
I 
 

 

      

 

   

 

  

 

  

 

. RECAPE.SPE.Caramlo.AT.26.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outubro de 2020             

  

 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL  

DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

 

ANEXOS TÉCNICOS (AT)  

 ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página deixada propositadamente em branco 

 

  

 



 

 

 
   

 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

RECAPE.SPE.CARAMLO.AT.26.01  
PÁGINA III DE VI 

IMP.DCT.10.01  
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

. RECAPE.SPE.Caramlo.AT.26.01 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE VOLUMES 

Volume I: RECAPE.SPE.Caramulo.RNT.26.01 – Resumo Não Técnico  

Volume II: RECAPE.SPE.Caramulo.RB.26.01 – Relatório Base 

Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos 

Volume IV: RECAPE.SPE.Caramulo.CE.26.01 – Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra 

Volume V: RECAPE.SPE.Caramulo.PGM.26.01 – Plano Geral de Monitorização 

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO  

PROJETO DE EXECUÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

ANEXOS TÉCNICOS (AT)  

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página deixada propositadamente em branco 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

RECAPE.SPE.CARAMLO.AT.26.01  
PÁGINA V DE VI 

IMP.DCT.10.01  
 

  

ÍNDICE GERAL 

 

ÍNDICE DE VOLUMES ................................................................................................................................................................................ III 

ÍNDICE GERAL .......................................................................................................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABELAS .................................................................................................................................................................................. VI 

1. Introdução .......................................................................................................................................................................... 1 

2. Análise classes de ordenamento e condicionantes EIA vs RECAPE .................................................................................... 1 

2.1. Metodologia ....................................................................................................................................................................... 1 

2.2. Enquadramento nos IGT e respetivos impactes ................................................................................................................ 1 

2.2.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) ................................................................. 2 

2.2.2. Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) ............................................................... 2 

2.2.3. Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro (PROT C) (em aprovação) .................................. 3 

2.2.4. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) .................................................................. 4 

2.2.5. Plano Diretor Municipal de Oliveira de Frades ......................................................................................................... 5 

2.2.6. Plano Diretor Municipal de Tondela ......................................................................................................................... 7 

2.2.7. Plano Diretor Municipal de Vouzela ......................................................................................................................... 8 

2.2.8. Análise dos impactes ambientais .............................................................................................................................. 9 

2.3. Análise de Condicionantes e respetivos impactes ........................................................................................................... 12 

2.3.1. Reserva Ecológica Nacional (REN) .......................................................................................................................... 15 

2.3.2. Regime Florestal Parcial .......................................................................................................................................... 16 

2.3.3. Domínio Público Hídrico ......................................................................................................................................... 17 

2.3.4. Outras Condicionantes ........................................................................................................................................... 18 

2.3.4.1. Infraestruturas.................................................................................................................................................... 18 

2.3.4.2. Zona de Caça Associativa (ZCA) .......................................................................................................................... 19 

2.3.4.3. Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios (PMDFCI) .................................................................. 20 

3. Conclusão ......................................................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

  

PÁGINA VI DE VI 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

RECAPE.SPE.CARAMLO.ATRECAPE.SPE.CARAMLO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na área de implantação do Projeto. ............................................................ 1 

Tabela 2: Áreas de ordenamento abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução. ............ 10 

Tabela 3: Condicionantes abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução. ........................ 13 



 

 

 
   

 

  

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

RECAPE.SPE.CARAMLO.AT.26.01  
PÁGINA 1 DE 22 

IMP.DCT.10.01  
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento pretende dar resposta à DIA, designadamente aos “Elementos a Apresentar: “1.  Análise das alterações 

de projeto e soluções adotadas, decorrente das condições impostas na presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos 

na AIA e os eventuais novos impactes induzidos” – no que respeita ao descritor ORDENAMENTO E CONDICIONANTES. 

2. ANÁLISE CLASSES DE ORDENAMENTO E CONDICIONANTES EIA VS RECAPE 

2.1. METODOLOGIA 

A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão territorial, que se organiza, num quadro de 

interação coordenada, em quatro âmbitos: a) O âmbito nacional; b) O âmbito regional; c) O âmbito intermunicipal; d) O âmbito 

municipal. 

O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos: a) O programa nacional da política de ordenamento do 

território (PNPOT); b) Os programas setoriais; c) Os programas especiais.  

O âmbito regional é concretizado através dos programas regionais, como é o caso do Plano Regional de Ordenamento do Território 

(PROT) e dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).  

O âmbito intermunicipal é concretizado através dos seguintes instrumentos: a) Os programas intermunicipais; b) O plano diretor 

intermunicipal; c) Os planos de urbanização intermunicipais; d) Os planos de pormenor intermunicipais.  

O âmbito municipal é concretizado através dos seguintes planos: a) O plano diretor municipal; b) Os planos de urbanização e c) 

Os planos de pormenor. 

A pesquisa efetuada, procede à identificação dos IGT que incidem sobre a área do Projeto, descrevendo-se nos pontos seguintes 

a sistematização dos mesmos. 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS IGT E RESPETIVOS IMPACTES 

Na área de estudo, para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, incidem os seguintes instrumentos de 

gestão territorial: 

Tabela 1: Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na área de implantação do Projeto. 

ÂMBITO DESIGNAÇÃO 

Planos de âmbito Nacional Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território - PNPOT  
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ÂMBITO DESIGNAÇÃO 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) - PGRH 

Planos de Âmbito Regional 
Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro – PROT-C 

Programa Regional de Ordenamento Florestal - PROF CL 

Planos de Âmbito Municipal 

PDM de Tondela 

PDM de Vouzela 

PDM de Oliveira de Frades 

2.2.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro (que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro) é um instrumento 

de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do 

território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial 

e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados Membros para a organização do território da União Europeia. 

O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do 

território e implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do território preexistentes que com o mesmo não se 

compatibilizem. 

O PNPOT prevê que “a mudança de paradigma energético necessário a um crescimento mundial sustentável supõe … avanços 

tecnológicos na utilização de energias renováveis, como eólicas e solar, por forma a aumentar a sua densidade, reduzir o impacto 

da sua intermitência e avançar para soluções de armazenamento da eletricidade produzida”. 

Entre os seis princípios territoriais do PNPOT, destaca-se: 

“Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão da escassez e do 

desperdício dos recursos e delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento de uma 

economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e da contenção e reversão 

das perdas de património natural, paisagístico e cultural”. 

Trata-se de um instrumento de gestão territorial que vincula apenas entidades públicas, não se justificando, por isso, a análise da 

compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo com este instrumento.  

Não obstante, tendo em consideração o referido anteriormente, considera-se que o Projeto em estudo vai de encontro aos 

princípios territoriais definidas pelo PNPOT.  

2.2.2. PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO VOUGA, MONDEGO E LIS (RH4) 
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 A área de estudo é abrangida pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), que foi aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 

22-B/2016, de 18 de novembro. 

Este Plano constitui um instrumento de planeamento, que visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos 

hídricos e que apoia na decisão, tendo em vista o cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e valorização 

dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e estratégico para a competitividade territorial, dando cumprimento à Diretiva 

Quadro da Água, à Lei da Água e à Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro”, e cujos principais objetivos são os seguintes: 

 “Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades; 

 Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor económico de cada um 

deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, 

os direitos individuais e os interesses locais; 

 Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.” 

Nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água, os PGRH vinculam diretamente apenas as entidades públicas, obrigando-as a 

transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares, designadamente os PDM. Assim, os PGRH não 

vinculam, por si só, os particulares e não podem servir de fundamento ao indeferimento de quaisquer pedidos de licenciamento 

de atos particulares (n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água e artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro). 

Neste sentido, uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas, 

não se justifica analisar a compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo com este IGT. 

2.2.3. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO CENTRO (PROT C) (EM APROVAÇÃO) 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as 

opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro 

de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território (n.º 1 do artigo. 3.º do Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro). 

A área em estudo encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro), cuja 

elaboração foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de março. Este documento encontra-se 

ainda em fase de aprovação pela respetiva entidade competente. 

Trata-se de um instrumento de gestão territorial que vincula apenas entidades públicas (nomeadamente as Câmaras Municipais), 

contendo normas genéricas ou diretivas sobre a ocupação, uso e transformação do solo a ser desenvolvidas e densificadas em 

planos dotados de maior concretização, em particular nos planos municipais de ordenamento do território, sendo que apenas 
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estes últimos vinculam direta e imediatamente os particulares (n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 

na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro). 

Apesar de ser diretamente aplicável às atividades públicas, trata-se de documento orientador da estratégia de desenvolvimento 

regional, cujo enquadramento se justifica.   

Na proposta da CCDR-Centro o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro) tem como 

âmbito territorial uma extensão de 23 659 Km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios, dos quais de 

inclui, os municípios abrangidos pelo Projeto, designadamente: Tondela, Vouzela e Oliveira de Frades. 

A região Centro detém uma posição estratégica para a estruturação do território nacional, um sistema urbano multipolar e possui 

recursos essenciais, em particular hídricos e florestais, para o desenvolvimento do país. O PROT-Centro, é um instrumento 

fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos 

instrumentos de política setorial com expressão territorial e os instrumentos de planeamento municipal. 

 

 Ao planear opções estratégicas e um modelo territorial para a Região e ao prever os respetivos instrumentos de execução, normas 

orientadoras e um programa de ação, permitirá enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos 

PDM quer os investimentos do QREN. 

O PROT-Centro foi alvo de discussão pública, contudo ainda se aguarda a sua publicação. 

 

A proposta do PROT Centro, ao nível de valorizar o potencial de energias renováveis da região como fator de diferenciação 

competitiva, define ao nível da visão estratégica o seguinte: 

 A estratégia territorial do PROT-C deve criar as condições normativas e de planeamento territorial pertinentes 

para que ao longo do período de vigência do Plano, a Região Centro se afirme competitivamente nos seguintes 

domínios: 

o Território de referência a nível continental em termos de instalação de fontes de energia eólica e de 

valorização da biomassa como um dos mais relevantes recursos endógenos da Região, e fator de 

desenvolvimento socioeconómico do interior 

De referir, que apesar da análise realizada ao plano (pelo facto de abranger o Projeto em estudo), o mesmo não se poderá aplicar 

por ainda não ter sido publicada até ao momento a sua aprovação. 

2.2.4. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL (PROF CL) 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos setoriais de gestão territorial, previstos na Lei de 

Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro. Estabelecem 

normas específicas de utilização e exploração florestal dos espaços florestais, com a finalidade de garantir a produção sustentada 

do conjunto de bens e serviços a eles associados. 
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A área de estudo encontra-se abrangida pelo Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), aprovado 

pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro (e Declaração de Retificação n.º 16/2019 de 12 de abril). 

Enquadra-se nos instrumentos de política setorial “que incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer 

normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e 

serviços e o desenvolvimento sustentado dos espaços”. 

Trata-se de um instrumento de gestão de política setorial que vincula igualmente apenas entidades públicas, não se aplicando 

direta e imediatamente aos particulares (n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 380/99, bem como n.º 1 do art. 6.º do Decreto 

Regulamentar n.º 36/2007). 

Neste sentido, uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas, 

não se justifica, igualmente neste caso, analisar a compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave 

com este instrumento de gestão territorial.  

Refere-se, contudo, que, de acordo com os mapas síntese deste Plano, os aerogeradores, plataformas, vala de cabos e acessos a 

construir não se inserem em nenhuma área classificada como “Corredores Ecológicos”. 

2.2.5. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES 

O PDM do Concelho de Oliveira de Frades foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/94, de 22 de agosto de 

1994, sujeito à primeira Revisão através do Aviso n.º 8663/2015, de 7 de agosto de 2015. Entretanto alterado pelo Aviso n.º 

10058/2018, de 26 de julho, pelo Aviso n.º 6060/2019, de 3 de abril de 2019 e pelo Aviso n.º 13067/2019, de 16 de agosto de 

2019. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Oliveira de Frades (vide Anexo 10.1 ), as infraestruturas do Projeto 

(aerogerador CZ01 e respetiva plataforma, vala de cabos e acessos) abrangem área de “Solo Rural -  “Espaço Florestal de 

Conservação” , sendo que, esta área de afetação por parte destes elementos, encontra-se também sobreposta com a “Estrutura 

Ecológica Municipal”. 

A área de estudo abrange ainda a classe de espaço “Solo Rural -Espaço de exploração de recursos geológicos”, não se verificando 

qualquer afetação por parte dos elementos do Projeto.  

Como Disposições gerais para o Solo Rural, o PDM de Oliveira de Frades no seu artigo 17.º refere que: 

1 - A qualificação do solo rural foi efetuada com base na aptidão para produção agrícola, pecuária e florestal, pela existência e 

exploração de recursos geológicos, pela produção de energia renovável, pela conservação de recursos e valores naturais, 

ambientais, florestais, culturais e paisagísticos. 
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2 - Em solo rural, são permitidas todas as infraestruturas, designadamente viárias, de saneamento básico, de eletricidade, de 

telecomunicações, de gás, de energia eólica e de defesa da floresta contra incêndios. 

O Artigo 27.º do PDM refere para Espaço Florestal de Conservação o seguinte: 

“1 — O espaço florestal de conservação, delimitado na planta de ordenamento, define -se segundo o PROFDL como espaço para 

recreio, enquadramento e estética da paisagem, sendo uma contribuição dos espaços florestais para o bem-estar físico, psíquico 

e espiritual e social dos cidadãos. 

2 — Estes espaços, são destinados prioritariamente ao enquadramento de aglomerados urbanos e monumentos, enquadramento 

de equipamentos de animação turística, de recreio e lazer, conservação de paisagens notáveis, enquadramento de usos especiais 

e enquadramento de infraestruturas.” 

De acordo com o Artigo 28.º do referido PDM, os usos permitidos são: 

“1 — Nos espaços florestais de conservação são permitidos os seguintes usos: edificações de apoio exclusivamente florestal, 

edificação para habitação do agricultor ou proprietário da exploração; edificação para equipamentos de interesse social, cultural, 

desportivo, recreativo, áreas de recreio fluvial; instalações agropecuárias; equipamentos e instalações industriais ligadas à 

exploração florestal; empreendimentos turísticos e turismo em espaço rural, infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios; 

infraestruturas de apoio a atividades de recreio e paisagem e atividades de exploração de recursos geológicos.(…) 

O Artigo 29.º refere para Espaço Florestal de Conservação, ao nível do Regime da Edificabilidade o seguinte: 

“3 — As edificações legalmente existentes ou os edifícios com usos existentes e não legais submetidos a um regime especial de 

legalização, poderão ser ampliados, reconstruídas ou alteradas, de acordo com as disposições da alínea b) do n.º 1 do presente 

artigo”. 

Relativamente à Estrutura Ecológica municipal é referido nos artigos15.º e 16.º do PDM o que a seguir se transcreve. 

“Artigo 15.º 

Âmbito territorial 

1 - A estrutura ecológica municipal é constituída pela estrutura ecológica municipal em solo rural e pela estrutura ecológica em 

solo urbano. 

2 - A estrutura ecológica municipal compreende espaços de RAN, de REN, de terrenos submetidos a regime florestal parcial 

obrigatório, de áreas de aproveitamento hidroagrícola, o maciço arbóreo do Carvalhedo da Gândara e os corredores ecológicos 

definidos no PROF Dão-Lafões. 

3 - Tem como objetivo a definição de áreas de ligação entre espaços naturais, contribuindo para a manutenção de corredores 

verdes na paisagem. 
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4 - Neste espaço são admitidos os usos e ocupações decorrentes das categorias de espaço definidos na planta de ordenamento, as 

operações de limpeza e proteção da floresta contra incêndios e as ações de reflorestação com vegetação autóctone. 

Artigo 16.º 

Regime de Edificabilidade 

Quando forem permitidos à luz das categorias de solo em que se insiram a edificabilidade em estrutura ecológica municipal deve 

observar os regimes específicos das servidões administrativas e das restrições sobre as quais recaem.” 

Face ao exposto, considera-se o Projeto, pela intervenção e alteração pouco significativa no solo e nos seus usos, salvo melhor 

entendimento, compatível com o regime de Solo Rural estabelecido no PDM de Oliveira de Frades. 

2.2.6. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TONDELA 

O PDM do concelho de Tondela foi publicado pelo Aviso n.º 9560/2011 (Revisão), sofrendo a 1.ª correção material através da 

Declaração n.º 130/2016, de 21 de setembro de 2016, a 1.ª alteração por adaptação pela Declaração n.º 68/2017, de 17 de agosto 

de 2017 e a 1.ª correção material da 1.ª alteração por adaptação, através da Deliberação (extrato) n.º 42/2019 de 7 de janeiro de 

2019.  O PDM de Tondela foi posteriormente sujeito a suspensão parcial através do Aviso (extrato) n.º 9495/2019 de 29 de maio 

de 2019, sustentando a 3.ª Correção material pelo Aviso (extrato) n.º 10863/2019 de 1 de julho de 2019. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Tondela (vide Anexo 10.1), a área de implantação do Projeto abrange a 

classes de espaço “Solo Rural - Área Florestal de Conservação”, sendo esta, afetada pelos aerogeradores CZ03, CZ04, 

CZ05(C08),plataformas, subestação, edifício de comando, acessos a construir e a beneficiar, vala de cabos e apoios 1 e 2 da Linha 

Elétrica e pela classe de espaço “ Espaço canais e Infraestruturas - Parque Eólico”  sendo apenas afetada por um pequeno troço 

de vala de cabos que estabelece a ligação a um aerogerador do Parque Eólico existente e um pequeno troço de acesso a beneficiar.  

O Artigo 46.º do PDM refere para a Área Florestal de Conservação o seguinte: 

“1 - Na área Florestal de Conservação são proibidas as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e 

destruição do coberto vegetal, com exceção: 

a) Da construção e instalação de infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios; 

b) Das situações compatíveis e previstas em Plano de gestão florestal aprovado pelas entidades competentes; 

c) Da construção e instalação de infraestruturas e indústria de interesse municipal; 

d) E demais exceções que decorrem da aplicação do regime geral do solo rural e no Regime da REN”. 

2 - No caso das alíneas anteriores o regime de edificabilidade é o previsto para o Espaço Florestal de Produção.” 

De acordo com o regime de edificabilidade previsto para a subcategoria de espaço “Área Florestal de Produção”, o PDM de 

Tondela, permite a edificabilidade de Projetos associados ao aproveitamento de energias renováveis, conforme exposto no 



 

 
 

   
 

  

PÁGINA 8 DE 22 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

RECAPE.SPE.CARAMLO.AT.26.01 

 IMP.DCT.10.01 
 

ponto 2 do artigo 46. º do Aviso n.º 9560/2011, de 26 de abril de 2011, alterado pela Declaração n.º 68/2017, de 17 de agosto de 

2017: 

“2 - Na área florestal de produção admite-se, desde que determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento 

local, a construção ou beneficiação de infraestruturas, nomeadamente, rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento de água e 

energia (gás e eletricidade), telecomunicações, saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e produção 

de energia, nomeadamente a partir de fontes de energia renováveis.” 

Relativamente à classe de espaço “Parque Eólico”, o Artigo 88.º do PDM de Tondela refere o seguinte:  

“1 - Regime de uso do solo é o correspondente à categoria em que se implantam, salvo nas situações de servidões e restrições 

administrativas, em que se aplica o regime destas. 

2 - A edificabilidade a adotar para cada uma das áreas integradas nesta categoria será a estritamente exigida pela própria 

natureza das infraestruturas ou instalações especiais que nelas venham a ser criadas.” 

O Artigo 89.º refere ainda que “os usos a que estejam afetas as infraestruturas e instalações especiais existentes podem ser 

alterados pelo município quando não estejam sujeitos a servidões administrativas e desde que seja mantida a finalidade genérica 

de ocupação com infraestruturas ou instalações especiais.” 

Face ao exposto, o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo que se localiza nas classes de espaço “Área 

Florestal de Conservação” e “Parque Eólico”, é compatível com o previsto neste instrumento de planeamento, desde que 

salvaguardados os condicionalismos legalmente existentes. 

2.2.7. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VOUZELA 

O PDM do concelho de Vouzela foi ratificado pelo Aviso n.º 17229/2012, de 27 de dezembro de 2012 (Revisão) após aprovação 

da Assembleia Municipal de Vouzela a 28 de setembro de 2012. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Vouzela (vide Anexo10.1 ), a área de implantação do Projeto abrange classes 

de Ordenamento “Espaços Florestais de Conservação” (Linha Elétrica desde o apoio 3 ao 9, Aerogerador CZ02 e plataforma, vala 

de cabos e acessos a construir e a beneficiar) e “Unidades Operativas de Planeamento e Gestão – U06: Parque de Desportos 

Radicais de Montanha” (aerogerador CZ02, vala de cabos e acessos a construir e a beneficiar). Um troço da vala de cabos que 

estabelece a ligação com o aerogerador do parque eólico já existente, abrande ainda, a Infraestrutura – Parque Eólico, não se 

verificando incompatibilidade com o Projeto. 

O número 2 do Artigo 20.º do PDM refere para os Espaços Florestais de Conservação o seguinte: 
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“Sem prejuízo dos regimes jurídicos das servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas 

na lei e no presente regulamento, poderá ser viabilizado como uso compatível empreendimentos turísticos, instalações agrícolas, 

instalações pecuárias, equipamentos e infraestruturas públicas, edificações para habitação, atividades industriais ou 

armazenagem relacionadas com a transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais e unidades industriais e serviços 

não compatíveis com o espaço urbano e a ampliação de edifícios preexistentes nos termos do artigo 77.º.” 

O número 1 do Artigo 21.º do PDM refere para os Espaços Florestais de Conservação o seguinte: “A edificabilidade, quando 

permitida, fica sujeita aos parâmetros constantes no Anexo A e B.” 

De acordo com o Quadro Regulamentar do Anexo A, o uso “Parques de Energias Renováveis” é possível em espaços florestais de 

conservação “desde que o uso seja complementar com as atividades instaladas, cumprido o Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional.” 

Uma vez que o presente Projeto corresponde a um sobreequipamento de um Parque Eólico já existente, o uso que se pretende 

instalar é complementar com as atividades instaladas (produção de energias renováveis), pelo que o mesmo é compatível com o 

definido neste instrumento de planeamento. 

Relativamente à classe de ordenamento classificada como “Parque de Desportos Radicais de Montanha”, de acordo com o artigo 

nº75º, são Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) que “demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou 

pressuposta coerência, que requerem uma abordagem integrada e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a 

um nível de planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre as restantes“ 

presentes no regulamento do PDM. Neste caso esta unidade está classificada como U6 – Parque de Desportos Radicais de 

Montanha. De acordo com o ponto 3, do referido artigo a execução das UOPG “é efetuada através …. de estudos de 

enquadramento urbanístico/projetos de execução para as …U6”. É referido no ponto 4 do mesmo artigo que a “delimitação das 

UOPG pode sofrer pequenos ajustes para adequação a limites cadastrais e a limites físicos”. 

No buffer de estudo verifica-se ainda as classes de ordenamento “Espaço naturais”, “Espaços Florestais de Produção” e Espaço 

Agrícola de Produção” sendo que, não existe afetação por parte de qualquer elemento do Projeto.  

Face ao exposto, o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo é compatível com o definido no PDM de Vouzela, 

em termos de ordenamento, desde que cumpridos os requisitos nele referidos. 

2.2.8. ANÁLISE DOS IMPACTES AMBIENTAIS  

Os potenciais impactes decorrentes da implantação de um Projeto de Sobreequipamento de um Parque Eólico sobre o 

ordenamento do território prendem-se normalmente com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se 

encontrarem integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a outras finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase de 

construção, mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um caráter permanente.  
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A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo está integrada nos concelhos de Oliveira de Frades, 

Tondela e Vouzela. De acordo com o PDM destes municípios, as estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico intersetarão:  

 Espaço Florestal de Conservação: concelho de Oliveira de Frades; 

 Área Florestal de Conservação e Parque Eólico: concelho de Tondela; 

 Espaço Florestal de Conservação e UOPG U06 - Parque de Desportos Radicais de Montanha e Parque eólico: concelho de 

Vouzela. 

O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, em termos de ordenamento, é compatível com o definido nos 

PDM’s de Tondela, Oliveira de Frades e de Vouzela, desde que, cumpridos os requisitos nele referidos.  

Tabela 2: Áreas de ordenamento abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução. 

FASE ESTUDO PRÉVIO FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

CONCELHO ORDENAMENTO ESTRUTURAS DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

CONCELHO ORDENAMENTO ESTRUTURA DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

Oliveira 

de 

Frades 

Solo rural: 

Espaço 

Florestal de 

Conservação 

Plataforma de Montagem e 

Aerogerador (Z04 e parte do 

Z09) 

3 448 

Oliveira 

de 

Frades 

Solo rural: 

Espaço 

Florestal de 

Conservação 

Aerogerador CZ01 e 

respetiva plataforma 
1765 

Vala de Cabos 1 900 Vala de Cabos 434 

Acesso a Construir 2 534 Acesso a Construir 192 

Acesso a Beneficiar 468 Acesso a Beneficiar? 695 

Tondela 

Solo Rural: 

Área 

Florestal de 

Conservação 

Plataforma de Montagem e 

Aerogerador (Z01, Z02, Z05, 

Z06, Z07 e parte do Z03) 

12 304 

Tondela 

Solo Rural: 

Área 

Florestal de 

Conservação 

Aerogerador CZ05(C08), 

CZ03 e CZ04 e respetivas 

plataformas  

5658 

Vala de Cabos 4 325 Vala de Cabos 815 

  Subestação  

Edifício de controlo  
445 

  Estaleiro 900 

Acesso a Construir 5 257 Acesso a beneficiar 2528 

Acesso a Beneficiar 3 094 Acesso a construir 2558 

   Linha Elétrica  74 m 

Parque 

Eólico 

Plataforma de Montagem e 

Aerogerador (Z01) 
2 814 Parque 

Eólico 

Acesso a beneficiar 256 

Acesso a construir 675 Vala de cabos 240 
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FASE ESTUDO PRÉVIO FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

CONCELHO ORDENAMENTO ESTRUTURAS DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

CONCELHO ORDENAMENTO ESTRUTURA DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

Acesso a Beneficiar 602   

Vala de Cabos 738   

Vouzela 

Solo Rural: 

Espaços 

Florestais de 

Conservação 

Plataforma de Montagem e 

Aerogerador (Z08 e parte do 

Z03 e Z09) 

5 772 

Vouzela 

Solo Rural: 

Espaços 

Florestais de 

Conservação 

Aerogerador CZ02 e 

respetiva plataforma 
2092 

  Linha Elétrica  1402 m 

Vala de Cabos 4 680 Vala de Cabos 798 

Acesso a Construir 4 580 Acesso a Construir 1807 

Acesso a Beneficiar 2 187 Acesso a Beneficiar 
5324 

Subestação 600 

Parque de 

Desportos 

Radicais de 

Montanha 

Plataforma de Montagem e 

Aerogerador (Z08 e parte do 

Z09) 

3 644 
Parque de 

Desportos 

Radicais de 

Montanha 

Aerogerador CZ02 e 

respetiva plataforma 
1677 

Vala de Cabos 2 106 Vala de Cabos 302 

Acesso a Construir 1 991 Acesso a Construir 683 

Acesso a Beneficiar 1 112 Acesso a Beneficiar 2170 

Da análise da tabela anterior pode concluir-se que as classes de espaço mencionadas (nos 3 concelhos abrangidos pelo Projeto) 

são abrangidas em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução.  

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que em Oliveira de Frades, a categoria de espaço “Área Florestal de Conservação” sofreu 

menos afetação, uma vez que é ocupada apenas pelo Aerogerador CZ01 e respetiva plataforma, enquanto que em Fase de Estudo Prévio, 

sofria afetação por parte da Plataforma de Montagem e Aerogerador Z04 e parte do Z09. Verifica-se ainda que diminui, a área afetada pela vala 

de cabos, acessos a construir e a beneficiar. 

Na área abrangente do município de Tondela, a classe de espaço “Área Florestal de Conservação” sofreu, igualmente, menor 

afetação em termos de ocupação por parte de aerogeradores e respetivas plataformas. O mesmo sucedeu em termos de afetação 

por valas de cabos, acessos a construir e a beneficiar. No entanto, refere-se que esta classe de espaço passou a ser afetada pela 

instalação do estaleiro, edifício de comando/subestação e pelos apoios 1 (que corresponde a um pórtico no interior da 

Subestação) e pelo apoio 2. 
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Relativamente à classe de espaço, “Parque Eólico” nesta fase de Projeto de Execução, deixou de ser afetada pela Plataforma de 

Montagem e Aerogerador (Z01) e por acessos a construir, passando a ser afetada, apenas, por um troço de vala de cabos e acesso a 

beneficiar, com dimensões inferiores ao Projeto em fase de estudo prévio. 

No município de Vouzela, a classe de espaço “Espaços Florestais de Conservação” deixou de ser afetada pela subestação, Plataforma de 

Montagem e Aerogerador (Z08 e parte do Z03 e Z09), sendo antes ocupada pelo Aerogerador CZ02 e respetiva plataforma e o corredor de estudo 

da Linha Elétrica com um a extensão de 1402 m. 

Em síntese com a diminuição do n.º de aerogeradores e a relocalização em Projeto de Execução, verificou-se uma menor afetação das classes 

de uso do solo pelos elementos do Projeto do Parque Eólico. Entretanto, no município de Vouzela, a Linha Elétrica apresenta uma extensão de 

1402 m na classe de espaço “Espaços Florestais de Conservação”. 

Refere-se, para além disso, que o Projeto se encontra alinhado com os princípios territoriais do PNPOT destacando, face à tipologia 

do Projeto em estudo “Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão da 

escassez e do desperdício dos recursos e delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento 

de uma economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e da contenção 

e reversão das perdas de património natural, paisagístico e cultural”. 

Apesar do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo não produzir um impacte significativo sobre o emprego, mesmo a 

nível local, a sua exploração vai permitir aproveitar uma riqueza local, permanente e renovável (produção de energia elétrica a 

partir da radiação solar), evitando que a mesma quantidade de energia tenha de ser produzida a partir da queima de combustíveis 

fósseis em centrais termoelétricas. 

Deste modo, o Projeto em estudo vai contribuir para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e do Valor Acrescentado Bruto 

(VAB) ao nível local e regional. A um nível mais global, a construção e exploração deste Projeto vai permitir não só produzir 

eletricidade de forma não poluente, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeitos de estufa como o CO2 e outros 

poluentes, como contribuir para a redução da dependência energética do país, para o aumento da segurança do fornecimento de 

energia elétrica e para a desejada substituição de importações por produção nacional. 

Do acima exposto, os impactes sobre o ordenamento do território são reduzidos, uma vez que não se verifica incompatibilidades 

do Projeto com o uso do solo previsto nos IGT. 

2.3. ANÁLISE DE CONDICIONANTES E RESPETIVOS IMPACTES 

De acordo com a Planta de Condicionantes (vide Anexo 10.2), o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, 

afeta áreas de REN, Domínio Público Hídrico e Regime Florestal. 

Na tabela seguinte, apresenta-se o cálculo da ocupação das áreas condicionadas abrangidas pelas estruturas do 

Sobreequipamento do PE, em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução. 
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Tabela 3: Condicionantes abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução. 

FASE ESTUDO PRÉVIO FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

CONCELHO CONDICIONANTES 
ESTRUTURAS DO 

PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

CONCELHO CONDICIONANTES ESTRUTURA DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

Oliveira 

de 

Frades 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água 1 

Plataforma de 

Montagem e 

Aerogerador (Z04 e 

parte do Z09) 

2 401 

Oliveira 

de 

Frades 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água 

Aerogerador CZ 01 e 

respetiva plataforma 
1766 

Vala de Cabos 1 557 Vala de cabos 308  

Acesso a Construir 1 521 Acesso a Construir 192 

Acesso a Beneficiar 274 Acesso a Beneficiar 152 

Regime Florestal 

Parcial 
Não há afetação 0 

Regime Florestal 

Parcial 

Aerogerador CZ01 e 

respetiva plataforma 
1766 

Acesso a construir 192 

Acesso a Beneficiar 152 

Vala de cabos 172 

Tondela 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água 1 

Plataforma de 

Montagem e 

Aerogerador (Z01, 

Z02, Z05, Z06, Z07 e 

parte do Z03) 

12 304 

Tondela 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água 

Aerogerador CZ04, 

CZ03 e respetivas 

plataformas 

3952 

CZ05(C08) e parte da 

plataforma 
1261 

Linha Elétrica (m) 74 m 

Vala de Cabos 4 325 
Subestação e edifício 

de comando 
445 

  Estaleiro 900 

  Vala de Cabos 695 

Acesso a Construir 5 257 Acesso a Construir 2558 

Acesso a beneficiar 3 094 Acesso a beneficiar 2528 

 

1 “Áreas Estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” de acordo com a nova de designação do Decreto-Lei n.º 239/2012 de 
22 de agosto. 
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FASE ESTUDO PRÉVIO FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

CONCELHO CONDICIONANTES 
ESTRUTURAS DO 

PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

CONCELHO CONDICIONANTES ESTRUTURA DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

REN 

Áreas com risco 

de Erosão2 

Plataforma de 

Montagem e 

Aerogerador (Z01, 

Z02, Z05, Z06, Z07 e 

parte do Z03) 

1 330 

REN 

Áreas com risco 

de Erosão 

Aerogerador CZ03 e 

respetivas 

plataformas 

9 

Vala de cabos 509 Vala de Cabos 52 

Acesso a Construir 350 Acesso a Construir 51 

Acesso a Beneficiar 221 Acesso a Beneficiar 116 

Regime Florestal 

Parcial 

Plataforma de 

Montagem 

e Aerogerador 

(Z05, Z06 e Z07) 

6 825 

Regime Florestal 

Parcial 

Aerogerador CZ03 e 

CZ04 respetivas 

plataformas 

3457 

Vala de Cabos 2 601 Vala de cabos 411 

Acesso a Construir 3 272 Acesso a Construir 2162 

Acesso a Beneficiar 1 342 Acesso a Beneficiar 1156 

Vouzela 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água1 

Plataforma de 

Montagem do 

Aerogerador (parte 

do Z03) 

2 128 

Vouzela 
 

REN 

Cabeceiras das 

linhas de água 

Linha Elétrica (m) 461 

Vala de cabos 3 341 Vala de Cabos 458 

Acesso a Construir 2 719 Acesso a Construir 1597 

Acesso a Beneficiar 1 745 Acesso a Beneficiar 3673 

  Parte da plataforma 

do aerogerador 

CZ05(C08) 

415 
Subestação 600 

REN Não há afetação 0 REN Linha Elétrica 715m 

 

2 “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” de acordo com a nova de designação do Decreto-Lei n.º 239/2012 de 22 de 
agosto. 
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FASE ESTUDO PRÉVIO FASE PROJETO DE EXECUÇÃO 

CONCELHO CONDICIONANTES 
ESTRUTURAS DO 

PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

CONCELHO CONDICIONANTES ESTRUTURA DO PROJETO 

ÁREA 

AFETADA 

(m2) 

Áreas com risco 

de Erosão 2 

Áreas com risco 

de Erosão 

 Regime florestal 

Aerogerador CZ02 e 

respetiva plataforma 
1237 

Vala de cabos 532 

Acessos a beneficiar 3345 

Acessos a construir 1351 

Linha Elétrica 215m 

2.3.1. RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

De acordo com a tabela anterior, é possível constatar que, em fase de Estudo Prévio, a área de implantação do Sobreequipamento, 

incluindo as estruturas associadas (plataformas dos aerogeradores, acessos a construir, acessos a beneficiar, valas de cabos, 

subestação e Linha Elétrica), integra-se, no concelho de Oliveira de Frades, em áreas de REN sob a classificação de Cabeceiras de 

Linhas de Água”. No concelho de Tondela, interfere com área de REN sob a classificação de Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas 

com Risco de Erosão. Relativamente ao concelho de Vouzela, abrange áreas de REN, sob a classificação de Cabeceiras das Linhas 

de Água). 

Em fase de Projeto de Execução, constata-se que, no concelho de Oliveira de Frades, integra áreas de REN na tipologia Cabeceiras 

Linhas de Água, sendo esta afetada pelo aerogerador CZ01 e respetiva plataforma, pela vala de cabos e por um pequeno troço de 

acesso a construir e a beneficiar.   

No concelho de Tondela, integra áreas de REN  na tipologia Cabeceiras de Linhas de Água,  sendo esta afetada pelos aerogeradores 

CZ04, CZ03 e respetivas plataformas, aerogerador CZ05(C08) e parte da plataforma, estaleiro, edifício de comando/subestação, 

Linha Elétrica e apoios 1 e 2,  vala de cabos acesso a construir e a beneficiar e na tipologia  “Áreas com Risco de Erosão” , sendo 

que esta, é apenas afetada por uma pequena extensão da vala de cabos, um troço de acesso a construir e a beneficiar. A 

extremidade Este do buffer da área de estudo, integra ainda o ecossistema Leitos dos cursos de água, no entanto não sofre 

qualquer afetação pelos elementos do Projeto. 

Relativamente ao concelho de Vouzela, integra áreas de REN na tipologia Cabeceiras das Linhas de Água, afetada por parte da 

plataforma do aerogerador CZ05(C08) um troço de vala de cabos, acessos a construir e beneficiar e pela Linha Elétrica entre os 

apoios, 3 e 4 com cerca de 461 m, sendo que, deste, cerca de 155 m, encontram-se também, sobrepostos como o ecossistema 

Áreas com risco de Erosão. 
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O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, enquadra-se no Anexo II do Regime Jurídico da REN (RJREN) como 

sendo os seus usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológicos e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN, a que se refere o artigo 20.º, uma vez que, de acordo com a alínea f) da Secção II – 

Infraestruturas, a Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes renováveis, em, “Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo” e “ Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” estão sujeitos à realização de uma mera comunicação 

prévia.  

Estando o Projeto sujeito a AIA, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desse 

procedimento determina a não rejeição da comunicação prévia. 

 Por outro lado, de acordo com a alínea f) ponto II do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, o Projeto previsto 

para a área de estudo carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, uma vez que os Projetos de produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, carecem deste parecer, nos casos em que o uso ou ação se localize em “Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo”.  

Relativamente ao impacte ambiental do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo sobre área de REN, este 

classifica-se como negativo, certo, direto, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto), e reversível (sessando com 

a desativação do Projeto), potencialmente significativo, dado que ocorre a afetação de áreas que apresentam condicionantes 

legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será efetivamente afetada. 

2.3.2. REGIME FLORESTAL PARCIAL 

No que se refere ao Regime Florestal Parcial, na fase de Estudo Prévio, os aerogeradores Z05, Z06 e Z07, bem como parte do 

acesso a construir/beneficiar, no concelho de Tondela, encontram-se inseridos nesta área condicionada. 

Em fase de Projeto de Execução (vide Tabela 3), no concelho de Tondela, as estruturas do Projeto que vão afetar área de Regime 

Florestal Parcial são, aerogerador CZ03, CZ04 e respetivas plataformas (3457 m2), vala de cabos (411 m2) e acessos a construir 

(411 m2) e a beneficiar (1156 m2) entre estes dois aerogeradores.  Por sua vez, no concelho de Oliveira de Frades, as estruturas 

do Projeto que vão afetar área de Regime Florestal parcial são, aerogerador CZ01 e respetiva plataforma (1766m2), um troço de 

vala de cabos (172 m2) e uma pequena extensão de acessos a construir (192 m2) e a beneficiar (152 m2)que estabelece ligação ao 

aerogerador CZ02.  

O Regime Florestal é Parcial quando aplicado a terrenos baldios a terrenos das autarquias ou a terrenos de particulares, 

subordinando a existência de floresta a determinados fins de utilidade pública, permite que na sua exploração sejam atendidos 

os interesses imediatos do seu possuidor. O Proponente deverá apresentar deliberação das Assembleias de Compartes, que 

tutelam a área relativamente ao Projeto, a concordar com a instalação do mesmo, tal como estabelecido na Lei n.º 75/2017, de 

17 de agosto, e obtida delegação de competências para a(s) Junta(s) de Freguesia celebrarem os respetivos contratos de cessão 

de exploração. 
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A Assembleia de Compartes da área do Projeto é constituída pelas Juntas de Freguesia do Guardão, de Alcofra e de Varzielas, 

sendo que as respetivas deliberações são apresentadas no Anexo 13. 

No município de Vouzela, o aerogerador CZ02 e respetiva plataforma, a vala de cabos e os acessos a beneficiar e construir que 

estabelecem ligação a este aerogerador, assim como o apoio 4 da Linha Elétrica abrangem uma área de Regime Florestal. 

O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza 

silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de 

utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies 

áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo.  

Neste contexto, o Projeto ao abranger Regime Florestal, carece da prévia autorização do ICNF.  

Relativamente ao impacte ambiental do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo sobre área sujeita a Regime 

Florestal e Regime Florestal Parcial, este, embora negativo, direto, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto), 

reversível, é pouco significativo e de magnitude reduzida face a reduzida área que será efetivamente ocupada. O impacte esperado 

é de âmbito local. 

2.3.3. DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, verifica-se, de Estudo Prévio, a presença de numerosas linhas de água não navegáveis 

na envolvente de Projeto e pequenas linhas de água de carácter torrencial que intersetam a vala de cabos e o acesso a 

beneficiar/construir.  

Em fase de Projeto de execução, com base nos elementos cartográficos do PGRH do Vouga, Mondego e Lis (RH4) verifica-se que 

na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, não estão presentes linhas de água classificadas como 

massas de água no âmbito da DQA.  

Em relação a às restantes linhas de água cartografadas na carta militar não ocorre afetação pelos elementos do Projeto e apoios 

da Linha Elétrica, com a exceção de um troço da vale de cabos, e acesso a beneficiar que estabelece ligação ao aerogerador CZ02, 

contudo, é uma linha de água caracterizada por não apresentar expressão no terreno e de escorrência preferencial das águas da 

chuva, em períodos de precipitação intensa, contudo, no caso dos acessos (uma vez que são em terreno natural e material que 

permite a escorrência e infiltração das águas no solo, não são considerados como áreas impermeabilizadas).  

Desta análise constata-se que o Parque Eólico e Linha Elétrica em fase de Projeto de Execução apresenta menor área de afetação 

do domínio público hídrico. 
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Não obstante prevê-se para o efeito a reposição integral do sistema de drenagem natural existente, garantindo assim que não 

existem interferências sobre a continuidade do ciclo da água, minimizando ou mesmo anulando o impacte, que ao verificar-se 

será negativo, direto, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Refere-se que em caso de impossibilidade de evitar as faixas de servidão, será necessário, requerer o TURH, nos termos e 

condições da legislação em vigor. 

2.3.4. OUTRAS CONDICIONANTES 

2.3.4.1. INFRAESTRUTURAS 

LINHAS ELÉTRICAS 

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de energia 

elétrica segue o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 26852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, e no artigo 38.º do 

Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de julho. 

As linhas elétricas aéreas dispõem de uma faixa de proteção, estabelecida no Decreto-Lei n.º 1/92, de 18 de fevereiro, com vista 

a garantir a segurança da linha. Nesta faixa, que tem uma largura variável entre 15 e 45 m, é efetuado o corte e decote das árvores 

que for suficiente para garantir as distâncias mínimas de segurança previstas regulamentarmente. 

De acordo com a planta de condicionantes do município de Oliveira de Frades (vide Anexo 10.2), verifica-se que na área de estudo 

existe uma linha elétrica de média tensão, sendo que, em fase de estudo prévio o aerogerador CZ04 interferia com a zona de 

proteção da referida linha elétrica, contudo, após a relocalização deste aerogerador, verificou-se que as infraestruturas do Projeto 

cumprem com a zona de servidão pelo que não se verifica qualquer condicionante e consequentemente impacte a este nível. 

ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES 

A Sul do aerogerador CZ01, constatou-se a presença de uma estação de radiocomunicações sendo a ANACOM – Autoridade 

Nacional de Comunicações a titular e responsável pela utilização desta estação. Por forma a compatibilizar o seu correto 

funcionamento com a implantação do Projeto, foi acordado com ANACOM a deslocalização da Estação para um local alternativo 

(Vide Anexo 2). 

Sendo esta deslocalização aceite pela entidade tutelar da Estação, deixou de existir afetação desta infraestrutura, eliminando 

qualquer impacte. 

MARCOS GEODÉSICOS 
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A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral – vértices ou marcos geodésicos- segue o regime previsto 

pelo Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. 

No interior da área de estudo, verifica-se a presença do marco geodésico “Cruzinha”, contudo, os elementos do Projeto cumprem 

com as servidões e as restrições constantes do Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, nomeadamente, quanto ao impedimento 

de construções que impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas da triangulação (linhas de visada) e de manter a 

zona de respeito mínima de 15 m de raio relativamente ao sinal em causa, pelo que não se verificam quaisquer impactes. 

VIAS MUNICIPAIS  

As estradas e caminhos municipais têm faixas de proteção que se destinam a garantir a segurança do trânsito e a permitir a 

realização de futuros alargamentos e obras de beneficiação. 

A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961. 

Segundo este diploma “as serventias das propriedades confinantes com as vias municipais serão sempre executadas a título 

precário, devendo ser licenciadas pelas Câmaras Municipais (art.º 62 da Lei 2110)”. 

No interior da área de estudo, verifica-se o atravessamento do Caminho Municipal CM1506 pela vala de cabos que liga o 

aerogerador CZ01 ao aerogerador CZ03, além disso, permite ainda o acesso do troço a beneficiar para o aerogerador CZ03 (vide 

Anexo 10.2). Nesse sentido, deve ser solicitada a respetiva autorização ao município de Tondela. 

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PRIVADAS, PÚBLICAS E ZONA DE PROTEÇÃO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

De acordo com a Planta de condicionantes do município de Oliveira de Frades, a noroeste do aerogerador CZ03, verifica-se a 

presença de uma zona de proteção de captação de água de abastecimento (vide Anexo 10.2), sendo que são cumpridas as zonas 

de proteção por parte de todos os elementos do Projeto. 

Dado que nenhuma infraestrutura do Projeto interfere com esta captações, não se verificam quaisquer impactes associados. 

2.3.4.2. ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA (ZCA) 

A área de implantação de Projeto, na zona Este, abrange a Zona de Caça Associativa do Caramulo (ZCA) concessionada (vide Anexo 

18), pelo um período de 12 anos, renováveis automaticamente por dois períodos iguais, à Associação de Caçadores do Caramulo, 

pela Portaria n.º 854/2005, de 21 de setembro (processo n.º 4126-DGRF). 

A ZCA do Caramulo compreende uma área de 1 169 ha, que se desenvolve ao longo da Serra do Caramulo, sensivelmente entre 

as povoações de Jueus e Caselho. O local de implantação do Sobreequipamento do PE do Caramulo abrange, portanto, esta área, 

no seu extremo nordeste. 
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Contudo, não se enquadrando os parques eólicos como instalação industrial, a instalação do Projeto não implica a aplicação da 

faixa de proteção de 500 m nas zonas de caça definida pelo Decreto-Lei n.º 2/2011 de 6 de janeiro. 

2.3.4.3. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) 

RISCO DE INCÊNDIO 

De acordo com o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e pelo 

Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que estrutura o sistema de defesa da floresta contra incêndios:  

“2 — Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia 

de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. (…) 

11 — Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, 

aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse 

municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições:  

a) Inexistência de alternativa adequada de localização;  

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de gestão de 100 metros;  

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem 

como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo;  

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados à 

exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF”.  

A partir da carta de perigosidade de incêndio, elaborada através dos dados disponibilizados nos PDM’s de Tondela, Oliveira de 

Frades e de Vouzela (vide Anexo 10.3), verifica-se que a área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico insere-se, 

praticamente na sua totalidade, em áreas classificadas de Perigosidade de Incêndio muito elevada, inclusive, aerogeradores e 

respetivas plataformas e subestação. 

Relativamente à Linha Elétrica, à exceção do apoio 3, todos os restantes localizam-se em risco de incêndio muito elevada. 

De acordo com este Regime Jurídico, entende-se como “edifício, a construção permanente dotada de acesso independente, 

coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das fundações à cobertura, destinadas à utilização humana 

ou a outros fins, com exceção dos edifícios que correspondam a obras de escassa relevância urbanística”. 

Neste contexto, considera-se que os aerogeradores e os apoios da Linha Elétrica não se enquadram nesta classificação. 

Relativamente à subestação, considera-se que se enquadra o n. º11 do Artigo º16 do referido Decreto-Lei. 
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REDES DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL E REDE DE PONTOS DE ÁGUA 

Pela análise da Planta do Anexo 10.4, algumas infraestruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, nos concelhos 

abrangidos pelo Projeto, encontram-se inseridas em Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível. Assim, de acordo com o 

n.º 2 do art.º 14.º do Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, as Redes Primárias de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC) 

definidas no âmbito do planeamento distrital de defesa da floresta contra incêndios devem ser declaradas de utilidade pública, 

ficando qualquer alteração ao uso do solo ou do coberto vegetal sujeita a parecer vinculativo da Autoridade Florestal Nacional 

(atual ICNF), sem prejuízo dos restantes condicionalismos legais. Todavia, de acordo com as Regras Técnicas para o Planeamento 

da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (20/05/2014), mais precisamente no seu anexo II, disponível na página do 

ICNF, os Parques Eólicos são considerados como de usos do solo compatível com a manutenção da RPFGC. 

Relativamente à rede de pontos de água, de acordo com os dados constantes no site do ICNF, observa-se um ponto de água no 

início do corredor de estudo da Linha Elétrica, na extremidade oeste do buffer de estudo, contudo, refere-se que esta ponto de 

água encontra-se livre de qualquer afetação pelas infraestruturas do Projeto. 

POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS 

De referir, que de acordo com a Carta de Povoamentos percorridos por incêndios dos concelhos (vide anexo 10.5  ) interferidos, 

verifica-se que a zona de estudo foi percorrida por incêndios em 2013, sendo de referir, também, que no concelho de Vouzela, se 

verifica que a zona de implantação das infraestruturas da Linha Elétrica integra-se numa zona de “Povoamento Percorrido por 

Incêndio” em 2001. 

Assim, e de forma a cumprir com o estipulado no Decreto-Lei nº327/90, de 22 de outubro, nomeadamente no referido na alínea 

e), do ponto 1 do artigo 1º, deve ser solicitado despacho na entidade competente em cumprimento com o definido no ponto 2, 

do artigo 1º do mesmo Decreto-Lei, que refere “2 – A proibição referida no número anterior apenas pode ser levantada mediante 

despacho conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração do Território, da Agricultura, Pesca e Alimentação e do 

Ambiente e Recursos Naturais, sobre pedido fundamentado dos interessados em que se demonstre, nomeadamente, que o incêndio 

da propriedade em causa se ficou a dever a causas fortuitas, a que estes interessados são totalmente alheios”,  a Generg Ventos 

do Caramulo, Sobre -Equipamento, S. A., requereu o reconhecimento como ação de interesse público do Projeto de construção 

do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo (vide Anexo 14).  

Verifica-se igualmente, que em 2017, a área de estudo presente no município de Tondela foi percorrida por um incêndio que 

atingiu povoamentos florestais, pelo que, se aplica referido na alínea e), do ponto 1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº327/90, de 22 

de outubro. 

3. CONCLUSÃO 
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Conclui-se desta análise que comparando o Projeto de Execução, com o Projeto em fase de Estudo Prévio, verifica-se que com o 

novo layout foi assegurada a minimização dos impactes previstos, uma vez que foram suprimidos 5 aerogeradores e relocalizados 

os restantes, o que permitiu afetar menor área, quer em termos de ocupação de classes de solo, quer também em termos de 

condicionantes. 

 


