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1. INTRODUÇÃO  

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Caramulo, localizado no distrito de Viseu, na união das freguesias de Arca e Varzielas (concelho de Oliveira 

de Frades), freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra (concelho de Vouzela), abrangendo uma área de 

cerca de 2,6 hectares. 

Em fase de Estudo Prévio, o Projeto previa a instalação de 9 aerogeradores (Z01 a Z09) (2 MW de potência unitária) no alto da 

Serra do Caramulo com o objetivo de sobreequipar o parque eólico atual que dispõe de um total de 45 aerogeradores de 2 MW e 

uma potência instalada total de 90 MW. Face à reavaliação do Projeto, decorrente das alterações impostas pela DIA, irá ocorrer 

uma redução no número de aerogeradores, de 9 para 5, uma vez que a potência unitária destes aerogeradores aumentou (4,8 

MW). O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, corresponderá assim, a uma potência instalada de cerca de 24 MW e 

permitirá a produção média anual de 50 000 MWh. Todos os aerogeradores serão relocalizados e o traçado da Linha Elétrica aérea 

de Alta Tensão, a 60 kV, associada também foi objeto de alteração. As referidas alterações ao Projeto de Execução serão objeto 

de descrição pormenorizada no ponto 4.2 Alterações introduzidas no Projeto de Execução. 

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores (CZ01, CZ02, CZ03, CZ04 e CZ05(C08)) será conduzida (através de cabos 

subterrâneos) para uma subestação a construir, a qual por sua vez, através de uma Linha Elétrica aérea a 60 kV, irá ligar a uma 

Linha Elétrica de Alta Tensão existente (apoio n.º 22), que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo. A ligação 

à Rede Pública será feita a partir da subestação do Caramulo, mantendo-se inalteradas todas as infraestruturas existentes de 

ligação à rede pública (RESP) com a implantação deste Sobreequipamento. 

O acesso ao Sobreequipamento tem como origem a autoestrada A25 Aveiro – Vilar Formoso. Na saída 13A, em Joana Martins, 

seguir a EM622 até à entrada do Parque Eólico do Caramulo. Como alternativa, o acesso ao Parque pode ter origem na saída 16 

da autoestrada A25, em direção a Besteiros através da estrada nacional EN 228 onde, tomando a EM 230, passando pela povoação 

do Caramulo, se acede pelo caminho municipal CM1506 ao Parque Eólico do Caramulo. 

Assim, para o transporte dos equipamentos de grande dimensão, não se vislumbram dificuldades de maior face à proximidade 

dos bons acessos existentes. 

É objetivo deste Projeto a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável não poluente (o vento), contribuindo 

assim, para a diversificação das fontes energéticas do país e para a diminuição da dependência da produção de energia através 

de combustíveis fósseis, dando cumprimento às metas estabelecidas no Acordo de Paris.  

Apresenta-se na Figura 1 o enquadramento nacional e regional do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e respetiva 

Linha Elétrica. 
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Figura 1: Enquadramento nacional e regional do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e respetiva Linha Elétrica associada. 

O Projeto em análise foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), na sequência do qual foi emitida, a 09 

de fevereiro de 2018, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) com decisão Favorável Condicionada. A partir desta data, e até 

um limite máximo de 4 anos, o proponente do Projeto apresenta à autoridade de AIA o respetivo RECAPE e solicita a verificação 

da conformidade ambiental do Projeto de Execução, nos termos do n.º 3 do artigo 23º do Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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No seguimento do referido, na presente fase de Projeto de Execução houve alteração na localização de aerogeradores, com base 

nas condicionantes da DIA, mas também devido à natural evolução da tecnologia, face ao que tinha sido estudado na fase de 

Estudo Prévio, apresentando-se a localização final na também na Figura 1. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E ENTIDADE LICENCIADORA 

O proponente do “Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” é a GENERG – Ventos do Caramulo, 

Sobreequipamento, S.A. (adiante também designada apenas por GENERG), com sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 

n.º 75 Fração 5.06, 1070-061 Lisboa, com o telefone n.º 217 802 020.  

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE 

Para a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a GENERG contratou a empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores S.A., tendo 

a elaboração do RECAPE ficado a cargo da SINAMBI – Consultores, Lda., que reuniu para o efeito uma equipa multidisciplinar cuja 

identificação se encontra na Tabela 1. 

Tabela 1: Equipa responsável pela realização do RECAPE. 

NOME FORMAÇÃO ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

Ana Guerreiro 

GENERG 
Formação em Engenharia do Ambiente  

Equipa de Coordenação do 

Projeto/RECAPE  

Cristiana Cardoso 

Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Pós-Graduada em Sistemas Integrados de Segurança, 

Ambiente e Qualidade Equipa de Coordenação do RECAPE 

Cátia Sousa 
Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Tecnologias Ambientais 

Dina Almeida 
Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Tecnologias Ambientais 
Ordenamento do território 

Carla Lourenço 
Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Mestrado em Engenharia do Ambiente 

Clima 

Qualidade do ar 

Socioeconomia 

Geologia 

Recursos Hídricos 

Nuno Santos  Ambiente sonoro  
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NOME FORMAÇÃO ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

MONITAR 

Bárbara Monteiro 

Sobral & Monteiro, Consulting, Lda. 

Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 

Ecossistemas 

Fauna, flora, vegetação, habitats e 

biodiversidade 

Paulo Félix 
Licenciado em História (variante de Arqueologia) 

Mestrado em Arqueologia e Território 

Património arqueológico, arquitetónico e 

etnológico 

Susana Pereira Arquiteta Paisagística Paisagem 

Marco Magalhães  

Gistree, Lda. 1 

Licenciatura em Engª Florestal e Pós-graduação em 

Sistemas de Informação Geográfica 
Cartografia 

1.4. ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, 

correspondente ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

São tidos também em consideração, na elaboração do Relatório, todos os diplomas legais aplicáveis, assim como normas técnicas 

e critérios publicados pelo Ministério do Ambiente. A estrutura do RECAPE é descrita mais à frente no ponto 1.6 Estrutura e 

conteúdo do RECAPE. 

A verificação da conformidade do projeto com a DIA ficará a cargo da entidade licenciadora em sede de licenciamento. 

1.5. OBJETIVOS DO RECAPE 

O presente RECAPE tem por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o Projeto de Execução do Sobreequipamento do 

Parque Eólico do Caramulo obedece às condições definidas na DIA do Projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo 

– Projeto de Execução”, apresentada no Anexo 1 do Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE. 

Neste contexto, o relatório que se apresenta procura descrever e justificar a conformidade ambiental do Projeto e o cumprimento 

das condições impostas na referida DIA, para que a entidade licenciadora se possa pronunciar sobre o mesmo, em sede de 

licenciamento. 

 

1 Integra a lista de entidades da Direção-geral do Território com comunicação prévia para o exercício de atividades de produção de cartografia. 
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1.6. ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

A estrutura e conteúdo do presente relatório resulta da adaptação do documento orientador  “Normas técnicas para a Elaboração 

de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” (Documento n.º 

01/2016/GPF, aprovado em dezembro de 2015 e publicado pelo Grupo dos Pontos Focais das Autoridades de Avaliação de Impacte 

Ambiental) e considera a legislação aplicável em vigor, designadamente, o Decreto -Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro (alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), que regula o regime de AIA, e a Portaria n.º 395/2015, de 4 

de novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer determinados procedimentos previstos no 

regime jurídico de avaliação de impacte ambiental. 

O RECAPE é assim composto por: 

O Volume I: RECAPE.SPE.Caramulo.RNT.26.01 - Resumo Não Técnico. O Resumo Não Técnico transmite de uma forma resumida 

as principais informações que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação. 

Em termos de conteúdo, este documento identifica numa primeira fase, os antecedentes do projeto e descreve, posteriormente 

a sua conformidade ambiental, explicitando as medidas de minimização existentes e os planos de monitorização a executar para 

o seu controlo ambiental. 

 Volume II - RECAPE.SPE.Caramulo.RB.26.01 – Relatório Base, correspondente ao presente documento, subdividido nos 

seguintes capítulos: 

 Capítulo I – Introdução: Identifica o Projeto, a entidade proponente e os responsáveis pelo RECAPE e o seu 

enquadramento legal, objetivos, estrutura e conteúdo. 

 Capítulo II – Antecedentes do Projeto: Apresenta os antecedentes do Projeto em termos do procedimento de AIA e dos 

condicionamentos estabelecidos na DIA. 

 Capítulo III – Descrição do Projeto: Descreve as características técnicas do Projeto, identificando ainda os projetos 

associados e o planeamento de execução do Projeto. 

 Capítulo IV – Conformidade com a DIA: 

i) Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto e verifica se as características do projeto asseguram as 

condições estabelecidas na DIA. 

ii) Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se julgaram necessários para assegurar a 

conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes apresentadas na DIA. 

iii) Analisa e discute as medidas de minimização propostas na DIA respeitante. 

iv) Analisa as pretensões da consulta pública. 
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 Capítulo V – Conclusões: Apresenta as conclusões do RECAPE. 

 Capítulo VI – Referências Bibliográficas. 

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

Este volume corresponde aos Anexos Técnicos, onde se incluem os elementos considerados necessários para o esclarecimento de 

aspetos descritos no Relatório Base, incluindo-se ainda a cartografia e os Relatórios Complementares que resultaram de estudos 

necessários para verificar a conformidade do Projeto de Execução face às condicionantes da DIA. 

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

Em relação às medidas de minimização que fazem parte integrante do Caderno de Encargos da Obra, a sua apresentação é 

realizada em volume separado, de forma a tornar a sua utilização mais manuseável pelo Empreiteiro. Nesta versão foi já possível 

integrar aspetos da fase de construção (e.g. estaleiro e acessos). 

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

Apresenta-se o desenvolvimento dos planos de monitorização ambiental para a Flora e Vegetação, Avifauna, Quirópteros e 

Ambiente Sonoro. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. ENQUADRAMENTO PRÉVIO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo previa, em fase de Estudo Prévio, a implantação de 9 aerogeradores com 

uma distância inferior a 2 km dos parques adjacentes (Subparque da Bezerreira e Subparque do Caselho), totalizando um 

somatório superior a 20 aerogeradores, mais concretamente 33 aerogeradores. 

Em 2015, no âmbito da intenção da GENERG de desenvolver o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, foi 

desenvolvido um documento com os elementos referidos no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no 

sentido de se obter das entidades competentes uma decisão sobre a sujeição a AIA do referido Projeto, de acordo com o previsto 

no número 1 do artigo 3.º da referida legislação. 

Na sequência de pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (ofício S048637- 201509-DAIA.DAP) ao pedido de parecer de 

sujeição ao procedimento de AIA do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, a entidade licenciadora (DGEG) 

informou, através do ofício EI 2.0/687, que o referido sobreequipamento se enquadra na alínea b) do ponto 3 do Artigo 1.° do 

anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos decretos-leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, 

de 27 de agosto, estando portanto sujeito a procedimento de AIA. 
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Foi então elaborado o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, no período compreendido entre os meses de setembro de 2016 

e maio de 2017.  

2.2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

No sentido de dar cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental, a GENERG apresentou à Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), intitulado “Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo - Estudo Prévio”, a qual em 26 de julho de 2017, após a receção de todos os 

elementos necessários, deu início ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.   

Este procedimento de AIA, que esteve em Consulta Pública no período de 16 de outubro a 27 de novembro de 2017, culminou na 

emissão da DIA em 09 de fevereiro de 2018, em que a Comissão de Avaliação (CA) deu parecer Favorável Condicionado, desde 

que consideradas as alterações de Projeto indicadas na DIA, bem como o cumprimento das medidas de minimização e a 

concretização dos planos de monitorização reformulados. A referida DIA apresenta-se no Anexo 1 do Volume III: 

RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01.AT – Anexos Técnicos do RECAPE. 

Na presente fase em que se desenvolve o Projeto de Execução, procede-se à elaboração do presente RECAPE de modo a avaliar a 

sua conformidade com a DIA. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo desenvolve-se na Serra do Caramulo, região centro de Portugal (NUT II) e 

está inserido na unidade geográfica Dão Lafões (NUTS III), abrangendo a união de freguesias de Arca e Varzielas (concelho de 

Oliveira de Frades),  freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra (concelho de Vouzela). 

A Tabela 2 apresenta a correspondência entre as freguesias atuais (atravessadas pelo Projeto em estudo), tal como definidas pela 

Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, e as freguesias anteriores à referida lei. Estas últimas são também as representadas na Figura 

2 e consideradas no presente RECAPE, uma vez que a generalidade dos dados estatísticos ou de localização de elementos 

patrimoniais ainda se referem a essas freguesias. 

Tabela 2: Divisão administrativa do Projeto de Execução – freguesias atravessadas pelo Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. 

FREGUESIA ANTERIOR À LEI N.º 11-A/2013 FREGUESIA ATUAL CONCELHO DISTRITO 

Arca União de Freguesias de Arca e Varzielas Oliveira de Frades 

Viseu 
Varzielas União de Freguesias de Arca e Varzielas Oliveira de Frades 

Guardão Guardão Tondela 

Alcofra Alcofra Vouzela 

 

Os aerogeradores serão implantados nos concelhos de Tondela (3 aerogeradores), Vouzela (1 aerogerador) e Oliveira de Frades 

(1 aerogerador). O Edifício de Comando e a Subestação serão construídos na Cruzinha, Serra do Caramulo, na freguesia do 

Guardão, no concelho de Tondela (vide Figura 1).  
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Figura 2: Enquadramento administrativo do Projeto. 
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3.2. DESCRIÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO 

3.2.1. ENQUADRAMENTO FACE AO ESTUDO PRÉVIO 

A definição do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo teve em consideração a DIA. Nesta fase 

foi efetuado levantamento de campo de forma a atualizar a informação constante no EIA, tendo sido também contactada a 

entidade ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, no âmbito da segunda condicionante imposta pela DIA. 

Desta forma, e resultante de uma forte articulação entre a equipa ambiental e a equipa projetista, e com base numa análise de 

maior detalhe, foi possível proceder a uma otimização do layout dos aerogeradores, introduzindo melhorias do ponto de vista 

económico e ambiental. 

3.2.2. COMPOSIÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será composto por: 

 5 Aerogeradores da marca NORDEX de 4,8 MW de 105 m de altura e respetivas plataformas de apoio à montagem; 

 Linha Elétrica aérea de Alta Tensão, a 60 kV, com aproximadamente 1 476 m e respetivos apoios (total de 9 apoios*, 
sendo um já existente); 

 Subestação e Edifício de Comando adjacente; 

 Acessos a construir numa extensão de cerca de 1051 m; 

 Acessos a beneficiar numa extensão de cerca de 1 852 m;  

 Vala de cabos (20 kV) para interligação dos novos aerogeradores e subestação/edifício de comando a construir; 

 Estaleiro de apoio à obra. 

* Nota importante: No presente RECAPE foram estudados 9 apoios para a Linha Elétrica aérea a 60kV, no entanto, apenas 7 são 

apoios a construir, ou seja, o apoio n.º 1 corresponde ao pórtico de ligação (localizado no interior da subestação a construir e o 

apoio n.º 9 corresponde ao ponto de ligação - apoio n.º 22 da Linha Elétrica já existente).  

Os caminhos previstos no Projeto, destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para exploração e manutenção. 

Tanto quanto possível serão utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à beneficiação destes para permitir a passagem do 

sistema de transporte dos componentes. Prevê-se também a utilização de acessos pertencentes aos parques eólicos existentes 

na proximidade do Sobreequipamento, designadamente acesso do Subparque de Caselho. 

 As torres situam-se junto do eixo do caminho de serviço, criando-se junto a cada uma delas uma plataforma para a grua de 

montagem dos equipamentos. O espaço ocupado pelas plataformas será, no final da montagem, reduzido ao mínimo 

indispensável às ações de manutenção inerentes à fase de exploração. 
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Todas as vias de serviço terão cerca de 5 m de largura, em terreno compactado. As transições laterais nas zonas de aterro são em 

talude com inclinação de H/V=3/2, e nas zonas de escavação terão uma vala de drenagem com profundidade de 0,30 m e 

inclinações laterais de H/V=1/1. Os taludes de escavação de solo terão uma inclinação máxima de H/V=1/1. 

O pavimento será constituído por uma camada de agregado de granulometria extensa, compactado a 98% do ensaio Proctor 

Modificado (P.M). A base, quando em aterro, será compactada a 95% P.M. A inclinação transversal do pavimento é para cada lado 

a partir do eixo de 2%. 

As características do traçado em alçado são dependentes dos caminhos já existentes e a criar de novo, mas terão as seguintes 

características limites: a pendente máxima do pavimento conforme descrito é de 9%. As plataformas de montagem terão 

pendente máxima de 2%. 

A movimentação de terras foi elaborada de forma a haver compensação de solos entre escavação e aterro e em perfil de forma a 

cumprir com os limites de inclinação indicados pelo fabricante dos aerogeradores para fazer o seu transporte. 

3.2.3. PRINCIPAIS AÇÕES DO PROJETO/FASE DE CONSTRUÇÃO 

Apresentam-se em seguida as principais ações de Projeto a levar a cabo durante a fase de construção e os métodos construtivos 

que lhes estão diretamente associados. 

3.2.3.1. ESTALEIRO 

Está prevista a criação de um estaleiro de apoio à construção, com uma área aproximada de 900 m2, na freguesia de Guardão. 

Esta área será localizada junto à subestação/edifício de comando. O estaleiro irá ter controlo de segurança 24h por dia. 

A GENERG estabelecerá regras de funcionamento do estaleiro, no sentido de evitar a acumulação e dispersão de resíduos, bem 

como a contaminação dos solos com óleos ou lubrificantes. Nesse sentido, será introduzido clausulado apropriado no Caderno de 

Encargos da Obra e será efetuada fiscalização direta no decurso da mesma. Será ocupada a menor área possível, de forma a evitar 

afetações pontuais não previstas, e será devidamente delimitada e sinalizada, indicando as regras de segurança e saúde em obra, 

bem como a calendarização da mesma. A minimização da ocupação área de estaleiro, em termos de espaço e tempo, foi 

conseguida através do planeamento na entrega faseada dos materiais volumosos. Este local é afastado de linhas de água e é de 

fácil acesso. Foram tidas em conta as disposições constantes na Declaração de Impacte Ambiental sobre esta matéria. 

O estaleiro destina-se a depósito de materiais e parqueamento de maquinaria de apoio à obra. As principais operações a serem 

efetuadas pelos veículos no interior da área de estaleiro serão o transporte, a carga e descarga de inertes e outros materiais na 

zona de stock de materiais, bem como a circulação de veículos ligeiros pertencentes ao dono de obra, empreiteiro, fiscalização e 

visitantes. 

O estaleiro terá visitas do Técnico de Ambiente responsável pela gestão ambiental da obra. 



 

 
 

   
 

  

PÁGINA 12 DE 66 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DO CARAMULO - RELATÓRIO BASE 

RECAPE.SPE.CARAMULO.RB.26.01 

 IMP.DCT.55.01 
 
 

Apesar de serem produzidos em pequenas quantidades neste tipo de projetos, os resíduos serão concentrados numa zona 

específica das áreas de estaleiro, devidamente acondicionados e posteriormente transportados para destino final autorizado. 

Todos os materiais e resíduos que estiverem temporariamente armazenados no estaleiro serão devidamente protegidos da chuva 

e do vento até a sua reutilização/remoção. 

As operações de manutenção em obra estarão restritas às indispensáveis, motivadas pela dificuldade de transporte dos 

equipamentos. Quando for necessário realizar intervenções na obra, estas decorrerão em área preparada para o efeito, 

temporariamente impermeabilizada. 

Da escavação da fundação dos aerogeradores resulta, geralmente, algum escombro, o qual será utilizado, na sua totalidade, na 

regularização das plataformas e acessos necessários ao Projeto.  

No que se refere a construções, está prevista a instalação de contentores de escritórios e as instalações sanitárias serão 

constituídas por WC portátil. Estes serão de pequenas dimensões e todos de material pré-fabricado e amovíveis, sendo retirados 

no final da obra. 

Após a conclusão da obra, o estaleiro será totalmente removido e a área afeta ao mesmo será recuperada de forma a readquirir 

as suas características iniciais.  

3.2.3.2. EDIFÍCIO DE COMANDO  

O Edifício de Comando ficará implantado numa zona próxima do acesso existente, tendo-se procurado uma inserção harmoniosa 

quer em termos arquiteturais quer de implantação. O edifício foi objeto de um projeto de arquitetura, que engloba valores 

característicos da região. 

Arquitetonicamente tem um volume muito simplificado de apenas um piso, organizando-se nos seguintes espaços: átrio/gabinete, 

copa, sala de quadros, sala de contagem, armazéns e quarto de banho. 

Construtivamente, teremos: 

 Estrutura de pilares e vigas em betão armado e laje de cobertura aligeirada em vigotas de betão pré-esforçado de acordo 

com projeto específico. 

 Cobertura, devidamente impermeabilizada e protegida, com acabamento final em telas betuminosas. 

 Paredes exteriores em alvenaria de tijolo dupla, com isolamento na caixa-de-ar e acabamento exterior de acordo com o 

projeto e mapa de acabamentos. 

 As paredes interiores serão em alvenaria de tijolo, simples, com acabamento a areado fino pintado, à exceção do quarto 

de banho, onde será aplicado azulejo 

 Os tetos serão acabados a areado fino pintado. 
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 Os pavimentos serão em tijoleira cerâmica de características a definir. 

 As caixilharias exteriores e interiores serão em alumínio lacado. No exterior das janelas serão aplicadas grades metálicas 

pintadas. 

 A drenagem de águas pluviais da cobertura será garantida por meio de caleiras, algerozes e rede subterrânea de 

tubagens. As águas serão conduzidas para um depósito enterrado donde através de um grupo de bombagem, alimentará 

as instalações sanitárias. 

 Igualmente no exterior será executada uma rede de drenagem de esgotos bem como fossa estanque para o seu 

armazenamento. 

3.2.3.3. SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 

Adjacente ao edifício de comando será executada a subestação elétrica, que incluirá o equipamento de 60 kV e respetivo 

transformador de potência. A subestação será, fundamentalmente, constituída pelo transformador de potência (TP) de 

interligação e por painéis – combinado Linha – Transformador, de 60 kV, com a aparelhagem necessária para assegurar o corte e 

o isolamento da linha, incluindo o seccionador de terra para realização, em maior segurança, das operações de conservação, e 

com os transformadores de intensidade e de tensão destinados à proteção, medição e contagem de energia. 

A Subestação será construída numa plataforma exterior, convenientemente vedada em todo o seu perímetro. A altura mínima da 

vedação será de 2,20 metros, medida do exterior, estando o acesso ao interior garantido por uma porta metálica com rede no 

enfiamento do transformador de modo a permitir facilmente a sua remoção em caso de avaria e por uma porta para acesso do 

pessoal técnico. 

O terreno será nivelado num plano, sendo protegido superficialmente por um revestimento apropriado, a fim de evitar a 

emanação de poeiras e o crescimento de vegetação. 

Para além da fossa de óleos do transformador executar-se-ão caleiras para cabos bem como todos os maciços de apoio dos 

diversos equipamentos. 

Serão tomadas as precauções necessárias para evitar a acumulação de água na superfície do terreno, dando inclinação ao mesmo 

e estabelecendo sistema de drenagem adequado. Da mesma forma, será previsto sistema de drenagem para as caleiras de cabos 

constituintes da subestação. 

3.2.3.4. ACESSOS NO INTERIOR DO PARQUE 

Os acessos internos do parque são constituídos por um eixo principal e ramais de ligação, que terminam nas plataformas de 

montagem dos aerogeradores. Os acessos internos aos novos aerogeradores foram projetados com um traçado o mais próximo 

das cotas do terreno, com o mínimo movimento de terras, de modo a provocar o menor impacte possível. 
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Os acessos terão uma largura de plataforma de 5 m e serão pavimentados com uma camada de 20 cm de Agregado Britado de 

Granulometria Extensa, em caixa e sobre terreno estabilizado.  

3.2.3.5. PASSAGENS HIDRÁULICAS 

Desenvolvendo-se os acessos ao longo das cumeadas, não existem linhas de água permanentes no seu traçado. 

As passagens hidráulicas a construir terão um diâmetro mínimo de 400 mm e serão localizadas nas travessias de estradas para 

condução das águas pluviais das valetas. 

3.2.3.6. FUNDAÇÃO DOS AEROGERADORES 

As fundações dos aerogeradores serão enterradas, assentes em terreno firme, e executadas de acordo com os esforços 

transmitidos pelos aerogeradores de modo a ficar garantida a estabilidade geral do conjunto de acordo com as normas e 

regulamentos em vigor. 

As fundações serão em betão armado e a sua geometria e armaduras são definidas no respetivo projeto de estabilidade do 

aerogerador. 

3.2.3.7. PLATAFORMAS DE MONTAGEM 

Junto à torre e lateralmente ao acesso serão construídas as plataformas de montagem, com características semelhantes às dos 

acessos, para parqueamento de material e dos camiões de transporte dos aerogeradores bem como das gruas necessárias à sua 

montagem. 

Estas plataformas, com uma pendente para escoamento das águas pluviais e valetas na periferia, serão executadas de forma a 

ficarem compensados os volumes de aterro e escavação, sempre que possível, e ocuparão a área mínima necessária às exigências 

de montagem. 

3.2.3.8. VALAS DE CABOS 

Executar-se-ão obras de construção civil, consistindo na abertura, colocação de cabos elétricos, condicionamento e fecho de valas 

em coordenação com a execução de outros trabalhos de construção civil nomeadamente a execução dos acessos e das 

plataformas de montagem.  

Os cabos elétricos das valas de cabos realizam a ligação entre os diversos postos de transformação dos aerogeradores. 

Nas valas da rede interna de média tensão (MT), seguirão os cabos de fibra ótica, que constituem a rede interna de comunicações 

de dados, permitindo a comunicação entre os aerogeradores e o respetivo sistema de comando e controlo. 
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De um modo geral os cabos MT são colocados à profundidade mínima de 0,80 m e os de fibra ótica a 0,60 m. Sob as plataformas 

e acessos, e como precaução face às cargas a que irão estar sujeitos, os cabos serão alojados em tubo corrugado à profundidade 

de 0,95 m e 0,60 m, respetivamente, para cabos MT e fibra ótica. 

Lateralmente e no fundo de cada vala será colocado o cabo da rede de terra. 

3.2.3.9. INSTALAÇÃO DA LINHA ELÉTRICA DE 60 KV 

A instalação da Linha Elétrica tensão 60 kV para entrega da energia produzida desenvolve-se de acordo com as seguintes etapas: 

 Marcação e abertura do maciço de fundação dos apoios: verificação da colocação da estaca de piquetagem do apoio e a 

marcação da cova da fundação do apoio. Cada apoio será assemblado numa cova que terá uma profundidade de 3 

metros. A área escavada para cada apoio terá cerca de 1m2. 

 Betonagem e arvoramento do apoio: corresponde à colocação e nivelamento da base do apoio dentro da cova, seguindo-

se a sua betonagem. Após ser respeitado o período de cura do betão (aproximadamente 27 dias), conclui-se a montagem 

do apoio cobrindo a zona com terra vegetal resultante da escavação. 

 Desenrolamento de condutores: na última fase de construção da linha são montadas, provisoriamente, roldanas no braço 

de apoio, de modo a iniciar-se a passagem da corda guia, desde o início até ao final do traçado da linha. Finalmente, com 

o recurso a duas máquinas de desenrolamento colocadas no início e no fim do traçado, realiza-se a operação 

desenrolamento e fixação dos cabos condutores. 

3.2.3.10. PARGAS E BACIAS DE RETENÇÃO 

Dada a extensão do Parque, prevê-se localização deste tipo de estrutura em diferentes locais de modo a minimizar os percursos 

de transporte de terras. 

3.2.3.11. TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL / PAISAGÍSTICA 

Como referido, procurar-se-á reduzir a alteração do recobrimento vegetal existente, quer no estabelecimento dos acessos, quer 

na execução das plataformas de montagem e estaleiro de obra e de apoio à montagem dos aerogeradores. 

Após a conclusão das obras, todas as zonas afetadas, nomeadamente as plataformas de montagem e estaleiro serão recuperadas 

com recobrimento a terra vegetal. 

As plataformas de montagem serão parcialmente recuperadas prevenindo a eventual necessidade da sua utilização futura. 

Esta matéria é estudada com maior profundidade no ponto 4.4. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 
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3.2.4. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Após a construção e montagem de todo o equipamento eólico referido, este entrará imediatamente em funcionamento, 

introduzindo desde logo energia elétrica na rede. Um computador vigiará, constantemente, todos os parâmetros de exploração, 

como seja o número de rotações, a temperatura, a potência, o rendimento, etc. O equipamento pára automaticamente em caso 

de avaria, o que possibilita ao explorador, através de uma ligação via modem, a monitorização e controlo do equipamento. 

Assim, durante a fase de exploração, serão levadas a cabo as seguintes ações: 

 Monitorização em tempo real do funcionamento dos aerogeradores; 

 Produção de energia elétrica e introdução desta na rede; 

 Controlo de operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico. 

O funcionamento do Sobreequipamento do Parque Eólico será acompanhado ao minuto através do Centro de Despacho da 

Generg, localizado em Lisboa. 

O tempo de vida útil do Sobreequipamento do Parque Eólico em estudo estima-se em cerca de 25 anos, correspondentes à fase 

de exploração. 

3.2.5. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Aquando da fase de desativação do Sobreequipamento, de acordo com previsto na DIA (Medida n.º 123), 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.  

O promotor compromete-se a dar resposta ao solicitado na DIA, de acordo com a futura solução a adotar.  
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3.2.6. PROJETOS COMPLEMENTARES OU ASSOCIADOS 

Os Projetos associados/complementares são aqueles, cuja execução é necessária para garantir o funcionamento do Projeto 

principal. Neste âmbito, há a considerar a Linha Elétrica aérea a 60 kV numa extensão de cerca de 1476 m, que irá ligar a uma 

Linha Elétrica de Alta Tensão existente, que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo. 

3.2.7. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

O prazo previsto para a execução da obra será de cerca de 9 meses, conforme cronograma apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3: Cronograma de trabalhos previstos para a construção do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.  

TAREFA 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Abertura de Estaleiro              

Beneficiação e Execução de acessos              

Abertura de fundação do aerogerador              

Betonagem da sapata do aerogerador              

Vala de cabos              

Montagem dos Aerogeradores              

Linha Elétrica              

Recuperação Paisagística              

Levantamento do estaleiro              
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4. CONFORMIDADE COM A DIA 

4.1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a legislação vigente, a conformidade de um Projeto de Execução com a DIA deve ser atestada através de vários 

pontos, designadamente: 

 Descrição das características do Projeto, incluindo as cláusulas do Caderno de Encargos que asseguram a conformidade 

com a DIA; 

 Descrição dos estudos e projetos complementares efetuados, necessários ao cumprimento das condições estabelecidas 

na DIA; 

 Apresentação de um inventário das medidas de minimização a adotar em cada fase 

(construção/exploração/desativação), incluindo a respetiva descrição e calendarização; 

 Apresentação de outra informação considerada relevante. 

Estes aspetos são abordados ao longo do presente capítulo. 

O RECAPE integra assim toda a informação relevante para que se aprecie a conformidade do Projeto de Execução com a DIA. Para 

tal, nos pontos seguintes indicam-se: 

 Em primeiro lugar, as alterações introduzidas no Projeto face ao apresentado no EIA; 

 Em segundo lugar são analisadas, detalhadamente, as medidas constantes na DIA e averiguada a sua conformidade com 

o Projeto; 

 Em terceiro lugar procede-se a um breve diagnóstico da situação existente e a uma reavaliação de impactes face às 

alterações introduzidas; 

 Por fim, é efetuado um inventário das medidas de minimização preconizadas na DIA. 

Perante a diversidade possível de tipos de resposta às solicitações da DIA e de modo a facilitar a verificação da conformidade do 

PE com a mesma, apresentam-se na Tabela 4 as medidas da DIA com referência aos documentos que lhe dão cumprimento. Nesta 

tabela, e de forma a facilitar a consulta deste documento, cada medida está identificada com numeração equivalente à atribuída 

no subcapítulo 4.3 Verificação da conformidade do Projeto com a DIA do presente Volume onde se faz a análise detalhada da sua 

conformidade. 

O objetivo desta secção do RECAPE é demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com as medidas apresentadas na DIA. 

Assim, apresentam-se as condicionantes fixadas na DIA, incluindo as medidas de minimização por fase de projeto, seguidas pelas 

respostas referentes ao cumprimento das mesmas. 

Adicionalmente, sempre que aplicável e necessário, serão apresentados os estudos e projetos complementares realizados 

necessários ao cumprimento das condições estabelecidas na DIA. 
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Tabela 4: Síntese das principais condicionantes e das medidas de minimização preconizadas na DIA. (FP: Fase de Projeto || FC: Fase de Construção || FD: Fase de Desativação). 

 

CONDICIONANTES || MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

 

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL 

RECAPE CADERNO DE ENCARGOS CALENDARIZAÇÃO 

(C) Principais Condicionamentos ao projeto do Parque Eólico do Guardão  

C1 

Relocalizar os aerogeradores Z01, Z02, Z04 e Z09, incluindo fundações, plataformas e acessos 

dedicados, de forma a não afetar a integridade física e visual dos afloramentos existentes e de 

forma a minimizar a afetação de habitats ou espécies RELAPE. 

Volume II – Relatório Base -- FP 

C2 

Relocalizar a Estação Remota do Caramulo de monitorização existente perto do marco da 

Cruzinha, por forma a compatibilizar o seu correto funcionamento com a implantação do 

projeto. O projeto de relocalização deve ter o acordo da ANACOM, o qual deve ser demonstrado 

em sede de RECAPE. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 2 
-- FP 

C3 
Não afetação da área arborizada e referenciada na Portela do Guardão e do bosquete do 

"Viveiro do Guardão" com grande interesse ambiental e paisagístico. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 3 
-- FP 

(E) Elementos a apresentar 

E1 

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. 

Volume II – Relatório Base -- FP 

E2 Plano de acessos para a construção da linha elétrica. 
Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 12 
-- FP 
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E3 

Deliberação das Assembleias de Compartes que tutelam a área relativamente ao projeto a 

concordar com a instalação do projeto, tal como estabelecido no Dec. Lei nº 68/93 alterado pelo 

Dec. Lei nº 72/14 de 02 de maio e obtida delegação de competências para as Juntas de Freguesia 

celebrarem os respetivos contratos de cessão de exploração. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 13 
-- FP 

E4 

Análise pormenorizada da afetação das áreas sujeitas a Regime Florestal Parcial. Esta análise 

deverá incluir o cálculo da área ocupada por todas as estruturas do PE em Regime Florestal 

Parcial, com vista à posterior avaliação pelo ICNF e realização do respetivo processo de 

indeminização pelo abate prematuro de arvoredo. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 10  
-- FP 

E5 

Elementos comprovativos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 327/90 de 22 de 

outubro com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de março, relativamente a 

povoamentos florestais percorridos por incêndios há menos de 10 anos. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 14 
-- FP 

E6 
Plano de acompanhamento de ambiental da obra. A planta de condicionamentos deve incluir 

os aspetos a salvaguardar considerados na presente DIA. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 15 
-- FP 

E7 
Programas de monitorização, nomeadamente da Avifauna e Quirópteros, da flora e vegetação 

e do Ambiente Sonoro nos termos referidos na presente DIA. 
Volume V – Plano Geral de Monitorização -- FP 

E8 
Apresentação dos Relatórios de Monitorização da Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros, 

relativos à situação de referência (Ano 0). 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 16 
-- FP 

(Mm) Medidas de minimização/potenciação/compensação  

FASE DE CONCEÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Mm1 Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 

-- FP 
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Mm2 

A plataforma de montagem deverá, preferencialmente, acompanhar os acessos, situação que 

deverá ser sempre ponderada relativamente à menor afetação possível de habitats e espécies 

RELAPE. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 
-- FP 

Mm3 Não afetar os pontos de água de abastecimento para combate a incêndios florestais. 
Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 10 
-- FP 

Mm4 
Ajustar o caminho de ligação ao aerogerador Z08 que será beneficiado, de forma a evitar a 

afetação da ocorrência nº 2, Marca da Cruzinha. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 11 
-- FP 

Mm5 
Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser 

utilizados materiais impermeabilizantes. 
Medida a implementar em obra -- FP 

Mn6 
Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural 

(passagens hidráulicas e valetas). 
Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm7 
As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em 

outras desde que devidamente justificado. 
Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm8 

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. 

Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm9 

Todos os órgãos de drenagem devem ser revestidos a pedra do local, caso das valetas, bocas-

de-lobo e caixas de visita ou de queda. 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 

no limite através de utilização de cimento branco. A solução deve ser apresentada para 

avaliação/aprovação. 

Medida a comtemplar em projeto -- FP 
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Mm10 

Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo — terras vivas/vegetais e/ou materiais 

inertes para os pavimentos - deverá 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. 

Medida a comtemplar em obra -- FP 

Mm11 

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 deverá ficar reduzida à menor 

área possível. 

Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm12 
A vala de cabos entre o aerogerador Z04 e Z05 deve ser implantada junto dos caminhos 

existentes de forma a reduzir a área perturbada. 
Volume II – Relatório Base -- FP 

Mm13 
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. 
Volume II – Relatório Base -- FP 

Mm14 
A vala de cabos entre o Z05 e o Z06 deve passar para o lado oposto para não afetar a integridade 

física dos afloramentos rochosos existentes. 
Volume II – Relatório Base -- FP 

Mm15 
A escolha do local de implantação da subestação do parque eólico deve ter em consideração a 

necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 9 

-- FP 

Mm16 O edifício associado à Subestação deve ter expressão horizontal. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 9 

-- FP 
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Mm17 

Na fase de conceção da subestação deve fazer-se uso de materiais tendencialmente neutros 

para as situações de exterior: pavimentos, revestimentos e cobertura. Os materiais brancos e 

refletores de luz não devem ser contemplados nas soluções a adotar, podendo, no entanto, ser 

usada a pedra natural da região. 

Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm18 

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 utilização de materiais 

típicos da região, devendo ser reduzidas todas as superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) 

que pela sua tonalidade apresentem elevadas refletâncias. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 9 

-- FP 

Mm19 

Todos os eventuais pontos de luz exterior devem ter o seu feixe de luz direcionado na vertical 

para o solo. O difusor deve ser em vidro plano, com o foco de luz recolhido no interior, como 

forma de reduzir a poluição luminosa. 

Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm20 
Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular 

Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. 
Medida a comtemplar em projeto -- FP 

Mm21 

A Planta de condicionamentos deverá incluir as áreas de habitats e espécies da flora RELAPE e 

áreas mais relevantes para vertebrados voadores decorrente da monitorização efetuado no 

ano zero. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 

Nota: Consideraram-se como áreas relevantes para os 
vertebrados voadores locais de nidificação ou abrigo, 

sendo que, durante as monitorizações de avifauna 
e quirópteros da fase de pré-construção não foram 

identificados locais com estas características. 

-- FP 

Mm22 
Deverá ser ponderada solução alternativa para acesso ao AG Z04 que permita aproveitar os 

acesos já existentes na máxima extensão possível. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 
-- FP 
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Anexo 18 

Mm23 

A vala de cabos também deverá acompanhar sempre que possível os acessos, de forma a 

minimizar a área afetada pela construção do projeto. Neste sentido, considera-se que deverá 

ser ponderada a redefinição do traçado da vala de cabos próximo dos AG Z03 de forma a não 

contornar a plataforma pelo exterior mas acompanhar o acesso e entre os AG Z04 e Z05, de 

forma a acompanhar na maior extensão possível os acessos existentes. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 

-- FP 

Mm24 

A presença de espécies lenhosas invasoras, principalmente as pertencentes ao género Acacia 

sp., exige a adoção de boas práticas relativamente a movimentações de terra e ao transporte e 

destino do material lenhoso cortado, com o objetivo de evitar a disseminação de sementes para 

áreas ainda não invadidas. Assim, na fase de construção deverá se assegurado que não ocorre 

a movimentação de solo com probabilidade de conter sementes de espécies invasoras para 

áreas não invadidas. 

Medida a aplicar em obra 

 

 

-- FP 

Mm25 

O solo armazenado em pargas para posterior recuperação das áreas intervencionadas não 

poderá ser proveniente de áreas invadidas por Acacia sp., com risco de se promover a 

disseminação destas espécies na área do projeto. Como possível destino para o solo removido 

de áreas invadidas por Acacia SP. sugere-se o seu enterramento nas áreas de aterro do projeto 

a profundidades que impeçam a germinação de sementes (de forma indicativa: a mais de lm de 

profundidade). 

Medida a aplicar em obra -- FP 

Mm26 

A gestão da vegetação na área do projeto e envolvente, na fase de exploração deverá promover 

o controlo de espécies exóticas invasoras e o desenvolvimento da vegetação autóctone 

caraterística desta área e compatível com o projeto. Esta medida contribuirá em grande medida 

para que a manutenção da faixa da linha elétrica e a gestão da vegetação na área do Parque 

eólico seja menos onerosa, uma vez que estas espécies, para além do carácter invasor, tem uma 

taxa de crescimento muito rápido. 

Medida a aplicar na fase de exploração -- FP 
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Mm27 Deverá adotar-se uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão.  Volume III - Anexos Técnicos – Anexo 8 -- FP 

Mm28 

Considera-se importante a sinalização da linha elétrica uma vez que a área é utilizada por 

espécies de aves com estatuto de proteção e ameaça e que são suscetíveis à colisão com esta 

estrutura, pelo que deverá ser aplicada sinalização intensiva, com instalação nos condutores de 

fase e no cabo de guarda, se existente, de sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de 

diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca, alternando as referidas 

cores. 

 Para cabos com diâmetro exterior inferior a 20 mm: 

- O afastamento aparente no feixe de condutores de fase e cabo de guarda entre cada 

dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5 m (d = 5 m), ou seja: 

- Sinalizadores dispostos de 20 m em 20 m alternadamente em cada condutor exterior 

e de 10 m em 10 m no cabo de guarda; 

- No caso de não existir cabo de guarda, os sinalizadores dispostos de forma alternada, 

de 30 m em 30 m, em cada condutor de fase. 

 Cabos com diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm não carecem de sinalização; 

 Se o cabo de guarda tiver diâmetro exterior inferior a 20 mm e os cabos condutores 

tiverem diâmetro exterior igual ou superior a 20 mm: os sinalizadores deverão ser 

instalados apenas no cabo de guarda, de 10 m em 10 m. 

Volume III - Anexos Técnicos – 

Anexo 8 

 

-- 

FP 

Mm29 
Deverão ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUIÇÃO de antipouso e 

antinidificação nos apoios da Linha Elétrica. 

Volume III - Anexos Técnicos – 

Anexo 8 
-- FP 

Mm30 

A instalação e manutenção da faixa de proteção à linha elétrica deverá salvaguardar, sempre 

que viável e sem prejuízo das normas legais, as espécies arbustivas e arbóreas autóctones 

compatíveis com o projeto. 

Medida a aplicar em obra. -- FP 

(Mm) Medidas de minimização/potenciação/compensação - FASE DE EXECUÇÃO 
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PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIROS E ÁREAS A INTERVENCIONAR 

Mm31 
Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 

Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm32 Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 

condicionamentos deve ser atualizada. 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 18 

Volume IV – Caderno de Encargos 
FC 

Mm33 Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm34 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. 

Medida a aplicar em obra 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm35 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. 

Medida a aplicar em obra 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm36 Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. Projeto de Execução 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 6 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm37 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). 

Volume III - Anexos Técnicos 

Anexo 15 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm38 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 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos 
FC 
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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. 

Mm39 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. 

Medida a aplicar antes do início da obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm40 Deve ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos legais relativos à 

cartografia utilizada. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos 
FC 

Mm41 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. 

Medida a aplicar antes do início da obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm42 O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental, cumprindo o disposto na planta de condicionamentos, e devem 

ser organizados 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, de forma a que, em caso 

de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos;  

 Deposição de materiais de construção. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm43 A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento 

e armazenamento de substâncias poluentes. 
Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm44 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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm45 Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local 

do projeto. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não 

contaminação dos solos. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm46 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 

Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm47 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. 

Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm48 Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 
Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm49 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. 

 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 

Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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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. 

Mm50 
Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 

restabelecidos o mais brevemente possível. 
Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm51 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm52 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm53 

Após a desmatação deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência do projeto (acessos, valas de cabos, plataformas dos aerogeradores, subestação) 

incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de empréstimos de inertes. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm54 

Na fase de obra, deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico permanente das 

ocorrências patrimoniais, bem como a monitorização documentada fotograficamente do 

estado de conservação destas ocorrências. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm55 

Antes do início da obra deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais 

situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar qualquer afetação das mesmas. 

Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser 

vedadas com recurso a painéis. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm56 
Antes do início da obra deverá proceder-se à relocalização da ocorrência patrimonial nº 3, 

Abrigo da Cruzinha, que se deverá procurar salvaguardar na fase de construção. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm57 

Antes do início da obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar levantamento 

fotográfico, gráfico e topográfico da ocorrência patrimonial nº 1, Abrigo da Cruzinha 2; o 

processo de desmontagem da estrutura deverá ter acompanhamento arqueológico 

permanente. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm58 
Antes do início da obra proceder à vedação com recurso a painéis fixos e à sinalização da 

ocorrência patrimonial nº 2, Marca da Cruzinha, de modo a assegurar a sua conservação in situ. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm59 
Antes do início da obra dever-se-á sinalizar a ocorrência patrimonial nº 4, Cruzinha, situada na 

área do aerogerador Z01. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm60 

Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra será 

suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do 

Património Cultural essa ocorrência, devendo, em Nota Técnica a apresentar, propor as 

medidas de minimização a implementar. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm61 

Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer medida de minimização deve 

compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais em 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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presença, de modo a garantir a sua preservação, o seu enquadramento e o seu contexto 

estratigráfico. 

Mm62 

O espólio arqueológico que vier a resultar destes trabalhos deverá ser entregue, em 

conformidade com o previsto na legislação aplicável, em depósito credenciado pelo organismo 

de tutela do Património Cultural. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm63 

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. 

Projeto de Execução 

Volume II – Relatório Base 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm64 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 11 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

Mm65 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de 

cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras (que se espera não tenham 

significado) tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e de aterro. Esta medida 

é particularmente importante nas áreas das plataformas de trabalho para instalação das torres 

dos aerogeradores e nas faixas das valas para instalação dos cabos elétricos. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm66 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Volume 15 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm67 

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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm68 
Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Anexo 8 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm69 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos 

Anexo 8 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm70 

Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas em áreas 

submetidas ao regime florestal, dever ser respeitado 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. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III – Anexos Técnicos 

Anexo 8 

Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm71 
Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 
Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm72 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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm73 
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 

Volume II – Relatório Base 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 4 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm74 
Minimizar a dimensão das zonas de trabalho criadas para a execução das fundações dos apoios 

da linha elétrica, de forma a facilitar a sua integração, na fase final dos trabalhos. 

Volume II – Relatório Base 

 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm75 

Os taludes de aterro deverão sempre que possível apresentar inclinações suaves, cristas 

arredondadas, ausência de materiais de grande dimensão à superfície, pedras maiores 

arrumadas na base do talude. Os taludes de escavação devem ter também as cristas 

arredondadas, mas a sua superfície deve ficar em rocha nua, sem material solto a cobrir. 

Volume II – Relatório Base 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 9 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm76 

Programar os trabalhos de forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam a 

descoberto. Durante os períodos de maior pluviosidade, reduzir as movimentações de terras e 

a exposição do solo desprovido de vegetação. 

Medida a aplicar em obra  Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm77 

No caso pouco provável de existirem, os eventuais materiais sobrantes deverão ser 

encaminhados de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 junho. 

Volume II – Relatório Base 

 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES 

Mm78 Não instalar centrais de betão na área de implantação do projeto. Medida a aplicar em obra  Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm79 

Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto, incluindo a área 

afeta ao subparque eólico existente a ser sobreequipado. Excetua-se o material sobrante das 

escavações necessárias à execução da obra. 

Medida a aplicar em obra  Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm80 
Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento 

e encaminhamento dos resíduos/efluentes resultantes da execução da obra. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm81 

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 nos estaleiros, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito 

a operadores licenciados. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm82 

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 Equipa de Acompanhamento Ambiental da obra para que a mesma seja arquivada no Dossier 

de Ambiente da empreitada 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm83 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm84 

Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm85 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm86 

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 onde se 

desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm87 

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). 

Volume II – Relatório Base 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm88 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm89 Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm90 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm91 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm92 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm93 

Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção das águas de 

lavagem das caleiras das autobetoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a 

intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade de recolha das 

bacias de lavagem das autobetoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Finalizadas as betonagens, as bacias de retenção serão aterradas e alvo de 

recuperação/renaturalização. 

Mm94 São proibidas queimas a céu aberto. Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm95 
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. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm96 
Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do seu 

bom funcionamento. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES 

Mm97 

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 

Volume II – Relatório Base 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm98 Limitar a circulação de veículos motorizados por parte do público em geral às zonas de obra. Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm99 
Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao local das 

obras pela circulação de veículos pesados durante a construção. 
Volume II – Relatório Base 

Volume IV – Caderno de Encargos 
FC 

Mm100 

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. 

Volume II – Relatório Base 

Volume IV – Caderno de Encargos 

FC 

Mm101 
Não utilizar explosivos na abertura das fundações do AG 07, dada a proximidade inferior a 1000 

metros da captação mais próxima das águas de nascente Águas do Caramulo (NAS043000). 

Não aplicável Não aplicável 
FC 

PAISAGEM 
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Mm102 

A modelação de taludes ou de outras áreas a recuperar deve privilegiar sempre a utilização de 

materiais (inertes e terra vegetal) obtidos no local, de forma a reduzir as alterações visíveis no 

habitat. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm103 

Atendendo às características e à capacidade regenerativa da vegetação da área de 

implantação do projeto após intervenção humana e atendendo à experiência obtida em 

projetos similares na envolvente deste projeto e ainda às recomendações tecidas pelo ICNF 

em projetos similares, considera-se que, não se deverá proceder a qualquer tipo de 

sementeira após a conclusão das ações de Recuperação Paisagística, uma vez que a área de 

intervenção reúne as condições para que a recolonização vegetal se processe de forma 

natural. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm104 A modelação de taludes de escavação pode ser deixada com rocha originária à vista. Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm105 

As obras que preconizem a modelação do terreno, como por exemplo os acertos do limite dos 

apoios da linha, devem ser "finalizadas" com os materiais obtidos no local, de uma forma 

"artesanal". Este facto permitirá a redução das alterações visíveis no habitat. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm106 

Apresentação de Relatório Mensal do desenvolvimento das obras, fundamentalmente apoiado 

em registo fotográfico. Nestes termos deve ser selecionado um conjunto de pontos 

estrategicamente colocados que permitam fazer os registos mensais e que ilustrem o 

desenvolvimento da obra. Os referidos pontos devem permanecer os mesmos ao longo do 

período de desenvolvimento da obra e devem permitir um campo de visão suficiente que ilustre 

a envolvente ao local das componentes do Projeto a acompanha 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Mm107 
Após a plena entrada em exploração deverá proceder-se à renaturalização dos acessos. Volume III – Anexos Técnicos 

Anexos 8 e 9 
Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm0108 

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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm109 

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 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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm110 
Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 

para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 18 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm111 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 11 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm112 

Na fase de exploração deve-se proceder à monitorização semestral do estado de conservação 

das ocorrências patrimoniais identificadas e que venham a ser identificadas no decurso dos 

trabalhos de implementação do sobreequipamento. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm113 

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. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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Mm114 
Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de 

comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio. 
Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm115 

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 atração para 

aves ou morcegos. 

Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm116 

Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA e à EMFA 

qualquer alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do 

projeto para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

Medida a aplicar em obra Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm117 
Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação 

de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm118 

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. 

Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm119 
Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 

aerogeradores. 
Volume III – Anexos Técnicos - Anexo 15 Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm120 

Caso o funcionamento dos aerogeradores venha a provocar interferência/perturbações na 

receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão 

televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm121 
Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos 

da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 
Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FC 

Mm122 
Assegurar através de Monitorização que a regeneração natural das áreas perturbadas se realiza 

adequadamente, e, na eventualidade de tal não se verificar, devem ser tomadas medidas, para 
Volume III – Anexos Técnicos – Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FC 
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a correção das situações que não revelem níveis de recuperação paisagística satisfatórios a 

submeter à Autoridade de AIA para validação. 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

Mm123 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil dos parques eólicos, 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.  

Volume II – Relatório Base Volume IV – Caderno de Encargos FD 

Mm124 Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. Volume III – Anexos Técnicos – Anexo 17 Volume IV – Caderno de Encargos FD 
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4.2.  ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO DE EXECUÇÃO 

4.2.1. ENQUADRAMENTO 

Conforme já exposto anteriormente, em fase de Estudo Prévio, o Projeto previa a instalação de 9 aerogeradores (2 MW de 

potência unitária). Decorrente das medidas impostas pela DIA, procedeu-se à reavaliação do Projeto e com base numa análise de 

maior detalhe, foi possível proceder a uma otimização do layout dos aerogeradores, introduzindo melhorias do ponto de vista 

económico e ambiental. É importante salientar que a tecnologia eólica tem vindo a sofrer uma forte evolução e neste momento 

os aerogeradores de 2 MW são modelos já completamente ultrapassados, sendo apenas competitiva a instalação de 

aerogeradores com potências de pelo menos 4 MW. 

Aliás neste âmbito, a DIA sugere “(…) a adoção de uma solução que integre uma relocalização de aerogeradores, é possível 

minimizar alguns dos impactes negativos identificados nos fatores ambientais considerados relevantes. Neste sentido, deve ser 

encontrada uma localização alternativa, a apresentar em RECAPE, à proposta apresentada no EIA para os aerogeradores Z01, Z02, 

Z04 e Z09, incluindo fundações, plataforma e acessos dedicados de forma a não afetar a integridade física e visual dos afloramentos 

existentes no local previsto para a sua implantação”. 

Assim, os 9 aerogeradores previstos inicialmente passaram a ser apenas 5 (de 4,8 MW de potência unitária), sendo todos eles 

relocalizados de acordo com o previsto na DIA. Face a estas alterações, verificou-se também a necessidade de relocalizar a 

subestação/edifício de comando, bem como o traçado da Linha Elétrica de 60 kV e consequentemente os acessos ao 

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida (através de cabos subterrâneos) para a subestação a 

construir, a qual por sua vez, através de uma linha elétrica aérea a 60 kV, irá ligar a uma Linha Elétrica de alta tensão existente, 

que faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo (Subparque de Fornelo do Monte). A ligação à Rede Pública 

será feita a partir da subestação do Caramulo, mantendo-se inalteradas todas as infraestruturas existentes de ligação à rede 

pública (RESP) com a implantação deste Sobreequipamento. 

Na Figura 3 estão representadas as localizações dos (9) aerogeradores aprovadas (condicionadas) na anterior fase (Estudo Prévio) 

e as localizações dos (5) aerogeradores do Projeto de Execução em avaliação nesta fase, onde as relocalizações são bem visíveis. 
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Figura 3: Localização dos aerogeradores previstos em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução. 

Nos pontos seguintes procede-se à análise individualizada das principais alterações introduzidas no Projeto, decorrentes da DIA e 

outras que decorrem essencialmente do aprofundamento dos estudos desta fase do Projeto e dos contactos havidos com várias 

entidades locais e regionais, para a devida compatibilização de projetos. 
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4.2.2. ALTERAÇÕES DE PROJETO DECORRENTES DA DIA 

Conforme já descrito nos Antecedentes do Projeto, a conclusão do processo de AIA do projeto em avaliação ocorreu em fevereiro 

de 2018, com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento das medidas da DIA 

em todo o Sobreequipamento do Parque Eólico e respetiva Linha Elétrica.  

Tal situação decorreu do facto de na área de estudo estarem identificadas várias condicionantes, nomeadamente afloramentos 

rochosos, populações de espécies florísticas RELAPE, linhas elétricas, recetores sensíveis, zonas urbanas e ocorrências 

patrimoniais.  

Decorrente das medidas inscritas na DIA e da enorme evolução da tecnologia eólica, na presente fase de Projeto de Execução, o 

número de aerogeradores foi reduzido (9 aerogeradores em fase de Estudo Prévio e 5 aerogeradores em fase de Projeto de 

Execução) tendo-se procedido à relocalização de todos os aerogeradores com vista a minimizar ainda mais os impactes 

identificados e a cumprir com as condicionantes impostas na DIA. 

De modo a elucidar sobre o desenvolvimento do Projeto e nomeadamente dos esforços efetuados com vista ao cumprimento da 

DIA e à implantação do Sobreequipamento, procede-se seguidamente à descrição do posicionamento dos aerogeradores do 

Projeto de Execução face ao Estudo Prévio. 

Conforme já referido anteriormente, foram suprimidas 4 estruturas (Z01, Z03, Z07 e Z08) promovendo desde logo uma menor 

afetação direta na área de intervenção e uma diminuição da consequente afetação visual (vide Figura 3) .  A área de intervenção 

relativamente à fase de EIA manifesta-se de alguma forma semelhante, verificando-se uma ligeira contração pela supressão de 

dois aerogeradores nas estremas norte e sul, designadamente os aerogeradores Z01 e Z07. As áreas de implantação dos 

aerogeradores no novo layout não diferem muito das propostas inicialmente e a Linha Elétrica segue um desenvolvimento idêntico 

ao proposto no Estudo Prévio, considerando-se que as principais alterações decorrem da localização distinta da 

Subestação/Edifício de Comando, e da supressão de 4 aerogeradores e aumento da altura destas estruturas de 135 m para 179,5 

m. Também na fase anterior não estava definida a localização e dimensão do estaleiro. 

Relativamente ao aerogerador CZ01, “anterior Z04”, que interferia com uma Linha Elétrica existente, foi relocalizado, sendo que 

a nova localização, coincide com a Estação Remota do Caramulo, propriedade da ANACOM. Neste sentido, o proponente 

desenvolveu conversações com esta entidade de forma a relocalizar a Estação Remota, obtendo-se o respetivo acordo em 

23/10/2020 (vide Anexo 2 do Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01).   

Importa referir também que as novas localizações permitiram maiores afastamentos aos afloramentos rochosos, salvaguardando 

estes elementos notáveis. O aerogerador CZ02  (“anterior Z09”) embora relocalizado, coincide ainda  com uma área de rocha 

aflorante, mas sem grande relevância cénica (vide Figura 4) e o afloramento rochoso notável, outrora afetado pelo aerogerador 

Z02, foi evitado, não interferindo o atual aerogerador CZ05(C08) com nenhum destes elementos rochosos (vide Figura 5). 
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Figura 4: Área de implantação do aerogerador CZ02. 

 

Figura 5: Área de implantação do aerogerador CZ05(C08) evitando os blocos rochosos anteriormente afetados pelo aerogerador Z02. 
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Como referido, o aerogerador CZ01 localizar-se-á junto da Estação da ANACOM numa área de pastagens, suprimindo o antigo 

aerogerador Z04, os aerogeradores CZ03 e CZ04 coincidirão também com áreas de pastagens presentes na cumeada mais baixa, 

a sul, sendo que estes últimos “substituirão” os aerogeradores do layout de estudo prévio Z05 e Z06. O aerogerador CZ05(C08) 

encontra-se localizado na base do cume demarcado pelo vértice geodésico de Cruzinha, “substituindo” o antigo Z02 que interferia 

com afloramentos e blocos rochosos de valor cénico notável, sendo que apenas na localização do aerogerador CZ02 não foi 

possível evitar elementos de maior valor, verificando-se, no entanto, que este interfere apenas com uma área de rocha aflorante, 

sem grande relevância cénica. 

A abertura de acessos de modo a dar acessibilidade às áreas de implantação dos aerogeradores, previu nas duas versões, 

preferencialmente a beneficiação de caminhos existentes, nomeadamente dos acessos construídos para o Parque Eólico original. 

A versão inicial (EIA) previa a construção de acessos numa extensão total de 1 547 m, enquanto a versão atual prevê cerca de 1 

051 m. 

O atual aerogerador CZ01, localizado a nordeste da localização original, permite a redução significativa do troço a construir. Este 

acesso tem de ser novo, pois só assim são garantidas as exigências geométricas das vias de transporte destas estruturas. Neste 

caso específico, a utilização do acesso existente não permitiria assegurar um troço reto com cerca de 100 m junto à plataforma, 

necessário para montagem da lança da grua. 

A abertura da vala de cabos, em Estudo Prévio, previa-se a necessidade de abertura de valas numa extensão total de 3 648 m, 

implicando a afetação de uma área de cerca de 2 189 m2. Na versão atual são necessárias valas numa extensão de 3 410 m, 

afetando uma área de 2 046 m2. Em ambas as versões do Projeto o traçado da vala desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos 

acessos existentes, pelo que, à semelhança destes, se afigura que não impliquem alterações e afetações significativas. 

A vala de cabos entre os atuais aerogeradores CZ03 e CZ04 desenvolve-se neste layout ligeiramente a ocidente da proposta inicial, 

evitando assim a afetação dos afloramentos rochosos existentes. 

A implantação da subestação/edifício de comando mudou de localização relativamente à versão inicial, encontrando-se agora 

localizada ligeiramente a nascente, mas sensivelmente à mesma cota altimétrica e coincidindo com o mesmo tipo de ocupação 

do solo (prados). A nova área de implantação da subestação, que apresenta uma variação de cotas nula, foi selecionada de modo 

a gerar taludes sem qualquer expressão e um balanço de terras de aterro e escavação também diminuto, enquadrando-se na 

morfologia do terreno, induzindo assim impactes estruturais pouco significativos. 

Relativamente à Linha Elétrica aérea a 60 kV,  esta previa inicialmente um comprimento de  1 400 m, verificando-se que, no Projeto 

atual, apresenta uma extensão ligeiramente superior (1 476 m), resultado da implantação rigorosa desta estrutura no terreno e 

da alteração da localização da subestação de origem (vide Figura 6). 
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Figura 6: Implantação da Linha Elétrica a 60 kV em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução. 

A Linha Elétrica apresenta um traçado muito semelhante, ao previsto na fase de Estudo Prévio, tendo sido assegurada a mínima 

afetação possível das espécies arbustivas e arbóreas autóctones (Medida de Minimização 30 da DIA).   

Face ao exposto, é possível concluir que o layout otimizado em fase de RECAPE se assume mais favorável do que o proposto em 

Estudo Prévio. 
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4.3. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA 

Conforme já descrito anteriormente o Projeto em análise obteve uma DIA favorável condicionada à implementação das medidas 

nela descritas, demostrando-se neste ponto a conformidade do Projeto com o documento indicado. 

No que respeita à DIA, e face aos impactes ambientais decorrentes do Projeto, estabeleceram-se as condições para o 

desenvolvimento do Projeto de Execução, em termos das medidas de minimização dos impactes para as Fases de Construção e 

Exploração, tendo como objetivo reduzir a sua magnitude e significância nos fatores ambientais mais sensíveis. 

Tendo em consideração a complexidade da DIA, optou-se por descrever as medidas nela definidas, de modo a facilitar a verificação 

da conformidade do PE relativamente às mesmas. Para tal, adotou-se a estrutura da DIA, abordando no subcapítulo 4.3.1 

Conformidade do Projeto de Execução - Condicionantes, as condicionantes do parecer emitido (C), no subcapítulo 4.3.2 

Conformidade do Projeto de Execução – Elementos a apresentar, os elementos a entregar em fase de RECAPE (E), no subcapítulo 

4.3.3 Conformidade do Projeto de Execução – Medidas de Minimização, as medidas de minimização e de compensação (Mm) e, 

no Volume V: RECAPE.SPE.Caramulo.PGM.26.01 – Plano Geral de Monitorização, os programas de monitorização (PM), 

pormenorizados em Volume específico do RECAPE. Das medidas de minimização analisadas, muitas delas correspondem a regras 

ou procedimentos de comportamento em obra, que serão integradas no dossier técnico da obra e que foram para isso, 

sistematizadas num volume próprio do RECAPE designado de Volume IV: RECAPE.SPE.Caramulo.CE.26.01 – Cláusulas Ambientais 

Integradas no Caderno de Encargos da Obra. 

4.3.1. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO - CONDICIONANTES 

Na DIA emitida para este Projeto, são enumeradas 3 condicionantes, que se transcrevem de seguida, apresentando-se 

simultaneamente evidências do seu cumprimento em fase de Projeto de Execução. 

C1: “Relocalizar os aerogeradores Z01, Z02, Z04 e Z09, incluindo fundações, plataformas e acessos dedicados, de forma a não afetar a 

integridade física e visual dos afloramentos existentes e de forma a minimizar a afetação de habitats ou espécies RELAPE”. 

Com a diminuição no número de estruturas, é possível desde logo promover uma menor área de afetação direta e reduzir os 

respetivos impactes ambientais uma vez que se optou por locais que não afetassem a integridade física e visual dos afloramentos 

existentes e a afetação de habitats ou espécies RELAPE. Nesse sentido, procedeu-se à supressão do aerogerador Z01 (vide Figura 

3), que afetava áreas de elevada Qualidade Visual. 

O aerogerador Z02 que interferia com afloramentos e blocos rochosos de valor cénico notável, foi relocalizado a noroeste, sendo 

“substituído” pelo aerogerador CZ05(C08) (vide Figura 3) que se encontra localizado na base do cume demarcado pelo vértice 

geodésico de Cruzinha. Este aerogerador (Z02) também afetava  áreas de elevada Qualidade Visual. 
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O aerogerador Z04 que interferia com uma Linha de Média Tensão da EDP foi relocalizado mais a norte passando a designar-se 

CZ01 (vide Figura 3). A nova localização fica próxima da Estação Remota do Caramulo, no entanto o Proponente chegou a acordo 

(vide Anexo 2 do Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01) com esta entidade no sentido de relocalizar a Estação Remota. 

Por fim, o aerogerador Z09 que em fase de EIA se localizava próximo da Linha Elétrica de Média Tensão Tondela-Caramulo (entre 

os apoios 74 e 75) foi relocalizado a este, sendo “substituído” pela aerogerador CZ02 (vide Figura 3), sendo que neste aerogerador 

não foi possível evitar a afetação de uma área de rocha aflorante, mas grande relevância cénica. Também este aerogerador, em 

fase de Estudo prévio afetava áreas de elevada Qualidade Visual. 

C2: “Relocalizar a Estação Remota do Caramulo de monitorização existente perto do marco da Cruzinha, por forma a compatibilizar o seu 

correto funcionamento com a implantação do projeto. O projeto de relocalização deve ter o acordo da ANACOM, o qual deve ser demonstrado 

em sede de RECAPE”. 

Foi celebrado um acordo, entre o Proponente e a entidade ANACOM, responsável pela Estação Remota do Caramulo (vide Anexo 

2 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos), que permite compatibilizar o seu correto funcionamento 

com a implantação do Projeto. 

C3: “Não afetação da área arborizada e referenciada na Portela do Guardão e do bosquete do "Viveiro do Guardão" com grande interesse 

ambiental e paisagístico”. 

O Projeto não se encontra a afetar a área arborizada e referenciada na Portela do Guardão e do bosquete do "Viveiro do Guardão 

(vide Anexo 3 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos).  

4.3.2. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – ELEMENTOS A APRESENTAR 

Conforme já descrito anteriormente o Projeto em análise obteve uma DIA favorável condicionada, ao cumprimento das 

condicionantes referidas, à implementação das medidas de minimização e também à apresentação de elementos. Neste ponto, 

apresentamos os “elementos a apresentar” em fase de RECAPE, descritos na DIA. 

E1: “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”. 

De forma a dar resposta a este ponto da DIA, relacionou-se a forma como as alterações no Projeto decorrentes das condições 

impostas na DIA, se traduzem na (ainda mais eficaz) minimização dos impactes provocados no Sobreequipamento do Parque 

Eólico no ambiente. Desta forma, foram analisados todos os descritores contemplados em fase de Estudo Prévio (designadamente, 

geologia, geomorfologia e hidrogeologia, solo e uso do solo, clima, recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente sonoro, fauna, 

flora, vegetação, habitats e biodiversidade, paisagem, socioeconomia, ordenamento e condicionantes e património), dando-se 

particular importância à reavaliação dos respetivos impactes e sua comparação com a fase de Estudo Prévio.  
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No  que respeita ao Clima e Qualidade do Ar foi feita uma análise “macro” uma vez que não se verificam alterações destes 

descritores na situação atual e consequentemente ao nível dos respetivos impactes, apesar das alterações ocorridas no layout do 

Projeto. Quanto ao Ordenamento e Condicionantes, contrariamente, procedeu-se a uma análise mais detalhada, por se verificar 

fundamental fazer uma nova análise de condicionantes, dado que ocorreram alterações no Projeto, nomeadamente no número 

e localização dos aerogeradores.  A referida abordagem a cada um dos descritores é feita de seguida e poderá aparecer no corpo 

deste documento, ou ser remetida para anexo, de acordo com a complexidade da análise. 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

ANEXO 4 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos – GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

SOLO E USO DOS SOLO 

ANEXO 5 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos – SOLO E USO DOS SOLO 

CLIMA 

Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, este descritor não carece de 

análise, mantendo-se os resultados aí apresentados. 

RECURSOS HIDRICOS 

ANEXO 6 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos – RECURSOS HIDRICOS 

E 1.5 – QUALIDADE DO AR 

Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, este descritor não carece de 

análise, mantendo-se os resultados aí apresentados. 

AMBIENTE SONORO 

ANEXO 7 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos – Relatório de Ensaio Acústico. 

FAUNA, FLORA, VEGETAÇÃO, HABITATS E BIODIVERSIDADE 

ANEXO 8 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos - FAUNA, FLORA, VEGETAÇÃO E BIODIVERSIDADE 
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PAISAGEM 

ANEXO 9 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos - PAISAGEM 

SOCIOECONOMIA 

No que respeita ao descritor Socioeconomia, a DIA considera como um “fator ambiental relevante”, dadas as características e 

dimensão do Projeto e do seu local de implantação. Refere ainda que “foram identificados impactes positivos significativos a nível 

nacional e regional e local, a saber: 

 Melhoria da gestão da energia no quadro da política energética nacional; 

 Contribuição para o crescimento de forma sustentada das capacidades permanentes de produção energética; 

 Diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica importados; 

 Evita a saída de divisas, já que em termos energéticos, Portugal apresenta uma balança comercial largamente deficitária; 

 Fomento da utilização de tecnologias energéticas avançadas e desenvolvimento do conhecimento nesta área 

tecnológica”. 

Em fase de Projeto de Execução, não se prevê alterações ao nível socioeconómico, pelo que se considera que não haverá novos 

impactes induzidos, além de que, de acordo com já referido, os impactes a este nível serão de caráter positivo. 

ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

 ANEXO 10 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos – ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

PATRIMÓNIO 

ANEXO 11 do Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos - PATRIMÓNIO 

 

 

 

 

E2: Plano de acessos para a construção da Linha Elétrica. 

É apresentado no Anexo 12 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE, o Plano de Acessos 

para a construção da Linha Elétrica. 

E3: “Deliberação das Assembleias de Compartes que tutelam a área relativamente ao projeto a concordar com a instalação do projeto, tal 

como estabelecido no Dec. Lei n 068/93 alterado pelo Dec. Lei nº 72/14 de 02 de maio e obtida delegação de competências para as Juntas de 

Freguesia celebrarem os respetivos contratos de cessão de exploração”. 

É apresentado no Anexo 13 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE o solicitado. 
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E4: “Análise pormenorizada da afetação das áreas sujeitas a Regime Florestal Parcial. Esta análise deverá incluir o cálculo da área ocupada 

por todas as estruturas do PE em Regime Florestal Parcial, com vista à posterior avaliação pelo ICNF e realização do respetivo processo de 

indeminização pelo abate prematuro de arvoredo”. 

Os elementos solicitados são apresentados na Tabela 3 do subcapítulo 2.2. Análise de Condicionantes e Respetivos Impactes do  

Anexo 10 (Ordenamento) do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE. 

E5: “Elementos comprovativos do cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 327/90 de 22 de outubro com a redação dada pelo Decreto-Lei 

nº 55/2007 de 12 de março, relativamente a povoamentos florestais percorridos por incêndios há menos de 10 anos”. 

Os elementos solicitados são apresentados no Anexo 14 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do 

RECAPE. 

E6: “Plano de acompanhamento de ambiental da obra. A planta de condicionamentos deve incluir os aspetos a salvaguardar considerados na 

presente DIA”. 

É apresentado no Anexo 15 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE, o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

E7: “Programas de monitorização, nomeadamente da Avifauna e Quirópteros, da flora e vegetação e do Ambiente Sonoro nos termos referidos 

na presente DIA”. 

É apresentado no Volume V - RECAPE.SPE.Caramulo.PGM.26.01, os programas de monitorização, nomeadamente da Avifauna e 

Quirópteros, da Flora e Vegetação e do Ambiente Sonoro. 

E8: “Apresentação dos Relatórios de Monitorização da Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros, relativos à situação de referência (Ano 0)”. 

De acordo com o exigido na DIA são apresentados no Anexo 16 do Volume III – RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos 

do RECAPE, os resultados da monitorização do Ano 0 da Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros. 

4.3.3. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de minimização previstas na DIA para a fase de Projeto estão contempladas no Projeto de Execução. Todas as medidas 

de minimização, relativas à fase de construção, exploração e desativação, estão transpostas no Volume IV – 

RECAPE.SPE.Caramulo.26.01.CE - Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra e as evidências do seu 

cumprimento estão no subcapítulo 4.1. Introdução e também no subcapítulo 4.5 Inventário das Medidas de Minimização.  
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4.4. PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS  

É apresentado no  Anexo 17 do Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do RECAPE, o Plano de Recuperação 

das Áreas Intervencionadas.  

4.5. INVENTÁRIO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No presente ponto pretende-se produzir um inventário das medidas de minimização, divididas pelas fases do Projeto 

(construção/exploração), de modo a permitir uma rápida consulta e perspetiva das ações a desenvolver em cada fase. O objetivo 

deste inventário é produzir um documento operacional que facilite a verificação da aplicação das medidas em cada fase do Projeto.  

Não se descrevem neste ponto as medidas da DIA que correspondem a orientações para a elaboração do Projeto de Execução – 

a conformidade do PE com estas medidas é amplamente descrita nos capítulos anteriores. Também não são transcritas as medidas 

que foram cumpridas pela elaboração do presente RECAPE.  

Deste modo, a função da tabela seguinte é produzir um inventário das medidas de minimização que deverão ser adotadas de ora 

em diante, nas várias fases de implementação do Projeto em análise, de modo a facilitar a sua aplicação e verificação.  

A maior parte das medidas propostas para a fase de construção serão implementadas pelo Empreiteiro, enquanto na fase de 

exploração será o Proponente a principal entidade operacional das medidas. 

Todas as medidas de minimização (fase construção, exploração e desativação) encontram-se incluídas nas Cláusulas Ambientais 

do Caderno de Encargos da Obra: Volume IV - RECAPE.SPE.Caramulo.CE.26.01. 

Tabela 5: Síntese das medidas de minimização a adotar nas fases de pré-construção, construção e exploração. 

FASE NOME REFERÊNCIA DA DIA 
DOCUMENTO QUE 

TRANSCREVE A DIA 
RESPONSABILIDADES 

Pr
é-

co
ns

tr
uç

ão
 

Informação/divulgação do programa de execução 

das obras ao público interessado e entidades 

oficiais 

Mm 38 (1) 

CA do CE (2) 

Proponente 

Mm 39 Proponente 

Mm 41 Empreiteiro 

Calendarização dos trabalhos de forma a 

minimizar a perturbação da população  
Mm 33 Empreiteiro 

Co
ns

tr
uç

ão
 

Respeitar o exposto planta de condicionantes 
Mm 31  

CA do CE 

Empreiteiro 

Mm 32 Empreiteiro 

Sensibilização ambiental dos trabalhadores Mm 37 Empreiteiro 
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FASE NOME REFERÊNCIA DA DIA 
DOCUMENTO QUE 

TRANSCREVE A DIA 
RESPONSABILIDADES 

Sinalização e segurança  

Mm 49 Empreiteiro 

Mm 55 Empreiteiro 

Mm 58 Empreiteiro 

Mm 59 Empreiteiro 

Mm 64 Empreiteiro 

Mm 70 Empreiteiro 

Medidas a adotar na circulação de veículos e 

funcionamento de maquinaria  

Mm 48 Empreiteiro 

Mm 73 Empreiteiro 

Mm 96 Empreiteiro 

Mm 97 Empreiteiro 

Mm 98 Empreiteiro 

Mm 99 Empreiteiro 

Medidas a adotar nas ações de desmatação, 

limpeza, decapem dos solos, escavação e 

movimentação de terras  

Mm 34 Empreiteiro 

Mm 65 Empreiteiro 

Mm 66 Empreiteiro 

Mm 67 Empreiteiro 

Mm 68 Empreiteiro 

Mm 69 Empreiteiro 

Mm 71 Empreiteiro 

Mm 72 Empreiteiro 

Mm 74 Empreiteiro 

Mm 75 Empreiteiro 

Mm 76 Empreiteiro 

Mm 77 Empreiteiro 

Mm87 Empreiteiro 

Mm 88 Empreiteiro 

Mm 90 Empreiteiro 
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FASE NOME REFERÊNCIA DA DIA 
DOCUMENTO QUE 

TRANSCREVE A DIA 
RESPONSABILIDADES 

Medidas a adotar no escoamento e captações de 

águas  
Mm 36 Empreiteiro 

Promoção da socioeconomia - recurso a mão-de-

obra, produtos e serviços locais  
Mm 63 Empreiteiro 

Condicionantes à localização de estaleiros e 

parques de materiais, e operações de 

fornecimento e manutenção dos mesmos  

Mm 43 Empreiteiro 

Mm 44 Empreiteiro 

Mm 91 Empreiteiro 

Monitorização das águas residuais e meio recetor  Mm 45 Empreiteiro 

Acompanhamento arqueológico da fase de obra 

Mm 54 Empreiteiro 

Mm 57 Empreiteiro 

Mm 60 Empreiteiro 

Mm 61 Empreiteiro 

Mm 62 Empreiteiro 

Sistema de gestão de resíduos e efluentes da obra 

Mm 47 Empreiteiro 

Mm 80 Empreiteiro 

Mm 81 Empreiteiro 

Mm82 Empreiteiro 

Mm 83 Empreiteiro 

Mm 84 Empreiteiro 

Mm 85 Empreiteiro 

Mm 86 Empreiteiro 

Mm 92 Empreiteiro 

Mm 93 Empreiteiro 

Mm 94 Empreiteiro 

Gestão de materiais  

Mm 46 Empreiteiro 

Mm 78 Empreiteiro 

Mm 79 Empreiteiro 

Mm 89 Empreiteiro 
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FASE NOME REFERÊNCIA DA DIA 
DOCUMENTO QUE 

TRANSCREVE A DIA 
RESPONSABILIDADES 

Mm 95 Empreiteiro 

Ex
pl

or
aç

ão
 

Condicionantes às operações de fornecimento e 

manutenção  

Mm 107 

CA do CE 

Proponente 

Mm 109 Proponente 

Mm 113 Proponente 

Mm 119 Proponente 

Mm 122 Proponente 

Sinalética e  iluminação 

Mm 114 Proponente 

Mm 115 Proponente 

Mm 116 Proponente 

Mm 120 Proponente 

Mm 121 Proponente 

Gestão de resíduos  

Mm 94 Proponente 

Mm 117 Proponente 

Mm 118 Proponente 

(1) Mm: Medida de minimização  
(2) CA do CE: Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos 

4.6. CONSULTA PÚBLICA  

No âmbito da consulta pública referente ao Estudo de Impacte Ambiental do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, 

pronunciaram-se as seguintes entidades:  

 Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

 Direção-Geral do Território (DGT) 

 Direção geral de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C) 

 Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 Turismo de Portugal 

 SEPNA 

 EDP distribuição 

Sintetiza-se, em seguida, os aspetos mais relevantes destes contributos. 
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A DGADR informa nada ter a opor ao Projeto em avaliação. 

A DGT informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do Projeto não constitui impedimento para as atividades 

por si desenvolvidas. No entanto, e no que à cartografia diz respeito, alerta para questões de caracter técnico legal que, a não 

serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do Projeto. 

A DRAP Centro informa que não existem áreas de RAN, de aproveitamentos hidroagrícolas, ou qualquer outro uso relevante, pelo 

que nada tem a opor ao Projeto. 

O EMFA informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea. 

O SPENA informa nada ter a opor ao Projeto. 

O Turismo de Portugal informa que do ponto de vista do turismo nada há a opor ao Projeto, mas sublinha os potenciais impactes 

na paisagem e no património arqueológico pelo que, realça, deverão ser implementadas as medidas de minimização previstas, 

bem como o plano de recuperação das áreas intervencionadas. 

A EDP, distribuição verificou existirem possíveis interferências com infraestruturas elétricas existentes na zona, designadamente: 

 Interferência entre o novo aerogerador Z04 e uma linha de média tensão (vão entre apoio n.º 6 e o posto de 

transformação n.º 445). 

 Proximidade entre o aerogerador Z09 e a linha de média tensão Tondela-Caramulo entre apoios 74 e 75. 

Na fase de implantação dos aerogeradores, realça, deverão ser confirmadas e garantidas as distâncias regulamentares de 

segurança as infraestruturas de média tensão existentes. 

Eventuais alterações às infraestruturas elétricas existentes serão comparticipadas de acordo com a legislação em vigor. 

Da análise das exposições recebidas, não resulta qualquer oposição ao Projeto. No entanto, considera-se que deverão ser 

acauteladas as possíveis interferências com infraestruturas elétricas existentes na zona, para ser asseguradas as distâncias 

regulamentares de segurança dos aerogeradores em relação as infraestruturas de média tensão existentes. 

Por fim, fora do período de consulta pública foi recebido um parecer proveniente da ANACOM, que adverte para o facto de os 

aerogeradores, que constituem o Projeto, se situarem próximo da estação remota do Caramulo. O parecer foi analisado pela 

Comissão de Avaliação como Parecer externo devido a ter chegado já fora do período da consulta pública, tendo sido resumido 

no capítulo anterior. 
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5. CONCLUSÃO 

No âmbito da legislação da Avaliação de Impacte Ambiental, pretendeu-se com o presente documento demonstrar a 

conformidade do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, com a Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) referente ao Projeto em fase de Estudo Prévio.  

Na presente fase, em resultado da articulação entre o promotor, a equipa projetista e a equipa ambiental, e com base numa 

análise de maior detalhe, dos estudos desenvolvidos, introduziram-se alterações no Projeto de Execução, que permitiram a 

minimização dos impactes. Face ao Projeto da Fase de Estudo Prévio, o presente Projeto de Execução contempla a redução do 

número de aerogeradores, assim como a reformulação completa do layout inicialmente definido.  

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio Projeto e com a sistematização das que se aplicam 

à fase de construção nas Cláusulas Ambientais Integradas no Caderno de Encargos da Obra, considera-se haver garantia de uma 

significativa minimização de impactes.  

São igualmente propostos Planos de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (PAAO), assim como Planos de Monitorização Ambiental, para a Flora e Vegetação, Avifauna, Quirópteros e Ambiente 

Sonoro, que pretendem salvaguardar situações de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas 

preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes identificados.  

Considera-se assim que o presente documento, assim como as alterações e avaliações realizadas nesta fase de Projeto,  as medidas 

de minimização de impacte propostas para as fases de construção e de exploração, a implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental da Obra e do Plano Geral de Monitorização Ambiental, demonstram a conformidade do Projeto de Execução com as 

condições estabelecidas na DIA. 
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