcarpa
(espécie endémica de Portugal que está incluída nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º
140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que já
tinha sido referenciada no âmbito das monitorizações efetuadas para a caraterização da
flora no á oà .
Relativamente à Iberis procumbens subsp. microcarpa foi confirmada a presença da espécie
em apenas 5 locais dos 14 anteriormente identificados (Ano 0), revelando as diferentes
áreas amostradas menores densidades que as registadas em 2012/2013.
Foram ainda identificados os endemismos lusitanos Deschampsia strita, Genista tournefortii
e Ulex airensis e os endemismos ibéricos Sanguisorba hybrida e Thymus sylvestris.
Na sequência do trabalho de campo foram cartografadas 7 unidades de vegetação distintas:
 Os matos são a comunidade florística que apresenta maior representatividade, com
cerca de 45% do total da área analisada (equivale a 2 203 ha), surgindo,
pontualmente, também associado a vertentes rochosas, às lajes calcárias e prados;
 Os povoamentos florestais constituídos por eucaliptal e pinhal, com 111 ha,
destacando-se em termos de representatividade os eucaliptais (cerca de 78% destes
povoamentos), o qual também se encontra associado a uma área muito reduzida de
lajes calcárias;
 Os carvalhais (presentes na área referente ao corredor da linha elétrica), que ocupam
uma área de 19 ha e representam 4% do total da área estudada;
 As áreas humanizadas ocupam 34 ha;
 As áreas de uso agrícola ocupam uma área de 80 ha.
Relativamente à correspondência das unidades de vegetação anteriormente mencionadas,
com os habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com
a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, verifica-se o seguinte:
 Matos - 5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos;
 Prados rupícolas - 6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion
albi (habitat prioritário);
 Vertentes rochosas - 8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica;
 Lajes calcárias - 8240* - Lajes calcárias (habitat prioritário);
 Carvalhal - 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis;
 Povoamentos florestais (eucaliptal e pinhal) e áreas agrícolas – não há
correspondência.
Nu aà a liseà glo al,à o lue à ueà aà ge e alidade dos habitats presentes na área de
estudo apresenta um bom estado de conservação revelando composições florísticas
próximas das descritas na bibliografia. São exceção as lajes calcárias que se apresentam
transformadas em unidades de uso silvícola, formações que apresentam algum desvio das
originais.
Maioritariamente a área de estudo faz-se representar por habitats bastante comuns no
território, sendo exceção os habitats, 8210- Vertentes rochosas calcárias com vegetação
casmofítica, e 8240 Lajes calcárias. As peculiaridades que estes habitats apresentam
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(composição especifica), e a sua raridade no território impõem que a estimativa global do
valo àdeà o se vaç oàsejaàalto .
áoà ívelà daà ávaliaç oà dosà I pa tesà oà dese volvi e toà doà P ojetoà deà Exe uç o,à teve por
base a Planta de Condicionamentos, onde os habitats 8210 (Vertentes rochosas calcárias
com vegetação casmofítica) e 9240 (Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus
canariense) foram considerados como áreas a evitar, e os habitats 6110* (Prados rupícolas
calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi) e 8240* (Lajes calcárias) foram considerados
o oà easàtotal e teài te ditasàaà ual ue ài te ve ç o ,à o stata do-se o seguinte:
 Através da sobreposição dos elementos do projeto de execução com a cartografia
efetuada foi possível estimar a área a afetar em cada Unidade florística, verificandose que durante a fase de construção venha a ser intervencionada, uma área máxima
total de cerca de 3,80 ha (parque eólico), correspondendo a uma afetação de 2,14%
da área estudada;
 A construção das plataformas e fundações irão afetar principalmente matos e
eucaliptal (respetivamente 1,2 ha e 1,45 ha), e em menor medida as áreas
humanizadas;
 No que diz respeito aos acessos, verifica-se que a maior parte das intervenções será
de beneficiação dos mesmos, sendo necessário apenas construir de raiz troços muito
reduzidos de acesso às plataformas dos aerogeradores, as quais irão afetar
essencialmente áreas de eucaliptal (0,30 ha), matos (0,35 ha), e áreas humanizadas
(0,04 ha);
 A área prevista para a implantação do edifício de comando e subestação é de
aproximadamente 900 m2, inserindo-se totalmente na unidade de matos;
 Em relação à linha elétrica, o principal impacte associado a estas ações corresponde à
eliminação e perda de habitat pela desmatação e desarborização, verificando-se que
durante a fase de construção será intervencionada uma área máxima total de cerca
de 0,06 ha, sendo as unidades mais afetadas os matos (0,030 ha), e os povoamentos
florestais (0,015 ha) e com menor afetação as áreas agrícolas (0,012 ha) e as áreas
humanizadas (0,003 ha);
 Realça-se ainda, que na construção do apoio 13, embora o local de implantação
encontre-se integrado na sua totalidade em olival, a faixa de serventia de apoio à
obra integra, marginalmente, uma área de carvalhal (1,34 m2), não se perspetivando,
no entanto, qualquer afetação, ou necessidade de abate de exemplares de carvalho;
 Em termos gerais, e ao nível dos habitats naturais, aquele que será mais afetado pelo
projeto é o habitat 5330, embora se possa considerar que a sua afetação é menos
relevante comparativamente aos outros habitats identificados na área de estudo,
uma vez que apesar de este habitat estar incluído no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de
abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, possui
uma distribuição bastante alargada ao nível nacional, sendo considerado comum no
nosso país;
 Em conclusão, poder-se-á afirmar que, comparativamente com a avaliação de
impactes efetuada ao nível do Estudo Prévio e documentada no EIA, verifica-se que o
Projeto de Execução não potencia alterações significativas aos principais critérios de
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classificação, nomeadamente no que se refere ao potencial, significância e magnitude
do impacte;
No que respeita às medidas de minimização do projeto, além das elencadas na DIA,
p opõe àaàadoç oàdeàu aà edidaà o ple e ta ,àaàsa e :à Te doàe à o taàosà esultadosà
obtidos no decurso das monitorizações direcionadas às espécies de flora que revelam
elevado valor de conservação, monitorizações do ano 0 e as efetuadas no decorrer da fase
de Projeto de Execução, verificou-se a presença de vários núcleos da espécie Iberis
procumbens subsp. microcarpa. Trata-se de uma espécie endémica de Portugal que está
incluída nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo
Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Muito embora a sua localização, distante das
áreas de afetação, lhe confira a salvaguarda de afetações diretas, os núcleos identificados
deverão ser alvo de uma monitorização segundo o Plano de Monitorização da Flora e
Vegetação que acompanha o presente documento. Pretende-se fazer o acompanhamento
da evolução desta espécie ao longo do tempo, nomeadamente avaliar a sua resposta às
diferentes fases de evoluç oàdoàP ojeto .
Relativamente ao fator ambiental paisagem, considera-se que a relocalização proposta para
o aerogerador 4 (EIA), agora designado como aerogerador 10 (RECAPE), constitui a alteração
mais significativa. A mesma revela um impacte mais significativo face à anterior localização.
É uma alteração que se traduz num impacte significativo nomeadamente sobre a povoação
de Fontes, pela grande proximidade à mesma, a cerca de 800 m. Por outro lado, a
proximidade a um miradouro, preponderante sobre a região, associado neste caso a um
edifício com carácter religioso, caso da Capela da Senhora do Monte, não se configura como
solução. O aerogerador situa-se num lugar cimeiro adquirindo por isso uma presença muito
forte sobre o local do miradouro que dista cerca de 400 m.
Nestes termos, devem ser estudadas outras localizações, eventualmente ainda na mesma
cumeada mas mais próximo do aerogerador 9 (RECAPE), assegurando-se que a sua perceção
é reduzida a partir do referido miradouro. As alternativas devem ser estudas, em termos
comparativos – análise comparativa -, incluindo a posição agora proposta em RECAPE.
Pese embora esta alteração, verifica-se uma diminuição do impacte visual negativo, ainda
que pouco relevante, sobre as povoações de Torrinhas, Piqueiral e Torre. No EIA, a proposta
pa aà aà u eadaà doà v ti eà geod si oà Maunça à e aà deà à ae oge ado es,à e ua toà aà ovaà
proposta (RECAPE) propõe uma redução para 2. A distância dos aerogeradores às 3
povoações atrás referidas situava-se na ordem de 1 km a 1,3 km.
A atual proposta traduz-se na deslocalização do aerogerador 4 e na relocalização dos
aerogeradores 5 e 6. Em relação ao aerogerador 6 o afastamento ou distância entre a
posição inicialmente prevista no EIA e a atual, não representa uma alteração substancial em
termos do seu impacte visual. Em relação ao aerogerador 5, verifica-se um pequeno ganho,
face à posição inicial, ficando ligeiramente mais afastado das 3 povoações mais próximas, já
referidas.
Relativamente às restantes alterações verifica-se que será necessário proceder à construção
de uma extensão superior de acessos e a um maior afastamento de algumas plataformas aos
acessos existentes. Estas alterações traduzem-se numa maior perturbação de área e
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fragmentação do espaço a que acresce algumas propostas para a vala de cabos, como é o
caso das que farão ligação à subestação e aos aerogeradores 1, 4, 5, 7, 8 e 9.

CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM OS PDM DE LEIRIA E BATALHA
PDM BATALHA
No que se refere às classes de solo definidas na Planta de Ordenamento/Classificação e
Qualificação do Solo da 1ª revisão do PDM da Batalha, é invocada a alínea a) do nº 3 do Art.º
12º (Estatuto geral de ocupação do solo rural) do Regulamento do PDM que determina o
seguinte:
3 — Sem prejuízo da legislação em vigor, no solo rural admitem –se como genericamente
compatíveis com os seus usos dominantes, as seguintes ocupações e utilizações:
a) Implantação de infraestruturas, designadamente, de telecomunicações, de gás, de
abastecimento e tratamento de águas, de drenagem e tratamento de águas residuais, de
tratamento de resíduos, de energia elétrica e de produção de energias renováveis, bem
como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas;
Desta forma, encontra-se assegurada a compatibilidade do projeto com os usos previstos
para as diversas subcategorias do solo rural em que se implantam os aerogeradores, o
edifício de comando/subestação e a linha elétrica e respetivos apoios.
No que se refere à Estrutura Ecológica Municipal (EEM), cartografada na Planta de
Ordenamento/ Salvaguardas e Execução, foi desde logo referido que a mesma ocorre apenas
muito pontualmente na área dos aerogeradores, mas afeta a quase totalidade da linha
elétrica, na subcategoria de EEM Principal.
No entanto, embora sem identificar a norma do Regulamento, é invocado o teor do seu Art.º
75º (Regime específico) que determina o seguinte:
1 — Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, nas áreas
da estrutura ecológica municipal aplica-se o regime das categorias e subcategorias de
espaço definidas no presente Regulamento, cumulativamente com as disposições constantes
dos números seguintes
Atenta a leitura das disposições constantes dos números seguintes acima referidos,
elencadas no Relatório Técnico, é referido no mesmo que o layout final do Projeto de
Execução teve aquelas em consideração.
Relativamente às áreas de suscetibilidade à ocorrência de riscos, cartografadas na mesma
planta de Salvaguardas e Execução que integra a Planta de Ordenamento do PDM da
Batalha, o Relatório Técnico do RECAPE assinala situações que podem interferir com a área
do parque eólico ou com o corredor da linha elétrica, mas não necessariamente com os
aerogeradores ou os apoios da linha.
É o caso das zonas ameaçadas pelas cheias, correspondentes à área contígua à margem de
um curso de água, que não afeta nenhuma das infraestruturas.
Para as áreas com suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos, é transcrito o Art.º
86º do Regulamento, segundo o qual as infraestruturas de drenagem e tratamento de
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esgotosàdeve àse ào igato ia e teàligadasà à edeàpú li aàouàaàdispositivoàesta
que não é aplicável ao caso.

ueà … àoà

Para as áreas com suscetibilidade sísmica elevada, é mencionado o teor do Art.º 87º do
Regulamento, na parte aplicável ao projeto em apreço, referindo que a nova edificação deve
respeitar a legislação em vigor bem como o Regulamento de Segurança e Ações nas
Estruturas de Edifícios e Pontes e o Eurocódigo 8.
Relativamente às áreas com suscetibilidade elevada de movimentos de massa em vertentes,
é transcrita a parte aplicável do Art.º 88º do Regulamento do PDM, segundo o qual só se
permite a edificação quando seja comprovada a inexistência de risco de derrocada com base
em estudo geotécnico especificamente elaborado para o efeito. É informado que nenhum
dos aerogeradores se localiza nestas áreas.
Relativamente às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública cartografadas
na Planta de Condicionantes do PDM da Batalha, o Relatório Técnico refere que de acordo
com o Regulamento do PDM, aquelas servidões e restrições se regem de acordo com a
legislação específica aplicável (Art.º 6º que estabelece o regime das servidões
administrativas e restrições de utilidade pública elencadas no Art.º 5º). Todavia não refere
que a referida Planta de Condicionantes se encontra desdobrada na Planta de
Condicionantes I e Planta de Condicionantes II. Nesta Informação abordar-se-ão aquelas
servidões e restrições, em função da sua localização nas duas Plantas.
Planta de Condicionantes I
Relativamente à REN, tendo por base a Figura 3.1 do Relatório Técnico que compara as áreas
de estudo do projeto do parque eólico e corredor da linha elétrica nas fases de Estudo de
Impacte Ambiental e do RECAPE, verifica-se que no Município da Batalha a área do parque
eólico é coincidente nas duas fases e que o corredor da linha elétrica da fase atual apenas
difere da anterior a partir do apoio nº 16, sendo que, daquela posição até ao final da linha
elétrica, nenhum apoio se insere em área sujeita a esta condicionante.
Assim, uma vez que o projeto já foi objeto de DIA favorável, observa-se o disposto o nº 7 do
Art.º 24 do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da
REN (RJREN),alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro,
segundo o qual, quando estejam em causa pretensões em REN também sujeitas a
procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), a pronúncia favorável da CCDR no
âmbito do AIA compreende a emissão de autorização. Neste sentido, considera-se que, na
área do Município da Batalha, o projeto na sua globalidade encontra-se compatibilizado com
o RJREN.
A Rede Natura 2000 condiciona o projeto, dada inserção parcial deste em área inserida no
Sitio classificado com o código PTCON0015 – Sitio Serras de Aire e Candeeiros. Sobre este
assunto, uma vez que não terá havido alteração da delimitação deste Sítio, releva a DIA já
emitida e o facto de a entidade com a competência própria nesta matéria, o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, IP) integrar a Comissão de Avaliação.
A mesma entidade é ainda competente para a pronúncia relativamente ao Perímetro
Florestal da Batalha, submetido ao Regime Florestal Parcial, que afeta o projeto do Parque
Eólico e também relativamente às matas de Carvalho cerquinho, eventualmente interferente
com o corredor da linha elétrica, situações cartografadas na Planta de Condicionantes II.
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Relativamente à Servidão inerente à Rede Elétrica, o Relatório Técnico elenca a legislação
aplicável, destacando-se na presente Informação que o licenciamento das instalações da
RedeàNa io alàdeàT a spo teà é realizado nos termos previstos no Regulamento de Licenças
para Instalações Elétricas (Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de Novembro de 1960), o qual, em
conjugação com o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT,
Decreto Regulamentar n.º 1/92), determina as servidões de passagem, que se destinam a
facilitar o estabelecimento das instalações da RNT e evitar que as linhas sejam sujeitas a
deslocações frequentes, em especial as de tensão superior ou igual a 60 kV .à E à
consequência, informa-se no Relatório Técnico que o Projeto de Execução do Parque Eólico
e da Linha Elétrica, teve em consideração os requisitos estabelecidos no Regulamento de
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão.
Existindo na área do Projeto o Marco Geodésico da Maunça, é resumida a servidão relativa
ao mesmo, nos termos do Decreto-lei nº 143/82, de 26 de Abril, referindo-se que aquele se
encontra a 310 m do Aerogerador nº 6, subentendendo-se que não haverá interferência.
Releva pois o parecer da Direção Geral do Território enviado ao promotor a coberto do ofício
225/DSGCIG/DGead/2016, de 6 de Setembro, no qual se informa que a localização dos
aerogeradores e da subestação do Parque Eólico (com a listagem das respetivas
coordenadas) não constitui impedimento às atividades geodésicas desenvolvidas por quele
Organismo, uma vez que respeita o estabelecido no citado Decreto-lei nº 143/82, de 26 de
Abril, relativamente à visibilidade dos vértices geodésicos, bem como às suas zonas de
respeito.
Planta de Condicionantes II
Nada se refere no Relatório Técnico quanto à Reserva Agrícola Nacional. De facto, a mesma
parece não condicionar nenhum dos aerogeradores nem os apoios da linha elétrica, mas
condiciona o corredor definido para esta, pelo que nos parece adequada a consulta a aquela
entidade.
Quanto às servidões inerentes à Rede Rodoviária, o Relatório Técnico elenca as faixas non
aedificandi aplicáveis ao Itinerário Complementar 9 (IC9) e à Estrada Nacional nº 356
(EN356) cruzados pela Linha Elétrica, com base no Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro,
informando que o Projeto de Execução da Linha respeita as distâncias mínimas previstas.
No entanto este diploma legal foi revogado pela Lei nº 34/2015, de 27 de Abril que publicou
o Novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.
Apesar daquela incorreta referência legal, verifica-se que as faixas de servidão non
aedificandi definidas no Novo Estatuto permanecem as mesmas que as citadas.
É também que referido que o parque eólico é cruzado pelo Caminho Municipal 1250-1, sob
jurisdição do Município, situação a resolver no âmbito do licenciamento municipal a que o
projeto do parque está sujeito.
Relativamente ao Posto de Vigia 44-05 situado na área do Parque Eólico que integra a Rede
Nacional de Postos de Vigia, é apresentado um parecer de 2016.10.26 da Direção do Serviço
de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma vez
que esta é a entidade competente relativamente à coordenação daquela Rede.
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O referido parecer informa que o Aerogerador 6 pela sua reduzida distância ao posto de
vigia em causa, interfere de forma muito significativa com a sua bacia de visibilidade
diminuindo a capacidade de vigilância e a deteção de incêndios florestais, situação que
poderá ser corrigida com a instalação de um sistema de videovigilância acoplado ao
Aerogerador ou junto ao mesmo e com transmissão de sinal para as instalações da GNR em
Leiria.
No Relatório Técnico informa-se que o Promotor irá proceder em conformidade com o
parecer atrás citado.
Finalmente, quanto a localização de alguns dos aerogeradores em área cartografada com
Perigosidade de Incêndio Florestal, é apresentada cópia do ofício 436/GAP/2016 PO nº
1 /
/ ,àdeà
. . ,à oà ualàseàd à parecer favorável ao Projeto do Parque Eólico de
Maunça, no âmbito do combate aos incêndios florestais, condicionado ao esclarecimento do
descrito nos pontos constantes da Deliberação nº 2016/0473/DOTOM (STOT), documento
que se anexa para os devidos e legais efeitos
Com efeito, verifica-se da referida deliberação que o Município aceitou a proposta da do
Promotor de integrar na Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI), uma área de
50 m em redor de cada aerogerador, do edifício de comando e subestação e faixas laterais
aos acessos a beneficiar ou a construir, bem como a faixa da linha elétrica de alta tensão,
ficando a área em questão a seu cargo mas dependente da gestão integrada que a Câmara
Municipal fizer em todo o Município.
A mesma deliberação da Câmara Municipal incide sobre outras questões a verificar em fase
de licenciamento municipal, algumas já abordadas na presente Informação, nomeadamente
a demonstração do cumprimento das normas relativas à construção em zonas de
suscetibilidade sísmica elevada.
Resulta do atrás exposto que em função dos compromissos assumidos no Relatório Técnico
do RECAPE quanto ao cumprimento dos regimes inerentes às Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública legalmente constituídas na área do Município da Batalha,
considera-se que o Projeto de Execução do Parque Eólico de Maunça e da Linha Elétrica
respetiva se compatibiliza com o PDM da Batalha, restando ainda a necessidade da obtenção
do parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional sobre a inserção parcial do
corredor da Linha Elétrica em área da Reserva Agrícola Nacional e sem prejuízo do
esclarecimento das questões levantadas pela Câmara Municipal na sua Deliberação nº
2016/0473/DOTOM (STOT).
PDM LEIRIA
Relativamente à 1ª Revisão do PDM de Leiria, o Relatório Técnico do RECAPE, devido à sua
data (Dezembro de 2016) poderá não ter tido em conta que em 2016.12.06, foi publicada no
Diário da República, 2ª Série nº 233 a 1ª Correção Material do PDM de Leiria, através do
Aviso nº 15296/2016, do Município de Leiria, tendo a referida correção incidido sobre a
Planta de Ordenamento /Classificação e Qualificação do Solo e /Salvaguardas, sobre a Planta
de Condicionantes/ Outras Condicionantes e, sobre o articulado do Regulamento. No caso
deste, procedeu-se à sua republicação incorporando as alterações introduzidas.
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Na área do Município de Leiria, o Projeto de Execução, apenas contempla a instalação de 4
aerogeradores do Parque Eólico. Três desses aerogeradores ocupam posições semelhantes
às definidas na fase do EIA, embora com outra numeração.
O novo aerogerador neste Município, que é o nº 10 de acordo com a atual designação,
esultaà daà t a sfe
ia à doà ae oge ado à ºà à daà faseà doà EIáà ueà estavaà posi io ado na
área do Município da Batalha.
Segundo o Relatório Técnico do RECAPE, esta alteração resulta da conjugação de vários
fatores, nomeadamente a recolha de dados sobre o vento ao longo de mais 2 anos,
monitorizações sobre a flora e as determinações da DIA.
O atual aerogerador nº 10, localiza-se em área adjacente a nordeste à área estudada
inicialmente (na cumeada mais a nascente), portanto em área que não fora considerada na
fase do EIA e portanto não abrangida pela DIA.
No que se refere às classes de solo definidas na Planta de Ordenamento/Classificação e
Qualificação do Solo da 1ª revisão do PDM de Leiria, é invocada o nº 2 do Art.º 41º do
Regulamento do PDM, embora se considere na presente informação que o disposto nos
números 1 e 3 do mesmo artigo também é relevante para o efeito, conforme transcrito
seguidamente que determina o seguinte:
SECÇÃO II
Situações especiais
Artigo 41.º
Infraestruturas territoriais e urbanas
1 — Em ambas as classes de solo [urbano e rural] são permitidas infraestruturas territoriais e
urbanas e de produção de energia a partir de fontes renováveis, as quais representam
sistemas técnicos de suporte ao funcionamento do território ou das edificações, no seu
conjunto.
2 — Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, a implementação das infraestruturas
territoriais e urbanas e de produção de energia a partir de fontes renováveis, pode ser
viabilizada em qualquer área ou local do território municipal, desde que o Município
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e
desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos
dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas.
3 — A edificabilidade a adotar em cada uma destas áreas será a estritamente exigida pela
própria natureza das infraestruturas a instalar.
O processo encontra-se instruído com Declaração da Câmara Municipal de Leiria, de
. . ,àseà declara para os efeitos tidos por convenientes que, sem prejuízo dos regimes
legais em vigor, a implementação do Parque Eólico da Maunça é viável, uma vez que de
acordo com o nº 2 do artigo 41º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Leiria,
aprovado pelo Aviso nº 9343/2015, de 21 de agosto, não acarreta prejuízos inaceitáveis para
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o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus eventuais efeitos
negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas
afetadas. à
Desta forma, encontra-se assegurada a compatibilidade dos 4 aerogeradores em causa, com
os usos previstos para os Espaços Naturais, atenta a Planta de Ordenamento/Classificação e
qualificação do solo que integra a 1ª Revisão do PDM de Leiria.
Na mesma Planta encontra-se ainda assinalado o Caminho Municipal nº 1250-1 da Rede
Rodoviária Municipal, o qual inclusive parece constituir a espinha dorsal de acesso aos 4
ae oge ado es,à se doà efe idoà ue:à Por se tratar de uma via sob jurisdição das Câmaras
Municipais, qualquer obra ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo na zona da estrada
está sujeita a autorização da câmara municipal.”
Relativamente á Estrutura Ecológica Municipal (EEM) definida para o Município de Leiria
através da respetiva Planta que compõe a Planta de Ordenamento da 1ª revisão do PDM de
Leiria, a área do 4 aerogeradores recai em Áreas Fundamentais para onde o nº 1 do Art.º 13
(Regime de ocupação) do Regulamento determina que:
O regime de ocupação das áreas integradas na estrutura ecológica municipal observa o
previsto para a respetiva categoria ou subcategoria de uso do solo, articulado com o regime
estabelecido no presente artigo, sem prejuízo dos regimes legais específicos aplicáveis às
referidas áreas e nomeadamente do disposto no presente artigo.
De salientar que as restantes disposições do Art.º 13º não contrariam objetivamente a
possibilidade da construção de um Parque Eólico. Assim, não há incompatibilidade expressa
com a EEM.
Não se regista na área do parque eólico a existência de ocorrências cartografadas nas
plantas de salvaguardas, valores patrimoniais e zonamento acústico que afetem o mesmo.
Resta porém a necessidade de verificar a compatibilidade da localização dos aerogeradores
com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública em presença, pois apesar
de 3 dos locais terem sido abrangidos pela DIA, poderá ter havido alteração das mesmas no
âmbito da 1ª Revisão do PDM de Leiria.
À semelhança do PDM da Batalha, também no caso do Regulamento do PDM de Leiria, o
Art.º 6º estabelece que:
1 — As servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem-se pela legislação
específica aplicável, prevalecendo, em caso de incompatibilidade, sobre as regras previstas
para o uso do solo das áreas por elas abrangidas, ainda que não assinaladas na Planta de
Condicionantes.
2 — No território abrangido pelo presente Plano, são observadas as disposições legais e
regulamentares referentes a servidões administrativas e restrições de utilidade pública em
vigo , ai da ue ão esteja assi aladas a Pla ta de Co dicio a tes desig ada e te … .
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), os 4 aerogeradores situam-se em Áreas
de máxima infiltração abrangendo a área de estudo do RECAPE ainda Áreas com riscos de
erosão, atenta a delimitação desta condicionante aprovada para o Município de Leiria pela
Portaria nº 26/2016, de 15 de Fevereiro, no âmbito da 1ª Revisão do PDM.
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Nos termos do Anexo do RJREN, aos referidos ecossistemas correspondem respetivamente
as categorias da REN Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e Áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo.
Três dos aerogeradores estão dentro da área estudada no âmbito do EIA que foi objeto de
DIA favorável condicionada pelo que foram já objeto de pronúncia da CCDRC.
Relativamente ao aerogerador nº 10, apesar da justificação para a sua localização no local
atual, a mesma constitui uma novidade no RECAPE, pois essa localização não recai sequer na
área de estudo do Parque Eólico, constante do EIA submetido à apreciação da CCDRC para
efeitos da DIA emitida.
A produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, encontrase prevista na alínea f) do Item II do Anexo II do RJREN. No caso da categoria de REN Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos em que recai o aerogerador nº 10, a
pretensão encontra-se sujeita a procedimento de comunicação prévia, nos termos previstos
na subalínea ii), da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º daquele Regime Jurídico.
Em consequência, considera-se que a concretização da instalação do aerogerador em causa
no local pretendido, deverá ser precedida de procedimento de comunicação prévia junto da
CCDR, nos termos definidos no Anexo III da Portaria nº 419/2012, de 20 de Dezembro.
Acresce informar que a alínea f) do item II do Anexo I da citada Portaria nº 419/2012, de 20
de Dezembro não define requisitos específicos a observar para a aceitação da comunicação
prévia e também que, dada a categoria de REN em presença, não é aplicável a esta
pretensão o parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, a solicitar pela CCDRC, nos termos
do no nº 5 do Art.º 22º do RJREN e no nº 1 do Art.º 5 da mesma Portaria.
Na área de implantação dos aerogeradores em causa a Planta de Condicionantes/Outras
Condicionantes do PDM de Leiria assinala a existência de Linhas Elétricas de Média e de Alta
Tensão, pelo que, tal como referido para o caso do Município da Batalha, terão que ser
observados os requisitos estabelecidos no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de
Alta Tensão.
Relativamente à Planta de Perigosidade de Incêndios Florestais que integra também a Planta
de Condicionantes do PDM de Leiria, os aerogeradores encontram-se nas classes Alta e
Muito Alta.
O processo encontra-se instruído com parecer de 2016.07.29 da Câmara Municipal de
Leiria/Divisão de Proteção Civil e Bombeiros, no qual se informa que o parque eólico não
interfere na localização dos pontos de água para abastecimento aéreo existentes no
Município de Leiria.
Co tudoà oà es oà pa e e à efe eà ueà deve ser garantido que as medidas e ações a
desenvolver têm de se inserir no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, de acordo com o n.º 1 do artigo 15º de Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro,
na redação atual, bem com as disposições estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da
Floresta do concelho de Leiria .
Ora, a Declaração da Câmara Municipal de Leiria emitida em 2016.12.09 que viabiliza a
instalação do parque eólico, foi emitida sem prejuízo dos regimes legais em vigor e a
perigosidade de incêndios florestais é uma das servidões administrativas e restrições de
Parque Eólico de Maunça
RECAPE – Processo de AIA N.º 2584

Pág. 16

Parecer da Comissão de Avaliação

utilidade pública elencadas no já citado Art.º 6º do Regulamento do PDM que prevalecem,
em caso de incompatibilidade sobre as regras previstas para o uso do solo das áreas por elas
abrangidas.
Por outro lado, o Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios (PMDFCI) de
Leiria, aprovado por Despacho de 2015.05.27 do Presidente do ICNF, IP e em vigor, foi
vertido para o Regulamento do PDM por efeito do determinado no Art.º 15º deste, nos
seguintes termos:
Artigo 15.º
Perigosidade de incêndios florestais
1 — A edificabilidade nas classes de perigosidade, cartografadas na Planta de
Condicionantes — Perigosidade de Incêndios Florestais, só pode ser autorizada se cumprir o
estabelecido no Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios.
2 — Para efeitos de defesa de pessoas, de bens e da floresta observam-se as disposições
constantes do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios.
As regras de edificabilidade do PMDFCI de Leiria estabelecem que:
As novas edificações no espaço florestal, fora das áreas edificadas, têm que salvaguardar, na
sua implantação do terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa
de proteção nunca inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior da edificação;
No espaço rural, que não o espaço florestal, fora das áreas edificadas consolidadas, são
admitidas outras dimensões para a faixa da distância à estrema da propriedade, desde que
seja salvaguardada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal, de acordo com o
seguinte:
(As classes de perigosidade alta e muito alta não são sequer contempladas)
As designações de espaço florestal e solo rural reportam-se às alíneas f) e g) do Art.º 3º do
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho na sua redação atual (Decreto Lei nº17/2009, de 14
de janeiro)
f) «Espaços florestais» os terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras
formações vegetais espontâneas, segundo os critérios definidos no Inventário Florestal
Nacional;
g) «Espaços rurais» os espaços florestais e terrenos agrícolas;
Uma vez que o Relatório Técnico do RECAPE não demonstra a compatibilização da instalação
dos aerogeradores com o PMDFCI de Leiria, constituirá condição a impor ao mesmo que seja
assegurada tal compatibilidade previamente ao licenciamento municipal dos aerogeradores.
Em face do acima exposto, considera-se que o Parque Eólico da Maunça se compatibiliza
com as normas de uso definidas para o PDM de Leiria, devendo todavia no que respeita às
Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, ser assegurada a
compatibilidade da localização do aerogerador nº 10 com o RJREN, mediante instrução de
pedido de comunicação prévia junto da CCDRC e assegurada também a compatibilidade de
todos os aerogeradores com o respetivo com o PMDFCI de Leiria e com a demais legislação
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aplicável nesta matéria. Deverá ainda a utilização do Caminho Municipal nº 1250-1 para
acesso ao local dos aerogeradores ser sujeita à apreciação da Câmara Municipal de Leiria
enquanto entidade com a tutela sobre aquela via.
Relativamente aos estaleiros da obra, apesar de na página 72 do Relatório Técnico ser
apontada a sua localização no Desenho 2 (apresentação do projeto) tal não foi detetado na
observação do referido desenho e legenda.
Assim, desenvolvendo-se o projeto globalmente em área de forte incidência da Reserva
Ecológica Nacional, deverá ser assegurado que as áreas destinadas a estaleiros e depósitos
temporários minimizam a ocupação de solos condicionados por esta restrição de utilidade
pública, na área de estudo do RECAPE e não utilizam solos condicionados, fora dessa área de
estudo

4. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA
O RECAPE apresentado segue, na generalidade, o pretendido, sendo que este documento,
juntamente com o Projeto de Execução, permitiu verificar o cumprimento dos aspetos
mencionados na DIA.
No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se de seguida
alguns aspetos que se consideram estar menos explícitos ou a necessitar de ajustes.

CONDICIONANTES DA DIA
1. Obter as necessárias autorizações junto da Assembleia de Compartes detentora dos
direitos sobre os terrenos.
Segundo o RECAPE está a decorrer o processo de estabelecimento de um acordo entre a
sociedade Parque Eólico da Serra do Oeste, S.A., a Junta de Freguesia de Reguengo do Fetal
e o Município da Batalha para utilização dos terrenos, nos termos de uma minuta
apresentada no Anexo 2 do RECAPE.
Considera-se que logo que esteja finalizado o acordo, deve ser enviado à Autoridade de AIA
uma cópia do seu comprovativo.
2. Demonstrar a compatibilização do traçado definitivo da linha elétrica com o Plano
Diretor Municipal de Batalha.
Esta análise foi efetuado no ponto 4 do presente parecer.
3. Relativamente ao corredor da linha elétrica avaliado, aquando da definição do traçado
definitivo da mesma, deverá ser tido em consideração o seguinte:
‐ Evitar a etade Poe te do orredor a zo a do vale de Ore des e as verte tes da “erra
da Barrosinha.
Considera-se que esta condicionante foi tida em consideração no projeto de execução,
verificando-se que o traçado da linha elétrica se desenvolve para nascente da ribeira de
Orendes.
A linha desenvolve-se no sopé da Serra da Barrosinha. Segue o mais próximo possível do
espaço canal do IC9, tirando partido das suas infraestruturas de apoio. A Serra é atravessada
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no limite do talude do IC, junto a um caminho de serviço criado ou beneficiado para apoio à
obra de construção da estrada.
‐ A so repassage

do IC9 deverá desenvolver-se de forma perpendicular ao mesmo.

Verifica-se a sobrepassagem do IC9 desenvolve-se num ângulo de 45º relativamente à
estrada, o que configura o pior cenário, o da obliquidade à via.
No entanto, as condicionantes locais determinaram, no seu conjunto, que esta situação se
configure como a mais equilibrada. Por um lado, os taludes de escavação do IC9 e as
pendentes das encostas reduzem as hipóteses de disponibilidade de espaço para a
instalação dos apoios e por outro lado, a existência de um acesso possibilita o seu
aproveitamento e não exige a abertura de, pelo menos, dois novos acessos. A abertura de
novos acessos, em áreas declivosas contribuiria, como é o caso, mesmo segundo as curvas
de nível, para se formarem taludes com algum impacte visual. Não sendo a solução
apresentada a mais adequada ao cumprimento da condicionante, a mesma aparenta
configurar uma solução de equilíbrio face ao contexto local.
Desta forma, considera-se que foi considerado o melhor atravessamento possível desta via.
‐ Desenvolver o traçado ao longo do sopé da serra da Barrosinha, mantendo-se a Sul do
IC9 e o mais próximo do espaço canal do IC9, evitando-se a afetação das manchas
florestais de carvalhos.
É referido no RECAPE (página 52) que os apoios 12-13 e 16-17, sobrepassam áreas de
carvalhal e que a linha elétrica apresenta características técnicas que garantem a não
afetação do carvalhal, dado que a altura dos apoios foi selecionada de forma a permitir a
gestão da faixa.
Não sendo passível de confirmação nesta data, da real afetação do carvalhal, considera-se
que o mesmo poderá/deverá ser demonstrado através de registo fotográfico nos relatórios
de acompanhamento de obra e que oportunamente será local a visitar no âmbito da pósavaliação.
Assim, considera-se nesta fase a condicionante cumprida.
- Evitar a interferência com a área de exploração consolidada – calçada – com interesse
económico comprovado, conforme referido no parecer da Direção-Geral de Energia e
Geologia.
Segundo o RECAPE, na impossibilidade de desviar o traçado da linha, nos vãos
compreendidos entre os apoios 16 e 19, das áreas de exploração consolidada, identificadas
pela Direção-Geral de Energia e Geologia, assumiu-se como condicionante ao traçado, a não
afetação, nem sobrepassagem, das áreas afetas aos Espaços de Atividades Económica.
Naàpla taàdeà o di io a e tos,àest àap ese tadaàaà eaàdeàexplo aç oà o solidada como
uma condicionante à sobrepassagem da linha elétrica, pelo que se considera que foi dado
cumprimento a esta condicionante da DIA.
7. Entregar à Autoridade de AIA os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da
recuperação das áreas intervencionadas e de monitorização com a periodicidade proposta
nos respetivos planos.
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Nesta fase não é possível a verificação desta condicionante. Regista-se contudo a intenção
de o Proponente proceder à sua entrega, de acordo com o expresso no RECAPE:
Relativamente aos relatórios de acompanhamento de obra e final, os mesmos devem seguir
princípios de elaboração para que sejam úteis e cumpram a sua função com maior eficácia.
Neste caso, e tem demonstrado a experiência, que o registo fotográfico é fundamental, face
à mera listagem, frequentemente apresentada, de cumprimento ou não cumprimento das
medidas. Contudo, a melhor qualidade que possa ser posta na realização do relatório, não
invalida nunca as visitas que devem ocorrer durante a obra e no final da mesma.
Desta forma, considera-se que a Condicionante 7 deve ser incluída na DCAPE, a qual deve
acrescer a seguinte redação:
Para elaboração dos diversos relatórios de obra, deve ser estabelecido um conjunto de
pontos/locais de recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais
diversas componentes do projeto. O registo deve fazer-seàse p eàaàpa ti àdessesà po tosàdeà
efe
ia àde forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente.

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE
1. Traçado definitivo e características da linha elétrica de ligação ao Sistemas Elétrico
Público.
No RECAPE constam várias peças desenhadas com a proposta do traçado da linha e do local
de implantação físico dos apoios. No Desenho 2, das Peças Desenhadas, apresenta-se
cartografado o traçado da linha elétrica sobre ortofotomapa, à escala 1:5 000.
Considera-se que este elementos foi entregue e assim dado cumprimento à DIA.
2. Equipa responsável pela elaboração do RECAPE a qual deve incluir especialistas em
espeleo-arqueologia.
No RECAPE é referido que a equipa de arqueólogos responsável integrou um espeleoarqueólogo de forma a proceder à caracterização e diagnóstico das cavidades cársicas
identificadas no decurso dos trabalhos que consistiu na progressão e análise do interior de
cinco cavidades situadas no interior do perímetro do parque eólico.
De referir que não se registaram vestígios artefactuais ou de uma possível ocupação
humana.
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA.
3. Avaliar a possibilidade da linha elétrica ser enterrada em alguns troços evitando assim
os aglomerados populacionais. Em alternativa, o traçado da linha elétrica deverá
acompanhar os corredores de linhas elétricas existentes.
Segundo o RECAPE, o traçado da linha elétrica foi desenvolvido na sua totalidade em áreas
definidas no PDM do concelho da Batalha como Solo Rural, com especial incidência sobre
espaços florestais, agroflorestais e naturais (vd. Figura 3.3). A definição deste traçado
permitiu evitar a sobrepassagem de aglomerados rurais e de solo urbanizado. De referir que
as áreas afetas a solos urbanizados e aglomerados rurais, definidas e cartografas na Planta
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de Ordenamento do PDM da Batalha, foram integradas na Planta de Condicionamentos do
Projeto como áreas a preservar.
A linha segue sensivelmente paralela às infraestruturas lineares existentes (linhas aéreas, e
vias rodoviárias).
O RECAPE refere ainda que o não enterramento da linha elétrica neste tipo de orografia, não
se afigura tecnicamente viável sem o agravamento muito significativo do custo da
intervenção. Por outro lado, os impactes nomeadamente sobre a geologia ou ocupação do
solo, seriam seguramente superiores.
Considera-se que foi dada resposta adequada a este elemento da DIA.
4. Resultados da prospeção efetuada em todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro,
depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já
prospetadas.
O Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do RECAPE é apresentado no
Anexo 7 do Relatório Técnico onde constam os resultados da prospeção arqueológica. Este
relatório foi apresentado à tutela encontrando-se para despacho superior.
Segundo o Relatório foram identificadas na área do parque eólico seis cavidades cársicas e
apenas uma cavidade no corredor da linha elétrica não havendo a prior indícios de potencial
arqueológico. Registaram-se na em torno do traçado da linha elétrica áreas de dispersão de
vestígios arqueológicos e estruturas de interesse etnográfico.
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA.
5. Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais
(mantendo a numeração), tanto os que constam do EIA como os que forem detetados
durante a fase de prospeção mais aprofundada. Estes elementos devem estar
individualmente identificados e georeferenciados (em polígono – área de
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis).
No Apêndice 4 do Anexo 7 do Relatório Técnico é apresentada a cartografia à escala 1.
25 000 (desenho nº 1) e escala de projeto das ocorrências patrimoniais (Figuras 1 a 9).
Considera-se assim, que foi dado cumprimento à DIA.
6. Fichas de caracterização dos elementos patrimoniais detetados, tanto no EIA como nos
trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências), e apresentar uma
avaliação de impactes e proposta das respetivas medidas de minimização.
No Anexo 7 do Relatório Técnico são apresentadas as fichas de caracterização das
ocorrências patrimoniais inventariadas que integram os campos relativos à avaliação de
Impacte e medidas de minimização.
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA.
7. Resultados da prospeção de campo realizada com o objetivo de confirmar a presença ou
ausência de espécies de flora, ou núcleos de espécies de flora, de interesse para a
conservação na área a afetar pela implantação do parque Eólico. Esta prospeção deverá
decorrer em altura do ano favorável à identificação das espécies alvo, isto é, coincidente
com a floração das mesmas. Esta ação deverá ser efetuada na envolvência dos
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aerogeradores inseridos em biótopos com importância ecológica acentuada, ou localizados
na sua envolvente imediata.
8. De acordo com os resultados obtidos durante a prospeção do ponto anterior, deverão
ser equacionadas e apresentadas soluções com vista a minimizar a afetação das espécies
de flora com interesse para a conservação. Sempre que viável deverá ser equacionado o
ajuste da localização das infraestruturas do projeto. Caso se justifique, deverá ser
elaborado um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, de forma a monitorizar a
afetação destes valores ecológicos.
Foram efetuados estudos referentes à monitorização que decorreu no ano 0 (anexo 11).
Estes estudos foram efetuados no final da primavera de 2016, início de verão, onde se
procedeu à identificação das comunidades vegetais presentes, assim como à inventariação
das espécies que as constituem, nomeadamente espécies prioritárias e/ou RELAPE.
Entre os habitats identificados destacam-se os 5330 (pt5 e pt7), 6110*, 8210, 8240* e 9240,
sendo que as áreas a monitorizar devem cumprir os seguintes requisitos:





Representatividade na área de influência do projeto;
Estar compreendidas de preferência em áreas críticas vulneráveis;
Devem ser acessíveis;
Devem ter áreas testemunho, devidamente isoladas que permitam avaliar o
comportamento da flora sob intervenção (perturbada) e a flora não intervencionada.

Relativamente à monitorização do sucesso das espécies de flora relevantes, inventariadas
(Iberis procumbens subsp. microcarpa) ou potencialmente existentes (Arabis sadina,
Narcissus calcicola, Leuzea longifolia, Silene longicilia, Dianthus cintranus subsp. barbatus,
Juncus valvatus, Serratula baetica subsp. lusitanica, Serratula estremadurensis) deverão
também ser alvo de monitorização, garantindo o sucesso das ações implementadas,
avaliando a progressão e a necessidade da implementação de ajustes às ações realizadas.
Relativamente às espécies alvo terão em conta os dados recolhidos em 2012/2013 no
âmbito da monitorização efetuada (Pré-construção - Ano 0), e nos referentes ao RECAPE. As
monitorizações deverão ser realizadas em duas campanhas de amostragem, uma primeira a
realizar-se no início da primavera (março-abril), para identificação da generalidade da flora,
incluindo geófitos e herbáceas de floração precoce como as orquídeas, e a segunda
campanha a desenvolver-se no final da primavera (junho), para garantir a identificação de
espécies tardias, nomeadamente compostas e gramíneas, devendo as monitorizações, tal
como para a vegetação/habitats, recair sobre os mesmos locais onde se identificaram nos
anos anteriores núcleos de Iberis procumbens subsp. Microcarpa.
O programa de monitorização proposto deverá ocorrer durante os dois primeiros anos da
fase de exploração salvo, se os resultados obtidos sugerirem o seu prolongamento.
No final dos dois anos de monitorização, pretendem confirmar se há uma recuperação da
vegetação nas áreas intervencionadas para a construção do parque eólico, sendo a área
afetadaà olo izadaà po à u aà o u idadeà e uivale teà uelaà ueà o o eà e à easà oà
perturbadas, sendo esta situação avaliada através da comparação das parcelasà e à eaà
i flue iadaàpeloàP ojeto àeà o t olo .
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Po à fi ,à p opõe à ueà a ual e teà deve à se à p oduzidoà u à elató io,à … ,à o deà se oà
expostos os resultados das monitorizações, assim como as análises efetuadas. No final dos
dois anos de monitorização, deverá ser produzido um relatório que integre os resultados das
v iasà a pa hasà … à .
Face ao exposto, é apresentado no RECAPE, o programa de monitorização da flora e
vegetação (anexo 10.2), tendo sido apresentados os resultados do ano 0, pelo que se
considera que foi dado cumprimento à DIA.

CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Projeto
Parque Eólico
2. Caso os resultados da prospeção e avaliação arqueológica realizada apontem para uma
possível afetação de vestígios, garantir um afastamento de 50 metros dos aerogeradores e
acessos.
O Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do RECAPE é apresentado no
Anexo 7, do Relatório Técnico, não se tendo identificado ocorrências patrimoniais a menos
de 50 m dos locais previstos para os aerogeradores. A ocorrência 2 localiza-se a 45 m do
acesso entre o aerogerador 3 e o aerogerador 4, no entanto este acesso já existe, sendo
apenas objeto de beneficiação.
A entrada da ocorrência CV2 – Abrigos da Srª do Monte localiza-se a 45 m de distância do
limite das plataformas do aerogerador 9. Não foi possível proceder à sua caracterização no
seu interior por se encontrar com entulhos.
Como medida de minimização, todas as ocorrências patrimoniais foram integradas na Planta
de Condicionantes da Obra, procedendo-se à sinalização para efeitos de interdição e
definição de uma área de 50 m de proteção. Circunscrição das atividades construtivas às
áreas funcionais da obra e foram delimitadas na Planta de Projeto.
Esta medida consta no Quadro 4. 1 – Síntese das medidas de minimização de impactes sobre
o Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, do Anexo 4, do Relatório Técnico,
pelo que se considera cumprida.
3. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, sendo que deverá ser prevista nos aerogeradores que se
localizem nos extremos do parque, nos que tenham as cotas de topo mais elevadas, e em
todos os aerogeradores de forma a assegurar que a distância entre dois aerogeradores
balizados não seja superior a 900 metros.
É apresentado o parecer da ANA, Aeroportos de Portugal (anexo 2) que informa que
concorda com a balizagem proposta para os aerogeradores 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
Assim, considera-se que esta medida da DIA foi cumprida, reforçando-se a necessidade de
colocar balizagem nos aerogeradores referidos.
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7. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos
caminhos de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser
devidamente justificado.
Considera-se que existem situações que devem ser minimizadas, não se considerando que
possa haver uma afetação de novas áreas como a que é proposta. As soluções propostas
ep ese ta à u aà ge e osa à o upaç oà deà ea,à u aà f ag e taç oà doà espaço,à u aà
dispersão de infraestruturas e a criação de extensão e de áreas com limitações de uso,
impossibilitando mesmo o crescimento de árvores e/ou arbustos.
A afetação de área para a abertura de uma vala nunca se resume a uma largura de 0,90 m. A
esta largura acresce a área que é habitualmente usada para a máquina, mais a área de
colocação das terras, que chega a totalizar, como a experiência o tem demonstrado, uma
largura próxima dos 5m, ou seja, o correspondente à largura de um acesso. Por outro lado, o
uso frequente de máquinas de rastos contribui para a compactação da terra vegetal, mesmo
durante as operações de decapagem, desestruturando-a e subtraindo-lhe qualidade.
Considera-se que este tipo de abordagem não é razoável e não se coaduna, de todo, com a
minimização de impactes, sendo que poderão haver alternativas à passagem das valas.
Nestes termos, soluções de compatibilidade e de sequência temporal/espacial na execução
das diferentes ações em obra, devem ser encontradas e apresentadas à Autoridade de AIA.
Considera-se que devem ser revistas as seguintes situações:
1. O traçado que sai da subestação deve realizar-se junto do caminho existente, pelo que a
vala deve alinhar-se junto da subestação até ao caminho e depois seguir junto a Este.
2. As valas dos aerogeradores 4 e 5 devem fazer-se ao longo do caminho existente e do a
construir, respetivamente.
3. As valas devem acompanhar os acessos dedicados aos aerogeradores 1, 4, 5, 7, 8 e 9.
Neste mesmo contexto, a abertura das valas deve ser realizada a partir dos acessos,
devendo a máquina permanecer no acesso. As terras de escavação, com exceção da terra
vegetal, devem ser depositadas até ao tapamento das valas no acesso.
Desta forma, deve ser revisto o projeto da rede de cabos subterrânea de forma a dar
cumprimento a estes 3 pontos. O novo projeto deve ser apresentado à Autoridade de AIA
para análise e emissão de parecer previamente ao licenciamento.
A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, ao longo, e o mais junto possível, aos
caminhos de acesso do parque eólico, existentes e/ou a construir, e aos acessos dedicados
aos aerogeradores. A abertura das valas deve ser realizada a partir dos acessos, devendo a
máquina permanecer no acesso. As terras de escavação, com excepção da terra vegetal,
devem ser depositadas no acesso até ao tapamento das valas. Qualquer alteração deve ser
proposta para apreciação.
8. Não afetação das infraestruturas existentes, tais como torres com antenas de rádio
transmissão e respetivas construções de apoio, o Posto de Vigia da Maunça e um marco
geodésico.
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Verifica-se que foram consultadas diversas entidades, nomeadamente a Força Aérea e a
ANACOM, a Direção Geral do Território, e a Direção de Serviços de Proteção da Natureza e
do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA) (anexo 2).
De acordo com os pareceres apresentados, verifica-se que o projeto não colide fisicamente
com infraestruturas de rádio transmissão, postos de vigia e marcos geodésicos.
No entanto, relativamente ao Posto de Vigia de Maunça, a Direção de Serviços de Proteção
da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA), refere que, não
obstante os constrangimentos provocados à visibilidade do referido posto, os mesmos
poderão ser corrigidos através da instalação de um sistema de videovigilância acoplado ao
aerogerador 6, com transmissão de sinal para as instalações da GNR de Leiria.
No RECAPE é referido que o Promotor irá proceder de acordo com o parecer do SEPNA.
9. Consultar os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e /ou ao Gabinete Técnico
Florestal dos concelhos de Leiria e Batalha, no sentido de proceder a uma análise mais
detalhada dos riscos e/ ou condicionantes existentes suscetíveis de serem afetadas pela
implantação do projeto, nomeadamente no que respeita à eventual afetação de pontos de
água de 1.ª ordem utilizados pelos helicópteros de combate aos incêndios florestais.
Foram consultados os respetivos serviços municipais, nomeadamente de Leiria e Batalha. De
acordo com os pareceres apresentados no anexo 2, ambos os municípios referem que a
implantação do parque eólico não interfere com os pontos de água e de abastecimento de
meios aéreos.
Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.
11. 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.
Os materiais a utilizar no revestimento exterior deverão ser adequados às características
locais e devem apresentar baixo índice de refletância – pavimentos, revestimentos e
outros.
Para além das peças desenhadas que ilustram as opções de projeto tomadas (RECAPE Anexo 3 – Elementos de Projeto) é ainda apresentado algum detalhe técnico na forma
escrita.
Considera-se assim que esta medida foi cumprida.
12. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deverá prever
o revestimento exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização
de argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima
da cor do terreno ou através de utilização de cimento branco.
Verifica-se omissão na resposta quanto ao essencial da medida, não se podendo inferir se o
Proponente considera cumprir, ou não. A resposta apresentada no RECAPE é omissa e
remete para outra questão, ou apenas para uma questão, que igualmente deve ser objeto
deàapli aç oàdaà edidaàe à ausa:à ásàvalasàdeàd e age à oàse oà evestidas,àex etoàseàtalà
se justificar nas zonas de maior declive, por forma a evitar os efeitos erosivos do
es oa e toàdaà guaàe àvelo idade,à asoàe à ueàse oà evestidasàe àped aàdaà egi o.
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I po taà efe i à ueàvalasàeàvaletasà oà o espo de àaoà es o.àásà valetas às oàosàó g osà
de drenagem que acompanham longitudi al e teà osà a essosà eà valas à à u à te oà ueà
corresponde a valas que podem ter um dreno enterrado ou a valas a céu aberto, como por
vezes se fazem à saída das bocas-de-lobo da drenagem transversal dos acessos.
Reitera-se a necessidade de cumprimento da Medida 12, sendo que a mesma deve ser
incluída na DCAPE. Realça-se ainda a questão da tonalidade da argamassa a utilizar.
13. A conceção dos novos acessos, deverá procurar soluções de materiais que reduzam o
impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz,
devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da
envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste dos acessos. Idêntica
preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que
deverá ficar reduzida à menor área possível.
No RECAPE é referido que os acessos novos a construir utilizarão na constituição do seu
pavimento materiais provenientes da região com uma coloração próxima da envolvente, e
que se pretende evitar materiais claros que possam refletir a luz.
Considera-se que se pretende dar cumprimento à DIA, o que será comprovado na pósavaliação.
Linha Elétrica
15. Prever a colocação balizagem aeronáutica, de acordo com a Circular Aeronáutica
10/03, de 6 de Maio.
É apresentado o parecer da ANA, Aeroportos de Portugal (anexo 2) que informa que
concorda com a proposta de balizagem para os vãos 04-05 e respetivos apoios.
Assim, considera-se que esta medida da DIA foi cumprida, reforçando-se a necessidade de
colocar balizagem nos vãos e apoios referidos.
Fase de Construção
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar
19. Deverá existir especial cuidado com a preservação das espécies de sobreiro (Quercus
suber), azinheira (Quercus rotundifolia) e também do carvalho cerquinho (Quercus faginea
subs. broteroi), pelo seu valor ecológico, devendo estes ser balizados e salvaguardados no
decorrer dos trabalhos.
Na área do parque eólico não se observam áreas associadas a carvalhais ou sobreirais. No
caso da linha, é referido no RECAPE que nos vãos compreendidos entre os apoios 12-13 e 16,à aà li haà el t i aà so epassaà easà deà a valhal,à asà ueà aà
es aà ap ese taà
a a te ísti asàt i asà ueàga a te àaà oàafetaç oàdoà a valhal ,àdadoàaàaltura dos apoios
ter sido selecionada de forma a permitir a gestão da faixa.
De acordo com o expresso no RECAPE, na página 68, verifica-se ainda o seguinte:
Apenas no corredor da linha elétrica, foram identificadas e cartografas áreas de carvalhal,
que na sua generalidade caracterizam-se pela presença do habitat 9240 - Carvalhais ibéricos
de Quercus faginea e Quercus canariensis. As referidas áreas foram transpostas para a Planta
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de Condicionamentos, permitindo deste modo minimizar potenciais afetações durante a
fase de obra.
… àestaà edidaàfoiài luídaà asàCl usulasàT i asàá ie taisàdoà ade oàdeàe a gosàdaà
empreitada do Parque Eólico de Maunça (vd. Anexo 8) e será verificada a sua execução
através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
Não sendo passível de confirmação da potencial afetação dos exemplares destas 3 espécies,
nesta fase, as situações que o justifiquem deverão ser objeto de registo fotográfico para
inclusão nos relatórios de acompanhamento de obra. A par da análise dos relatórios, as
visitas, no âmbito da avaliação da obra, serão ainda mais relevantes para uma avaliação
qualitativa da execução das medidas de proteção.
Reitera-se a necessidade de cumprimento da Medida 19, sendo que a mesma deve ser
incluída na DCAPE, com a seguinte nova redação:
Deverá existir especial cuidado com a preservação das espécies de sobreiro (Quercus
suber), azinheira (Quercus rotundifolia) e também do carvalho cerquinho (Quercus faginea
subs. broteroi), pelo seu valor ecológico, devendo estes ser balizados e salvaguardados no
decorrer dos trabalhos. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser
realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o
seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção.
Considera-se cumprida considerando que a implantação de todas as componentes do
parque eólico assim como da linha foram ajustadas em função dos valores a preservar.
20. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou
espeleológico que sejam postos a descoberto pela prospeção e durante as operações de
escavação, deverão ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento
técnico a adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
Tal como foi identificado no decorrer do processo de AIA, no que se refere aos fatores
ambientais geologia e geomorfologia, as principais afetações deste projeto estão
relacionadas com a abertura dos caboucos para a execução das fundações dos
aerogeradores e do edifício de comando e subestação, já que no decurso dessas obras
poderão ser afetadas cavidades cársicas com valor científico.
O RECAPE refere que nenhuma das cavidades identificadas nos trabalhos espeleoarqueológicos irá ser afetada pelo projeto, mesmo tendo em conta a relocalização de alguns
dos aerogeradores com expansão da área de estudo para novas zonas.
22. Interditar as obras mais intrusivas durante o período reprodutor das espécies mais
sensíveis e durante os períodos mais suscetíveis de causar mortalidade de aves
planadoras.
De acordo com o RECAPE, e tendo em consideração os resultados da monitorização do ano
0, considera-se que a interdição das obras mais intrusivas durante o período reprodutor das
espécies mais sensíveis e durante os períodos mais suscetíveis de causar mortalidade de
aves planadoras, deverá apenas incidir nas áreas de implantação e envolventes à construção
dos aerogeradores 6, 9 e 10. Estes locais encontram-se na proximidade das principais zonas
de caça de aves planadoras, as quais desenvolvem-se para Norte do marco geodésico de
Maunça e da ermida da Senhora do Monte. Refira-se igualmente que o número médio de
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contactos por hora e o número médio de espécies por hora, obtido nesta zona, foi
ligeiramente superior ao da área de controlo. Relativamente ao peneireiro, espécie alvo da
monitorização já efetuada no âmbito da fase anterior à construção, e igualmente integrada
no Plano de Monitorização do presente RECAPE, à semelhança do observado para a
comunidade de rapinas e outras planadoras, o peneireiro mostrou uma maior utilização da
área localizada na envolvente da Senhora do Monte, mas também da área próxima ao
Marco Geodésico da Maunça, embora com menor intensidade.
Neste sentido, a interdição deverá cingir-se aos meses de maio e junho, os quais encontramse associados ao período reprodutor e caça para alimentação de crias.
Face ao exposto, considera-se que a medida deve passar a ter a seguinte redação:
I te dita à asà o asà aisà i t usivas,à du a teà o período reprodutor das espécies mais
sensíveis e durante os períodos mais suscetíveis de causar mortalidade de aves planadoras,
nas áreas de implantação e envolventes à construção dos aerogeradores 6, 9 e 10, durante
osà esesàdeà aioàeàju ho.
23. 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.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(vd. Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
Desta forma, considera-se que a Medida em causa deve ser incluída na DCAPE.
25. Identificar e sinalizar todas as captações existentes na área de estudo, que poderão ser
afetadas pelo projeto, com vista à sua proteção.
Segundo o RECAPE, apenas foram identificadas captações de água privadas no corredor da
linha elétrica, que não serão afetadas pelo projeto.
As referidas captações encontram-se identificadas na planta de condicionamentos, pelo que
se considera que foi dado cumprimento à DIA.
26. Garantir a não afetação dos reservatórios de abastecimento de água e das áreas
condicionantes emissárias de esgotos da SIMLIS, identificados na área de estudo.
No RECAPE é referido que na área de estudo do parque eólico não foram identificados
reservatórios de água, nem infraestruturas de abastecimento ou emissários de esgotos. O
corredor da linha elétrica interseta, junto da localidade de Torre, um emissário de
saneamento e um troço de uma rede de abastecimento. No entanto, é referido que não há
qualquer interferência por parte do projeto.
As referidas infraestruturas encontram-se identificadas na planta de condicionamentos, pelo
que se considera que foi dado cumprimento à DIA.
31. O estaleiro deverá situar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de
Acompanhamento Ambiental, cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e
deverão ser organizados nas seguintes áreas:
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Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
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;
Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona
deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de
derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;
Parqueamento de viaturas e equipamentos;
Deposição de materiais de construção.
No RECAPE é referido que a localização dos estaleiros estão apresentados no Desenho 2, e
foi escolhida conjuntamente com a Equipa responsável pela elaboração do presente RECAPE.
No entanto, verifica-se que essa identificação não consta no Desenho 2 nem em nenhuma
cartografia apresentada, pelo que a Planta de Condicionamentos deve ser reformulada e
apresentada à Autoridade de AIA antes do licenciamento.
De referir ainda que, uma vez que o projeto se desenvolve globalmente em área de forte
incidência da Reserva Ecológica Nacional, deve ser assegurado que as áreas destinadas a
estaleiros e depósitos temporários minimizam a ocupação de solos condicionados por esta
restrição de utilidade pública, na área de estudo do RECAPE e não utilizam solos
condicionados, fora dessa área de estudo.
36. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(vd. Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6). Desta forma, considera-se que
a Medida em causa deve ser incluída na DCAPE.
37. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo
proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser
delimitadas as seguintes áreas:
‐ Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.

‐ Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada
lado da área a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição de
materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas
para o efeito.
‐ Locais de depósitos de terras.

‐ Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção do Proponente
em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas Técnicas Ambientais do
caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça (vd. Anexo 8) e que será
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verificada quanto à sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
Contudo, importa ainda realçar a questão da balizagem das áreas a intervencionar ou a
proteger, que frequentemente ex ede ,àe à uito,àaà eaàditaà est ita e teà e ess ia .à
O seu cumprimento deve ser exigente e deve ter lugar claramente antes do início de
qualquer atividade que passe pelo recurso a maquinaria pesada.
Desta forma, considera-se que a Medida 37 deve ser incluída na DCAPE.
Deve ainda ser incluída outra medida, para a fase prévia à obra, com a seguinte redação:
Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade
relacionada com a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve
haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de
terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente
balizados, e não apenas sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o
perímetro das áreas intervencionadas, durante a execução da mesma.
40. Deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens,
depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas
fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de acessos etc. O início de
qualquer trabalho deverá ser comunicado atempadamente à equipa de arqueologia de
modo a garantir um acompanhamento continuado e efetivo. Caso exista mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas
as frentes.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção.
No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de
encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais.
41. Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento arqueológico,
poderão determinar também a adoção de medidas de minimização complementares
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de
construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras
serão suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à
tutela as ocorrências acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a
implementar.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção. No entanto, não foi transposta para as
Cláusulas Técnicas ambientais do caderno de encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório
Técnico).
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Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais.
42. Se no decorrer da obra forem detetadas cavidades cársicas não apreciadas no EIA, as
mesmas deverão ser alvo de avaliação espeleo-arqueológica prévia. Caso estas cavidades
possuam interesse arqueológico, devem ser colocadas à consideração prévia da tutela do
património o conjunto de medidas consideradas adequadas.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção.
No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas ambientais do caderno de
encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais.
43. Antes da aplicação de quaisquer medidas de minimização equacionar, em primeiro
lugar, um afastamento mínimo de 50 metros dos diferentes componentes do projeto
(contados a partir dos limites das ocorrências).
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção.
No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas ambientais do caderno de
encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais.
44. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ
de acordo com Parecer prévio da tutela. Os achados móveis deverão ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção.
No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de
encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais.
45. Em fase de obra os muros rústicos que vierem a ser eventualmente desmontados terão
que ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de
construção original.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se a intenção e compromisso por parte
do Proponente em cumprir a medida em causa uma vez que consta no Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado no Anexo 6, no Quadro 7.1 das
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medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no RECAPE, relativamente à fase de
construção. No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas ambientais do
caderno de encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Todas as eventuais situações que se traduzam numa afetação da integridade física dos
muros rústicos devem ser expostas nos relatórios de acompanhamento ambiental da obra,
com recurso a um adequado registo fotográfico, devidamente acompanhado de uma
apreciação técnica.
A questão da qualidade da execução do muro a repor apenas poderá ser aferida/avaliada no
decorrer da obra e no final, quer através dos relatório de acompanhamento ambiental da
obra quer através de eventuais visitas durante a obra e/ou no final.
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais, e que a mesma deve ser incluída na DCAPE.
46. Sinalizar e vedar permanentemente as ocorrências patrimoniais constantes do EIA,
bem como de todas aquelas que possam surgir durante os trabalhos e que se situem a
menos de 100 m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de
maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção, e foi transposta para as Cláusulas Técnicas
ambientais do caderno de encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, e que a mesma deve ser incluída na DCAPE.
Desmatação e Movimentação de Terras
47. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do
coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se
espera não tenham significado) tenham terminado, em particular nos taludes de
escavação e de aterro. Esta medida é particularmente importante nas áreas das
plataformas de trabalho para instalação das torres dos aerogeradores e nas faixas das
valas para instalação dos cabos elétricos.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(vd. Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
O avanço dos trabalhos e a execução das diferentes ações deverão ser objeto de registo
fotográfico para inclusão nos relatórios de acompanhamento de obra, considerando sempre
3 momentos – antes, durante e após. A par da análise dos relatórios, as visitas, no âmbito da
avaliação da obra, serão ainda mais relevantes para uma avaliação qualitativa da execução
das medidas de proteção.
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A questão da qualidade da sua execução apenas se poderá aferir/avaliar no decorrer da obra
e no final, quer através dos relatório de acompanhamento ambiental da obra quer através
de eventuais visitas durante a obra e/ou no final.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve ser incluída na DCAPE mas com a
seguinte nova redação:
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do
coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras tenham
terminado, em particular nos taludes de escavação e de aterro. Esta medida é
particularmente importante nas áreas das plataformas de trabalho para instalação das torres
dos aerogeradores e nas faixas das valas para instalação dos cabos elétricos.
48. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de
incidência do projeto (aerogeradores, subestação, edifício de comando e acessos) de
forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo ainda áreas de estaleiro,
depósitos temporários e empréstimos de inertes.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAA0) apresentado
no Anexo 6, no Quadro 7.1 das medidas de minimização impostas na DIA, e descritas no
RECAPE, relativamente à fase de construção.
No entanto, não foi transposta para as Cláusulas Técnicas ambientais do caderno de
encargos da empreitada (Anexo 8, do Relatório Técnico).
Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo necessário incluir a medida nas
Cláusulas Técnicas Ambientais, e que a mesma deve ser incluída na DCAPE.
51. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não
perturbem a execução da obra, procedendo-se à sua sinalização.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(vd. Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
Contudo há questões, que levantam reservas quanto à atuação proposta no RECAPE para a
faseàp viaàaoài í ioàdaào a.àDeàa o doà o àoàexp essoà oàRECáPE,àp gi aà ,à Noà
itoà
da aplicação desta medida, importa referir que no início dos trabalhos, será realizada uma
visita à obra, conjunta com o empreiteiro, com o objetivo de identificar e sinalizar todas as
vo esàeàa ustosà ueà oàpe tu e àaài te ve ç oàeà ueàdeve àse àp ese vadas.
Não se considera suficiente proceder à identificação e à sinalização, ou à mera sinalização
dos exemplares, em particular os de natureza arbórea. Deve ser estabelecida uma área de
proteção aos exemplares a preservar. Essa sim, deverá ser balizada em todo o seu
perímetro.
A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de
projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou na
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extensão voltada para o lado da intervenção. A balizagem deve ter lugar antes do início de
qualquer ação.
Regista-se ainda outra reserva, quanto ao expresso no RECAPE, página 78, onde é referido
que:
Co à aà supervisão do responsável pelo acompanhamento arqueológico de obra, o
empreiteiro deverá sinalizar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execuç oàdaào a. à “u li hadoà osso .
Estando em crer-se que se trata de um equívoco, a identificação de qualquer espécie vegetal
e a avaliação quanto à real necessidade de proceder à sua preservação, compete a um
especialista/técnico da área em causa – Agrónomo, Paisagista e/ou Biólogo – e não a um
técnico em arqueologia. A experiência tem demonstrado, que mesmo os técnicos da área de
ambiente, durante o acompanhamento e fiscalização de obra, desvalorizam/relativizam esta
questão da proteção, enquanto medidas cautelares/preventivas. Por estas razões,
considera-se que a tomada de decisão, em obra, deve estar a cargo de um técnico da área
em causa.
No caso das espécies arbóreas ou arbustivas, sujeitas a regime de proteção, dever-se-á
respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor, situação que reforça a necessidade da
identificação e avaliação das espécies vegetais estar a cargo de técnicos ligados à temática
em causa.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve ser incluída na DCAPE acrescida de:
A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de
projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou na
extensão voltada para o lado da intervenção.
52. No corredor da Linha Elétrica deverá ser mantida, sempre que possível, a vegetação
arbustiva e utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no
caso das espécies que não tenham crescimento rápido.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(vd. Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (vd. Anexo 6).
A questão da qualidade da sua execução apenas se poderá aferir/avaliar no decorrer da obra
e no final, quer através dos relatório de acompanhamento ambiental da obra quer através
de eventuais visitas durante a obra e/ou no final.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve ser incluída na DCAPE.
53. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas
sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em
vigor. Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização
das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas,
possam ser acidentalmente afetadas.
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Não se considera passível de verificação nesta fase. Regista-se apenas a intenção e
compromisso por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição
nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico
de Maunça (Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
Noà RECáPEà à efe idoà ue:à Qual ue à vo eà ueà te haà ueà se à a atidaà te à ueà se à
marcada e só após o registo e autorização por parte do responsável pelo Acompanhamento
Ambiental da Obra pode àse àa atida. à P gi aà .
Ainda relativamente à balizagem, em forma de esclarecimento adicional, e mais preciso, a
mesma tem o intuito de estabelecer uma maior área de proteção dos exemplares a
preservar, com preocupações quer quanto à compactação do solo por baixo da copa quer
quanto à afetação da integridade física dos exemplares em causa. A balizagem, enquanto
medida preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa
do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou na extensão voltada para o lado
da intervenção. Essa balizagem deve ter lugar antes do início de qualquer ação.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve ser incluída na DCAPE.
54. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
Não se considera passível de verificação nesta fase. Contudo, regista-se apenas a intenção e
compromisso por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição
nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico
de Maunça (Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
As operações de decapagem de toda camada de terra vegetal na espessura existente, o
armazenamento em pargas de terra vegetal e conservação do seu potencial, até à sua
reutilização, revelam-se como ações fundamentais. Os cuidados adequados contribuem
grandemente para a posterior recuperação paisagística por regeneração natural da
vegetação.
As ações de remoção ou decapagem da terra vegetal não devem ser realizadas por máquinas
que a compactem, desestruturando-a e pulverizando-a, como ocorre habitualmente devido
à utilização de máquinas de rastos. A compactação é causadora de restrição ao crescimento
e desenvolvimento radicular.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve ser incluída na DCAPE, acrescida do
seguinte:
A remoção da terra vegetal, no âmbito das ações de decapagem, não deve ser feita com
máquinas de rasto, ou a sê-lo, o avanço da máquina deve fazer-se sobre o terreno de onde já
foi removida a referida terra.
55. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão
ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde
foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização
nas ações de recuperação.
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Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se apenas a intenção e compromisso
por parte do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça
(Anexo 8) e que será verificada quanto à sua execução através da implementação do Plano
de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
Reitera-se que a questão da remoção e conservação da terra vegetal é crucial para que a
regeneração natural ocorra de forma muito mais célere e com melhores níveis de sucesso.
Desta forma, considera-se que a medida em causa deve transitar para a DCAPE, acrescida do
seguinte:
As pargas de terra vegetal devem ser balizadas em todo o perímetro ou apenas na frente
voltada para a frente de obra, de forma a evitar situações de compactação por parte das
máquinas em circulação.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
65. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na
envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações
de aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem).
Não se considera passível de verificação nesta fase. Por outro lado, eventualmente por
lapso, não consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais, que é parte integrante do caderno de
encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça (Anexo 8). No entanto, regista-se a
intenção e o compromisso por parte do Proponente na verificação do seu cumprimento
através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
É ainda referido no RECAPE, que a medida se encontra incluída nas especificações para o
Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Anexo 9). Contudo, e apesar de a
medida constar no referido plano, entende-se que a mesma deveria igualmente constar nas
Cl usulasà T i asà á ie tais ,à po à da à i di açõesà p e isasà aoà E p eitei o,à oà ueà seà
refere à ocupação do espaço e planeamento em obra, uma vez que se pretende limitar a
execução dos trabalhos às áreas estritamente necessárias.
A localização dos depósitos deverá ser objeto de registo fotográfico para inclusão nos
relatórios de acompanhamento de obra.
Considera-se que a medida em causa deve transitar para a DCAPE.
67. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
Não sendo passível de verificação nesta fase, regista-se a intenção e compromisso por parte
do Proponente em cumprir a medida em causa com a sua inscrição nas Cláusulas Técnicas
Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça (Anexo 8) e
que será verificada quanto à sua execução através da implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
Considera-se que a medida em causa deve transitar para a DCAPE.
68. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de
decapagem, desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo
ser aproveitados na fertilização dos solos.
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Não se considera passível de verificação nesta fase. Por outro lado, eventualmente por
lapso, não consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais, que é parte integrante do caderno de
encargos da empreitada do Parque Eólico de Maunça (Anexo 8). No entanto, regista-se a
intenção e o compromisso por parte do Proponente na verificação do seu cumprimento
através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6).
É ainda referido no RECAPE que a medida se encontra incluída nas especificações para o
Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Anexo 9). Contudo, e apesar de a
edidaà o sta à oà efe idoà pla o,à aà es aà deve iaà igual e teà o sta à asà Cl usulasà
T i asàá ie tais .
A localização dos depósitos deverá ser objeto de registo fotográfico para inclusão nos
relatórios de acompanhamento de obra.
Considera-se que a medida em causa deve transitar para a DCAPE, acrescida do seguinte:
Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser
aproveitados na fertilização dos solos. Os materiais vegetais mortos e não pertencentes a
espécies vegetais exóticas invasoras, devem ser submetidos a estilhamento para
incorporação posterior nas terras vegetais.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS
O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é apresentado no anexo 5 do
RECAPE.
No RECAPE é referido ueà aà suaà execução será assegurada através da implementação do
Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 6) para as atividades relativas à
fase de construção e, posteriormente, do Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, que
prevê o acompanhamento da recuperação paisagística durante os primeiros anos da fase de
exploração. à P gi aà .
Para além, do at sà exposto,à oà RECáPEà à ai daà efe idoà ueà na fase de exploração, o
promotor do Projeto compromete-se a fazer verificações periódicas ao estado de
regeneração da vegetação das zonas intervencionadas, objeto de recuperação no âmbito do
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, apresentando o respetivo relatório ao fim
de 1 e 2 anos contados a partir da data em que for feito o auto de receção final da obra. Nos
casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz e seja necessário
recorrer a soluções de regeneração complementares, o promotor do Projeto apresentará
uma solução à Autoridade de AIA que será analisada e aprovada pela CA, conforme previsto
na DIA, antes de se proceder à sua implementação. à P gi aà .
As diversas ações de recuperação e integração paisagística devem ser objeto de registo
fotográfico para inclusão nos relatórios de acompanhamento de obra, observando sempre 3
momentos: antes, durante e após a fase de construção.
A confirmação da sua execução será oportunamente avaliada no âmbito da Pós-Avaliação.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO)
Foi apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra a implementar na
construção do Parque Eólico de Maunça. Considera-se que o plano, de uma maneira geral,
cumpre os requisitos da DIA.
É referido que a Equipa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de
acompanhamento ambiental, e um técnico de acompanhamento arqueológico, que será
previamente autorizado pela Direcção-Geral do Património Cultural. Sempre que se revele
necessário, a Equipa de Acompanhamento Ambiental será reforçada por técnicos
especialistas de variadas áreas, nomeadamente espeleoarqueólogos.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
No anexo 10 do RECAPE são apresentados os programas de monitorização para a avifauna
(anexo 10.1), para a flora e vegetação (anexo 10.2), para os quirópteros (anexo 10.3) e para
o ruído (anexo 10.4).
O desenvolvimento do programa de monitorização da flora e vegetação teve em
consideração os resultados obtidos nas campanhas de monitorização efetuadas no âmbito
da fase de pré-construção (entre maio de 2012 e fevereiro de 2013), e cujo relatório integra
o RECAPE (anexo 11).
Programa de Monitorização para as Espécies-alvo da Avifauna e Quirópteros
Como referido na avaliação no âmbito do estudo prévio, concorda-se com a metodologia
proposta para este programa.
De forma a dar cumprimento à DIA foram apresentados os resultados do ano 0 para a
comunidade de aves (anexo 11.1) e de quirópteros (anexo 11.2).
Em relação à Monitorização da Comunidade de Aves, verifica-se o seguinte:
Durante o primeiro ano de monitorização do Parque Eólico de Maunça (ano de 2012/2013)
realizaram-se trabalhos de monitorização para estudar a comunidade de aves presente na
área de estudo, visando a comunidade de aves em geral, a comunidade de aves de rapina e
outras planadoras e a população de peneireiro (Falco tinnunculus).
Nos censos para a comunidade de aves em geral foram identificadas 51 espécies, sendo a
maioria delas espécies de fenologia residente e características de habitats florestais. Os
valores registados no Parque Eólico foram inferiores à área Controlo, em todas as épocas
fenológicas, sendo as espécies mais abundantes e frequentes na área de estudo a carriça
(Troglodytes troglodytes), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), o cartaxo (Saxicola
torquatus), o melro (Turdus merula), a toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), a
toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), o chapimreal (Parus major), a milheirinha (Serinus
serinus) e o pintarroxo (Carduelis cannabina). Nenhuma das espécies detetadas possui
estatuto de conservação desfavorável.
Na comunidade de aves de rapina e outras planadoras foi detetado um total de 11 espécies,
sendo 9 aves de rapinas e 2 passeriformes de características planadoras, sendo que
praticamente toda a área do parque eólico obteve registos de utilização pela comunidade
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durante o ano de 2012/2013. A análise de risco de colisão efetuada identifica a zona Norte e
sudeste como as mais problemáticas a eventuais colisões na área do parque eólico.
Relativamente ao peneireiro, espécie-alvo da presente monitorização devido à
suscetibilidade da espécie à colisão com aerogeradores nos parques eólicos da região, foi
possível estimar a ocorrência de 1 a 2 casais na área do Parque Eólico da Maunça. Os
comportamentos de risco efetuados pela espécie, geralmente associados a voos de caça ou
voos circulares ao nível das pás dos aerogeradores, foram mais frequentes em determinadas
épocas fenológicas, como a época de alimentação de crias e o outono. À semelhança do
observado para a comunidade de rapinas e outras planadoras, o peneireiro mostrou uma
maior utilização da área localizada na envolvente da Senhora do Monte, mas também da
área próxima ao Marco Geodésico da Maunça, embora com menor intensidade, áreas que
poderão ser as mais problemáticas em termos de colisão com aerogeradores.
Concluem assim, que o programa de monitorização da comunidade de aves do Parque Eólico
de Maunça em vigência se encontra adequado aos objetivos da monitorização em curso,
devendo o mesmo prolongar-se pelo menos durante a fase de construção e durante os
primeiros três anos de exploração do parque eólico.
Já no que concerne à Monitorização da Comunidade de Quirópteros, constata-se o seguinte:
 A monitorização corresponde ao ano de 2012 relativa à comunidade de Quirópteros
(fase anterior à construção do parque eólico);
 Durante o ano de 2012 recolheram 206 gravações, que permitiram confirmar a
presença de 2 espécies, que incluem o morcego-negro (Barbastella barbastellus) e o
morcego-rabudo (Tadarida teniotis), tendo sido confirmadas 11 espécies na área de
estudo, sendo o número de espécies de ocorrência provável 16;
 A lista de espécies confirmadas e prováveis apresenta um grande número com
estatuto desfavorável que inclui: o morcego-de-ferradura-mediterrânico
(Rhinolophus euryale), o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehely) e o
morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) (Criticamente Ameaçadas); o morcego-deBechtein (Myotis bechsteinii) (Em Perigo); o morcego-de-ferradura-grande
(Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus
hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-franja-do-sul
(Myotis escalerai) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) (Vulneráveis); o
morcego-lanudo (Myotis emarginatus), o morcego-arborícola-gigante (Nyctalus
lasiopterus), o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), o morcego-negro
(Barbastella barbastellus), o morcego-arborícola-grande (Nyctalus noctula) e o
morcego-rabudo (Tadarida teniotis) (Informação Insuficiente);
 O Parque Eólico de Maunça apresenta 3 áreas potencialmente mais perigosas para a
comunidade de Quirópteros (em redor de Nossa Senhora do Monte e do Cabeço da
Carapinha, Concajido e Casal dos Lobos), possuindo nas imediações um elevado
número de abrigos, embora a sua maioria apresentasse desocupada durante o
período de prospeção ou com baixo potencial para apresentar especial relevância
para a comunidade local de morcegos;
 Dos abrigos cujo número de indivíduos que albergam é superior a 20 ou que
apresentam potencial para cumprir este pressuposto destacam-se os denominados
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Buraco Roto, Cabeça Alta, Fontes I e Quinta de São Venâncio, os quais se localizam
respetivamente a cerca de 2,9 km, 9,2 km, 1,5 km e 6,1 km da área de estudo;
 Concluem que o programa de monitorização da comunidade de quirópteros se
encontra adequado aos objetivos da monitorização em curso, considerando que os
dados obtidos até ao momento justificam a monitorização dos abrigos denominados
Buraco Roto, Cabeça Alta, Fontes I, Quinta de São Venâncio, Gruta do Papagaio e
Ribeira de Baixo.
Face ao exposto considera-se que foi dado cumprimento à DIA.
Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro
No RECAPE é apresentado o programa de monitorização do ambiente sonoro, com o qual se
concorda. No entanto, considera-se que deve ser tido em consideração o seguinte:
 Noàpo toà à Lo aisàeàf e u iaàdeàa ost age àdeve ser contemplada a realização
de tantas amostras (por amostra deve entender-se um intervalo de tempo de
observação que pode conter uma ou mais medições) quantas as necessárias para
caracterizar vários regimes de emissão sonora (dependentes da velocidade de vento
ao nível do rotor) e ponderar esses resultados (LAeq,t) no valor final do parâmetro
LAeq,T em função da frequência relativa de ocorrência da velocidade de vento ao
nível do rotor, garantindo que essas medições ocorrem preferencialmente sob
condições favoráveis à propagação sonora. Para cada recetor, estes requisitos de
amostragem podem ser simplificados caso se obtenham valores inferiores a 45dB(A)
ou os aerogeradores não sejam audíveis, sob regime de emissão máxima e condições
favoráveis à propagação;
 O recetor sensível L8, pela distância ao aerogerador mais próximo (a cerca de 2 200
m) e posição relativa ao parque eólico, pode ser dispensado da campanha.
 Noàpo toà à Tiposàdeà edidasàdeàgest oàa ie talàaàadota àfa eàaosà esultadosàdosà
p og a asàdeà o ito izaç o àdevem ser concretizadas medidas aplicáveis a parques
eólicos.

5. CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, decorreu durante 15 dias úteis, de 13 de fevereiro a 3 de março de 2017.
Durante este período foram recebidos seis pareceres com a seguinte proveniência: DGADR –
Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; DG Território; EMFA, Estado-Maior da
Força Aérea; Turismo de Portugal IP; Câmara Municipal de Batalha; cidadão a título
individual.
Da análise das exposições recebidas, destaca-se a reclamação apresentada pelo cidadão que
requer a suspensão da instalação dos AG5 e AG6 pelos impactes, sobretudo a nível do
ambiente sonoro, que a sua localização irá induzir na sua habitação familiar. Também, no
que refere a este fator ambiental, o município de Batalha alerta que existe um recetor
sensível mais próximo do AG6, na Rua Encosta do Piqueiral, no Piqueiral.
Os aspetos, mais relevantes, das restantes entidades, sintetizam em seguida. Assim,
Parque Eólico de Maunça
RECAPE – Processo de AIA N.º 2584

Pág. 40

Parecer da Comissão de Avaliação

A DGADR informa que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos
projetos ou ações da sua competência pelo que nada tem a opor. No entanto, entende que
deverá ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, relativamente a
eventuais interferências com projetos ou ações da sua competência.
A dg território informa ter verificado, quanto à rede geodésica, não existirem na área de
implantação do projeto vértices geodésicos, pelo que a sua implantação não constitui
impedimento para as atividades por si desenvolvidas. No entanto, no que à cartografia diz
respeito, atestou que o estudo enferma de algumas questões de ordem técnica e legal pelo
que, até à sua resolução, tem uma posição desfavorável ao projeto.
O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer servidão de
unidades afetas à Força Aérea. Mais informa que a sinalização diurna e noturna deve
u p i à o à asà o asà exp essasà oà do u e toà Circular de informação aeronáutica
/
àdeà àdeàMaio ,àdoàINáC.
O Turismo de Portugal informa nada ter a objetar quanto ao projeto porquanto o mesmo
não constitui qualquer constrangimento do ponto de vista do turismo. Sublinhando a
relevância para o turismo da implementação do Plano de Recuperação de áreas
intervencionadas.
A Câmara Municipal de Batalha salienta os seguintes aspetos: relativamente à implantação
da linha elétrica, da necessidade da emissão de pareceres decorrentes da sua sobreposição
com condicionantes várias, designadamente, RAN, REN, Rede Natura, Perímetro florestal,
Zona de Servidão do IC9 e Classes de perigosidade de incendio florestal alta e muito alta;
relativamente às vias de acesso, para além das já previstas, reitera da necessidade de serem
acauteladas todas as condições de segurança e transitabilidade do CM 1266 (Rua da Sra. do
Monte), devendo esta manutenção ocorrer durante todo o ano, para prevenir a escorrência
de materiais para as vias municipais. Salienta, ainda, para efeitos da recuperação dos
mesmos, da necessidade do levantamento do estado de conservação das estradas e
caminhos municipais que vierem a serem utilizados, para o desenvolvimento do projeto;
propõe que seja estabelecido um canal de comunicação com a população, para efeitos de
exposição/reclamação, nas diferentes fases do projeto; propõe, também, que lhe seja
comunicado os resultados dos planos de monitorização propostos, que seja informado da
localização das áreas de estaleiro, armazenamento de equipamentos, ferramentas e
materiais, depósito temporário de resíduos.
Por último, e relativamente ao relatório acústico apresentado, alerta que existe um recetor
sensível mais próximo do AG6, na Rua Encosta do Piqueiral, no Piqueiral.
O Sr. Fernando José dos Santos Rodrigues Breda começa, na sua exposição, por referir que
na área prevista para a implantação do projeto já existem vários parques eólicos (cinco, já
em exploração, num total de 78 aerogeradores instalados) e alerta para os impactes
cumulativos inerentes que redundam em inúmeras perturbações e transtornos para os
cidadãos que habitam na envolvente daqueles parque eólicos, em particular as que
decorrem do efeito do funcionamento dos aerogeradores, com impactes negativos a nível da
saúde, tranquilidade e perturbação do bem-estar psicológico e emocional, interferindo de
forma direta, permanente e marcante na qualidade de vida das populações locais.
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Depois, informa que é proprietário de um terreno com 5 400 m2, no qual construiu a sua
habitação familiar, facto que resultou de uma opção familiar de residir no campo, com o
objetivo de se salvaguardar, a si e à sua família, da agitação e do stress da vida citadina.
Todavia, esta sua pretensão ficou, desde logo, ameaçada com a instalação do Parque Eólico
de Chão Falcão III, localizado a Sul da sua habitação, designadamente os AG22, 23, 24, 25 e
26.
Em seu entender a implantação do Parque Eólico de Maunça, na localização prevista,
particularmente no que concerne ao AG5, a uma distância de cerca de 1 000 m, e ao AG6, a
825 m (considerando a propagação sonora em linha reta) causará graves danos físicos e
morais a si e ao seu agregado familiar, e agravará os sintomas de cansaço e transtorno
psicológico associados ao já referido Parque Eólico de Chão Falcão III. A propagação de ruído
é elevada e constante, sendo audível em regime permanente, em múltiplas frequências.
Sendo que, na sua perspetiva, não é possível, nem viável, nem exequível, a adoção de
quaisquer medidas eficazes para a minimização do ruído nos casos dos aerogeradores
referidos relativamente ao recetor sensível que constitui a sua moradia, requer a suspensão
da instalação dos aerogeradores 5 e 6 do Parque Eólico de Maunça.
Relativamente às posições dos aerogeradores 5 e 6, refere-se que as mesmas se mantiveram
muito próximas das estudadas em fase de estudo prévio, ou seja, mantiveram-se na
cumeada do marco geodésico de Maunça. Refere-se ainda que as simulações constantes do
RECAPE (apesar de não estarem previstas na DIA) concluem para o cumprimento do
Regulamento Geral do Ruído.

6. CONCLUSÕES
O Parque Eólico de Maunça será constituído por 10 aerogeradores, de 2 050 kW de potência
unitária cada, com uma potência total instalada de cerca de 20,5 MW, estimando-se uma
produção energética anual média de cerca de 60 GWh.
O parque eólico será ligado ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) através de uma linha elétrica
aérea a construir, a 60 kV, com uma extensão de 5 472 m. A linha elétrica estabelecerá a
ligação entre a subestação do parque eólico e a linha elétrica do Parque Eólico de Chão
Falcão II que por sua vez estabelece a ligação à subestação da Batalha.
O Projeto de Execução do Parque Eólico de Maunça foi sujeito a algumas alterações, devido
sobretudo aos resultados dos estudos eólicos que, entretanto, contaram com a recolha de
mais dois anos de dados de vento. Como condicionamentos aos novos estudos estiveram
presentes desde o primeiro momento, a Planta Geral e de Condicionamentos do EIA e as
determinações da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), também os resultados das
monitorizações em ano 0, particularmente os da flora, passaram a integrar a lista de
condicionantes ao desenvolvimento do projeto.
Do conjunto das alterações propostas, destaca-se a relocalização do aerogerador 4 (EIA),
agora designado como aerogerador 10 (RECAPE). A nova localização revela um impacte mais
significativo face à anterior localização. É uma alteração que se traduz num impacte
significativo nomeadamente sobre a povoação de Fontes, pela grande proximidade à
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mesma, a cerca de 800 m. Por outro lado, a proximidade a um miradouro, preponderante
sobre a região, associado neste caso a um edifício com carácter religioso, caso da Capela da
Senhora do Monte, não se configura como solução. O aerogerador situa-se num lugar
cimeiro adquirindo por isso uma presença muito forte sobre o local do miradouro que dista
cerca de 400 m.
Assim, considera-se que devem ser estudadas outras localizações na mesma cumeada mas
mais próximo do aerogerador 9 (RECAPE), assegurando-se que a sua perceção é reduzida a
partir do referido miradouro. As alternativas devem ser estudas, em termos comparativos –
análise comparativa -, incluindo a posição agora proposta em RECAPE.
Face ao exposto no presente parecer, e tendo-se constatado que o projeto contempla, de
uma maneira geral, os elementos a apresentar em RECAPE, as medidas de minimização, os
planos de acompanhamento ambiental da obra, de recuperação das áreas intervencionadas
e de monitorização exigidos na DIA, considera-se que o projeto de execução em causa está
conforme com mesma.
Da análise efetuada, considerou-se necessário propor novas medidas de minimização que
serão incluídas na respetiva proposta de Decisão sobre a Conformidade Ambiental do
Projeto de Execução (DCAPE).
Por outro lado, verificou-se a necessidade do cumprimento dos aspetos referidos no
presente parecer, dos quais se destacam os seguintes:
Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao Licenciamento


Estudo com outras localizações para o aerogerador 10, na mesma cumeada, mas mais
próximo do aerogerador 9 (RECAPE), assegurando-se que a sua perceção é reduzida a
partir do miradouro. As alternativas devem ser estudas, em termos comparativos,
incluindo a posição agora proposta em RECAPE.



Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro
relativamente aos solos da Reserva Agrícola Nacional na área do Município da Batalha,
compreendidos no corredor da Linha Elétrica.



Tendo em consideração que a rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida,
preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque eólico, o projeto da
rede de cabos subterrânea deve ser revisto de forma a dar cumprimento aos seguintes
pontos:
 O traçado que sai da subestação deve realizar-se junto do caminho existente, pelo
que a vala deve alinhar-se junto da subestação até ao caminho e depois seguir junto
a Este.
 As valas dos aerogeradores 4 e 5 devem fazer-se ao longo do caminho existente e do
a construir, respetivamente.
 As valas devem acompanhar os acessos dedicados aos aerogeradores 1, 4, 5, 7, 8 e 9.



Comprovativo com as necessárias autorizações da Assembleia de Compartes detentora
dos direitos sobre os terrenos.
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Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao início das obras


Reformulação da Planta de condicionamentos de forma a incluir a localização dos
estaleiros.



Cronograma atualizado.

Caso o layout agora apresentado seja alterado, o mesmo deve respeitar a Planta de
condicionamentos, evitando a afetação das ocorrências de património histórico-cultural. A
determinação da localização de áreas funcionais de obra deverá igualmente equacionar a
localização de elementos patrimoniais mais próximos.
Refere-se ainda a necessidade de compatibilizar a localização dos aerogeradores 7, 8, 9 e 10,
localizados na área do Município de Leiria, com o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios em vigor para este Município.
Verificou-se que não foram integradas todas as medidas (genéricas e específicas)
preconizadas no Relatório Técnico, que apresenta as medidas de minimização genéricas
aplicáveis a todas as fases de implementação do projeto e as medidas específicas para as
diversas ocorrências patrimoniais registadas.
Assim, o Plano de Acompanhamento Ambiental e as Cláusulas Técnicas ambientais do
Caderno de Encargos devem ser revistos em função da DCAPE. Os relatórios de
acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização devem ser entregues
à Autoridade de AIA com a periodicidade prevista. O proponente terá ainda de informar a
Autoridade de AIA do início e do termo das fases de construção, de exploração e de
desativação do projeto.
Relativamente aos relatórios de acompanhamento de obra e final, os mesmos devem seguir
princípios de elaboração para que sejam úteis e cumpram a sua função com maior eficácia.
Neste caso, os relatórios analisados na fase pós-avaliação, têm demonstrado que o registo
fotográfico é comparativamente mais válido do que a mera listagem, frequentemente
apresentada, de cumprimento ou não cumprimento das medidas.
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Anexo
 Cartografia com localização do projeto
 Cartografia com as diferenças do atual Projeto de Execução
com o Projeto apresentado em fase de Estudo Prévio
 Planta de Condicionamentos
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LEIRIA

!

!

8210 - Vertentes rochosas calcárias com
vegetação casmofítica
9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e
Quercus canariensi
Pedreira
Solos Urbanizados - Espaços Residenciais Tipo II
(PDM Batalha)

BRAGA

PORTO

!

SANTARÉM

Aglomerados Rurais (PDM Batalha)
Solos Urbanizados - Espaços de Actividades
Económicas (PDM Batalha)
Reserva Agrícola Nacional

CASTELO BRANCO

!

PORTALEGRE

Batalha

BATALHA

Reguengo do Fetal

LISBOA
!

SETÚBAL

Área de exploração consolidada

ÉVORA
!

Calvaria de Cima
BEJA

São Mamede
Fátima

Porto de Mós - São João
Baptista e São Pedro

!

FARO

Pedreiras
União das freguesias de
Alvados e Alcaria

Limite de Concelho

INV03

Elemento patrimonial na área de estudo

Áreas Totalmente Interditas
Alqueidão da Serra

Localização da Área de Estudo

PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros (SIC)

OURÉM

PORTO DE MÓS

!

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2016,
Fonte - DGT

Área de Estudo do Parque Eólico
Limite de Freguesia
Área de Estudo da Linha Elétrica

-52000

CV1

(
!

Cavidades cársicas

(
!

Elementos patrimoniais na área de estudo

INV01

6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da
Alysso-Sedion albi
8240* - Lajes calcária

Áreas Sensíveis (Apenas com Intervenções
Estritamente Necessárias)
Área de Proteção da Cavidade (50 m)

Projeto de Execução:
PARQUE EÓLICO
Área de Estudo

Área de Proteção do Elemento Patrimonial (50 m)

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
1
Aerogerador/Plataforma
Edifício de Comando e Subestação
Vala de cabos

Outras Condicionantes sujeitas às condições
legais aplicáveis
D
)
"

Captações Privadas

!
.

Marco Geodésico e Servidão de 15 m

* - Aerogerador com Balizagem Aeronáutica

IC9 + área non aedificandi (35m)
Domínio hídrico - Leitos e margens

E

!
?

Linhas Elétricas
Reservatório (Rede de abatecimento de
água no concelho da Batalha)
Rede de abatecimento de água
no concelho da Batalha

T01416_03_Des3; A1 (594mm x 841mm)

REDE VIÁRIA
Acessos a construir
Acessos existentes a beneficiar

RECAPE do Parque Eólico de Maunça

LINHA ELÉTRICA
Corredor da Linha Elétrica
1
)
"

)
"

Linha Elétrica/Apoios
Limite de Concelho

Planta de Condicionamentos

Rede de emissários de saneamento
no concelho da Batalha
DATA:

DESENHOU:

DEZEMBRO DE 2016
FOLHA:

1/3

MAM

A1

PROJECTOU:

AMF

VERIFICOU:

NFM

ESCALA:

1/5 000

DESENHO Nº:

3

-55000

-54000

-53000
Enquadramento Nacional

!

0

0

Enquadramento das Folhas de Desenho

!

BRAGANÇA

BRAGA
!

Folha 1

CV05

!

!

2
INV05B
INV05A

Folha 2

!

!

!

4*

!

SANTARÉM

CASTELO BRANCO

!

PORTALEGRE

LISBOA
!

SETÚBAL

ÉVORA

!

!

´

GUARDA

COIMBRA

LEIRIA

Folha 3
.
!

VILA REAL

AVEIRO VISEU

!

!

!

PORTO

BEJA

FARO
!

Localização da Área de Estudo

Enquadramento Administrativo
Caranguejeira

União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

3

Arrabal

LEIRIA
Golpilheira

União das freguesias de
Santa Catarina da Serra e Chainça

Batalha

BATALHA

Reguengo do Fetal

Calvaria de Cima

OURÉM
São Mamede

PORTO DE MÓS

Fátima

Porto de Mós - São João
Baptista e São Pedro
Alqueidão da Serra

4
Pedreiras

União das freguesias de
Alvados e Alcaria

Limite de Concelho

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2016,
Fonte - DGT

Limite de Freguesia
Área de Estudo do Parque Eólico

-1000

-1000

Área de Estudo da Linha Elétrica

INV06

6

5

INV07

LEGENDA

7

CONDICIONAMENTOS
Áreas a Preservar
8210 - Vertentes rochosas calcárias com
vegetação casmofítica
9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e
Quercus canariensi
Pedreira
Solos Urbanizados - Espaços Residenciais Tipo II
(PDM Batalha)

8

9

Aglomerados Rurais (PDM Batalha)
Solos Urbanizados - Espaços de Actividades
Económicas (PDM Batalha)
Reserva Agrícola Nacional

BATALHA

Área de exploração consolidada
PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros (SIC)
INV03

Elemento patrimonial na área de estudo

Áreas Totalmente Interditas
CV1

Cavidades cársicas

!
(
!
(

INV01

10

Elementos patrimoniais
6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da
Alysso-Sedion albi

11

8240* - Lajes calcária

12

Áreas Sensíveis (Apenas com Intervenções
Estritamente Necessárias)
Área de Proteção da Cavidade (50 m)
Área de Proteção do Elemento Patrimonial (50 m)

Outras Condicionantes sujeitas às condições
legais aplicáveis

Inv8

D
"
)

Captações Privadas

!
.

Marco Geodésico e Servidão de 15 m
IC9 + área non aedificandi (35m)

E Linhas Elétricas
Domínio hídrico - Leitos e margens

!
?

Reservatório (Rede de abatecimento de
água no concelho da Batalha)
Rede de abatecimento de água
no concelho da Batalha

13

-2000

-2000

Rede de emissários de saneamento
no concelho da Batalha

Projeto de Execução:
PARQUE EÓLICO
Área de Estudo
INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
1
Aerogerador/Plataforma
Edifício de Comando e Subestação
Vala de cabos
* - Aerogerador com Balizagem Aeronáutica

REDE VIÁRIA
Acessos a construir
Acessos existentes a beneficiar
LINHA ELÉTRICA
Corredor da Linha Elétrica

1
)
"

14

)
"

Linha Elétrica/Apoios
Limite de Concelho

T01416_03_Des3; A1 (594mm x 841mm)

15

RECAPE do Parque Eólico de Maunça
0

1/5.000

200 m

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Mercator Transversa

Planta de Condicionamentos
DATA:

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

-55000

-54000

DESENHOU:

PROJECTOU:

VERIFICOU:

ESCALA:

DESENHO Nº:

DEZEMBRO DE 2016
MAM

-53000
FOLHA:

2/3

A1

AMF

NFM

1/5 000

3

-56000

-55000

Enquadramento das Folhas de Desenho

Folha 1

Folha 2

-1000

-1000

Folha 3

INV07

´
9

10
11
12

Inv8

-2000

-2000

13

14

BATALHA
15

!
?

-3000

-3000

16

17

18

19

20

-4000

-4000

21/15

1/5.000

0

200 m

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Mercator Transversa

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

-56000

Enquadramento Nacional

LEGENDA

Enquadramento Administrativo
Caranguejeira

BRAGANÇA

CONDICIONAMENTOS
Áreas a Preservar

!
!

!

!

!

PORTO

União das freguesias de
Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

VILA REAL

Arrabal

LEIRIA

AVEIRO VISEU
!

!

!

!

8210 - Vertentes rochosas calcárias com
vegetação casmofítica
9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e
Quercus canariensi
Pedreira
Solos Urbanizados - Espaços Residenciais Tipo II
(PDM Batalha)

BRAGA
!

GUARDA

Golpilheira

União das freguesias de
Santa Catarina da Serra e Chainça

COIMBRA

LEIRIA

!

SANTARÉM
!

Aglomerados Rurais (PDM Batalha)
Solos Urbanizados - Espaços de Actividades
Económicas (PDM Batalha)
Reserva Agrícola Nacional

CASTELO BRANCO

!

PORTALEGRE

Batalha

BATALHA

Reguengo do Fetal

LISBOA

.
!
!

SETÚBAL

Calvaria de Cima
BEJA

São Mamede
Fátima

Porto de Mós - São João
Baptista e São Pedro
FARO

Pedreiras
União das freguesias de
Alvados e Alcaria

Limite de Concelho

Elemento patrimonial na área de estudo

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2016,
Fonte - DGT

Limite de Freguesia
Área de Estudo do Parque Eólico
Área de Estudo da Linha Elétrica

Área de Estudo
INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
1
Aerogerador/Plataforma
Edifício de Comando e Subestação
Vala de cabos

Área de Proteção do Elemento Patrimonial (50 m)

Outras Condicionantes sujeitas às condições
legais aplicáveis
D
"
)

Captações Privadas

!
.

Marco Geodésico e Servidão de 15 m
IC9 + área non aedificandi (35m)
Domínio hídrico - Leitos e margens

E Linhas Elétricas

!
?

REDE VIÁRIA
Acessos a construir
Acessos existentes a beneficiar

1
)
"

)
"

Linha Elétrica/Apoios

!
(

Cavidades cársicas

Rede de abatecimento de água
no concelho da Batalha

Subestação da Batalha

!
(

Elementos patrimoniais na área de estudo

Rede de emissários de saneamento
no concelho da Batalha

INV01

6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos da
Alysso-Sedion albi
8240* - Lajes calcária

RECAPE do Parque Eólico de Maunça

LINHA ELÉTRICA
Corredor da Linha Elétrica

Linha Elétrica de interligação do Parque Eólico de
Chão Falcão à Subestação da Batalha

CV1

T01416_03_Des3; A1 (594mm x 841mm)

* - Aerogerador com Balizagem Aeronáutica

Reservatório (Rede de abatecimento de
água no concelho da Batalha)

Áreas Totalmente Interditas
Alqueidão da Serra

!

INV03

Projeto de Execução:
PARQUE EÓLICO

Área de Proteção da Cavidade (50 m)

PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros (SIC)

OURÉM

PORTO DE MÓS

!

Localização da Área de Estudo

Áreas Sensíveis (Apenas com Intervenções
Estritamente Necessárias)

Área de exploração consolidada

ÉVORA
!

-55000

Planta de Condicionamentos

Limite de Concelho
DATA:

DESENHOU:

DEZEMBRO DE 2016
FOLHA:

3/3

MAM

A1

PROJECTOU:

AMF

VERIFICOU:

NFM

ESCALA:

1/5 000

DESENHO Nº:

3

