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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 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, foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), para procedimento de 
verificação da conformidade ambiental do projeto de execução, o Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (RECAPE) do "Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo", bem como os 
projetos de execução do parque eólico e da linha elétrica. 

A Direção-Geral de Energia e Geologia é a entidade licenciadora do projeto e o proponente é a GENERG 
Ventos do Caramulo Sobre Equipamento S.A.. De acordo com o definido no artigo 8.º do diploma 
mencionado, a autoridade de AIA competente é a APA, I.P.. 

Este procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução teve início a 30 de 
novembro de 2020, data em que se considerou estarem reunidos todos os elementos necessários à 
correta instrução do processo. 

Considerando que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 09 de fevereiro de 2018, 
entendeu a APA, I.P. manter a constituição inicial da Comissão de Avaliação (CA), fase de estudo prévio. 
Assim, ao abrigo do artigo 14.º do diploma acima referido, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, 
nomeou uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA, I.P.), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Instituto Superior de Agronomia / Centro 
de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques (Coordenação) 

 APA/DCOM - Dr.ª Clara Sintrão (Consulta pública) 

 APA/DGA - Eng.ª Maria João Leite (Ambiente sonoro) 

 DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa (Aspetos Técnicos do Projeto) 

 DGPC - Dr. João Marques (Património Cultural) 

 CCDR Centro – Eng.ª Cristina Seabra (Solos e uso do solo, Socioeconomia, Qualidade do Ar e 
Ordenamento do Território 

 ICNF – Eng. Jacinto Diamantino (Sistemas Ecológicos) 

 ISA/CEABN - Arq. Pais. João Jorge (Paisagem) 

O RECAPE objeto da presente análise, datado de outubro de 2020, é da responsabilidade da empresa 
SINAMBI – Consultores, Lda, sendo composto pelos seguintes volumes:  

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

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

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

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

 Volume V: RECAPE.SPE.Caramulo.PGGA.26.01 – Plano Geral de Gestão Ambiental 

O RECAPE foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução, da responsabilidade 
da GENERG, Ventos do Caramulo, Sobre Equipamento, S.A.. 
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O presente Parecer visa proceder à verificação da conformidade do projeto de execução da 
"Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo", com o determinado na Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA visa ainda avaliar a eficácia das medidas previstas para evitar, minimizar 
ou compensar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos, bem como, se necessário, 
determinar a adoção de novas medidas. 

 

2. ANTECEDENTES 

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

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 33 aerogeradores. 

Em 2015, sendo intenção da GENERG desenvolver o projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do 
Caramulo, foi apresentado 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, no sentido de 
se obter uma parecer sobre a verificação da aplicabilidade do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental (RJAIA). 

Na sequência de pronúncia da Agência Portuguesa do Ambiente (ofício S048637- 201509-DAIA.DAP), a 
entidade licenciadora (DGEG) informou o proponente, que o referido projeto se enquadra na alínea b) do 
ponto 3 do Artigo 1.° do anexo II do diploma referido, estando portanto sujeito a procedimento de AIA. 

Foi então elaborado o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua redação atual, no período compreendido entre os meses de setembro de 2016 e maio 
de 2017. O EIA do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo - Estudo Prévio” foi apresentado à 
APA e, em 26 de julho de 2017, após a receção de todos os elementos necessários, teve início o respetivo 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, que culminou na emissão da DIA, a 09 de fevereiro de 
2018, Favorável Condicionada. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

3.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto visa contribuir para o aumento da produção anual de energia elétrica através da instalação de 
capacidade adicional num parque eólico existente. Em fase de Estudo Prévio, o Projeto previa a instalação 
de 9 aerogeradores (Z01 a Z09) com 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 também em parte 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 a 60 kV associada, também 
foi objeto de alteração (face ao apresentado na fase de estudo prévio). 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução - AIA N.º 2971 

 

“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” 

3 

 

3.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto em estudo fica 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. 

 

Figura 1. Anterior enquadramento administrativo do projeto (Fonte: RECAPE, RB) 

 

A Tabela seguinte 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 1 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. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução - AIA N.º 2971 

 

 

“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” 

4 

Quadro 1 - Divisão administrativa do Projeto de Execução, freguesias atravessadas 
pelo Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. (Fonte: RECAPE, RB) 

 

 

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 (ver Figura 
seguinte). 

 

Figura 2. Enquadramento administrativo atual do projeto (Fonte: RECAPE, RB) 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo será composto por: 

 5 Aerogeradores (AG) da marca NORDEX de 4,8 MW e 105 m de altura e respetivas plataformas 
de apoio à montagem (ver Figura seguinte); 

 Linha Elétrica aérea de Alta Tensão, a 60 kV, com uma extensão de 1.476 m, e respetivos apoios 
(total de 9 apoios mas apenas 7 abrangidos pelo projeto*); 

 Subestação e Edifício de Comando adjacente; 

 Acessos a construir numa extensão de cerca de 1.051 m; 

 Acessos a beneficiar numa extensão de cerca de 1.852 m; 

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

 Estaleiro de apoio à obra. 

* No RECAPE foram estudados 9 apoios para a Linha Elétrica aérea a 60kV, no entanto, apenas 7 são apoios a construir. 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. 

 

 

Figura 3. Alçado e planta de um aerogerador (Fonte: Elementos do projeto) 
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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, o 
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. 

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. 

De entre os Projetos associados, há a considerar a Linha Elétrica aérea a 60 kV numa extensão de cerca de 
1.476 m, que irá ligar a uma Linha Elétrica de Alta Tensão existente, que faz a ligação entre as subestações 
da Bezerreira e do Caramulo. 

Está ainda 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. 

 

3.4. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

Fase de construção 

O prazo previsto para a execução da obra será de cerca de 9 meses, conforme cronograma apresentado 
na Tabela seguinte. 
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Quadro 2 - Cronograma dos trabalhos previstos para a construção do Sobreequipamento 
do Parque Eólico do Caramulo. (Fonte: RECAPE, RB) 

 

 

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. 

 

3.5. ALTERAÇÕES DE PROJETO (FACE AO ESTUDO PRÉVIO) 

Conforme 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, 
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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 passam 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 seguinte estão representadas as localizações dos (9) aerogeradores aprovadas (condicionadas) 
na anterior fase (Estudo Prévio) e as (re)localizações dos (5) aerogeradores do Projeto de Execução em 
avaliação nesta fase. 

 

Figura 4. Localização dos aerogeradores previstos em fase de Estudo Prévio 
e em fase de Projeto de Execução. (Fonte: RECAPE, RB) 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução - AIA N.º 2971 

 

“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” 

9 

 

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, foram suprimidas 4 estruturas (Z01, Z03, Z07 e Z08) promovendo desde logo uma 
menor afetação direta na área de intervenção. 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 (apresentado no 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 e o 
afloramento rochoso notável, outrora afetado pelo aerogerador Z02, foi evitado, não interferindo o atual 
aerogerador CZ05(C08) com nenhum destes elementos rochosos. 

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 
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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 
(ver Figura seguinte). 

 

Figura 5. Implantação da Linha Elétrica a 60 kV em fase de Estudo Prévio 
e em fase de Projeto de Execução. (Fonte: RECAPE, RB) 
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4. APRECIAÇÃO 

4.1. APRECIAÇÃO GLOBAL DO RECAPE 

Nesta seção foi feita uma análise ao RECAPE tendo por base as “Normas técnicas para a elaboração de 
Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” 1.  

Desde logo, e no que se refere à justificação do projeto, salienta-se a ausência deste subcapítulo no 
RECAPE, tornando necessário recorrer ao anterior EIA: “a instalação de potência adicional permitirá um 

maior aproveitamento da produtividade da atual instalação” (parque eólico existente). Contudo, 
tratando-se de um sobreeequipamento, tal pode ser considerado pouco relevante. Refira-se apenas que, 
sendo a atual potência instalada de 90 MW e a potência adicional a instalar de 24,00 MW (5 aerogeradores 
x 4,8 MW), este incremento revela-se bastante significativo e deveria ter sido indicado. 

Quanto à “descrição e caracterização do projeto de execução” constatou-se que é apresentada uma 
descrição da totalidade do projeto no RECAPE, incluindo as suas características físicas, com o detalhe 
considerado adequado para esta fase. Não obstante, esta descrição deveria ter sido acompanhada pela 
remissão para um anexo com os principais elementos (escritos e desenhados) do projeto. Refira-se que 
esta informação apenas consta no documento “MD+PD Sobreequipamento CARAMULO_signed.pdf”, o 
qual inclui a memória descrita e as peças desenhadas do projeto, mas não faz parte dos volumes do 
RECAPE. 

Constatou-se ainda que a descrição do projeto apresentado no RECAPE não parece estar coerente com as 
peças escritas e desenhadas dos projetos de execução. Com efeito, o RECAPE apresenta o projeto do 
Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo como sendo composto por “5 Aerogeradores (AG) da 

marca NORDEX de 4,8 MW e 105 m de altura e respetivas plataformas de apoio à montagem (…)” e por 
uma “Linha Elétrica aérea de Alta Tensão, a 60 kV, com uma extensão de 1.476 m, e respetivos apoios 

(…)”, enquanto que, nos elementos dos projetos de execução, o projeto do sobreequipamento versa sobre 
a instalação de 4 aerogeradores perfazendo uma potência instalada de 4x4.800 kW (19.200 kW), conforme 
figura seguinte:  

                                                      

1https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos-DocumentosOrientacao/Documentos-

Orientacao/Normas%20Tecnicas%20para%20a%20elaborao%20de%20EIA%20E%20RECAPE%20de%20projetos%20no%20abrangidos%20pelas
%20portarias%20do%20regime%20LUA.pdf 
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Figura 6. Aerogeradores associados ao projeto do sobreequipamento propriamente dito 
(Fonte: projeto de execução do sobreequipamento): 

 

O 5.º aerogerador (identificado como C08) não será adstrito ao sobreequipamento mas sim ao aumento 
de potência do Parque Eólico em si, com uma máquina idêntica. Também resulta que esta 5.ª máquina 
não utilizará a linha de 60 kV em apreço mas sim outra já construída, conforme se pode observar na figura 
seguinte. 
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Figura 7. Aerogerador associado ao aumento de potência do Parque Eólico 
(Fonte: 2º Aditamento ao Projeto de Licenciamento, Alteração): 

 

Relativamente à “caracterização das eventuais alterações do projeto de execução relativamente ao 
estudo prévio ou anteprojeto, e respetiva justificação técnica” esta informação pode ser encontrada nos 
pontos 1.1. e 4.2. do Relatório Base do RECAPE. 

As principais ações do projeto/fase de construção são descritas no subcapítulo 3.2.3.. No subcapítulo 
3.2.7. é apresentado o cronograma de trabalhos previsto para a construção do Sobreequipamento do 
Parque Eólico do Caramulo, fase com uma duração estimada de 9 meses. As fases de exploração, de 25 
anos, e de desativação são descritas de forma sumária nos subcapítulos 3.2.4 e 3.2.5, respetivamente. 

No que se refere aos “Impactes Associados às Alterações do Projeto” não é apresentada uma avaliação 
propriamente dita no Relatório Base do RECAPE, sendo apenas referido o seguinte (pág. 46): “é possível 

concluir que o layout otimizado em fase de RECAPE se assume mais favorável do que o proposto em Estudo 

Prévio”. Esta afirmação não é correta, já que não está só em causa uma redução da área de implantação 
efetiva dos aerogeradores. Contudo, já no capítulo 4.3. Verificação da conformidade do projeto com a 
DIA, verifica-se que é feita uma (re)análise mais detalhada de alguns dos principais impactes negativos, 
por componente ambiental, com remissão para a consulta do Volume III – Anexos Técnicos. Também não 
é apresentada uma sistematização dos impactes em quadro síntese e/ou carta. 

Por último, salienta-se que o RECAPE devia constituir um documento autónomo com toda a informação 
necessária de projeto, incluindo a cartografia. Este aspeto assume especial importância no âmbito da 
participação pública, na qual o projeto não é normalmente disponibilizado. Efetivamente, quanto à 
cartografia do RECAPE, constatou-se que, para além de várias figuras inseridas nos vários volumes do 
RECAPE, não foram integrados (por exemplo, num anexo, como referido acima) os desenhos relativos à 
implantação dos aerogeradores, dos projetos associados/complementares e de todas as alterações 
previstas, em escala adequada à fase de projeto de execução. Para fazer face a esta situação, optou-se 
por também disponibilizar na consulta pública, o documento “MD+PD Sobreequipamento 
CARAMULO_signed.pdf”, o qual inclui a memória descrita e algumas peças desenhadas do projeto. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução - AIA N.º 2971 

 

 

“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” 

14 

4.2. IMPACTES ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES DO PROJETO 

De acordo com a “Normas” acima referidas, o RECAPE deve aprofundar a avaliação dos impactes 
ambientais associados às fases de construção, exploração e, se relevante, de desativação, com base numa 
caracterização do ambiente direta e indiretamente afetado e com o desenvolvimento inerente à fase de 
projeto de execução. 

Neste sentido, foi efetuada uma análise de maior detalhe para alguns dos fatores ambientais. 

Sistemas ecológicos 

De entre os documentos do RECAPE relevam-se os adiante listados, por conterem a informação relativa 
aos sistemas ecológicos: 

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

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

o Anexo 8 - Sistemas Ecológicos 

o Anexo 10 - Ordenamento 

o Anexo 13 - Contratos Juntas de Freguesia 

o Anexo 18 - Planta de Condicionantes Final 

 RECAPE.SPE.Caramulo.PGM.26.01 - Plano Geral de Monitorizacao (1) 

 GENERG VENTOS DO CARAMULO Sobre Equipamento, S.A., SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE 
EÓLICO DO CARAMULO - MEMÓRIA DESCRITIVA - Outubro 2020 

 MD+PD Sobreequipamento CARAMULO_signed 

No documento “Anexo 8 - Sistemas Ecológicos”, adiante denotado SE, refere relativamente à flora e 
vegetação, na fase de construção, que “as ações de desmatação, desarborização, escavações e 

terraplenagens previstas para as áreas de implantação das plataformas e fundações, subestação, apoios 

da Linha Elétrica, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas” 
(SE, pp1) e quantifica, em hectares, a área de Habitats a afetar com a construção de cada uma daquelas 
infraestruturas e equipamentos. 

Refere “que não se encontram afetadas pelas plataformas de montagem espécies enquadráveis nos 

anexos B-II, B-IV ou B-V do DL n.º 156-A/2013 de 8 de novembro. São, contudo, afetadas populações de 
vários endemismos ibéricos, com forte representação ao longo da envolvente de Projeto, nomeadamente 
Silene acutifolia, Sedum arenarium, Lotus corniculatus, Crocus carpetanus, Armeria beirana e Teucrium 

salviastrum” (SE, pp2-3) e que o “impacte de destruição de vegetação pela instalação de aerogeradores, 
acessos, valas de cabos e subestação caracteriza-se como sendo negativo, direto, permanente, reversível, 
certo, confinado. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar são de reduzida dimensão e 
será um impacte significativo uma vez que serão afetados valores sensíveis” (SE, pp3). 

Descreve e avalia os impactes que causará a construção dos oito apoios da “Linha Elétrica aérea de 60 kV, 

de cerca de 1476 m de extensão”, e os acessos temporários, nos Habitats. Refere que “será um impacte 
negativo, permanente, direto, certo, local, reversível, confinado, de reduzida magnitude” (SE, pp3).  

Refere que a “confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na envolvente da 

área de estudo, nomeadamente do género Acacia sp., potencia a ocorrência deste impacte. O impacte de 

favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, temporário, indireto, provável, 

não confinado, mas localizado e reversível” (SE, pp4). 

Relativamente à flora e vegetação, na fase de exploração, que “tal como identificado na fase de 

construção, a presença de veículos na zona de implantação do parque poderá funcionar como facilitador 
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da dispersão de espécies de caráter invasor. Contudo, nesta fase as movimentações de veículos serão 

menores e como tal este é um impacte não significativo” (SE, pp4) e que “a manutenção do corredor da 

Linha Elétrica sem árvores de grande porte na faixa de proteção, de 5 m, tem na fase de exploração tem 

um impacte semelhante ao esperado na fase de construção. Este é um impacte negativo, permanente, 

confinado, certo, direto, reversível, de magnitude reduzida e não significativo” (SE pp4). 

No que refere à fauna, na fase de construção, “os impactes previstos sobre a fauna decorrentes da 

execução deste Projeto serão maioritariamente resultantes das atividades que provocam a perda de 

habitat e o aumento da perturbação” e que a “perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de 

para as espécies de herpetofauna, aves e mamíferos, contudo, estas encontrarão em áreas contíguas 

habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um impacte negativo, permanente, confinado, certo, 

direto, reversível, de magnitude reduzida e não significativos” (SE, pp5). 

Refere ainda que “não é considerada a potencial destruição ou perturbação de abrigos de quirópteros 

durante esta fase, uma vez que não se verificam abrigos na área de implantação de Projeto” (SE, pp5). 

A “circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este 

impacte considera-se negativo, temporário, confinado, provável, direto, irreversível, de magnitude 

reduzida, não significativo e minimizável” (SE, pp7). 

Faz revisão bibliográfica dos dados obtidos relativos à mortalidade de aves observada em parques eólicos 
localizados nas imediações da área do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo e com base nas 
espécies de aves observadas na fase de pré construção e conclui que “a mortalidade de espécies de aves 

com estatuto de conservação desfavorável por colisão com aerogeradores na área de estudo é um impacte 

negativo, permanente, confinado, provável, direto, irreversível, de magnitude reduzida e significativo” (SE, 
pp 8) e que “a mortalidade de morcegos no parque eólico será um impacte negativo, direto, confinado ou 

não confinado (no caso das espécies migradoras), provável, permanente, irreversível, de magnitude 

reduzida a moderada” (SE, pp9). 

Refere que a “presença da Linha Elétrica de alta tensão (60kV) poderá potenciar situações de morte de 
aves por colisão e eletrocussão” avaliando que o impacte seja “negativo, permanente, provável, 

confinado, irreversível, de magnitude reduzida, dada a extensão da Linha Elétrica, e não significativo (para 

as espécies mais comuns) a significativo (para espécies ameaçadas)” (SE, pp 10). 

Considera-se que o RECAPE realiza a análise adequada às alterações do projeto e a mesma permite 
identificar e avaliar os impactes nos sistemas ecológicos. Contudo, apesar de identificar a afetação de 
Teucrium salviastrum e de classificar o impacte como “significativo uma vez que serão afetados valores 

sensíveis” (SE, pp3), as medidas de minimização não refletem a preocupação em minimizar a afetação da 
população da Serra do Caramulo, que contribui para a continuidade geográfica das populações da espécie. 

Face ao exposto, considera-se que devem ser acrescentadas medidas adicionais de minimização dos 
impactes negativos associados à afetação da espécie Teucrium salviastrum. 

Solos e uso do solo 

As alterações ao projeto apresentadas em sede de RECAPE não alteram a avaliação realizada em sede de 
AIA para este fator ambiental.  

Apesar da redução do número de aerogeradores a implementar no terreno e da consequente diminuição 
de obras associada, considera-se que os impactes avaliados em sede de AIA, tanto para a fase de 
construção, como para a fase de exploração, se mantêm. Não se verifica, assim, necessidade de impor 
mais ou outras medidas de minimização para além das consideradas em sede de AIA e agora vertidas em 
sede de RECAPE e respetivos anexos. 
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Socioeconomia 

As alterações ao projeto em sede de RECAPE não alteram a avaliação realizada em sede de AIA, para este 
fator ambiental. 

Considera-se que os impactes avaliados em sede de AIA se mantêm, não se verificando a necessidade de 
impor mais ou outras medidas de minimização. 

Qualidade do Ar  

As alterações ao projeto apresentadas em sede de RECAPE não alteram a situação avaliada em sede de 
AIA para este fator ambiental, na medida em não alteram a Zona de qualidade do Ar em que o projeto se 
insere. Assim sendo, considera-se que a avaliação realizada em sede de AIA se mantém, não sendo assim 
necessário impor mais ou outras medidas de minimização. 

Por outro lado, a redução das obras a realizar na fase de construção, resultantes da diminuição do número 
de aerogeradores a implementar no terreno, não diminuí significativamente, pelo que os impactes 
avaliados em sede de AIA se mantêm. De igual forma, mantêm-se os impactes identificados para a fase 
de exploração. 

Ordenamento do Território 

No concelho de Vouzela, estava prevista a instalação da subestação, linha elétrica aérea a 60 kV e os 
antigos aerogeradores Z03, Z08 e Z09 e respetivos acessos e valas de cabos.  

No que se refere ao antigo aerogerador Z03, uma vez que este foi eliminado, deixa de se verificar a sua 
abrangência por áreas da REN. Com a alteração da localização da subestação no Projeto de execução, esta 
deixa de se localizar em aérea abrangia pela REN. No entanto, a proposta de alteração do traçado da linha 
elétrica, passa a localizar-se em área abrangida pela REN. A relocalização do antigo aerogerador Z02, 
substituído pelo CZ05, passa a ter parte da sua plataforma localizada neste concelho e em área abrangida 
pela REN. 

No concelho de Tondela, estava prevista a instalação de 5 aerogeradores: Z01, Z02, Z05, Z06 e Z07, 
respetivos acessos e valas de cabos. Uma vez que os aerogeradores Z01 e Z07 serão eliminados, deixa de 
ser verificar esta situação de localização em área de REN. Os aerogeradores Z05 e Z06 serão substituídos 
pelos novos aerogeradores CZ03 e CZ04, que serão localizados em áreas de pastagem presentes na 
cumeada mais baixa, a sul. O antigo aerogerador Z02 será substituído pelo novo aerogerador CZ05, que 
se vai localizar na base do cume demarcado pelo vértice geodésico de Cruzinha, passando a localizar-se 
em área abrangida pela REN.  

No concelho de Oliveira de Frades, estava prevista a instalação do antigo aerogerador Z04, agora 
substituído pelo novo aerogerador CZ01 cuja nova localização coincide com a Estação Remota do 
Caramulo, propriedade da ANACOM. De acordo com o RECAPE, relocalização da Estação Remota do 
Caramulo, já foi acordada entre o proponente e a ANACOM.  

As alterações ao projeto, apresentadas em sede de RECAPE, não alteram a avaliação realizada em sede de 
AIA, no que se refere à conformidade do projeto com os IGT, servidões e restrições.  

Assim, tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o 
previsto no Anexo II do RJREN (D.L. n.º 166/2008, de 22/08, alterado pelo D.L. n.º 124/2019, de 28/08), o 
projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação Prévia. 

Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, “Quando 

a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação 

de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional 
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no âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”. Da mesma forma, 
aplica-se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos casos em que a comissão de coordenação e 

desenvolvimento regional autorize ou emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de um regime 

específico, deve nesse ato também decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, 

nos termos do presente decreto-lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime.”. 

Face ao exposto relativamente ao RJREN, concretamente o referido n.os n.º 7 e 9 do artigo 24.º, considera-
se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente procedimento de AIA, compreenderá a 
aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN. 

Ambiente sonoro 

De acordo com a DIA, não foram fixadas condicionantes, elementos a entregar ou medidas de minimização 
específicas para o descritor “Ambiente Sonoro”, contudo, foram introduzidas alterações ao projeto inicial 
que, em vez de reforço com 9 aerogeradores de 2MW de potência unitária, altura do rotor a 100m e nível 
de potência sonora máxima de Lw=107,8 dB(A) para velocidades do vento >8m/s, prevê agora 5 
aerogeradores de 4,8 MW de potência unitária, altura do rotor a 105m e nível de potência sonora máxima 
de Lw=108,1 dB(A) atingida para velocidades de vento >10,1 m/s à altura do rotor, e alguns acertos de 
localização dos mesmos. 

Foi realizado, portanto, um novo estudo de previsão de impactes e nova caracterização da situação de 
referência (a anterior era de 2015) para avaliação dos impactes decorrentes das alterações de projeto 
impostas pela DIA, conforme Elemento E1 da DIA.  

O novo estudo/RECAPE não compara os resultados obtidos para o projeto inicial e para o projeto agora 
proposto, pelo que os mesmos se resumem, respetivamente, nos quadros seguintes. O segundo quadro é 
a reprodução da Tabela 8 do Anexo 7 do RECAPE e os níveis de ruído residual foram obtidos para 
velocidades de vento (medidas a 64 m de altura) sempre superiores a 7m/s. De realçar que dos 3 pontos 
recetores sensíveis estudados, R1 e R3 estão inseridos em zona classificada como zona mista e R2 inserido 
em zona sensível na aceção do Regulamento Geral do Ruído. 

 

Quadro 3 - Ambiente sonoro, resultados obtidos para o projeto inicial e para o projeto agora proposto 

Locais de 
avaliação 

R.R.* 2015 Observações R.P. R.A.=R.R.R.P. 

Ln Lden 

Todos os resultados 
obtidos sob velocidade de 
vento média 
(5m/s<Vv<7m/s) a forte 
(>7m/s) a  64m altura 
(turbina C01) 

Ln Lden Ln Lden 

R1, Nogueira 39.4 46.4 

Fontes naturais, 
Aerogeradores existentes do 
PE Caramulo e outros, 
Tráfego rodoviário da EN230 

31.2 37.4 40.0 46.9 

R2, Monte 
Teso 

33.6 44.2 36.7 43.0 38.4 46.6 

R2, Caselho 37.5 44.5 40.6 46.9 42.3 48.9 

*R.R. – Ruído residual; R.P. – Ruído particular; R.A. – ruído ambiente;  representa soma logarítmica 
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Quadro 4 - Níveis sonoros previstos para a fase de exploração do parque eólico do Caramulo (Fonte: RECAPE, RB) 

 

 

Conclui-se, portanto, que para R2 se preveem níveis sonoros de ruído particular mais elevados do que no 
projeto inicial, apesar de na simulação se ter considerado o solo poroso, condição não conservadora e 
distinta da condição de solo moderadamente poroso adotada no projeto inicial e mais aproximada da 
realidade.  

Se se considerar a margem de incerteza dos resultados, de pelo menos ±2 dB(A), em R2 poderá vir a ser 
ultrapassado o valor de 45dB(A) em termos de ruído particular, mesmo no período noturno. Em função 
da frequência relativa das condições de vento que determinam a emissão sonora máxima dos 
aerogeradores, podem não cumprir-se os dois requisitos aplicáveis do RGR.  

Assim, deve ocorrer monitorização do ruído ambiente em R2 no 1º ano de entrada em exploração do 
sobrequipamento, sob condições representativas do regime anual de ventos, em termos de direção e 
velocidade medida à altura do rotor. Os valores de Lden e Ln devem resultar, portanto, da ponderação de 
várias amostras em função da frequência relativa anual das condições de vento. Em caso de ultrapassagem 
de valores limite, o regime de funcionamento de CZ04 e, eventualmente, CZ03 deve ser condicionado em 
função de estudo a apresentar. 

Património Cultural 

Para a anterior elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), para além da caracterização histórico-
arqueológica local, foi descrita a paisagem e o terreno mencionando-se em que «(…) observam-se muitos 

muros tombados e destruídos, resultantes do combate ao incêndio (…)» (EIA, RS, p. IV-170), situação que 
se terá acentuado nos recentes fogos de outubro de 2017. 

Na envolvente próxima deste projeto salientava-se a existência dos seguintes elementos arqueológicos 
Grandra (20200), uma anta, Gandra 1 (CNS 22565) e Gandra 2 (CNS 22566), pequenos montículos, 
eventuais tumuli neolíticos/calcolíticos. 

Estes trabalhos tiveram como principal resultado a identificação de quatro ocorrências patrimoniais 
situadas na área de projeto: n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2; n.º 2, Marca da Cruzinha; n.º 3, Abrigo da 
Cruzinha; n.º 4, Cruzinha, via.  

Esta última ocorrência patrimonial corresponde ao CNS 20215, encontra-se paralela ao acesso ao 
aerogerador de C1 do subparque de Caselho, muito próxima do aerogerador Z01 então em avaliação, via 
que se encontrava inventariada no PDM de Vouzela. A base de dados Endovélico apresenta a seguinte 
descrição: 

«Caminho murado (canada) ladeado por blocos de granito de grandes e médias dimensões. A largura 

média do corredor assim definido é 6,2 m. Alguns troços apresentam vestígios de trilhos abertos no 

substrato granítico.» 

Relativamente às restantes três ocorrências patrimoniais identificadas pelo EIA na área de incidência, 
estas eram de natureza etnográfica, com cronologia contemporânea: na área de implantação do 
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Aerogerador Z01, a n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2; ao longo do acesso para os aerogeradores Z08 e Z09, a n.º 
2, Marca da Cruzinha e a n.º 3, Abrigo da Cruzinha (esta última ocorrência não foi relocalizada durante a 
prospeção então realizada). 

No corredor da Linha Elétrica não foram então identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais. 

O RECAPE agora em análise retoma a informação do EIA, apresentando no Volume III - Anexos Técnicos - 
Anexo 11, referente ao Património. De modo a proceder-se à análise das alterações de projeto e soluções 
adotadas, decorrente das condições impostas DIA, tendo em consideração os impactes previstos na AIA e 
os eventuais novos impactes induzidos no que respeita ao fator ambiental Património Cultural, foram 
apresentados os «resultados dos trabalhos de caracterização da situação de referência para o descritor 

“Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico” do Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projeto de Execução (RECAPE) relativo ao Projeto de licenciamento do Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Caramulo, localizada nos concelhos de Vouzela, Tondela e Oliveira de Frades, distrito de Viseu». 

Foram assim desenvolvidos novos trabalhos de pesquisa documental e de campo, tendo sido efetuada a 
prospeção sistemática «das áreas mais próximas da localização de futuras frentes de trabalho». 

Reporta assim, à verificação da situação de referência caracterizada efetuada em 2016, que conduziram 
ao registo de quatro ocorrências de bens culturais na área de incidência do Projeto, face às alterações ao 
Projeto de Execução impostas pela DIA. 

No domínio específico do Património Cultural, a DIA determinava várias medidas, de que se salientam as 
seguintes: 

 Ajustar o caminho de ligação ao aerogerador Z08 [novo aerogerador CZ02] que será beneficiado, 
de forma a evitar a afetação da ocorrência n.º 2, Marca da Cruzinha” (p. 8, medida n.º 4 – fase de 
conceção do Projeto de execução); 

 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” (p. 12, medida n.º 54 – fase de execução); 

 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” (p. 12, medida n.º 55 – fase de execução); 

 Antes do início da obra deverá proceder-se à relocalização da ocorrência patrimonial n.º 3, Abrigo 
da Cruzinha, que se deverá procurar salvaguardar na fase de construção” (p. 12, medida n.º 56 – 
fase de execução); 

 Antes do início da obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar levantamento 
fotográfico, gráfico e topográfico da ocorrência patrimonial n.º 1, Abrigo da Cruzinha 2; o processo 
de desmontagem da estrutura deverá ter acompanhamento arqueológico permanente” (p. 12, 
medida n.º 57 – fase de execução); 

 Antes do início da obra proceder à vedação com recurso a painéis fixos e à sinalização da 
ocorrência patrimonial n.º 2, Marca da Cruzinha, de modo a assegurar a sua conservação in situ” 
(p. 12, medida n.º 58 – fase de execução), 

 Antes do início da obra dever-se-á sinalizar a ocorrência patrimonial n.º 4, Cruzinha, situada na 
área do aerogerador Z01 [novo aerogerador CZ05(C08)]” (p. 12, medida n.º 59 – fase de execução). 

No que diz respeito ao fator Património Cultural, verifica-se que, em cumprimento das disposições da DIA, 
foram realizados trabalhos arqueológicos que envolveram o levantamento de informação documental e 
a prospeção arqueológica sistemática das componentes de projeto, conforme informação presente no 
Volume III - Anexos Técnicos - Anexo 11, referente ao Património. 
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Nos trabalhos realizados para a elaboração do Projeto de Execução foram registadas 27 ocorrências das 
quais se apresentam de seguida, relativamente à situadas na área de incidência do projeto, as propostas 
de medidas adicionais, essencialmente de sinalização e proteção para novas ocorrências: 

 Ocorrência n.º 21 – Mamoa 2 da Cruzinha: bem identificado em 2018, à época mantendo o seu 
perímetro intacto, foi, entretanto, obliterado em cerca de 50% da sua massa pelo alargamento 
para sudeste do caminho que lhe passa perto e pela construção de um sumidouro para 
escoamento de águas pluviais, situando-se este na zona central da mamoa. Foram propostas 
alterações ao promotor para ajustamento do acesso e da vala de cabos, que as realizou. Como 
medidas adicionais, propõe-se a necessária sinalização e vedação com painéis, por se situar a 
menos de 25 m de uma frente de obra; 

 Ocorrência n.º 22 – Mamoa 1 da Cruzinha: tal como a anterior, foi registada pela primeira vez no 
início de 2018. Encontra-se relativamente bem conservada. Não foram necessários ajustamentos 
ao layout do Projeto de execução, propondo-se adicionalmente a sua sinalização e vedação com 
painéis, em conjunto com a Mamoa 3 da Cruzinha (ocorrência n.º 24), que lhe é adjacente, por se 
localizar a menos de 25 m de uma frente de obra; 

 Ocorrência n.º 24 – Mamoa 3 da Cruzinha: em situação adjacente e periférica relativamente à 
ocorrência anterior, apenas foi documentada em 2020. Também não foram necessários 
ajustamentos ao layout do Projeto de execução. Foi proposta a sua sinalização e vedação em 
conjunto com a Mamoa 1 da Cruzinha; 

 Ocorrência n.º 25 – Cruzinha 2: identificada em 2020, esta ocorrência corresponde a uma marca 
de termo, talvez marcando o limite entre as Terras de Lafões e de Besteiros, de cronologia 
medieval. Não houve necessidade de qualquer ajustamento ao layout e propôs-se como medida 
adicional a sinalização genérica em momento anterior à fase de obra; 

 Ocorrência n.º 26 – Mamoa 4 da Cruzinha: também identificada em 2020, não é seguro se se trata 
de mais uma mamoa pré-histórica ou de uma outra qualquer tipologia de monumento de tipo 
recinto pétreo ou, inclusive, de um eventual abrigo de pastor de grandes dimensões derruído. Por 
se localizar a mais de 50 m de uma frente de obra, não se propuseram medidas adicionais; 

 Ocorrência n.º 27 – Afloramento monumentalizado da Cruzinha: trata-se de um monumento que 
começa a ser registado como tal na região da Beira Alta, datando dos finais da Idade do Bronze e 
acompanhando frequentemente as pequenas mamoas dessa cronologia. Foi identificado em 2020 
e situa-se muito próximo da ocorrência anterior. Não foi objeto da recomendação de medidas 
adicionais. 

As restantes ocorrências, num total de 17, localizam-se na designada Zona Envolvente da nossa Área de 
Estudo, não estavam condicionadas por medidas de correção da DIA e não mereceram a recomendação 
de medidas adicionais por se situarem todas a mais de 50 m de qualquer frente de obra. 

Paisagem 

No que se refere às alterações propostas em RECAPE, considera-se a redução em 4 aerogeradores como 
significativa por determinar uma menor expressão ao nível de alterações físicas locais – impactes 
estruturais – como a desmatação, desflorestação e alteração da morfologia natural do terreno.  

Ao nível de impactes visuais importa expor uma análise mais local e outra ao nível da Área de Estudo. No 
primeiro caso, apesar de se registar uma redução do número de aerogeradores, a maior dimensão dos 
propostos conduz a que a sua expressão visual seja, no entanto, mais significativa em termos de imposição 
física da estrutura das torres. Por outro lado, não se regista a criação de um maior vão vazio entre 
aerogeradores em cada cumeada, com exceção da cumeada com orientação nascente poente, para onde 
estavam propostos os aerogeradores Z08 e Z09. Dado que o aerogerador Z09 corresponde, sensivelmente, 
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à mesma posição do novo CZ02, com a eliminação do Z08, verifica-se uma maior extensão vazia de 
intrusões visuais.  

No que se refere aos impactes visuais projetados sobre a Área de Estudo não se registam diferenças 
significativas, dado que os aerogeradores que se situam nas posições mais extremos de cada uma das 
cumeadas não sofreram alterações significativas em termos de distância à posição proposta no EIA. Daqui 
decorre que, sendo os aerogeradores CZ02, CZ04 e CZ05(C08) os que ocupam as posições mais extremas 
de cada uma das 3 cumeadas, os mesmos determinam uma projeção muito idêntica ao que ocupavam as 
anteriores posições, caso do Z09, Z07 e Z01. 

 

4.3. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

4.3.1. CONDICIONANTES 

1. 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”. 

O RECAPE refere, no Relatório Base, que “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” (RB, pp41) e 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” (RB, pp43). 

Considera-se que o projeto de execução cumpre com a condicionante estabelecida na DIA no que se refere 
à afetação de habitats ou espécies RELAPE. Em termos paisagísticos, a nova distribuição geográfica de 
aerogeradores também é mais favorável, embora as posições do CZ01 CZ02 afetem ainda, de forma 
significativa, os valores visuais “afloramentos rochosos”. Acresce ainda referir que a vala de cabos a 
montante e jusante do aerogerador CZ03 conflitua de igual modo com os referidos valores. 

 

2. 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. 

O RECAPE remete para o Anexo 2, incluído no Volume III - Anexos Técnicos. 

No referido Anexo 2 do Volume III, o proponente refere ter celebrado um acordo com a ANACOM, 
responsável pela Estação Remota do Caramulo, que permite compatibilizar o seu correto funcionamento 
com a implantação do Projeto. 

Consultada a documentação apresentada no referido Anexo 2, constata-se que se trata de um acordo 
entre a GENERG e a ANACOM para a relocalização da Estação Remota do Caramulo num terreno baldio 
sito na Serra do Buçaco, Baldios do Luso não sendo apresentada qualquer outra informação, 
designadamente, uma localização. 

Deveria, assim, ter sido fornecida mais informação, designadamente, uma localização sobre um 
ortofotomapa, a escala adequada; uma breve descrição das suas características e condicionantes 
ambientais aplicáveis; bem como a demonstração da compatibilização do seu funcionamento após a 
implantação do projeto do sobreequipamento. 

Face ao exposto considera-se que não foi totalmente demonstrado o cumprimento desta condicionante.  
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3. 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 RECAPE refere que o Projeto não afeta a área arborizada e referenciada na Portela do Guardão e do 
bosquete do "Viveiro do Guardão” remetendo a resposta para Anexo 3 do Volume III - 
RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos. 

Consultado o referido Anexo 3, que contém a localização do projeto sobre um ortofotomapa, não foi 
possível identificar a localização das áreas arborizadas em questão, não sendo também possível confirmar 
o cumprimento desta condicionante. 

 

4.3.2. ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Análise das alterações de projeto e soluções adotadas, decorrentes das condições impostas na 
presente DIA, tendo em consideração os impactes previstos na AIA e os eventuais novos impactes 
induzidos. 

O RECAPE remete para o Volume II – Relatório Base.  

As alterações de projeto são apresentadas no subcapítulo 4.2 do Relatório Base do RECAPE, conforme 
indicado no subcapítulo 3.5 do presente parecer. No entanto, e conforme já referido, deve ainda ser 
esclarecida a questão do aerogerador CZ05 e sua ligação com o restante projeto do sobreequipamento.  

Quanto aos impactes associados às alterações de projeto remete-se para o subcapítulo 4.2 do presente 
parecer. 

 

2. Plano de acessos para a construção da linha elétrica. 

O RECAPE remete para o Volume III - Anexos Técnicos, Anexo 12, enunciando-se que o mesmo teve como 
premissa a não afetação dos elementos patrimoniais. 

Considera-se que foi dado cumprimento a esta disposição da DIA. 

 

3. 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.º 68/93 alterado pelo Dec. Lei n.º 
72/14, de 02 de maio, e obtida delegação de competências para as Juntas de Freguesia celebrarem os 
respetivos contratos de cessão de exploração 

O RECAPE remete para o Volume III - Anexos Técnicos, Anexo 13. 

Consultado o Anexo 13, verifica-se que não é apresentada documentação relativa aos procedimentos e às 
deliberações das Assembleias de Compartes dos baldios abrangidos pelo projeto a “concordar com a 

instalação do projeto”.  

Contudo, a validação dos documentados apresentados no “Volume III.2\Anexo 13 - Contratos Juntas de 
Freguesia” para efeitos de verificação do cumprimento da DIA faz-se em ato próprio, por solicitação dos 
interessados ao ICNF, mas cujo procedimento se situa fora do âmbito do procedimento de AIA.  

A pronúncia do ICNF relativamente a esta matéria deve, assim, ocorrer em momento prévio ao 
licenciamento. 

Face ao exposto, conclui-se que o cumprimento desta disposição da DIA não fica demonstrado. 
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4. 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 indemnização pelo abate 
prematuro de arvoredo. 

O RECAPE remete para o Volume III - Anexos Técnicos, Anexo 10 - – Ordenamento. 

O referido documento apresenta o valor, em hectares, das áreas a afetar por cada uma das tipologias de 
infraestruturas e equipamentos que constituem o projeto. A avaliação da indemnização faz-se por ato 
próprio e por solicitação dos interessados ao ICNF, num procedimento também situado fora do âmbito do 
procedimento de AIA.  

Face ao exposto, conclui-se que o cumprimento desta disposição da DIA fica demonstrado, não obstante 
deve ainda haver uma pronúncia por parte do ICNF, relativamente a esta matéria, em momento prévio ao 
licenciamento. 

 

5. Elementos comprovativos do cumprimento do disposto no DL nº 327/90, de 22 de outubro, com a 
redação dada pelo DL nº 55/2007, de 12 de março, relativamente a povoamentos florestais percorridos 
por incêndios há menos de 10 anos. 

O RECAPE remete para o Volume III - Anexos Técnicos, Anexo 14 - Levantamento da proibição 
povoamentos florestais percorridos por incêndios. 

O referido documento apresenta o Despacho n.º 4887/2019 (publicado no Diário da República n.º 2.ª série 
— N.º 93 — 15 de maio de 2019) relativo ao “reconhecimento como ação de interesse público do projeto 

de construção do sobre -equipamento do Parque Eólico do Caramulo, nos concelhos de Vouzela, Tondela 

e Oliveira de Frades, zona do Guardão e Cruzinha, para efeitos do levantamento das proibições 

estabelecidas no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pela Lei n.º 

54/91, de 8 de agosto, e pelos Decretos -Leis n.os 34/99, de 5 de fevereiro, e 55/2007, de 12 de março, na 

área percorrida pelo incêndio acima referido e necessária à execução do projeto, demarcada na planta 

anexa ao presente despacho e que dele faz parte integrante”. 

Face ao exposto, conclui-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA.  

 

6. Plano de acompanhamento ambiental da obra. A planta de condicionamentos deve incluir os aspetos 
a salvaguardar considerados na presente DIA. 

O RECAPE remete para o Anexo 15, incluído no Volume III - Anexos Técnicos. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra integra o Anexo 15 e a referida planta constitui o 
respetivo anexo 1. O Anexo 18 corresponde igualmente à planta de condicionamentos individualizada. 

Note-se que, quanto à legislação do Património Cultural referenciada no Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra (p. 20), o diploma referenciado como o Regulamento de Trabalhos Arqueológico em 
vigor foi revogado em 2014, pelo que deverá ser corrigido. 

Verificou-se ainda que não foram integradas no PAAO todas as medidas do Património Cultural referentes 
à fase de construção, questão que deve também ser colmatada. 

Face ao exposto, conclui-se que não foi demonstrado o cumprimento integral desta disposição da DIA. 

 

7. Programas de monitorização, nomeadamente da Avifauna e Quirópteros, da flora e vegetação e do 
Ambiente Sonoro nos termos referidos na presente DIA. 

O RECAPE remete para o Volume V – Plano Geral de Monitorização. 
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O documento “Volume V - Plano Geral de Monitorização” contém a proposta para a monitorização da 
flora e vegetação, avifauna, quirópteros e ambiente sonoro.  

Os planos apresentados preveem realizar a monitorização em fase de construção e em fase de exploração. 
Apresentam as metodologias de trabalho, os objetivos, os parâmetros de avaliação, os locais e a 
intensidade de amostragem e periodicidade de reporte à autoridade de AIA. 

Os planos de monitorização apresentados para os sistemas ecológicos incluem a definição de 
metodologias de trabalho, objetivos, parâmetros de avaliação, locais e a intensidade de amostragem 
adequados para avaliar a relação do projeto, em cada uma das fases, com os ecossistemas locais, pelo que 
considera-se que cumprem com o estabelecido na DIA.  

No que se refere ao Ambiente sonoro, da análise aos dados apresentados salienta-se que em R2 poderá 
vir a ser ultrapassado o valor de 45dB(A) em termos de ruído particular, mesmo no período noturno. 
Podem assim não cumprir-se os dois requisitos aplicáveis do RGR. Deste modo, torna-se necessário 
assegurar a monitorização do ruído ambiente em R2 no 1º ano de entrada em exploração do 
sobreequipamento, sob condições representativas do regime anual de ventos, em termos de direção e 
velocidade medida à altura do rotor. Em caso de ultrapassagem de valores limite, o regime de 
funcionamento de CZ04 e, eventualmente, CZ03 deve ser condicionado em função de estudo a apresentar. 

No que diz respeito ao programa de monitorização do ambiente sonoro, deve assim ser acautelada a 
situação assinalada para o R2. 

Face ao exposto, considera-se demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA, devendo contudo 
ser apresentada, em fase prévia à construção, uma versão retificada do Plano de Monitorização do 
Ambiente Sonoro. 

 

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

O RECAPE remete para o Anexo 16, incluído no Volume III - Anexos Técnicos. 

O referido Anexo 16 inclui: 

1). Bioinsight. 2018. Monitorização da comunidade avifauna no Sobreequipamento do Parque Eólico 

do Caramulo. Relatório I (Fase Anterior à Construção – Ano 2017/2018). Relatório elaborado para 

GENERG - Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A., Bioinsight. Odivelas, julho de 2018; 

Trata de documento que contém informação com boa resolução temática, espacial e temporal. 
Pelas suas caraterísticas pode constituir a descrição da situação de referência relativa às 
comunidades “de avifauna na área do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, 

correspondente à Fase Anterior à Construção, onde se estabelece a situação de referência para 

fases posteriores de desenvolvimento do empreendimento”, tal como referido. 

2). Bioinsight. 2017. Monitorização da Flora e Vegetação no sobreequipamento do Parque Eólico do 

Caramulo. Relatório I (Fase Anterior à Construção – Ano 2017). Relatório elaborado para GENERG 

- Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A., Bioinsight. Odivelas, outubro de 2017; 

Trata de documento com informação com boa resolução temática, espacial e temporal. Apesar 
das ações de monitorização da flora e vegetação terem sido realizadas “durante o mês de junho 

de 2017”, que é uma data anterior à ocorrência do incêndio que atingiu parte da área em outubro 
de 2017, e por ter sido alterada a localização dos aerogeradores, plataformas, acessos, vala de 
cabos, edifício de comando/subestação e traçado da linha elétrica aérea, a avaliação realizada tem 
valor indicativo. 

3). Bioinsight. 2018. Monitorização da comunidade quirópteros no Sobreequipamento do Parque 
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Eólico do Caramulo. Relatório I (Fase Anterior à Construção – Ano 0). Relatório elaborado para 

GENERG - Ventos do Caramulo, Sobreequipamento,S.A., Bioinsight. Odivelas, agosto de 2018; 

Trata de documento que contém informação com elevada resolução temática, espacial e 
temporal. Pelas suas caraterísticas pode constituir a descrição da situação de referência relativa 
às comunidades de “quirópteros na área do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, 

correspondente à Fase Anterior à Construção, onde se estabelece a situação de referência para 

fases posteriores de desenvolvimento do empreendimento”, tal como referido. 

Os relatórios de monitorização da flora e vegetação, comunidades de aves e comunidades de quirópteros, 
realizados em momento anterior à construção contêm informação com boa resolução temática, espacial 
e temporal para poderem constituir a descrição da situação de referência “na área do Sobreequipamento 

do Parque Eólico do Caramulo, correspondente à Fase Anterior à Construção, onde se estabelece a situação 

de referência para fases posteriores de desenvolvimento do empreendimento”, pelo que cumprem com o 
determinado na DIA. 

 

4.3.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de conceção do projeto de execução 

1.  Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos 

O RECAPE remete a resposta para o Anexo 18 que consta no Volume III - Anexos Técnicos, o qual inclui a 
“Planta de condicionantes Final”. 

A Planta de Condicionamentos deve constituir-se como um instrumento de apoio à decisão e à gestão de 
operações.  

Atendendo aos resultados dos trabalhos arqueológicos efetuados para esta fase, conforme o Relatório do 
Património constante no Volume III - Anexos Técnicos - Anexo 11, e ao mencionado no Relatório Base do 
RECAPE, considera-se que esta disposição da DIA foi cumprida para a componente patrimonial.  

Contudo, a Planta de Condicionamentos apresentada, contém algumas disfuncionalidades, resultantes da 
forma como dispõe, na legenda, os elementos relativos aos sistemas ecológicos. Com efeito, as classes 
relativas às espécies da flora com estatuto de proteção legal definido pelo Decreto-Lei n.º 140/2006, de 
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, e as formações vegetais de maior relevância 
ecológica, assim como os afloramentos rochosos, devem surgir dentro do mesmo tema e com simbologia 
que permita a sua leitura, pelo que deve proceder-se à sua reformulação. 

 

2. 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. 

O RECAPE remete a resposta para o Anexo 8 que consta no Volume III - Anexos Técnicos, que diz respeito 
aos “Sistemas Ecológicos - Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade”. 

A análise às alterações do projeto permite verificar que o desenho do projeto procurou ajustar a solução 
de modo a diminuir os impactes nos sistemas ecológicos, pelo que considera-se que cumpre com o 
estabelecido na DIA. 

 

3. Não afetar os pontos de água de abastecimento para combate a incêndios florestais. 

O RECAPE remete a resposta para o Anexo 10 – Ordenamento e Condicionantes, que consta no Volume 
III - Anexos Técnicos. 
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Consultado o referido Anexo 10, constata-se que integra 5 peças desenhadas (as quais não parecem incluir 
a marcação dos pontos de água em questão) e um documento escrito, não sendo possível sequer 
identificar qualquer resposta a esta disposição específica. 

Não se considera, assim, ter sido demonstrado o cumprimento esta condicionante. 

 

4. Ajustar o caminho de ligação ao aerogerador Z08 que será beneficiado, de forma a evitar a afetação 
da ocorrência n.º 2, Marca da Cruzinha. 

De acordo com o Relatório Base e Relatório do Património constante no Volume III - Anexos Técnicos - 
Anexo 11, o aerogerador Z08 foi suprimido. No entanto «foi, entretanto, obliterado em cerca de 50% da 

sua massa pelo alargamento para sudeste do caminho que lhe passa perto e pela construção de um 

sumidouro para escoamento de águas pluviais, situando-se este na zona central da mamoa». Informa 
ainda que foram «propostas alterações ao promotor para ajustamento do acesso e da vala de cabos, que 

as realizou». Como medidas adicionais, propõe «a necessária sinalização e vedação com painéis, por se 

situar a menos de 25 m de uma frente de obra».  

Apesar de se considerar que o Projeto de Execução deu cumprimento a esta disposição da DIA, verifica-se 
a existência de uma afetação cuja responsabilidade o RECAPE não esclarece, designadamente, se foi 
originada em trabalhos de manutenção do sistema viário do Parque Eólico existente, o que poderá 
justificar a realização de trabalhos arqueológicos de caraterização desta afetação. 

Assim, esta questão deve ser esclarecida numa fase prévia à construção. 

 

5. Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados 
materiais impermeabilizantes. 

O RECAPE refere que se trata de “Medida a implementar em obra”. 

As soluções construtivas para os acessos a construir e/ou a melhorar devem constar das peças escritas e 
desenhadas do projeto de execução, em análise. Com efeito, é na fase de projeto de execução que se 
procede ao desenho, ao dimensionamento e ao cálculo dos vários elementos de projeto.  

Na descrição de projeto refere-se, para as vias de serviço, que “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. (…)”. Não é indicado qual o grau de 
impermeabilização associado a este tipo de pavimento. Também não foi possível apurar qual a solução 
adotada para as plataformas de montagem.  

Não se considera, assim, ter sido demonstrado o cumprimento desta medida. 

 

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

7. As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras 
desde que devidamente justificado. 

8. 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. 

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

O RECAPE refere que se tratam de “Medidas a comtemplar em projeto”. 

A fase de projeto é precisamente a que se pretende analisar num processo de verificação ambiental do 
projeto de execução. A conceção dos órgãos de drenagem devia ter sido pormenorizada quanto às 
soluções a implementar, nomeadamente através de peças desenhadas adequadas. Com efeito, é na fase 
de projeto de execução que procede ao desenho, ao dimensionamento e ao cálculo dos vários elementos 
de projeto.  

Não se consideram, assim, cumpridas estas medidas. 

 

10.  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. 

O RECAPE refere que é uma “Medida a comtemplar em obra”. 

No documento “Anexo 8 - Sistemas Ecológicos” refere-se que, em fase de obra, será realizada a gestão 
adequada da biomassa e dos solos “tendo em conta as manchas de espécies exóticas identificadas em 
fases anteriores” (pp 13). 

Verifica-se que esta condicionante é semelhante (ainda que mais abrangente) à medida de minimização 
n.º 46 para a fase de construção, a qual se encontra vertida no Volume IV - Cláusulas Ambientais 
Integradas no Caderno de Encargos da Obra.  

Face ao exposto, considera-se que está assegurado o cumprimento desta medida, devendo a referida 
medida de minimização da DIA n.º 46 adotar esta redação. 

 

11.  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. 

O RECAPE refere que é uma “Medida a comtemplar em projeto”. 

A fase de projeto é precisamente a que se pretende analisar num processo de verificação ambiental do 
projeto de execução. Na descrição de projeto refere-se, para as vias de serviço, que “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%”. 

A conceção dos acessos devia ter sido pormenorizada quanto às soluções a implementar, nomeadamente 
através de peças desenhadas a escala adequada, e com a indicação clara quanto à camada de acabamento.  

Não se considera, assim, cumprida esta medida. 

 

12.  A vala de cabos entre o aerogerador Z04 e Z05 deve ser implantada junto dos caminhos existentes de 
forma a reduzir a área perturbada. 

O RECAPE refere que “(…) em ambas as versões do Projeto [estudo prévio e projeto de execução] o traçado 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução - AIA N.º 2971 

 

 

“Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” 

28 

da vala desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos acessos existentes (…)”. 

Verifica-se que a extensão referida corresponde agora, sensivelmente, à extensão compreendida entre os 
aerogeradores CZ01 e o CZ05. Analisada a proposta do traçado da vala de cabos nesta extensão verifica-
se que não dá cumprimento às orientações constantes desta disposição. 

 

13.  A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de 
acesso do parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

O RECAPE refere que “(…) em ambas as versões do Projeto [estudo prévio e projeto de execução] o traçado 

da vala desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos acessos existentes (…)”. 

Verifica-se que a proposta do traçado da vala de cabos não dá cumprimento às orientações constantes 
nesta medida, quer no traçado da vala de cabos entre os aerogeradores CZ02 e o CZ01 e entre este último 
e o CZ05. 

 

14.  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. 

O RECAPE refere que “(…) em ambas as versões do Projeto [estudo prévio e projeto de execução] o traçado 

da vala desenvolve-se, na generalidade, adjacente aos acessos existentes (…)”. 

Verifica-se que a extensão referida corresponde agora, e sensivelmente, à extensão compreendida entre 
os aerogeradores CZ03 e o CZ04. Das peças desenhadas verifica-se que a vala de cabos desenvolve-se 
precisamente do mesmo lado, quer a montante quer a jusante da posição agora ocupada pelo CZ03, 
comprometendo assim a integridade física dos afloramentos que se situam a nascente do CZ03, ou antigo 
Z05.  

A proposta do traçado da vala de cabos, na referida extensão, não dá cumprimento às orientações 
constantes nesta medida. 

 

15.  A escolha do local de implantação da subestação do parque eólico deve ter em consideração a 
necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. 

16.  O edifício associado à Subestação deve ter expressão horizontal. 

O RECAPE refere que: 

 “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, (…).. 

 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”. 

Adicionalmente, remete para consulta ao Anexo 9 constante do Volume III - Anexos Técnicos. 

Analisada a informação, considera-se demonstrado o cumprimento destas disposições da DIA. 

 

17.  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 
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não devem ser contemplados nas soluções a adotar, podendo no entanto ser usada a pedra natural da 
região. 

18.  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. 

O RECAPE remete para o Anexo 9 (Volume III - Anexos Técnicos) que refere que “o edifício da subestação 

terá um único piso, será construído em alvenaria e pintado na cor branca/creme com acabamento mate, 

à semelhança do edifício da Estação da ANACOM já existente nesta cumeada. Apresentará ainda um 

revestimento em pedra de granito da região (painéis de granito serrado) nas fachadas principal, lateral 

esquerda e posterior, assumindo uma referência local.”  

Face ao exposto, consideram-se cumpridas estas medidas. 

 

19.  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. 

O RECAPE refere que se trata de uma “Medida a contemplar em projeto”. 

A fase de projeto é precisamente a que se pretende analisar num processo de verificação ambiental do 
projeto de execução. Considera-se que a iluminação devia ter sido pormenorizada quanto às soluções a 
implementar, através de peças desenhadas a escala adequada. Dado o projeto de execução tratar-se da 
fase de conceção do projeto, na qual se procede ao desenho, ao dimensionamento e ao cálculo, no 
RECAPE as soluções e as técnicas deveriam ter sido ilustradas pois as mesmas são necessárias ao 
Empreiteiro para proceder à sua execução em respeito com o projetado.  

Face ao exposto, considera-se que não foi cumprida esta disposição. 

 

20.  Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 
10/03, de 6 de Maio. 

O RECAPE refere que se trata de uma “Medida a contemplar em projeto”. 

A fase de projeto é precisamente a que se pretende analisar num processo de verificação ambiental do 
projeto de execução. Constatou-se que não foi fornecida qualquer informação sobre o tipo de balizagem 
prevista no projeto. Contudo, tratando-se de matéria com legislação específica e que é apreciada em sede 
de licenciamento, pela entidade licenciadora, considera-se que o cumprimento desta medida está 
assegurado. 

 

21. A Planta de condicionamentos deverá incluir as áreas de habitats e espécies da flora RELAPE e áreas 
mais relevantes para vertebrados voadores, decorrentes da monitorização efetuado no ano zero. 

O RECAPE remete para o Anexo 18 (Volume III - Anexos Técnicos) que contém a Planta de Condicionantes 
final. Refere ainda como nota que “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”. 

A referida Planta de Condicionantes Final inclui a informação relativa às espécies da flora com estatuto de 
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proteção legal, definido pelo Decreto-Lei n.º 140/2006, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005, de 24 de fevereiro, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 
novembro, e às formações vegetais de maior relevância ecológica, assim como os afloramentos rochosos, 
mas, conforme acima referido, carece de reformulação para permitir a sua correta leitura. 

 

22.  Deverá ser ponderada solução alternativa para acesso ao AG Z04 que permita aproveitar os acessos já 
existentes, na máxima extensão possível. 

O RECAPE remete para o Volume II – Relatório Base e para o Anexo 18 do Volume III - Anexos Técnicos.  

Analisado o projeto, conclui-se que posição do AGZ04 foi eliminada. Contudo, a medida tem aplicabilidade 
para a posição do aerogerador mais próximo, que corresponde ao novo CZ01. Com efeito, parece já existir 
um acesso direto, pelo que não se vê necessidade de construir um novo mais para nascente. 

A medida pode assim ser mantida, mas agora dirigida para o CZ01. Face ao exposto, considera-se que não 
foi demonstrado o cumprimento desta disposição. 

 

23.  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. 

O RECAPE remete para o Volume II – Relatório Base e para o Anexo 18 do Volume III - Anexos Técnicos.  

Analisado o projeto, conclui-se que as posições dos aerogeradores Z03, Z04 e Z05 foram eliminadas pelo 
que esta disposição deixou de ser aplicável. 

 

24.  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 ser assegurado que não ocorre a movimentação de 
solo com probabilidade de conter sementes de espécies invasoras para áreas não invadidas. 

25.  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 1m de profundidade). 

26.  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. 

No documento “Anexo 8 - Sistemas Ecológicos” do Volume III do RECAPE refere-se que, em fase de obra, 
será realizada a gestão adequada da biomassa e dos solos “tendo em conta as manchas de espécies 
exóticas identificadas em fases anteriores” (SE, pp 13), o que visa dar cumprimento ao estabelecido na 
DIA. Contudo, não foi possível confirmar qual o documento no qual fica desde já registada (para uso 
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posterior, em fase de obra) a presença de manchas de espécies exóticas. Neste sentido, sugere-se que 
esta informação fique também registada na Planta de Condicionamentos, a reformular. 

Não obstante, considera-se que as medidas n.º 24 e 25 referem-se à fase de construção e não à fase de 
projeto, devendo ser transpostas para o caderno de encargos. A medida n.º 26 diz respeito à fase de 
exploração, da responsabilidade do proponente. 

 

27.  Deverá adotar-se uma tipologia de linha que reduza o número de planos de colisão. 

O RECAPE remete para o Anexo 8 constante do Volume III - Anexos Técnicos, no qual consta a seguinte 
justificação: 

“(…) a área de estudo do Projeto é propícia à criação de manga de gelo, (…) será necessário recorrer a 

apoios mecanicamente robustos, nomeadamente do tipo metálicos. Quanto à disposição de fases, para 

o nível de tensão da Linha Elétrica em Projeto igual a 60 kV e considerando a gama de esforços aplicados 

pelos condutores às estruturas, as possibilidades encontram-se restritas à tipologia e geometria das 

estruturas que se encontram atualmente licenciadas e que impõe uma disposição de fases em 

galhardete. Desta forma não será possível implementar uma tipologia de apoios que permita reduzir o 

número de planos de colisão”. 

Face ao exposto, considera-se que foi demonstrada a impossibilidade técnica de cumprimento desta 
disposição da DIA. 

 

28.  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 20mm: 

 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. 

29. Deverão ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUICAO de antipouso e antinidificação 
nos apoios da linha elétrica. 

O RECAPE remete para o Anexo 8 constante do Volume III - Anexos Técnicos. 

Consultado o referido Anexo 8, conclui-se que o mesmo apenas reproduz na íntegra as condicionantes em 
questão, não esclarecendo quanto à sua efetiva aplicação ao projeto em avaliação. 

Face ao exposto, considera-se que não foi demonstrado cumprimento destas disposições da DIA. 

 

30. 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 
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projeto. 

O RECAPE refere que se trata de uma medida a aplicar em obra. 

Consultado o PAAO, conclui-se que o mesmo apenas reproduz na íntegra a condicionante em questão, 
não esclarecendo quanto à sua efetiva aplicação ao projeto em avaliação. Contudo, considerando que se 
trata efetivamente de uma disposição aplicável às fases de construção e de exploração (e não de projeto), 
sugere-se que a verificação do seu cumprimento seja efetuado nessas mesmas fases. Adicionalmente, 
deve esta disposição ser também transposta para o caderno de encargos. 

 

Fase de Construção 

Medidas 31 a 77 

O RECAPE remete para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos 
da obra (CE) e cuja aplicação, com exceção das medidas 38 e 39, será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) 
e não do proponente. 

Considera-se que o cumprimento destas disposições está acautelado, ainda que devam ser transpostas 
para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).  

 

Medidas 78 a 87 e 89 a 96 

O RECAPE remete para o Anexo 15 do Volume III, que contém o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (PAAO) e para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos da 
obra (CE), documentos cuja aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e não do proponente. 

Considera-se que o cumprimento destas disposições está acautelado, devendo não obstante constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

 

88. 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. 

O RECAPE remete para o Anexo 17 do Volume III, que contém o Plano de Recuperação Paisagística das 
Áreas Intervencionadas (PRAI). Considera-se que as orientações inscritas neste documento dão 
cumprimento às orientações dispostas na DIA. Remete ainda para o Volume IV relativo às Cláusulas 
Ambientais a integrar no caderno de encargos da obra (CE), cuja aplicação será responsabilidade do(s) 
empreiteiro(s) e não do proponente. 

Considera-se que o cumprimento desta disposição está acautelado, devendo não obstante constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

 

Medidas 89 a 100 da DIA 

O RECAPE remete para o Anexo 15 do Volume III, que contém o Plano de Acompanhamento Ambiental da 
Obra (PAAO) e para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos da 
obra (CE), documentos cuja aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e não do proponente. 

Considera-se que o cumprimento destas disposições está acautelado, devendo não obstante constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 
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101. 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). 

O RECAPE refere que esta disposição não é aplicável ao projeto, não apresentando qualquer 
fundamentação para tal. 

Analisado o projeto, verifica-se que o AG Z07 corresponde a uma das posições do estudo prévio eliminadas 
na fase de projeto de execução. Contudo, é possível observar que o posicionamento do novo AG CZ04 fica 
bastante próximo, pelo que deveria ter sido avaliada/assegurada esta situação. 

Considera-se assim que, embora com as necessárias adaptações, o cumprimento desta disposição da DIA 
não está acautelado. 

 

Medidas 102 a 106 da DIA 

O RECAPE remete para o Anexo 15 que contém o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 
cuja aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e não do proponente, e para o Anexo 17 do 
Volume III, que contém o Plano de Recuperação Paisagística das Áreas Intervencionadas (PRAI). Considera-
se que as orientações inscritas neste último documento dão cumprimento às orientações dispostas na 
DIA. 

Considera-se que o cumprimento destas disposições está acautelado, devendo não obstante constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

 

Fase de Exploração 

Medidas 107 a 122 da DIA 

O RECAPE remete para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos 
da obra (CE) e cuja aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e não do proponente. Contudo, a 
implementação destas disposições na fase de exploração é da responsabilidade do proponente, uma vez 
que o seu âmbito ultrapassa o da fase de construção. 

O cumprimento destas disposições deve, assim, ser retirado do caderno de encargos e assegurado pelo 
próprio proponente.  

 

Fase de Desativação 

Medidas 123 a 124 da DIA 

O RECAPE remete para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos 
da obra (CE) e cuja aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s) e não do proponente. 

Considera-se que o cumprimento destas disposições está acautelado, devendo não obstante constar no 
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

 

4.3.4. PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO) 

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

O PAAO integra o Volume III - Anexos Técnicos - Anexo 15 e a referida planta o respetivo anexo 1. O Anexo 
18 corresponde igualmente à planta de condicionamentos individualizada. 
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Conforme já referido, quanto à legislação do Património Cultural, referenciada no Plano de 
acompanhamento de ambiental da obra (p. 20), o diploma referente ao Regulamento de Trabalhos 
Arqueológico foi revogado em 2014, pelo que deverá ser corrigido. 

Não foram integradas todas as medidas do Património Cultural referentes à fase de construção, questão 
que deverá ser corrigida. 

 

4.3.5. PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS (PRAI) 

O PRAI é apresentado no Anexo 17 do Volume III: RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 – Anexos Técnicos do 
RECAPE. Considera-se que as orientações nele inscritas dão cumprimento às orientações dispostas na DIA.  

Quanto ao cumprimento da sua boa aplicação/execução apenas se revela possível a sua análise e avaliação 
durante e após a sua execução no término da obra de implantação do Sobreequipamento.  

 

4.3.6. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

O RECAPE inclui um Volume V - Plano Geral de Monitorização, que inclui as especificações para os 
seguintes planos: 

 Plano de Monitorização da Flora e Vegetação 

 Plano de Monitorização da Avifauna 

 Plano de Monitorização dos Quirópteros 

 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Os Planos de Monitorização da Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros preveem realizar a 
monitorização em fase de construção e em fase de exploração. Apresentam as metodologias de trabalho, 
os objetivos, os parâmetros de avaliação, os locais e a intensidade de amostragem e periodicidade de 
reporte à autoridade de AIA e revelam-se adequados para avaliar a relação do projeto, em cada uma das 
fases, com os ecossistemas locais. 

Quanto ao Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro e tendo presente, tal como referido acima, que 
o RECAPE não compara os resultados obtidos para o projeto inicial e para o projeto agora proposto, não 
foi apresentada uma revisão do plano apresentado na fase de estudo prévio. Uma vez que em R2 poderá 
vir a ser ultrapassado o valor de 45dB(A) em termos de ruído particular, mesmo no período noturno, 
conclui-se que este documento carece de uma pequena revisão/atualização. 

 

5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
na atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do projeto de execução da “Sobreequipamento do 
Parque Eólico do Caramulo”. 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 15 dias úteis, de 7 
a 27 de janeiro de 2021.  

Durante este período foram recebidos dois pareceres com a seguinte proveniência: Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e Direção-Geral do Território (DGT). 

A DGADR informa nada ter a opor ao projeto, por o mesmo não interferir com quaisquer áreas, estudos 
ou projetos no âmbito das suas atribuições. 
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A DGT informa ter verificado, quanto à rede geodésica, que a implantação do projeto não constitui 
impedimento para as atividades por si desenvolvidas, pois apesar de existir um vértice geodésico, 
denominado “Cruzinha”, representado na folha 16-B da Série Cartográfica Nacional 1:50 000, é respeitada 
a zona de proteção do marco e a visibilidade das suas direções não é posta em causa. 

Considera-se, assim, que em sede de consulta pública, não foram apresentadas questões que exijam 
esclarecimentos específicos ou medidas de minimização adicionais. 

 

6. PARECERES EXTERNOS  

No âmbito deste procedimento, a CA não considerou necessária a solicitação de pareceres externos. 

 

7. CONCLUSÃO 

O RECAPE submetido pelo proponente para verificação da conformidade ambiental do projeto de 
execução do “Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo” parece apresentar uma estrutura 
completa face ao previsto no documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de 
Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” para Projetos 
não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro, que estabelece os 
elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único 
de Ambiente.  

No entanto, e conforme referido no subcapítulo 4.1 do presente parecer, foram detetadas várias lacunas 
no RECAPE que não asseguram uma resposta completa aos princípios e objetivos inerentes a esta fase, de 
verificação do projeto de execução.  

Não se pode, desde já, deixar de salientar o facto da descrição do projeto apresentado no RECAPE não 
estar coerente com as peças escritas e desenhadas dos projetos de execução. Com efeito, o RECAPE 
apresenta o projeto (já com as alterações face ao estudo prévio) do Sobreequipamento do Parque Eólico 
do Caramulo como sendo composto por 5 Aerogeradores (AG) de 4,8 MW e por uma Linha Elétrica aérea 
a 60 kV, com uma extensão de 1.476 m, enquanto que, nos elementos dos projetos de execução, o 
aerogerador CZ05, com uma máquina idêntica aos outros 4, não será adstrito ao sobreequipamento mas 
sim ao aumento de potência do Parque Eólico em si. No projeto de execução este 5.º aerogerador não 
utiliza a linha de 60 kV em apreço mas sim outra já construída. 

Acresce que a descrição do projeto no RECAPE deveria ter sido acompanhada pela remissão para um 
anexo com os principais elementos (escritos e desenhados) do projeto e que não é apresentada uma 
avaliação propriamente dita dos impactes no Relatório Base do RECAPE (a qual consta apenas em alguns 
anexos temáticos). Também não é apresentada uma sistematização dos impactes em quadro síntese e/ou 
carta. 

Adicionalmente, salienta-se a forma incorreta como o RECAPE apresenta grande parte das respostas ao 
cumprimento da DIA. Com efeito, cada resposta é remetida, através de um quadro síntese, para um ou 
mais volumes/anexos do RECAPE, competindo à Comissão de Avaliação (CA) “encontrar” a informação 
relevante. Recorde-se que o Relatório Síntese ou Relatório Base, enquanto documento principal do 
RECAPE, deve apresentar/sintetizar a resposta a cada disposição, indicando a consulta de determinados 
elementos/anexos, quando aplicável, e apenas para confirmação. 

Refere-se ainda que, por vezes, não é possível encontrar qualquer resposta ou as respostas apresentadas 
no RECAPE para várias disposições da DIA não demonstram o seu cumprimento. Neste âmbito, destacam-
as 41 disposições especificamente aplicáveis à fase de projeto (3 Condicionantes, 8 Elementos a 
Apresentar e 30 Medidas de Minimização), para as quais não existem fases subsequentes de verificação. 
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De entre as referidas disposições não cumpridas, referem-se as Condicionantes n.os 2 e 3, o Elemento a 
apresentar n.o 6 e as Medidas de minimização para a fase de projeto n.os 3, 5, 6 a 9, 11 a 14, 19, 20, 22, 28 
e 29. Por sua vez, também a informação disponibilizada como resposta ao Elemento a apresentar n.o 7 e 
às Medidas de Minimização n.os 1, 4 e 21 foi considerada não satisfatória, carecendo de esclarecimentos 
adicionais. 

Conclui-se assim que, no que se refere à demonstração dos termos e condições estabelecidos na decisão 
emitida em fase de estudo prévio, o RECAPE apenas permite verificar o cumprimento de algumas das 
condições aplicáveis à presente fase (de projeto de execução). Pelo contrário, a generalidade das 
condições aplicáveis à fase de construção encontram-se salvaguardadas, porquanto foram transpostas 
para o Volume IV relativo às Cláusulas Ambientais a integrar no caderno de encargos da obra (CE) e cuja 
aplicação será responsabilidade do(s) empreiteiro(s), e não do proponente. 

Em síntese, e apesar do relevo positivo das alterações de projeto introduzidas no estudo prévio, no que 
respeita à diminuição do número de aerogeradores a instalar, considera-se que o RECAPE apresentado 
não possibilita a cabal verificação do cumprimento da conformidade ambiental do projeto de execução 
com o definido na DIA, para um conjunto significativo de disposições aplicáveis à fase de projeto. Mais se 
salienta que é pouco clara a situação do aerogerador CZ05 e sua ligação com as restantes estruturas do 
sobreequipamento. 

Face ao exposto propõe-se a emissão de proposta de não conformidade ao RECAPE. 

 

 

 

P’ A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

_____________________________________ 

Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques 
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