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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, na sua atual redação, a Direção Geral de Energia
e Geologia (DGEG) na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA, I.P.), para procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do
Parque Eólico de Marvila II.
O proponente do projeto é a Eneólica – Energia e Ambiente, S.A..
O projeto foi sujeito a procedimento de AIA (AIA n.º 2806) em fase de Estudo Prévio (EP), de
acordo com o definido na subalínea i), alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do referido diploma legal,
ao abrigo das disposições do Anexo II, n.º 3, alínea i) - Aproveitamento da energia eólica para
produção de eletricidade - tendo sido emitida a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA),
favorável condicionada, em 26/06/2015.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu ao envio do RECAPE às entidades que
integraram a respetiva Comissão de Avaliação (CA), através do ofício n.º S036738-201706DAIA.DAP, de 28/06/2015: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA);
APA/Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (DCOM); APA/Divisão de Gestão
Ambiental (DGA); Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF); Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC); Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG); Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Direção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG) e o Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta
Neves (ISA/CEABN).
As entidades acima referidas nomearam para integrar a CA os seguintes representantes:











APA/DAIA – Eng.ª Sílvia Rosa, entretanto substituída pela Eng.ª Sara Sacadura Cabral
(Coordenação da CA)
APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão (Consulta Pública)
APA/DGA – Eng.ª Maria João Leite (Ambiente Sonoro)
ICNF – Dr.º Luís António Ferreira (Sistemas Ecológicos)
DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho (Património Cultural)
LNEG – Dr.ª Susana Machado (Geologia e Geomorfologia)
CCDRLVT – Eng.º João Gramacho (Solos, Uso do Solo, Socioeconomia, Qualidade do Ar,
Ordenamento do território)
CCDRC – Arq.º Pais. Luís Gaspar (Solos, Uso do Solo, Socioeconomia, Qualidade do Ar,
Ordenamento do território)
DGEG – Eng.ª Ana Paula Rodrigues (Aspetos Técnicos do Projeto e Recursos Geológicos)
ISA – Arq.º Pais. João Jorge (Paisagem)

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
AGOSTO DE 2017

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
DO PARQUE EÓLICO DE MARVILA II
AIA Nº 2806 - RECAPE

Página 6 de 55

A CCDRLVT informou esta Agência (OF. S08932-201707-DAS/DAMA) que não se iria pronunciar
sobre o presente RECAPE, atendendo a que com as alterações introduzidas ao projeto, face ao
inicialmente previsto em fase de EP, o projeto e respetivas componentes não tem incidência em
território integrado na sua área de atuação.
O RECAPE em análise, da responsabilidade da STRIX, Ambiente e Inovação, Lda., datado de abril
de 2017, é constituído pelos seguintes volumes:




Resumo Não Técnico
Relatório Base - RECAPE
Anexos - RECAPE:





















ANEXO_RECAPE_1 DIA
ANEXO_RECAPE_2 Pareceres entidades
ANEXO_RECAPE_3 Declaração Promotor
ANEXO_RECAPE_4 Autorizações Compartes e Proprietários
ANEXO_RECAPE_5 RM Flora
ANEXO_RECAPE_6 RM Avifauna
ANEXO_RECAPE_7 RM Rapinas
ANEXO_RECAPE_8 RM Quirópteros
ANEXO_RECAPE_9 Monitorização
ANEXO_RECAPE_10 Relatório Arqueologia
ANEXO_RECAPE_11 PAAO
ANEXO_RECAPE_12 PGR
ANEXO_RECAPE_13 PRAI
ANEXO_RECAPE_14 Planta enquadramento local
ANEXO_RECAPE_15 Planta Condicionamentos
ANEXO_RECAPE_16 Projeto de execução e caderno de encargos
ANEXO_RECAPE_17 Cronograma construção
ANEXO_RECAPE_18 Aerogeradores
ANEXO_RECAPE_19 Ambiente sonoro
ANEXO_RECAPE_20 Relatório Geotécnico e Geofísico

O RECAPE foi acompanhado do respetivo Projeto de Execução (PE).
O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade ambiental do PE
do "Parque Eólico de Marvila II o o dete i ado a DIá.
Esta fase do procedimento de AIA tem, ainda, como objetivo a determinação da eficácia das
medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os
efeitos positivos, bem como, se necessário, determinar a adoção de novas medidas.
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2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE.
Em fase de EP, o parque eólico localizava-se no concelho da Batalha, na freguesia de São
Mamede, sendo que a linha de interligação abrangia parte da freguesia de Fátima, concelho de
Ourém. Na atual disposição espacial, a implantação dos elementos do projeto abrangerá apenas
a freguesia de São Mamede, concelho da Batalha.
O projeto destina-se exclusivamente à produção de energia elétrica a partir de uma fonte
renovável e não poluente (o vento), sendo instalado a altitudes aproximadas entre 450 m e
520 m.
O projeto do Parque Eólico de Marvila II contempla:







6 Aerogeradores (rotor de 3 pás);
Mastros de medição meteorológica;
Edifício de comando e subestação;
Posto de corte;
Acessos e plataformas dos aerogeradores;
Rede enterrada de cabos elétricos.

Cada aerogerador é constituído por uma torre com cerca de 116 m de altura, com diâmetro na
base de cerca de 4,3 m. Esta torre é construída em aço, dispondo no seu topo de uma cabina
giratória, contendo o gerador e dando apoio ao rotor de 3 pás com cerca de 122 m de diâmetro.
A fundação de cada torre é realizada em betão armado com planta de base circular de 22 m de
diâmetro, sendo que o volume de terras escavado para a sua execução é posteriormente
recolocado sobre a sapata.
O edifício de comando destina-se à instalação dos quadros elétricos de comando, controlo e
proteções, e das celas interiores da subestação. Anexo ao edifício de comando ficará a
subestação, num recinto vedado, tendo em vista a proteção das pessoas, animais e dos
equipamentos de alta tensão aí instalados e também o ecoponto, devidamente enclausurado.
Haverá ainda um posto de corte, que se localizará contíguo à subestação e o qual será definido e
da responsabilidade da EDP Distribuição. O posto de corte ficará situado no interior de um recinto
vedado com pórticos para fazer ligação da subestação do parque eólico à linha elétrica aérea da
EDP existente. O recinto vedado terá características muito similares à da subestação já descrita
no ponto anterior. O posto de corte será ainda dotado de um pequeno edifício de comando da
responsabilidade da EDP Distribuição.
As vias de acesso têm uma extensão total de cerca de 5 841 m, dos quais 4 863 m serão em
caminhos existentes a melhorar e 978 m serão em caminhos novos a construir, com as
características idênticas às vias dos melhoramentos dos caminhos existentes.
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É previsível que a fase de planeamento da construção se inicie em setembro de 2017 (diligências
de aprovisionamento). A fase de construção civil deve iniciar-se no final de setembro de 2017 e
terminar em julho de 2018. A fase de exploração decorrerá durante um período de pelo menos
20 anos, após a finalização da fase de construção. A fase de desativação terá previsivelmente
uma duração de quatro meses, tendo como objetivo a reposição das condições iniciais do local
aquando da sua implantação.
3. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
3.1. ALTERAÇÕES AO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE.
O projeto do parque Eólico de Marvila II previa, na fase de EP, a instalação de:






10 Aerogeradores;
Edifício de comando e subestação;
Rede viária;
Rede de cabos subterrânea associada;
Linhas elétricas aéreas internas a 20kV de interligação dos 3 núcleos que integravam o
projeto;
 Linha elétrica aérea a 60kV de interligação entre o SE dom Parque e a Linha Elétrica 60kV
existente Marvila-Fátima;
 Posições alternativas aos aerogeradores.

A localização proposta em fase de EP contemplava a implantação de duas posições alternativas,
em área classificada como Sítio de Interesse Comunitário (SIC) com a designação PTCON0015 –
Serras de Aire e Candeeiros (abrangida pela Lista Nacional de Sítios a incluir na futura Rede
Natura 2000, classificada nos termos do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril e no âmbito da
Diretiva 92/43/EC (Diretiva Habitats).
O projeto previa ainda a construção de 2,17 km de novos acessos aos aerogeradores e a
beneficiação de 4 km de acessos existentes na área de estudo. A instalação do estaleiro estava
prevista no mesmo local anteriormente ocupado pelo estaleiro do parque eólico Marvila I.
A DIA determinou o cumprimento das seguintes condicionantes:





Abandono das posições dos aerogeradores T1, T2, T7.
Abandono das posições alternativas A, E e F.
Ajustes a efetuar às posições T6 e T8.
Interdição de utilizar o acesso a construir entre o acesso da subestação da solução base e o
aerogerador T6.
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 Necessidade de selecionar outra localização para a subestação evitando a perturbação na
área do Cabeço da Giesteira.
O número de aerogeradores do projeto do Parque Eólico de Marvila II foi reduzido em cerca de
40%. Esta redução permitiu salvaguardar as áreas identificadas na DIA, como seja o Cabeço da
Giesteira e a área afeta à Rede Natura 2000, assim como o abandono das posições dos
aerogeradores mais sensíveis do ponto de vista ambiental.
A potência a instalar em fase de EP era de 20 MW, com uma solução de 10 aerogeradores de
potência unitária de 2MW (altura de torre e diâmetro de rotor de 100 m). O atual PE do Parque
Eólico de Marvila II contempla uma solução com 6 aerogeradores de potência unitária superior
(3,4 MW cada, com uma altura de torre de 116 m e um diâmetro de rotor de 122 m), solução
esta que apesar de apresentar um número mais reduzido de aerogeradores, ainda se mostra
viável do ponto de vista da produção.
A localização dos aerogeradores coincide com a área de estudo do EIA (localizados no núcleo
central), não tendo sido necessário a utilização e afetação da área oeste (situada no Sítio de
Interesse Comunitário, PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros) e a área a norte do cabeço de
S. Mamede.
No que respeita à rede viária interna, o EP contemplava o aproveitamento de aproximadamente
4 km de acessos existentes, no conjunto dos 3 núcleos localizados em diferentes cumeadas, e a
construção de 2,17 km de novas vias. Com a disposição espacial atual, prevê-se a beneficiação
de cerca de 5 km de vias existentes sendo necessária a construção de aproximadamente 980 m
de novas vias.
No que refere à localização do edifício de comando e subestação foi proposta uma nova
localização, fora da área de estudo avaliada em sede de AIA. Esta alteração decorre de uma a
condicionante expressa na DIA, a qual referia a necessidade de selecionar outra localização para
a subestação, evitando-se assim a perturbação na área do Cabeço da Giesteira, assim como a
exigência da EDP de instalar um Posto de Corte a 60 kV junto da subestação do parque eólico,
que permitisse a interligação entre este e a linha elétrica a 60 kV existente Marvila-Fátima. Esta
nova localização fica junto à linha elétrica existente onde se vai efetuar a interligação da
Subestação do Parque Eólico de Marvila II, o que evita a construção de uma elevada extensão de
linha aérea a 60 kV. Junto a esta Subestação ficará o Posto de Corte a 60 kV (responsabilidade de
EDP Distribuição). A partir deste posto de corte será feita a ligação entre a subestação de Marvila
II e a linha elétrica existente a 60 kV Marvila-Fátima.
Para o Edifício de comando e Subestação do Parque Eólico de Marvila II, foi desenvolvido o
projeto de arquitetura do edifício de comando, que consta do presente RECAPE.
No que refere ao estaleiro será mantida a utilização da área prevista no EIA como alternativa, no
antigo campo de futebol abandonado perto da localidade de Casal Vieira.
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Na figura 1, a seguir, sintetizam-se as principais alterações introduzidas ao projeto,
comparativamente ao inicialmente previsto em fase de EP.
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Figura 1 - Principais diferenças, no que respeita aos elementos do projeto, entre o projeto em fase de EP e PE.
(Fonte: RECAPE)

3.2. APRECIAÇÃO DO RECAPE
Atendendo às alterações introduzidas no projeto o RECAPE procedeu a uma atualização dos
aspetos ambientais considerados mais relevantes.
As alterações de layout introduzidas no atual projeto de execução apresentam uma redução do
número de aerogeradores e uma maior concentração das infraestruturas que reduzem o âmbito
do alcance dos impactes nos sistemas ecológicos (Fauna e Flora), e respondem às condicionantes
e medidas de minimização apresentadas na DIA e às questões levantadas quanto aos fatores
ecológicos no estudo prévio.
A reconfiguração do projeto, nomeadamente, pela relocalização da subestação para uma área
de risco de perigosidade de incêndio muito baixa, mantem a compatibilidade com o
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cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º
17/2009, de 14 janeiro, que estabelece as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à
prevenção e proteção das florestas contra incêndios, e desenvolver no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
No que respeita à Paisagem, considera-se que os impactes de ordem física foram em grande
parte reduzidos. A afetação da integridade física dos locais é agora muito menor.
No entanto, permanecem impactes de natureza visual, em virtude da dimensão dos
aerogeradores, sendo agora ainda mais proeminentes. O impacte não é minimizável e face ao
território em causa mantem-se como muito significativo. O valor visual do território em causa
encontra-se bem patente na imagem apresentada no RECAPE como Figura 9 - Enquadramento
da área de implantação do AG02. Fonte Ortofotodigital: DGT, AFN (2004 – 2006), obtida no portal
geográfico http://www.igeo.pt/ (Relatório - Página 41).

Fonte: RECAPE

Neste contexto, apenas de afetação de valores/atributos visuais naturais, destaca-se o caso do
Ag02 que se situa em cima de uma elevação que, e à semelhança das demais existentes,
apresenta as suas vertentes formadas por afloramentos rochosos, dispostos em camadas
horizontais, aflorando à superfície, dando uma imagem de uma superfície estriada. A presença
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de um aerogerador no seu topo compromete totalmente sua integridade visual, a sua escala e o
valor cénico. Tal efeito faz também sentir-se sobre o Cabeço da Giesteira devido à elevada
proximidade, uma vez que compromete vários ângulos de observação livre sobre este. Não
menos relevante é a localização do Ag08 junto do Cabeço da Giesteira. Refere-se ainda por
último a posição do Ag01, embora os referidos afloramentos ocorram, de forma mais notória,
no lado nascente do cabeço do Marouço.
No que respeita à Conformidade do Projeto de Execução com o PDM da Batalha verifica-se que
a nova localização da Subestação, Edifício de Comando e Posto de Corte (EDP), bem como da
respetiva vala de cabos desde a zona dos aerogeradores, linha de 60kV e ligação à linha elétrica
existente, localizam-se fora da área de estudo objeto da DIA. Saliente-se porém que a sobredita
vala de cabos se desenvolve sob caminho/via municipal existente.
Quanto à inserção do projeto em área sujeita ao Regime Jurídico da REN (RJREN), estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
239/2012, de 2 de Novembro, uma vez que o projeto já foi objeto de DIA favorável condicionada,
observa-se o disposto o nº 7 do Artigo 24.º daquele regime, segundo o qual, quando estejam
em causa pretensões em REN também sujeitas a procedimento de AIA, a pronúncia favorável
da CCDR nesse âmbito, compreende a emissão de autorização. Neste sentido, considera-se que,
na área do Município da Batalha, o projeto encontra-se compatibilizado com o RJREN, na área
considerada para efeitos da DIA.
Torna-se pois necessário proceder à avaliação da alteração da localização Subestação, Edifício
de Comando e Posto de Corte, decorrente das condições impostas na DIA emitida em fase de
estudo prévio (Condicionante n.º 5 e Elemento n.º 1).
A 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Batalha, único instrumento de gestão
territorial vinculativo dos particulares em vigor para a área em causa, foi publicada no Diário da
República – 2ª Serie, nº 168, de 28 de Agosto de 2015 através do Aviso nº 9808/2015 do
Município da Batalha.
Este Plano foi objeto de uma Retificação publicada no Diário da República – 2ª Serie, nº 12, de
19 de Janeiro de 2016 através da Declaração nº 6/2016, do Município da Batalha.
Relativamente às Plantas de Ordenamento e de Condicionantes da 1ª Revisão do PDM, a
localização do conjunto de infraestruturas a construir do Parque Eólico, Posto de Corte, Edifício
de Comando, Subestação, vala de cabos, Linha 60 kV e ponto de ligação caracteriza-se do
seguinte modo:
Planta de Ordenamento
Classificação e Qualificação do Solo – Solo Rural/Áreas Florestais de Produção e áreas
Florestais de Conservação uma parte da vala de cabos, sob o caminho existente cruza
também Solo Rural/Aglomerados Rurais.
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Salvaguardas e Execução Estrutura Ecológica Municipal/Principal, no espaço correspondente
às áreas florestais de produção da planta anterior. Zonamento Acústico/Zonas Mistas, nas
áreas correspondentes aos aglomerados rurais da planta anterior. Toda a área se encontra
também classificada como Áreas com suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos.
Planta de Condicionantes
Planta de Condicionantes I – A área encontra-se na sua maioria condicionada pela Reserva
Ecológica Nacional (REN), atenta a delimitação da REN para o Município da Batalha elaborada
no âmbito do procedimento de Revisão do PDM, aprovada pela Portaria n.º 59/2016 de 30
de março.
De acordo com a esta planta de condicionantes, que materializa a referida delimitação da
REN, a nova localização prevista para o Edifício de Comando (área de 96 m 2), para a
Subestação (área de 173 m2) e para o Posto de Corte (área de 2036 m2) situa-se numa área
classificada como Áreas de máxima infiltração, a que corresponde no atual RJREN à categoria
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. De acordo com o RECAPE a área de
REN afetada é de 2305 m2, não sendo contudo mencionada a área a impermeabilizar.
As áreas correspondentes aos aglomerados urbanos (da Planta de Ordenamento
/Classificação e qualificação do solo) foram objeto de exclusão da REN encontrando-se nesta
planta tal exclusão identificada sob os números C258a e C258b, encontram-se erradamente
designadas como excluídas da Reserva Agrícola Nacional no Mapa 10.5.1 Planta de
Condicionantes (comparação estudo prévio/ projeto execução).
Encontra-se também nesta planta uma linha de água identificada como Domínio Hídrico –
leitos e margens, que não integra a REN, mas sobre a qual se localiza a Subestação.
Na mesma Planta, encontra-se também assinalado o caminho municipal já anteriormente
citado, por onde passa a vala de cabos.
Planta de Condicionantes II – Um troço da vala de cabos encontra-se em área do Perímetro
Florestal da Serra dos Candeeiros, sujeita ao Regime Florestal Parcial e em área classificada
como Alta Perigosidade de Incêndio Florestal.
De salientar por último quanto a condicionantes que a área sobre a qual se debruça a
presente Informação, não recai em Rede Natura 2000.
Passando então a analisar a situação quanto às disposições do Regulamento da 1ª Revisão do
PDM da Batalha, no que se refere às subcategorias do Solo Rural definidas na Planta de
Ordenamento/Classificação e Qualificação do Solo do mesmo Plano, a alínea a) do nº 3 do Artigo
12º (Estatuto geral de ocupação do solo rural) do Regulamento, determina o seguinte:
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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 o Posto de Corte, Edifício de
Comando, Subestação, vala de cabos, Linha 60 kV e ponto de ligação.
No que se refere à Estrutura Ecológica Municipal Principal, cartografada na Planta de
Ordenamento/ Salvaguardas e Execução, o Artigo 75º (Regime específico) do Regulamento
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
2 — Nas áreas abrangidas pela estrutura ecológica principal, cuja delimitação consta da
Planta de Ordenamento — Salvaguardas e Execução, para além do disposto para as
diferentes subcategorias de espaço, têm que ser cumpridas as seguintes disposições:
a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem:
i) Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços,
tanques, noras, moinhos e muros de pedra;
ii) Sebes de compartimentação da paisagem;
b) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água, que em caso de degradação
deve ser recuperada com elenco florístico autóctone;
c …
3 — As áreas abrangidas pela estrutura ecológica complementar regem--se pelos
regimes da REN e/ou da RAN, sem prejuízo do disposto para as diferentes categorias e
subcategorias de espaço em que se localizem.
“o e este aspeto efe e o p opo e te ue: Considerando as características do projeto, com
ocupação pontual de espaços, a não afetação de linhas de água permanentes e
consequentemente da galeria ripícola (as existentes têm um carácter pontual) e a não afetação
de ocorrências patrimoniais e estruturas tradicionais, considera-se que o projeto de execução do
parque eólico é compatível com as disposições da EEM.
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No que respeita à classificação como Zonas Mistas do Zonamento Acústico, que incidem sobre
as manchas classificadas como Aglomerados rurais na Planta de Ordenamento/Classificação e
Qualificação do Solo, cruzadas pela vala de cabos, no percurso entre a zona dos aerogeradores
e zona do posto de corte, subestação e edifício de comando, e até relativamente à proximidade
deste conjunto ao aglomerado mais a Norte, o proponente nada refere em concreto no RECAPE.
A situação encontra-se genericamente acautelada no nº 2 dos elementos a apresentar em sede
de RECAPE, da DIA emitida – Demonstração do cumprimento do Regulamento Geral do Ruido
no novo layout do projeto, tendo em consideração os impactes cumulativos com o Parque Eólico
de Marvila I .
Sobre este aspeto refere a proponente o seguinte:
A de o st ação do cu p i e to do egula e to ge al do uído, co side a do a ova
disposição espacial do projeto de execução do parque eólico de Marvila II, considerando
os impactes cumulativos com o parque eólico de Marvila I é apresentado em anexo ao
presente RECAPE (Anexo 19 – Estudo Ambiente Sonoro).
O estudo do fator ambiente sonoro apresentado no presente RECAPE conclui que:
O po to de a álise o ual se ve ifica íveis so o os ais elevados, de uído pa ticula ,
é o PH04, sendo a análise neste ponto determinante para a avaliação do cumprimento
dos critérios legais aplicáveis ao funcionamento do Parque Eólico;
Relativamente aos Impactes Cumulativos, o ponto de análise, no qual a influência do
Parque Eólico de Marvila I, se pode fazer sentir, é o ponto PH07;
No que diz respeito aos Valores Limite de Exposição, os níveis sonoros do ruído ambiente
(com os aerogeradores em funcionamento), nos recetores sensíveis selecionados para
análise (PH04 e PH07), caracterizam-se por valores abaixo dos limites máximos
admissíveis para zonas não classificadas, satisfazendo os Valores Limite de Exposição
para velocidades do vento medidas nos aerogeradores não superiores a 21 m/s, para o
ponto de análise PH04 e não superiores a 20 m/s, para o ponto de análise PH07. Para
velocidades do vento superiores aos valores referidos, o incumprimento dos Valores
Limite de Exposição não se deve ao funcionamento do Parque Eólico mas sim a elevados
valores do nível sonoro do ruído residual;
O Critério de Incomodidade é satisfeito para todas as velocidades de vento, à cota dos
aerogeradores, pertencentes à gama de velocidades de vento que permite o
funcionamento do Parque Eólico.
Tendo em consideração que é por norma o funcionamento dos aerogeradores o grande
causador de ruído e incomodidade de um Parque Eólico, as conclusões acima transcritas, levam
a crer que a nova localização de parte da vala de cabos e do conjunto do posto de corte,
subestação e edifício de comando, linha elétrica e ponto de ligação à linha elétrica existente,
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apesar de recair fora da área de estudo considerada na DIA, não interfere com a tipologia do
Zonamento acústico dos aglomerados urbanos.
Relativamente às áreas de suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos, cartografadas
na mesma planta de Salvaguardas e Execução que integra a Planta de Ordenamento do PDM da
Batalha, a proponente reite a ue de acordo com a memória descritiva do projeto civil
(Memória descritiva e justificativa do projeto de drenagem de predial de águas residuais),
relativa às águas residuais do edifício de comando, o escoamento será efetuado por gravidade
e ligado à fossa estanque fabricada em fibra de vidro, com a capacidade de 6000 litros, visitável
no seu interior), regularmente esvaziada por transporte apropriado para uma estação de
tratamento de águas residuais. Verifica-se assim a conformidade do projeto com as disposições
específicas das áreas com suscetibilidade elevada de contaminação de aquíferos.
Relativamente às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública cartografadas na
Planta de Condicionantes I destaca-se em primeiro lugar a sujeição ao RJREN de parte da área
do RECAPE que não foi considerada no estudo prévio e DIA emitida.
A produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis é uma ação
prevista na alínea f) do item II - Infraestruturas do Anexo II do RJREN, sendo que na categoria
em presença (Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos), é uma ação sujeita a
procedimento de comunicação prévia, conforme estabelecido na subalínea ii) da alínea b) do nº
3 do Artigo 20.º deste regime.
No que se refere a esta condicionante, o RECAPE encontra-se bem estruturado, fazendo
referência às medidas de minimização constantes da DIA emitida.
No que se refere às tipologias da REN em presença, procura demonstrar a não afetação
significativa das funções das categorias da REN existentes na área de influência do projeto, na
sua globalidade, relevando para a presente análise a tipologia Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos, atendendo a que a tipologia Áreas com riscos de erosão hídrica do solo,
ocorre apenas em área que já foi objeto da DIA emitida.
A não afetação significativa das funções das categorias da REN Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos, conforme alínea d) da Secção II do Anexo I do RJREN, apesar de bem
demonstrada nos itens abordados, encontra-se incompleta, uma vez que não foi tida em
considerarão a subalínea vi) relativa a assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas
subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que
ocorrem em cavidades e grutas, o que se julga aplicável ao caso vertente.
Atento o enquadramento da produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de
energia renováveis no Anexo II do RJREN, verifica-se que a Portaria nº 419/2012, de 20 de
dezembro, não estabelece na alínea f) do item II - Infraestruturas do seu Anexo I quaisquer
requisitos específicos a verificar para a aceitação do referido procedimento de comunicação
prévia.
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Atento o mesmo enquadramento e a tipologia da REN em presença, verifica-se também que a
ação em causa não carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA.
Da leitura da Planta de Condicionantes verifica-se, contudo, que parte dos edifícios em causa se
encontram implantados sobre uma linha de água cartografada como sujeita a servidão do
domínio hídrico. Confrontando a Planta referida com a Carta Militar disponível, constata-se a
existência de um desfasamento entre os diferentes elementos, surgindo dúvidas se de facto
existe ou não interferência com o domínio público hídrico. Trata-se pois de uma situação que
carece de esclarecimento adicional por parte do proponente, salientando-se que, nos termos
do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, todas as utilizações em área domínio
hídrico estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela
APA.
Relativamente ao caminho municipal, também assinalado na Planta de Condicionantes I
coincidente com o traçado da vala de cabos desde a zona dos aerogeradores até ao conjunto do
posto de corte, subestação e edifício de comando, o proponente não refere no RECAPE como
irá ser efetuada em concreto a instalação da vala e reposição/melhoria da situação inicial, sendo
porém o assunto acautelado no n.º 40 das Medidas de Minimização/fase de construção da DIA.
Quanto às condicionantes cartografadas na Planta de Condicionantes II, como já referido, um
troço da vala de cabos, cruza uma área identificada como Perímetro Florestal da Serra dos
Candeeiros, sujeita ao Regime Florestal Parcial, refere o proponente que:
De acordo com o parecer da comissão de Avaliação relativo ao EIA em fase de estudo
prévio, considera-se que o parque eólico é compatível com esta servidão, uma vez que
não põe em causa o uso e a aptidão florestal nas áreas não abrangidas pelas
infraestruturas e por este não ter um caráter indefinido no tempo, dado que está definido
o período de exploração. Assim, após o fim da exploração do parque eólico todas as
infraestruturas associadas ao mesmo devem ser retiradas e recuperadas as áreas por
elas ocupadas.
Pelo acima exposto, pelo facto da vala de cabos coincidir com um caminho existente e, o
proponente ter apresentado parecer da Junta de Freguesia de São Mamede (que representa a
Assembleia de Compartes que gerem os baldios submetidos ao regime florestal parcial), de
. . , o ual i fo a: não temos qualquer condicionante, desde que obtidas todas as
autorizações dos proprietários dos terrenos abrangidos pelo projeto, quer na instalação de
infraestruturas e equipamentos quer na passagem das valas dos cabos e deve e se o tidos
todos os licenciamentos junto das entidades competentes, considera-se que esta questão não
inviabiliza a nova localização das infraestruturas do parque eólico não coincidentes com a área
de estudo objeto da DIA emitida.
Como já referido, a propósito da Planta de Condicionantes II, parte do traçado da vala de cabos
cruza uma área classificada como de Alta Perigosidade de Incêndio Florestal.
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O Regulamento da 1ª Revisão do PDM da Batalha estabelece no nº 7 do seu Artigo 12º (Estatuto
geral de ocupação do solo rural) o seguinte:
Cumulativamente com todos os outros condicionamentos legais e regulamentares
aplicáveis, a edificabilidade em solo rural admissível nos termos do presente Plano só
pode ser viabilizada caso simultaneamente cumpra os condicionamentos legais relativos
à proteção do risco de incêndio, nomeadamente restringindo-se aos prédios em que a
edificação não seja interdita nos termos dos referidos condicionamentos legais, e cuja
área e configuração garantam que a distância entre o perímetro exterior das
componentes edificadas, incluindo anexos e alpendres, e as estremas dos mesmos
cumpre os valores mínimos estabelecidos na lei ou, quando aplicável nos termos desta,
no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios ou noutros instrumentos que
nela venham a ser previstos para o efeito.
O Artigo 84º do mesmo Regulamento, estabelece ainda que:
Artigo 84.º
Áreas com perigosidade de incêndio elevada e muito elevada
1 — As áreas com perigosidade de incêndio elevada e muito elevada correspondem a
zonas onde há maior probabilidade de ocorrência de incêndio florestal.
2 — A ocupação destas áreas obedece aos condicionalismos legais aplicáveis, incluindo
os relativos à interdição de construção de novos edifícios nos casos legalmente previstos
em função dos usos para eles pretendidos, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas
redes regionais de defesa da floresta contra incêndios.
O articulado do Regulamento atrás transcrito não nos parece ser aplicável à instalação da vala
de cabos, uma vez que esta não constitui uma edificação, não inviabilizando assim a nova
localização de todo o conjunto de infraestruturas do Parque Eólico localizado fora da área de
estudo objeto da DIA emitida.
No entanto é de salientar que, como decorre dos artigos atrás transcritos, a 1ª Revisão do PDM
da Batalha veio através do seu Regulamento remeter para as disposições do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), as quais naturalmente se aplicam a toda a área
do Município e por consequência a toda a área do Projeto, situação que não se verificava à data
da emissão da DIA, pois a 1ª Revisão do PDM das Batalha ainda se encontrava em discussão
pública.
O proponente identifica as regras para as edificações constantes do PMDFCI, as quais referem o
seguinte:
a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das
áreas edificadas consolidadas, é proibida nos terrenos classificados com alta ou muito
alta perigosidade;
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b) As novas edificações no espaço florestal, fora das áreas edificadas, tem 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.
O RECAPE identificou os aerogeradores AG01, AG02, AG04, AG05 e AG06 como estando
localizados em áreas classificadas como de alta perigosidade de incêndio florestal. No entanto,
face à atualização transmitida pela Câmara Municipal da Batalha em sede de consulta pública,
verifica-se que também o aerogerador AG3 se encontra em situação similar.
Assim, e apesar da proponente ter justificado adequadamente a compatibilidade do projeto
com a alínea a) acima transcrita, considera-se que deve ser consensualizada com a Câmara
Municipal da Batalha, enquanto entidade responsável pela gestão do PMDFCI, a plena
compatibilização do projeto com aquele Plano Municipal.
O RECAPE é ainda acompanhado de pareceres de outras entidades, destacando-se o parecer da
Direção Geral do Território, constante do ofício 086/2017, de 23 de março, no qual se informa
não haver interferências do projeto com as atividades geodésicas desenvolvidas por aquela
entidade, uma vez que não interfere com vértices geodésicos ou marcas de nivelamento.
Estabelece contudo algumas condições relativas à cartografia e à representação dos limites
administrativos.
O parecer da Rede Elétrica Nacional, S. A., veiculado através do seu ofício com a referência REN2002/2017 GA PJ, de 2017.03.14, informa situar-se a linha mais próxima da RNT a cerca de 1700
m, pelo que não há quaisquer observações a fazer.
O parecer da EDP Distribuição/ Direção de Rede e Clientes Tejo, veiculado através do seu ofício
Carta 598/17/RCTER, de 2017.03.07, informa ser a zona de implantação do Parque Eólico
atravessada por linhas de Média Tensão, pelo que devem ser preservados os corredores de
passagem e garantidas as distâncias de segurança aos aerogeradores, de acordo com a
regulamentação em vigor. Informa, ainda, que na eventualidade de, por questões de segurança,
ser necessária a modificação do traçado (das linhas) esta deve ser requerida a esta entidade.
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3.3. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA
Na verificação da conformidade do PE com a DIA, que se apresenta de seguida, indica-se a
numeração das disposições da DIA, seguida da respetiva apreciação ou comentário, sendo
apenas efetuadas considerações sobre as medidas que não são cumpridas, ou que foram
parcialmente cumpridas, e as que merecerem comentários. Relativamente às restantes medidas,
considera-se que estão em conformidade com a DIA.
CONDICIONANTES DA DIA
Condicionante 1. Não utilizar as posições dos aerogeradores T1, T2, T7, A, E e F.
Apreciação: Considera-se cumprida. As posições definidas no projeto, em fase de estudo prévio,
como T1, T2, T7, A, E e F não foram consideradas.
Condicionante 2. As posições T6 e T8 devem sofrer um ligeiro ajuste na ordem das dezenas de
metros de afastamento aos valores naturais identificados, respetivamente, para Este e
Sudeste.
Apreciação: Considera-se cumprida.
Condicionante 3. Não utilizar o acesso a construir entre o acesso da subestação da solução base
e o aerogerador T6.
Apreciação: Considera-se cumprida.
Condicionante 4. Não utilizar o acesso proposto que liga o aerogerador T4 à subestação
(solução base).
Apreciação: Considera-se cumprida.
Condicionante 5. Não utilizar nenhuma das localizações propostas para a subestação, nem a
da solução base nem da solução alternativa.
Apreciação: Considera-se cumprida.
ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE
Elemento 1. Reformulação do layout do projeto tendo em conta as condicionantes ao projeto
e os seguintes aspetos:


Como alternativa de acesso às posições T6 e B, avaliar a possibilidade de construir/
beneficiar um caminho existente (em mau estado) que se localiza entre estas posições
e que se desenvolve pela vertente Oeste desta encosta, com possibilidade de ligação
ao caminho florestal que dá acesso a uma pequena pedreira, na vertente Este.
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Como alternativa de acesso que liga os aerogeradores T4 e T8, avaliar a possibilidade
de utilizar os caminhos rurais situados a Sul do aerogerador na posição D (onde existe
uma ligação direta);



Avaliar a possibilidade de relocalização da subestação para uma posição situada entre
as posições B, C, D e T6, que permita a ligação à linha elétrica aérea a 60 kV num ponto
mais a Norte, situado dento do limite administrativo do concelho da Batalha, de modo
a conferir menor perturbação na área do cabeço da giesteira.



Avaliar as opções viáveis de ligação da subestação do Parque Eólico de Marvila II
- São Mamede à linha elétrica aérea a 60 kV existente.

Apreciação: Considera-se cumprida, apesar de ter sido solicitado na DIA que fosse equacionado
Como alternativa de acesso às posições T6 e B, avaliar a possibilidade de construir/ beneficiar
um caminho existente (em mau estado) que se localiza entre estas posições e que se desenvolve
pela vertente Oeste desta encosta, com possibilidade de ligação ao caminho florestal que dá
acesso a uma pequena pedreira, na vertente Este. Em termos de alteração e de impacte visual
parte da ligação da Via E, que liga a Via D2 à Via F, não se revela como a melhor solução.
Considera-se que a beneficiação do caminho existente entre a atual proposta de localização para
a Subestação e a posição do Ag1, seria menos impactante, uma vez que se encontra mais
dissimulado de uma forma natural e por outro lado não se situa na proximidade do Cabeço do
Marouço.
Na solução proposta o acesso parte da base das elevações existentes e sobe em diagonal pela
sua e osta exposta a Oeste e po fi at avessa u a zona de portela. O acesso a realizar-se
constituirá uma situação de conflito visual, com o elevado valor paisagístico associado ao Cabeço
do Marouço, ou seja compromete a qualidade visual do contexto em que o mesmo se insere.
O valor visual advêm da morfologia da elevação/cabeço, da geologia que se expressa
visualmente como um conjunto horizontal de bancadas em rocha que afloram ao exterior dando
um aspetos de est ias , a pa da vegetaç o ue eveste o efe ido a eço. I po ta efe i ue
o novo acesso não se equipara nunca aos atuais acessos existentes que são incipientes e
completamente integrados no local, pela sua escala e por serem na maioria das vezes ladeados
por muros de pedra e vegetação característica do local.
Assim sendo, considera-se que esta alternativa devia ser objeto de reapreciação.
Elemento 2. Demonstração do Cumprimento do Regulamento Geral do Ruído no novo layout
do projeto, tendo em consideração os impactes cumulativos com o Parque Eólico de Marvila I.
O projeto inicial (10 aerogeradores com rotor a 100 m de altura e nível de potência sonora
máxima Lwmáx=103,8 dB(A) para velocidades do vento de 7m/s@10m) foi alterado na sequência
do parecer da CA, passando a ser constituído por 6 aerogeradores com rotor a 116m com
Lwmáx=104,5 dB(A) para velocidades do vento de 6,5m/s a 10m (ou velocidades do vento entre 9
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e 10m/s à altura do rotor). Os aerogeradores funcionam para velocidades de vento entre 3 e 22
m/s.
Os aerogeradores foram relocalizados no sentido da sua concentração e afastamento aos
recetores sensíveis; exceção feita ao aerogerador 1 que, face à localização alternativa B anterior,
se aproxima cerca de 125 m do recetor PHO4, ficando a cerca de 350 m deste.
De acordo com o estudo, as características eólicas da zona revelam que a maior frequência de
velocidades do vento ocorre no intervalo de 6 a 9 m/s e que a frequência predominante da
direção do vento ocorre nos setores Noroeste e Norte.
No que se refere à previsão de níveis sonoros e avaliação de impacte, para a fase de exploração,
foi simulado o ruído particular emitido exclusivamente pelos aerogeradores, recorrendo ao
software SoundPLAN 7.0. No estudo acústico apresentado em anexo ao RECAPE não são
referidos detalhes sobre a modelação.
São apresentados, para cada um dos 8 recetores avaliados, os níveis sonoros de ruído particular
previstos em função das diferentes velocidades de vento a registar à altura dos rotores (Quadro
02 do estudo acústico).
O estudo acústico detalha a análise dos resultados para o recetor onde se preveem valores mais
altos de ruído particular: recetor PH04 no qual se prevê um máximo de 38,2 dB(A), assumido
igual para os 3 períodos de referência, quando a velocidade de vento à altura dos aerogeradores
(rotor) é de 7m/s. Comparando com os resultados do EIA, há um agravamento do ruído particular
de 1,3 dB(A) face ao layout anterior, que se interpreta ser resultado da aproximação do
aerogerador ao ponto sensível. Ainda assim, os valores obtidos podem ser considerados
relativamente baixos. Para este recetor, o critério de incomodidade será previsivelmente
cumprido para todas as velocidades de vento de funcionamento dos aerogeradores (Quadro 03
do estudo acústico). O critério de exposição máxima será igualmente cumprido, sendo que o
ruído particular deixa de influenciar o ruído ambiente para velocidades do vento à altura dos
rotores iguais ou superiores a 16m/s.
O estudo acústico também detalha a análise dos resultados para o recetor PH07 para o qual, em
sede de EIA, se previa a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos com o PE Marvila
I. Para este ponto prevê-se um nível sonoro de ruído particular máximo de 31,3 dB(A), ou seja,
um decréscimo de 6,2 dB(A) face ao layout estudado em sede de EIA (nível sonoro de ruído
particular previsto de 37,5dB(A)), que se interpreta ser resultado do abandono dos
aerogeradores 9 e 10. Para este recetor, o estudo acústico conclui pelo cumprimento dos
critérios de incomodidade e de exposição máxima.
Apesar de o RECAPE não comparar os níveis sonoros de ruído particular obtidos para o layout do
parque eólico agora proposto com os do layout base estudado em sede de EIA, é possível concluir
que para todos os recetores estudados, o layout atual tem menor impacte sonoro. Exceção feita
ao ponto PH04 para o qual se estima haver um agravamento de 1,3 dB(A) nos níveis sonoros de
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ruído particular, apesar de o novo layout não comprometer o cumprimento dos critérios de
incomodidade e de exposição máxima neste ponto.
Elemento 3. Após a definição do layout final do projeto, apresentar os resultados da prospeção
arqueológica sistemática em toda a área de incidência do projeto (aerogeradores, traçado da
linha elétrica, subestação, vala de cabos e acessos).
O Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do RECAPE é apresentado no
Anexo 10, onde constam os resultados da prospeção arqueológica. Este relatório foi apresentado
à tutela encontrando-se para apreciação.
Segundo o mesmo as prospeções arqueológicas foram realizadas em toda a área de incidência
do projeto (aerogeradores, traçado da linha elétrica, subestação, vala de cabos e acessos). Não
foram identificadas na área de incidência do Parque Eólico ocorrências patrimoniais.
Elemento 4. Face ao solicitado no ponto anterior apresentar nova avaliação de impactes
patrimoniais, tendo em consideração a real afetação provocada pela materialização dos
componentes de obra, e nova proposta de medidas de minimização.
O Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do RECAPE é apresentado no
Anexo 10, onde se apresenta uma nova avaliação de impactes com base nos trabalhos realizados
e nos resultados obtidos e são propostas medidas de minimização.
Não se prevê a ocorrência de impactes negativos diretos e indiretos durante a fase de
construção, com exceção da afetação dos muros de pedra seca, e de exploração.
Para minimizar a afetação destas estruturas é preconizada uma medida específica que visa a sua
reconstrução.
Elemento 5. Estudo geológico e geotécnico …
É apresentado em anexo ao RECAPE o estudo de prospeção geotécnica e geofísica do local de
implantação dos aerogeradores (Anexo 20 – Relatório de prospeção geotécnica e geofísica) com
o objetivo de identificar vazios ou zonas de dissolução preenchidas por materiais argilosos. O
mesmo não detetou a presença de vazios ou de zonas de dissolução preenchidas por materiais
argilosos, pelo que não se realizaram prospeções espeleoarqueológicas.
No que respeita a Geologia e Geomorfologia, da análise do estudo considera-se que este é pouco
conclusivo no que se relaciona com a prospeção de vazios no subsolo ou cavidades que possam
constituir valores com interesse geológico. Além dos breves comentários acerca dos resultados
dos perfis de resistividade elétrica para os AG01 e AG02, nada mais é adiantado acerca da
interpretação dos perfis de resistividade dos restantes aerogeradores que constam do anexo I.
Por fim, o estudo conclui que os locais dos aerogeradores devem ser objeto de uma nova
inspeção com o intuito de indagar a ocorrência de singularidades geológicas por forma a garantir
a inexistência de algares na zona de influência das sapatas.
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No seguimento do exposto, considera-se que a prospeção de vazios não foi conclusiva e que deve
ser refeita.
Em termos de Património Cultural, salienta-se que no decorrer das prospeções arqueológicas
identificaram-se dois locais (A e B) com buracos no solo, que podiam indiciar a presença de
cavidades. Procedeu-se manualmente à desobstrução dos buracos, tendo constatado a ausência
de qualquer abertura no solo.
No Relatório Base refere-se ue De acordo com o promotor, no que se refere à prospeção do
local de implantação do posto de corte e da linha elétrica indicada na DIA (presente medida):




linha elétrica - esta medida não se aplica uma vez que a ligação entre a subestação do
parque eólico se fará diretamente à linha elétrica existente, através do Posto de Corte a
60kV, sobre a responsabilidade da EDP, pelo que não está prevista a implantação de novos
apoios.
área de implantação do edifício de comando/subestação e posto de corte a 60kV, tendo
em conta que:
o o local do EC/SE se situa numa zona predominantemente rural, a cotas mais baixa
comparativamente ao parque, onde não é percetível a existência de vazios
preenchidos com material argiloso, lapiás e zonas cársicas;
o a fundações e plataformas do edifício de comando e posto de corte implica cargas
e esforços, em termos civil, muito menores comparativamente aos aerogeradores;
o Entendeu-se que esta prospeção, pode ser efetuada a posteriori, aquando do início
dos trabalhos de preparação do terreno e construção, caso a mesma se venha a
verificar necessária. O promotor assume o compromisso de realizar este trabalho,
caso se confirme a necessidade de realização dos mesmos (Anexo 3 – Declaração
do promotor/proponente).

Ainda de acordo com o promotor/proponente, de forma a salvaguardar a preservação de
possíveis zonas preenchidas por materiais argilosos ou mesmo algares ou zonas de vazios
(afastados dos locais de abertura das fundações), assim como a própria estabilidade e segurança
do projeto, na altura da construção será realizada uma inspeção aos locais por parte de um
geólogo qualificado para o efeito .
Relativamente à área de implantação do edifício /subestação e posto de corte verifica-se pois
que não foi dado cumprimento à medida sendo de considerar que o mais relevante é a
profundidade da intervenção face à espessura dos sedimentos e que estas áreas sendo
topograficamente abaixo das demais, receberam mais solos por erosão. A medida não foi neste
aspeto integralmente cumprida pelo que deve proceder-se à prospeção antes do início dos
trabalhos de construção.
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Elemento 6. Descrição e caracterização dos moinhos de vento, tendo em vista a elaboração de
memória descritiva, registo fotográfico e implantação topográfica.
Segundo o ‘ECáPE p g.
a disposição espacial do projeto de execução do parque eólico de
Marvila II é diferente da disposição espacial do projeto em fase de estudo prévio, verificando-se
uma redução do número de aerogeradores e concentração das infraestruturas propostas. Nesse
âmbito as 6 ocorrências patrimoniais identificadas no EIA (n.º 1, n.º2, n.º 4, n.º 5, n.º 6 e n.º 7),
fase de estudo prévio, correspondentes a moinhos de vento não são afetadas pelos elementos do
atual projeto de execução
Ainda segundo o Relatório de Trabalhos Arqueológi os estes oi hos de ve to encontram-se
relativamente afastados do atual layout do Parque Eólico (cerca de 1km de distância). Por este
motivo, não se procedeu à sua descrição e caracterização (com memória descritiva, registo
fotog áfico e i pla tação topog áfica .
Não se concorda com a justificação apresentada uma vez que não obstante a maior distância
com o novo layout mantem-se a presença dos aerogeradores na envolvência dos moinhos de
vento que se integram na paisagem rural da região e constituem motivos de interesse turístico.
Continua a ocorrer a intrusão visual que a presença permanente dos aerogeradores introduz no
território e a legibilidade do espaço permanece afetada pelo que se continuam a justificar as
ações descritas na medida e o estudo destes exemplares molinológicos.
Elemento 7. Garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e
contextos a afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva;
no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
Segundo o Relatório Base o cumprimento desta medida é considerado no Caderno de Encargos
(Anexo 16), capítulo 4, Medidas de minimização da DIA do projeto e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra (Anexo 11) com a integração na equipa de
acompanhamento de um arqueólogo com experiência no carso e verificação as medidas de
minimização aplicáveis à fase de obra.
O compromisso de implementação desta medida consta da declaração apresentada no Anexo 3
(Declaração do promotor/proponente).
Contudo, não se considera que os objetivos da medida sejam alcançados deste modo pelo que
deve ser transposta tal como se encontra redigida na DIA para o caderno de encargos e para o
plano de Acompanhamento ambiental.
Elemento 8. Plano de recuperação das áreas intervencionadas.
Considera-se ter sido dado cumprimento. O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas
(PRAI) é apresentado em anexo ao presente RECAPE (Anexo 13).
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Elemento 9. Plano de acompanhamento de ambiental da obra.
Considera-se ter sido dado cumprimento. O Pano de Acompanhamento Ambiental de Obra é
apresentado em anexo ao presente RECAPE (Anexo 11). Contudo deve ser revisto e apresentado
á luz do presente parecer, previamente à construção.
Elemento 10 – programas de Monitorização, nomeadamente para os sistemas ecológicos e
ambiente sonoro.
Considera-se ter sido dado cumprimento.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
FASE DE PROJECTO
Medida 5 - As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior
declive, ou em outras desde que devidamente justificado.
á edida est p evista o po to 2.4 - Características das vias da e ó ia do Projeto de
Exe uç o á exo
. No po to 2.4 da memória do Projeto de Exe uç o i di ado ue o ...
deve ser usado qualquer revestimento da valeta, nomeadamente betão, dado que a
configuração de inclinações e escapatórias projetada não carece da necessidade de proteção
adicional da valeta, para além da sua boa compactação . Esta edida efe e-se a não dever ser
usado et o o evesti e to, a e os ue devida e te justifi ado, o tudo tal o sig ifi a
que as valetas não sejam revestidas por pedra, informalmente disposta, como claramente, e
complementarmente, referido na Medida 6.
Medida 6 - A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve 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.
O P opo e te efe e ue a edida est p evista o po to 2.4 - Ca acte ísticas das vias’ da
memória do Projeto de Exe uç o á exo
. No po to 2.4 da memória do Projeto de Execução
i di ado ue todos ... os órgãos de drenagem ou caixas de visita serão revestidos em pedra
local argamassada, com a argamassa aditivada com um pigmento de cor que lhe confira um
aspeto mais escuro e mais bem integrado com o terreno envolvente. Não devem ser usadas cores
claras e vivas, mas sim castanhos ou verdes escuros. O exp esso pelo P opo e te o ‘ECáPE
omisso quanto ao revestimento das valetas, focando a resposta apenas na questão da
a ga assa .
Estranha-se que na Memória do Projeto ve ha exp esso ue O revestimento da valeta será
terreno compactado, com as dimensões dos pormenores nas peças desenhadas. Me ó ia do
Projeto de Execução Civil do Parque Eólico - Página 5) o que contraria as orientações inscritas
na DIA e da presente Medida.
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Por outro lado, estranha-se também que as peças desenhadas em fase de PE não reflitam as
medidas, nomeadamente não haver o detalhe do recobrimento/revestimento das superfícies
dos ó g os de d e age o o os ap ese tados o Dese ho dos Po e o es Tipo de Passage s
Hid uli as e Postes de “i alizaç o Projeto de Construção Civil - Folha 2), nomeadamente, e a
mero título de exemplo, no que se refere às superfícies expostas do Alçado Frontal da BBA
Dupla.
Importa referir que o PE deve refletir as medidas inscritas na DIA. Mesmo que o Proponente não
proceda à correção do apresentado no PE a Medida mantêm-se quanto à sua aplicação e será
objeto de verificação quer nos relatórios de obra quer na visita que oportunamente a CA
realizará, em sede de Pós-Avaliação.
Assim, importa reiterar que as valetas devem ser revestidas com pedra local que pode ser
proveniente da pedreira existente, uma vez que o Proponente se propõe recuperar
ambientalmente a referida área. Quanto ao uso de pigmentos, deve ser precedido de ensaios,
antes de proceder à aplicação do mesmo na obra. A tonalidade verde pode não ser a melhor
solução. Os tons ocres e de terra podem funcionar melhor, contudo em alternativa, o branco
pode ser adotado como referido na medida, uma vez que a sua aplicação fica por baixo das
pedras e nos interstícios das mesmas.
Dada a omissão do revestimento das valetas e de outros órgãos de drenagem a medida deve
transitar para a DCAPE.
Medida 7 - A conceção dos novos acessos, deve 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 deve
ficar reduzida à menor área possível.
á edida est p evista o po to 2.4 – Ca acte ísticas das vias’ e o po to 3.1 – acessos e
platafo as de o tage ’, da memória do PE (Anexo 16). Importa referir que o expresso pelo
P opo e te o po to 2.4 da memória do PE de ue os ...ag egados ue o põe o ABGE
devem ser de calcários provenientes de pedreiras próximas da zona do parque e tal que a
tonalidade à superfície fique enquadrada na cor dos acessos existentes e de afloramentos
rochosos característicos da zona o figu a o assegu a o u p i e to da edida, ai da ue
seja omissa quanto à constituição da camada de desgaste. Nestes termos esta medida deve ser
objeto de análise por parte do Proponente. A medida deve transitar para a DCAPE.
Medida 8 - O projeto da subestação deve atender ao seu enquadramento paisagístico,
devendo proceder-se ao estudo e definição de propostas quanto aos materiais a usar nos
revestimentos exteriores (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) a usar em todas as estruturas
construídas, bem como assumir volumetrias, adequadas às características locais, no sentido
da procura de uma maior integração com a paisagem envolvente, preconizando-se por isso a
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utilização de materiais típicos da região, devendo ser reduzidas todas as superfícies
(pavimentos e/ou revestimentos) que pela sua tonalidade apresentem elevadas refletâncias.
O P opo e te efe e ue Esta medida está prevista no ponto 2.2 – Edifício de comando e
subestação, da memória do projeto de execução e no ponto 3. Partido estético em materiais da
memória do projeto de arquitetura do edifício de comando e subestação (Anexo 16). e ue
Como o edifício se insere na sequência de um povoado, optou-se por um revestimento exterior
claro, semelhante às casas do povoado, obtido por reboco pintado de branco mate e texturado.
Considera-se que o exposto, e o detalhe apresentado no PE, dá resposta de um modo geral às
preocupações subjacentes à redação da medida. Importa ainda referir, que a vegetação
existente do lado da estrada deve permanecer como forma de integração da Subestação. Não
sendo entendida pelo Proponente como adequada às circunstâncias, deve a mesma ser
substituída por vegetação onde o elenco apenas contemple espécies vegetais autóctones.
Medida 9 - A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo
dos caminhos de acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser
devidamente justificado.
O P opo e te efe e ue Esta medida está prevista no ponto 3.3 – Valas para instalação dos
cabos, da memória do projeto de execução (Anexo 16). O cumprimento desta medida pode
igualmente ser verificado nos desenhos do projeto civil correspondentes às plantas das vias de
serviço (Anexo 16). Da o sulta das peças técnicas desenhadas destaca-se 1 situação onde o
cumprimento da medida não é efetivo. Face ao contexto cársico e à sensibilidade paisagística
do local, as valas devem desenvolver-se contiguamente aos acessos, devendo as máquinas
proceder à sua abertura a partir dos acessos existentes e a construir, como forma de redução
significativa da área perturbada.
Identifica-se a situação de incumprimento que deve ser corrigida: Ag3.
Medida 10 - A escolha do local de implantação da subestação do parque eólico deve ter em
consideração a necessidade do seu bom enquadramento paisagístico.
Considera-se que a nova localização proposta no RECAPE constitui uma boa solução, pese
embora a sua proximidade à estrada e a um local de estadia com bancos.
Medida 11 - Todos os eventuais pontos de luz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado
na vertical para o solo, de difusor de vidro plano.
O P opo e te efe e ue O promotor compromete-se a direcionar o feixe e luz de todos os
pontos de luz exterior, de difusor de vidro plano, na vertical para o solo (Anexo 3 – Declaração
do p o oto /p opo e te . ‘elató io – Página 60). Não sendo passível de verificação do seu
cumprimento, na presente fase, a sua execução será apreciada através da análise dos relatórios
de obra assim como no momento da visita da Comissão de Avaliação a realizar oportunamente.
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Medida 13. Afastar as infraestruturas do projeto, preferencialmente, 50 metros das
ocorrências patrimoniais.
Segundo Relatório de Trabalhos Arqueológicos o novo layout do Parque Eólico teve em
consideração o posicionamento das ocorrências patrimoniais identificadas no Estudo Prévio e
não há nenhum equipamento a menos de 150 m dos sítios anteriormente inventariados.
No entanto, não é apresentada cartografia específica que confirme esta afirmação apesar de ser
possível aferir a localização das ocorrências patrimoniais em relação aos elementos do Projeto
na Planta de Condicionamentos (Anexo 15).
Medida 14. Quando por razões técnicas do projeto não houver possibilidade de proceder a
alterações de localização dos respetivos componentes, a afetação total ou parcial de um Sítio
deve ser justificada tecnicamente e assumida no RECAPE como inevitável.
Face aos resultados dos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do RECAPE não se prevê
a afetação de ocorrências patrimoniais por este motivo não há necessidade de alterar a
localização/composição dos variados componentes do Parque Eólico.
Medida 15. Evitar eventuais conflitos com a pedreira existente próximo da localização do
aerogerador T6.
De modo a evitar eventuais conflitos entre áreas de exploração de pedreiras e a localização dos
aerogeradores devem ser acauteladas as áreas de defesa das pedreiras previstas no regime jurídico de
pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). Em particular a distância de 50 metros prevista no
Anexo II do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, para Edifícios não especificados e não localizados
em pedreira e locais de uso público.
Neste âmbito, dada a localização do AG2 (T6 em fase de EP), no limite do afastamento previsto de 50
metros da pedreira Cabeça do Marouco (6472), e de modo a prevenir eventuais conflitos, deve ser
apresentado em fase de licenciamento acordo escrito entre o promotor/proponente do projeto do
Parque Eólico de Marvila II e o detentor da concessão da pedreira nos termos previstos no RECAPE e com
menção expressa deste último de não oposição à localização do AG2. Devem também incluir-se como
medidas da fase de planeamento da obra os aspetos acordados de utilização e beneficiação/recuperação
do acesso existente na pedreira.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Medida 22. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda,
a planta de condicionamentos deve ser atualizada.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo 4 –
Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
O compromisso de implementação desta medida consta da declaração apresentada no Anexo 3
(Declaração do promotor/proponente).
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Medida 26 - Na execução dos taludes - aterro e escavação - procurar estabelecer uma
modelação mais natural e suave, segundo um perfil em S ou "pescoço de cavalo", nas zonas
de transição com o terreno existente conferindo-lhes assim maior continuidade, com
particular destaque para as plataformas.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Caderno de Encargos de Obras de Construção Civil (capítulo 2.2.4.7
Inclinações recomendadas para taludes - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental
de Obra (Anexo 11). A qualidade da execução desta medida por parte do Empreiteiro e por parte
da equipa de Fiscalização será adequada se as boas práticas de obra forem seguidas. A medida
é clara quanto aos objetivos, cujo trabalho final será avaliado no âmbito dos relatórios e visita à
obra pela Comissão de Avaliação.
Medida 37 - Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por
plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam
plantas invasoras.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11). A
medida visa um controle mais efetivo na introdução de espécies exóticas. Os locais de extração
de inertes estão frequentemente invadidos por espécies exóticas, assim como os stocks, pelo
tempo em armazenamento ou pela proximidade a áreas contaminadas por estas espécies,
encontram-se já afetados. Por estas razões deve o Proponente assegurar que esta
verificação/fiscalização é realizada na origem. A medida não é apenas orientada para as terras
vivas/vegetais mas também para todos os materiais inertes que são utilizados na construção
dos acessos e plataformas.
A medida deve transitar para a DCAPE com a seguinte redação:
Na eventualidade de vir a ser necessário recorrer a materiais de empréstimo, para todos os
materiais de natureza inerte e/ou de natureza vegetal (terras vivas), deve ser assegurado que
os mesmos não são provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Medida 40 - A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias,
devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser
delimitadas as seguintes áreas:
 Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
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Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos
acessos, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a
intervencionar pela vala.
Aerogeradores e plataformas: deve 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 devem restringir-se às áreas
balizadas para o efeito.
Locais de depósitos de terras.
Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11). A
medida visa que a balizagem seja efetiva e contínua em torno das áreas de trabalhos. A
balizagem por rede ou fita deve ser reposta sempre que a mesma seja danificada no decorrer
dos trabalhos ou por ação do vento. Não se considera admissível que os trabalhos e a afetação
excedam os limites definidos pela balizagem. Nestes termos, a qualidade da execução desta
medida por parte do Empreiteiro e da equipa de Fiscalização será adequada se a mesma for
aplicada em respeito pelos valores em presença de vegetação e de solos.
A medida deve transitar para a DCAPE.
Medida 42. 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, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a
adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento ambiental de Obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Medida 43. No caso de, na fase de planeamento ou de construção, forem detetados vestígios
arqueológico, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a
comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de
minimização a implementar.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está também prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
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Medida 44. Após a desmatação do terreno, proceder a novas prospeções arqueológicas
sistemáticas, no solo livre de vegetação. O processo de desmatação deve ser cuidadoso devido
à densa vegetação existente e à elevada probabilidade de aparecerem outros algares ou
grutas. Na eventualidade de surgirem mais cavidades no carso, será necessário comunicar a
descoberta à Direção Regional de Cultura do Centro e proceder à sua exploração por equipa
com competências para executar as tarefas necessárias.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está também prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
Medida 45. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de
estaleiros, áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas
funcionais da obra que não tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação, sendo que de
acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está também prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
Medida 46. Avaliar e acautelar, antes do início da obra, a distância de segurança entre a área
afeta a trabalhos de construção e as eventuais cavidades cársicas identificadas, assegurando
a estabilidade da área de trabalho e da cavidade.
A medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo 4 –
Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Segundo o Relatório de Trabalhos Arqueológicos no decorrer dos trabalhos não foram
identificadas ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, nem cavidades no carso
pelo ue, esta edida o se apli a a tes do i í io da o a,
as pode se apli ada o seu
de o e , aso se ide tifi ue o o
ias pat i o iais ou avidades .
A sua redação deve ser alte ada pa a ávalia e a autela , a dist ia de segu a ça e t e a ea
afeta a trabalhos de construção e as eventuais cavidades cársicas identificadas, assegurando a
esta ilidade da ea de t a alho e da avidade .
Medida 47. Deve ser garantido o acompanhamento arqueológico permanente durante as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de
caminhos ou desmatação. Este acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por
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frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto não sejam
sequenciais mas sim simultâneas. Este arqueólogo deve ter experiência em intervenções no
carso.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
Medida 48. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar
também a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Medida 49. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do
Acompanhamento Arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor
do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado
de conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Medida 50. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
Medida 51 - Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente
desmontados terão que ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a
técnica de construção original, empregando preferencialmente mão-de-obra local com este
conhecimento, para evitar o arrumo de pedra seja dissonante com o realizado nos muros
existentes.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11). A
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qualidade da execução desta medida por parte do Empreiteiro e da equipa de Fiscalização será
adequada se forem seguidas as técnicas tradicionais e se forem executadas pelos mestres locais,
uma vez que não se trata apenas de empilhar pedra. A medida é clara quanto aos objetivos, cujo
trabalho final será avaliado no âmbito dos relatórios e visita à obra pela Comissão de Avaliação.
A medida deve transitar para a DCAPE.
Medida 52. Para todas as ocorrências situadas na zona abrangida pelo projeto deve procederse à proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral
de sítios, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto:


A área de proteção deve ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da construção.
No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes;
 A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que
devem ser regularmente repostas.
Esta medida consta no Caderno de encargos (medidas de minimização ambiental), no capítulo
4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental (Anexo 16) e no Plano de
Acompanhamento Ambiental de obra apresentado em anexo (Anexo 11).
Está prevista no Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Anexo 10).
Medida 53 - Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem 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.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11) e no
Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) - Anexo 13. A qualidade da execução
desta medida por parte do Empreiteiro e da equipa de Fiscalização será adequada se as boas
práticas de conservação da terra viva/vegetal forem implementadas no sentido de não tratarem
estas terras como material inerte.
Medida 56 - Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não
perturbem a execução da obra.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11). A
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qualidade da execução desta medida por parte do Empreiteiro e por parte da equipa de
Fiscalização será adequada se as boas práticas forem seguidas.
Medida 57 - No corredor da linha elétrica deve 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.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11). A
qualidade da execução desta medida, no que se refere aos cortes por parte do Empreiteiro e da
equipa de Fiscalização será adequada se as boas práticas de corte/poda forem seguidas e
executadas por técnicos da área. Apesar de não ser, de acordo com o Proponente, expectável a
colocação de apoios para a linha elétrica aérea com cerca de 40 m, considera-se, porque para a
sua passagem, pode ser necessário proceder à aplicação desta medida, que a mesma deve
transitar para a DCAPE.
Medida 59 - Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve
ser cuidadosamente removida e depositada em pargas.
A medida não é passível de verificação quanto ao seu cumprimento nesta fase. Apesar do
compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no Caderno de
Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte Ambiental - Anexo
16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11) e no Plano de Recuperação
de Áreas Intervencionadas (PRAI) - Anexo 13, estranha-se que no Caderno de Encargos de Obras
de Co st uç o Civil do Pa ue Eóli o ve ha exp esso ue Desde que, por razões ambientais,
não haja a conveniência de salvaguardar todas as terras vegetais disponíveis, e no caso do solo
de fundação não ser compressível, a decapagem só deve ser realizada quando os aterros tiverem
uma altura não superior a 3 m. P gi a /
. O exp esso o flitua o as o ie tações da
DIA e aborda a questão da terra viva como sendo um mero inerte. Ao contrário do referido, por
questões ambientais e também de recuperação paisagística, a terra viva/vegetal deve ser
sempre preservada. Não se considera aceitável que a abordagem preconizada seja a expressa
no Caderno de Encargos de Obras de Construção Civil. A terra viva tem uma estrutura que deve
ser preservada e assim como as suas qualidades bem como o banco de sementes nela existente.
Não sendo conservada adequadamente a mesma perde qualidade e reduz-se por outro lado o
potencial de sobrevivência das sementes nela existente.
No presente caso, considera-se que deve mesmo haver correção deste aspeto no Caderno de
Encargos de Obras de Construção Civil do Parque Eólico.
Acresce ainda referir que a qualidade da execução desta medida por parte do Empreiteiro e da
equipa de Fiscalização será adequada se as boas práticas de conservação da terra viva/vegetal
forem implementadas no sentido de não tratarem estas terras como material inerte.
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Medida 60 - As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não
devem ultrapassar os 2 metros de altura e devem 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.
A medida não é passível de verificação, nesta fase, quanto ao seu cumprimento. Verifica-se
contudo o compromisso por parte do Proponente na sua execução através da sua inclusão no
Caderno de Encargos (Capítulo 4 – Medidas de Minimização da Declaração de Impacte
Ambiental - Anexo 16) e no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 11) e no
Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI) - Anexo 13. A qualidade da execução
desta medida por parte do Empreiteiro e da equipa de Fiscalização será adequada se as boas
práticas de conservação da terra viva/vegetal forem implementadas no sentido de não tratarem
estas terras como material inerte.
Medida 84 - No caso da construção da linha elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No
caso de não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos
trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de
construção, os quais devem ser devidamente naturalizados no final da obra.
Face às alterações introduzidas no Projeto, em particular a localização da Subestação, verificase que esta medida não se aplica. A ligação entre a Subestação e o ponto de ligação são cerca
de 40 m não sendo necessário proceder à abertura de qualquer acesso, de acordo com o
exp esso pelo P opo e te De acordo com a disposição espacial do projeto de execução do
parque eólico de Marvila II, não existem linhas elétricas internas, propondo-se uma interligação
aérea, com cerca de 40 metro de extensão, entre o posto de corte a 60kV, situado junto à
subestação do parque eólico, e a linha elétrica existente, onde não se prevê que venha a ser
necessária a colocação de novos apoios. ‘elató io – Página 88).
Medida 88. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do
subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento
arqueológico dos trabalhos.
Remete-se o cumprimento da medida para o promotor do Projeto. O compromisso de
implementação desta medida consta da declaração apresentada no Anexo 3 (Declaração do
promotor/proponente).
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FASE DE DESATIVAÇÃO
Medida 99. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
Remete-se o cumprimento da medida para o promotor do Projeto. O compromisso de
implementação desta medida consta da declaração apresentada no Anexo 3 (Declaração do
promotor/proponente).
PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS (PRAI)

O PRAI apresentado (Anexo 13) integra todas as orientações previstas na DIA. Contudo a sua
implementação não é possível ser verificada na presente data. O cumprimento do PRAI será
observado através dos diversos relatórios de obra e será também objeto de verificação, em
momento oportuno, em sede de Pós-Avaliação.
Importa também referir que a qualidade das ações a executar está dependente da capacidade
do Empreiteiro e do pessoal técnico que o acompanha assim como da equipa de Fiscalização.
Existe um conjunto de boas práticas, que não se esgotam nas orientações da DIA, que orientam
as obras no que se refere às ações de integração paisagística, e que, mesmo não estando
expressas no Caderno de Encargos, o Empreiteiro e a Fiscalização estão sujeitos ao seu
cumprimento.
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA
O PAAO e as Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos devem ser revistos no sentido de
introduzir as alterações decorrentes da análise efetuada no presente parecer.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
Concorda-se com os planos de monitorização dos sistemas ecológicos (avifauna, quirópteros,
aves de rapina, flora) preconizados no RECAPE os quais devem ser implementados.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO
Concorda-se com o programa de monitorização preconizado no RECAPE para a fase de
exploração, o qual deve ser implementado.
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4. CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do Artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, procedeu-se à Consulta Pública (CP) do Projeto, que decorreu durante 15 dias úteis, de
05/07/2017 a 25/07/2017.
Durante o período de CP foram recebidos 15 exposições com a seguinte proveniência: ANACOM
– Autoridade Nacional de Comunicações; DGADR – Direção-geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural; DG Território; EMFA, Estado-maior da Força Aérea; Câmara Municipal
de Batalha.
Embora tenha sido elaborado um Relatório com os resultados da CP (para o qual se remete para
uma análise mais detalhada), sintetizam-se, de seguida, os aspetos identificados pelas entidades
que participaram:
A ANACOM informa não existirem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área
de implantação do projeto pelo que não coloca qualquer objeção à implantação do projeto
naquela área.
A DGADR informa nada ter a opor à implantação do projeto.
A dg território informa ter verificado, quanto à rede geodésica, não existirem na área de
implantação do projeto vértices geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas
de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), 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 cumprir com as
o as exp essas o do u e to i ula de i fo aç o ae o uti a /
de de Maio ,
do INAC. Solicita, ainda, que sejam remetidas as plantas de implantação com a devida cotagem
bem como a altimetria dos obstáculos para atualização das cartas de obstáculos à navegação
aérea.
A Câmara Municipal de Batalha manifesta uma posição favorável ao projeto. No entanto,
incorpora no seu parecer, um quadro com o enquadramento no PDM da Batalha para a devida
atualização dos elementos do RECAPE. Refere, ainda a necessária aprovação da Junta de
Freguesia de São Mamede, entidade gestora do campo de futebol, onde está prevista a
implantação do estaleiro.
Da análise dos pareceres recebidos verifica-se que as entidades participantes não se opõem à
implementação do projeto.
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As questões referidas pela DGT não relevam para a apreciação técnica do projeto. No entanto, o
proponente deve atender ao cumprimento das questões legais identificadas relativamente às
peças desenhadas.
Devem ser atendidos os aspetos referidos pelo EMFA e pela autarquia da Batalha. De salientar
que foi remetido posteriormente Declaração da Junta de Freguesia de São Mamede sobre a
referida localização, no qual esta entidade concorda com a utilização de parte do terreno afeto
ao referido campo de futebol, para instalação do estaleiro e em que o promotor se compromete
a garantir a recuperação do local.
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5. CONCLUSÃO
O projeto foi sujeito a procedimento de AIA (AIA n.º 2806) em fase de Estudo Prévio (EP), tendo
sido emitida a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em
26/06/2015.
O projeto do Parque Eólico de Marvila II localiza-se na freguesia de São Mamede, no concelho da
Batalha e destina-se exclusivamente à produção de energia elétrica a partir de uma fonte
renovável e não poluente (o vento), sendo instalado a altitudes aproximadas entre 450 e 520 m.
O projeto contempla:







6 Aerogeradores (rotor de 3 pás).
Mastros de medição meteorológica.
Edifício de comando e subestação.
Posto de corte.
Acessos e plataformas dos aerogeradores.
Rede enterrada de cabos elétricos.

As vias de acesso têm uma extensão total de cerca de 5 841 m, dos quais 4 863 m serão em
caminhos existentes a melhorar e 978 m serão em caminhos novos a construir, com as
características idênticas às vias dos melhoramentos dos caminhos existentes.
No que se refere às alterações do projeto, face ao inicialmente previsto em fase de EP, de acordo
com o RECAPE as alterações decorrem das condicionantes impostas na DIA e localizam-se dentro
da área de estudo avaliada em sede de AIA. Excetua-se a nova localização do edifício de comando
e subestação, numa zona predominantemente agrícola, fora da área de estudo avaliada em sede
de AIA. Esta alteração decorre de uma condicionante expressa na DIA, a qual referia a
necessidade de selecionar outra localização para a subestação, evitando-se assim a perturbação
na área do Cabeço da Giesteira, assim como a exigência da EDP de instalar um Posto de Corte a
60 kV junto da subestação do Parque Eólico, que permitisse a interligação entre este e a linha
elétrica a 60 kV existente a 60kV Marvila-Fátima.
Sobre a Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial, encontra-se assegurada a
compatibilidade das alterações introduzidas ao projeto com os usos previstos para as diversas
subcategorias do solo rural em que se implantam o Posto de Corte, Edifício de Comando,
Subestação, vala de cabos, Linha 60 kV e ponto de ligação. Relativamente às Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública salienta-se a necessária sujeição ao RJREN. No
que se refere às tipologias da REN em presença, designadamente Áreas estratégicas de proteção
e recarga de aquíferos o RECAPE demonstra a não afetação significativa das funções destas
categorias da REN, entendendo-se que o projeto é uma ação compatível com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas afetadas.
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Neste contexto, deve ainda ser assegurado o procedimento de comunicação prévia conforme
estipulado no regime jurídico da REN. O proponente deve instruir este procedimento junto da
CCDR Centro, nos termos do Anexo III da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, para o troço
final da vala de cabos, posto de corte, subestação, edifício de comando, linha de 60kV e a ligação
à linha elétrica existente, cuja localização, por constituir novidade no projeto de execução face
ao previsto em estudo prévio, não foi objeto de pronúncia daquela Comissão de Coordenação
no âmbito do procedimento de AIA e da correspondente DIA emitida a 26/06/2015.
Relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, e dado que todos os
aerogeradores se localizam em áreas classificadas como de alta perigosidade de incêndio
florestal, deve ser consensualizada com a Câmara Municipal da Batalha, enquanto entidade
responsável pela gestão deste Plano, a plena compatibilização do projeto com o mesmo.
No que respeita à Paisagem, considera-se que os impactes de ordem física foram em grande
parte reduzidos, considerando-se que a afetação da integridade física dos locais é agora muito
menor. No entanto, permanecem impactes de natureza visual, em virtude da dimensão dos
aerogeradores, sendo agora ainda mais proeminentes.
As medidas de minimização foram integradas no documento designado por Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), a integrar no Caderno de Encargos (CE) da Obra e
nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da
construção do Projeto. O PAAO deve ser revisto no sentido de incluir as alterações decorrentes
da análise efetuada no presente parecer, e apresentado à AAIA previamente ao início da
execução da obra.
No que se refere à Consulta Pública do projeto verifica-se que as entidades que participaram não
se opõem ao projeto, considerando-se que devem ser atendidas as pretensões da DGT, do EMFA
e da Câmara Municipal de Batalha, designadamente:




Atender ao cumprimento das questões legais identificadas pela DGT relativamente às
peças desenhadas.
Cumprir as o as exp essas o do u e to i ula de i fo aç o ae o uti a /
de de Maio , do INáC, relativamente à sinalização diurna e noturna.
Enviar ao EMFA as plantas de implantação com a devida cotagem bem como a altimetria
dos obstáculos, para atualização das cartas de obstáculos à navegação aérea.

Em conclusão, em resultado da análise efetuada ao longo deste Parecer e da visita efetuada ao
local de implantação do projeto, considera-se que o Projeto de Execução se encontra em
conformidade ambiental com os termos e condições fixados na DIA, desde que se verifique o
cumprimento dos aspetos mencionados no capítulo 6 deste Parecer.
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6. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
6.1.

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE LICENCIAMENTO

1. Consensualização com a Câmara Municipal da Batalha relativamente à plena compatibilização
do projeto com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, dado que todos os
aerogeradores se localizam em áreas classificadas como de alta perigosidade de incêndio
florestal.
2. Acordo escrito entre o promotor/proponente do projeto do Parque Eólico de Marvila II e o
detentor da concessão da pedreira Cabeça do Marouco (6472), nos termos previstos no
RECAPE e com menção expressa deste último de não oposição à localização do aerogerador
AG2.
6.2.

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA PREVIAMENTE À CONSTRUÇÃO
PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO

1. Solução para a camada superficial dos novos acessos, que permita reduzir o impacte visual
decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz.
2. Nota Técnica relativa à beneficiação do caminho existente entre a atual proposta de
localização para a Subestação e a posição do AG1, dado que a ligação da Via E, que liga a Via
D2 à Via F, não se revela como a melhor solução.
Esta Nota Técnica deve apresentar uma análise comparativa dos impactes ao nível dos vários
fatores ambientais com eventual proposta de medidas de minimização. A impossibilidade de
ser equacionada esta beneficiação deve ser fundamentada.
3. Descrição e caracterização dos moinhos de vento, tendo em vista a elaboração de memória
descritiva, registo fotográfico e implantação topográfica.
4. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra revisto.
6.3.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

FASE DE CONCEÇÂO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
1. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser
utilizados materiais impermeabilizantes.
2. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural
(passagens hidráulicas e valetas).
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3. As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em
outras desde que devidamente justificado.
4. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve 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.
5. A rede de cabos de acesso ao AG3 deve desenvolver-se contiguamente aos acessos.
6. Se possível, manter a vegetação existente na envolvente da Subestação, como forma de
integração da mesma.
7. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna e a sinalização diurna e
noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, do INAC.
8. Todos os eventuais pontos de luz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado na vertical
para o solo, de difusor de vidro plano.
9. Dotar os aerogeradores de mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, devendose também, como medida preventiva de ignição e transmissão de incêndios, proceder à
limpeza regular do mato na envolvente próxima dos aerogeradores.
FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO
10. Efetuar nova inspeção aos locais dos Aerogeradores com o intuito de indagar a ocorrência de
singularidades geológicas por forma a garantir a inexistência de algares na zona de influência
das sapatas.
11. Efetuar prospeção geológica na zona da área de implantação do edifício de
comando/subestação e posto de corte a 60kV, caso a inspeção a realizar por geólogo
qualificado venha a considerar necessário. No caso de ser realizada a prospeção geológica
deve efetuar-se simultaneamente a prospeção arqueológica. Deve apresentar-se os
resultados da prospeção e as eventuais medidas de minimização a implementar.
12. Fornecer à Autoridade Nacional de Proteção Civil, as coordenadas exatas dos aerogeradores,
linha elétrica, edifícios anexos, bem como dos acessos ao parque eólico, por forma a agilizar
junto do corpo de bombeiros, a chegada dos meios de socorro.
13. Fornecer à Direção-Geral do Território, as coordenadas exatas dos aerogeradores e linha
elétrica, com indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima
dessas infraestruturas.
14. Fornecer ao EMFA as plantas de implantação com a devida cotagem bem como a altimetria
dos obstáculos para atualização das cartas de obstáculos à navegação aérea.
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FASE CONSTRUÇÃO
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar
15. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
16. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta
de condicionamentos deve ser atualizada.
17. Na área da Pedreira Cabeça do Marouco deve ser beneficiado/utilizado o acesso existente,
procedendo-se também à recuperação do espaço envolvente ao mesmo.
18. Evitar o transporte dos componentes das torres eólicas, nos seguintes dias: todas as sextasfeiras, sábados e domingos, todos os dias 12, 13 e 14 e os dias 7 a 9 de dezembro, devido à
afluência populacional associada ao funcionamento do Santuário de Fátima.
19. As máquinas devem procedem à abertura das valas para instalação da rede de cabos a partir
dos acessos existentes e a construir, como forma de redução significativa da área perturbada.
20. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
21. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram,
preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias
providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua
capacidade erosiva.
22. Na execução dos taludes - aterro e escavação - procurar estabelecer uma modelação mais
natural e suave, segundo um perfil em S ou "pescoço de cavalo", nas zonas de transição com
o terreno existente conferindo-lhes assim maior continuidade, com particular destaque para
as plataformas.
23. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
24. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
25. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo
na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e
Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios
florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.
26. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores,
devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres
emitidos por estas entidades.
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27. Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à
cartografia utilizada.
28. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e
respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas
juntas de freguesia e câmaras municipais.
29. O estaleiro deve ser organizado(s) nas seguintes áreas:
- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
- Deposição de resíduos: devem 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
deve ser impermeabilizada e coberta e dimensionada para que, em caso de derrame
acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;
- Parqueamento de viaturas e equipamentos;
- Deposição de materiais de construção.
30. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento
e armazenamento de substâncias poluentes.
31. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem
drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
32. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no
local do Parque. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos.
33. Na eventualidade de vir a ser necessário recorrer a materiais de empréstimo, para todos os
materiais de natureza inerte e/ou de natureza vegetal (terras vivas), deve ser assegurado que
os mesmos não são provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
34. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
35. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
36. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo procederse à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as
seguintes áreas:
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- Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.
- Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite
dos acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado
dos acessos, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área
a intervencionar pela vala.
- Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada
lado da área a ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a
deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às
áreas balizadas para o efeito.
- Locais de depósitos de terras.
- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão
não podem ser armazenados no estaleiro;
- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha (no caso de se tornar
necessário).
37. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou
outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou
Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar.
38. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
39. 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, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a
adotar, apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
40. Sempre que forem detetados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência, devendo
igualmente propor as medidas de minimização a implementar.
41. Após a desmatação do terreno, proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no
solo livre de vegetação. O processo de desmatação deve ser cuidadoso devido à densa
vegetação existente e à elevada probabilidade de aparecerem outros algares ou grutas. Na
eventualidade de surgirem mais cavidades no carso, será necessário comunicar a descoberta
à Direção Regional de Cultura do Centro e proceder à sua exploração por equipa com
competências para executar as tarefas necessárias.
42. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros,
áreas de empréstimo e depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas
funcionais da obra que não tenham sido prospetadas nesta fase de avaliação, sendo que de
acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas.
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43. Avaliar e acautelar, a distância de segurança entre a área afeta a trabalhos de construção e as
eventuais cavidades cársicas identificadas, assegurando a estabilidade da área de trabalho e
da cavidade.
44. Deve ser garantido o acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. Este
acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as
ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim simultâneas. Este
arqueólogo deve ter experiência em intervenções no carso.
45. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras). Em caso de não ser possível determinar a importância científica
e patrimonial das ocorrências então identificadas devem ser efetuadas sondagens de
diagnóstico.
46. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se
degrade o seu estado de conservação atual.
47. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela
do património cultural.
48. Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente desmontados terão
que ser reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção
original, empregando preferencialmente mão-de-obra local com este conhecimento, para
evitar o arrumo de pedra seja dissonante com o realizado nos muros existentes.
49. Para todas as ocorrências situadas na zona abrangida pelo projeto deve proceder-se à
proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido na carta geral de
sítios, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto:


A área de proteção deve ter cerca de 50 m em torno do limite máximo da
construção. No entanto, podem ser mantidos os acessos à obra já existentes;



A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora,
que devem ser regularmente repostas.

50. Garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a
afetar diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através
de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.
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Desmatação e Movimentação de Terras
51. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem 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.
52. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos.
53. As terras resultantes das escavações devem ser utilizadas, sempre que possível e que os
materiais tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja
necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização
das plataformas dos aerogeradores.
54. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execução da obra.
55. No corredor da Linha Elétrica deve 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.
56. 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 devem 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.
57. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
58. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem
ultrapassar os 2 metros de altura e devem 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.
59. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte
e ao uso de micro-retardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações
produzidas.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
60. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.
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61. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o
material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
62. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
63. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável
pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento
temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito
a operadores licenciados.
64. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta
documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da
empreitada.
65. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que
não tenha sido previamente autorizado.
66. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao
seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais
especificamente preparados para o efeito.
67. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente
num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
68. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma
empresa designada para o efeito.
69. O material inerte proveniente das ações de escavação deve 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).
70. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente,
utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para
vazadouro autorizado.
71. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
72. Deve 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.

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
AGOSTO DE 2017

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
DO PARQUE EÓLICO DE MARVILA II
AIA Nº 2806 - RECAPE

Página 51 de 55

73. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada
para esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que
indiquem o seu conteúdo.
74. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento
de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material
absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados
a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos
ambientais adicionais.
75. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das
caleiras das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar,
preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de
betoneiras deve ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as
betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação.
76. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
77. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do
seu bom funcionamento.
Acessos, plataformas e fundações
78. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto
deve ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.
79. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
80. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local das
obras pela circulação de veículos pesados durante a construção.
FASE DE EXPLORAÇÃO
81. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos
concelhos abrangidos pelo projeto sobre a sua entrada em funcionamento, de modo a
proceder à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e /ou Planos
Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios.
82. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade
que requeira intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às
que uma atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se
encontram vertidas no presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente
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da necessidade desse tipo de intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final
da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo
um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de
minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das anteriores à
própria intervenção.
83. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis.
84. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo,
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico
dos trabalhos.
85. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto,
de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso
e circulação a veículos de combate a incêndios.
86. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de
comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio.
87. A iluminação do parque eólico e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracão para
aves ou morcegos.
88. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA e ao EMFA
qualquer alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração
do parque eólico para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.
89. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
90. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser
recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo
posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento
adequado a resíduos perigosos.
91. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.
92. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocará interferência/perturbações na
receção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de
radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema.
93. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos
da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias.
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FASE DE DESATIVAÇÃO
94. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parque eólico, de 20 anos, e a
dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e
legais então em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar
a solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de
reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então em vigor,
deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as
ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar
a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser
apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente:






solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve
ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão
territorial e com o quadro legal então em vigor;
ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
destino a dar a todos os elementos retirados;
definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
plano de recuperação final de todas as áreas afetadas

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
95. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
6.4.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS (PRAI)

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas previsto no
RECAPE.
6.5.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO)

O PAAO e as Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos devem ser revistos no sentido de
introduzir as alterações decorrentes do presente parecer.

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
AGOSTO DE 2017

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO
DO PARQUE EÓLICO DE MARVILA II
AIA Nº 2806 - RECAPE

6.6.

Página 54 de 55

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Devem ser implementados os programas de monitorização dos sistemas ecológicos (avifauna,
quirópteros, aves de rapina, flora) e o programa de monitorização do ambiente sonoro para a
fase de exploração, como preconizados no Anexo 9 ao RECAPE.

Pela Comissão de Avaliação

Sara Sacadura Cabral
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ANEXO
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
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