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1. INTRODUÇÃO 

A empresa ATBERG - Eólicas do Alto Tâmega e Barroso, Lda. submeteu, via plataforma SILiAmb, o Relatório 
de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), relativo ao projeto “Reequipamento do 
Parque Eólico da Bulgueira”, solicitando a instrução do respetivo procedimento de verificação da 
conformidade ambiental do projeto de execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 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, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a documentação remetida permitia a correta instrução do respetivo 
procedimento de AIA. 

Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 3387 sobre o estudo prévio 
do projeto Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira. 

A fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 20.º do referido diploma, a APA, na qualidade de Autoridade 
de AIA, disponibilizou a documentação recebida às entidades que participaram na Comissão de Avaliação 
(CA), nomeada no âmbito do procedimento de AIA relativo ao estudo prévio. 

A referida CA é constituída pelas seguintes entidades e respetivos técnicos: 

 APA: Eng.ª Catarina Fialho e Eng.ª Ana Luísa Moreira (coordenação) 

 APA: Dr.ª Rita Cardoso (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Arq. Paisagista André Nascimento 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng.ª Cristina Costa 

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

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Carlos Meireles 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Luísa Queirós 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Ana Isabel Costa 

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

 

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

 Relatório Base 

 Resumo Não Técnico 

 Anexos 

 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 20 de julho de 2021. 
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2. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no RECAPE. 

2.1 ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira, que consiste na desativação dos três 
aerogeradores existentes (800 kW) e respetiva substituição por um aerogerador com igual potência instalada 
(2,4 MW). 

O Parque Eólico da Bulgueira, a funcionar desde março de 2003, localiza-se no distrito de Vila Real, na 
confluência dos concelhos de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar. Os aerogeradores atuais, o local 
proposto para o novo aerogerador, bem como o edifício de comando e a subestação encontram-se 
localizados no concelho de Ribeira de Pena, freguesia de Santa Marinha. O acesso ao projeto, assim como a 
maioria da extensão da linha elétrica de interligação, localizam-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar, União 
das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros. 

Atualmente o Parque Eólico é constituído por três aerogeradores, com uma capacidade instalada de 2,4 MW, 
pelos acessos internos ao parque eólico, pelo edifício de comando e pela subestação. 

O parque eólico dispõe-se ao longo de uma cumeada numa extensão aproximada de 250 m e está equipado 
com três aerogeradores iguais, fabricante NORDEX, tipo N50, sensivelmente localizados entre as cotas 1 000 
m e 1 030 m, cada com três pás, varrendo a área de 1 694 m2. Apresenta uma altura da torre até ao eixo do 
rotor de aproximadamente 55 m e um diâmetro do rotor de aproximadamente 50 m. Aos aerogeradores 
existentes estão associados postos de transformação exteriores.  

 

Enquadramento do parque eólico da Bulgueira existente. Sem escala. Orientação aproximada oeste – este.  
Fonte: EIA 

O equipamento do Parque Eólico da Bulgueira, embora apresente razoáveis condições de operação, está a 
aproximar-se do fim da sua vida útil, o que se tem traduzido em custos de operação e manutenção 
imprevisíveis, sempre na eminência de intervenções significativas.  
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Justificou-se assim proceder ao reequipamento do parque eólico, substituindo os três aerogeradores por 
apenas um, mantendo-se a potência presentemente instalada (2,4 MW). 

O reequipamento previsto permitirá substituir os aerogeradores existentes por um equipamento mais 
moderno e eficiente. Por outro lado, o projeto de reequipamento permitirá manter integralmente a 
subestação e edifício de comando, a linha elétrica de interligação à rede de distribuição e os acessos. 

O Parque Eólico da Bulgueira, atualmente com os três aerogeradores de 800 kW, produz anualmente cerca 
de 5 GWh. Com o projeto de reequipamento, o Parque Eólico da Bulgueira, com apenas um aerogerador de 
potência unitária de 2,4 MW, prevê-se que passe a produzir cerca de 7,1 GWh/ano. 

O Parque Eólico da Bulgueira insere-se a cerca de 1,4 km da Zona Especial de Conservação (ZEC) do 
Alvão/Marão, portanto, muito próximo de uma área sensível e da IBA (Important Bird Area) das Serras do 
Alvão e Marão. Insere-se também em área submetida a Regime Florestal parcial - Perímetros Florestais do 
Alvão e de Ribeira de Pena. 

A área onde o projeto se insere apresenta uma considerável ocupação por parques eólicos e vias de 
comunicação. Mais a sul, verifica-se a ocupação de uma área de território relevante por parte do projeto 
Sistema Electroprodutor do Tâmega. Na envolvente (buffer de 10 km) da localização proposta para o projeto 
de Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira estão atualmente em funcionamento os seguintes parques 
eólicos: 

 A norte: Trandeiras, constituído por 14 aerogeradores, estando 7 dos aerogeradores localizados a menos 
de 2 km dos elementos do projeto em estudo; 

 A sudoeste - sul: Alvão (12 aerogeradores), a cerca de 7,3 km, com metade dos aerogeradores 
localizados entre os 8,4 km e os 10,3 km de distância; Serra do Alvão (21 Aerogeradores), a cerca de 
8 km, com a maioria dos aerogeradores localizados entre os 10,5 km e os 13,9 km de distância; 

 A sudeste: Negrelo e Guilhado (11 aerogeradores), a cerca de 10 km; Chã do Guilhado (1 aerogerador) 
a cerca de 8,9 km; 

 A este: Alto da Coutada, subparque Alto da Coutada (50 aerogeradores), a cerca de 10 km, com a maioria 
dos aerogeradores localizados entre os 11 km e os 19 km de distância. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira envolve a substituição dos três aerogeradores existentes, 
com uma potência de 800 kW, por um único aerogerador com potência de 2,4 MW, mantendo-se o edifício 
de comando, bem como a generalidade do equipamento nele instalado, e a subestação, que não sofre 
qualquer alteração. A linha elétrica de interligação existente será igualmente mantida, e não será necessário 
a abertura de novos acessos. 

O novo aerogerador irá ocupar a posição de um dos atuais aerogeradores, designadamente, a do aerogerador 
central, localizado imediatamente a norte do posto de comando e subestação. A energia produzida será 
integralmente introduzida na rede elétrica de distribuição. 

O desmantelamento do equipamento do atual Parque Eólico da Bulgueira compreenderá, em linhas gerais, 
a desativação e remoção dos três aerogeradores, a demolição integral das fundações de betão onde os 
aerogeradores se encontram instalados, a remoção da cablagem desnecessária e a intervenção nos acessos 
a desativar, permitindo assim a recuperação da zona em termos ambientais e paisagísticos. 

A desativação e desmontagem será realizada em duas etapas, iniciando-se pelo aerogerador central. Os dois 
aerogeradores situados nos extremos serão removidos após a montagem do novo aerogerador. 

Para ligar o novo aerogerador à subestação do parque eólico será utilizada, no essencial, a rede de cabos 
subterrâneos ligada ao atual aerogerador colocado na posição central. 
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Como referido, será mantida a linha elétrica de interligação existente (que interliga o parque eólico da 
Bulgueira e que tem capacidade para transportar a energia produzida pelo aerogerador proposto no projeto 
de reequipamento). 

Todos os acessos utilizados são os acessos existentes, que serão pontualmente beneficiados. 

A instalação do estaleiro (com três frentes de trabalho independentes) necessário à desmontagem dos 
aerogeradores existentes e à montagem do novo aerogerador é proposta para junto dos aerogeradores a 
desativar, ocupando parte das plataformas existentes. Para o aerogerador proposto está igualmente prevista 
a construção de uma plataforma de montagem.  

O período estimado para a fase de construção do projeto é de cerca de seis meses. 

2.3 ALTERAÇÕES AO PROJETO 

Na fase de Estudo Prévio, o projeto de Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira previa a instalação de 
um aerogerador Nordex N117/3000, com potência de 2,4 MW. O projeto de execução integra um outro 
aerogerador, o ENERCON modelo E-103 EP2-ST-85-FB-C-01, com potência de 2,35 MW, sendo a mudança de 
aerogerador uma das alterações que o projeto de execução integra face ao projeto considerado no EIA. 

No quadro seguinte são apresentadas as principais diferenças existentes entre o aerogerador previsto 
instalar em fase de estudo prévio e o que se pretende instalar em fase de projeto de execução. De acordo 
com o RECAPE, os restantes elementos previstos em fase de estudo prévio e apresentados no EIA mantém-
se substancialmente inalterados (concretamente no que respeita às plataformas de montagem). 

 

Principais características do projeto, na fase de estudo prévio e atual fase de 
projeto de execução 
Fonte: RECAPE 
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De acordo com o RECAPE, a necessidade de selecionar o equipamento ENERCON, em detrimento da opção 
inicial pelo equipamento NORDEX, que apresentava potência similar mas maior produtibilidade, prendeu-se 
essencialmente com dois motivos: por um lado, o prazo de entrega da máquina preterida, marcadamente 
mais alargado; e, por outro, a última avaliação técnico-económica, sinalizando uma taxa de retorno do 
investimento mais favorável na máquina selecionada. 

O modelo selecionado é ligeiramente mais pequeno que o modelo anterior, relativamente à altura da torre 
e diâmetro das pás. O RECAPE não prevê mudanças na avaliação de impactes face à realizada em sede de EIA 
em resultado da alteração do modelo de aerogerador. Mais concretamente, a alteração do modelo de 
aerogeradores não implica riscos acrescidos sobre os fatores mais sensíveis (sistemas ecológicos e a 
paisagem), afigurando-se até potencialmente mais favorável, tendo presente a menor área varrida pelas pás 
do rotor (-22,5%) e a menor dimensão do volume a escavar para a fundação do aerogerador (-10%).  

Verifica-se ainda que o novo modelo proposto é mais silencioso e, assim, apresenta um impacte menor no 
ambiente sonoro, em fase de exploração, do que o modelo apresentado em estudo prévio. 

O RECAPE apresenta (capítulo 4.3 - Alterações ao projeto - Estudo Prévio (fatores Ambientais relevantes)) 
uma caracterização dos impactes ambientais para os fatores ambientais relevantes (Sistemas ecológicos, 
Paisagem e Ambiente sonoro), e demonstrativa de que as alterações introduzidas não originam novos 
impactes nem agravam os anteriormente identificados para os fatores mais sensíveis. 

As outras alterações ao projeto resultam das medidas impostas na DIA, nomeadamente em relação à posição 
do novo aerogerador, que irá ocupar a posição do aerogerador central hoje existente e não a inicialmente 
prevista, à remoção integral das sapatas dos aerogeradores existentes, em contraste com a remoção parcial 
prevista no projeto em fase de estudo prévio, e à remoção integral dos cabos elétricos, sendo necessária a 
abertura das valas existentes que serão posteriormente aterradas. 

3. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, o pretendido, sendo que este documento, juntamente com 
o Projeto de Execução, permite verificar se são cumpridos os aspetos mencionados na DIA. 

No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se de seguida alguns aspetos que 
se consideram estar menos explícitos ou a necessitar de revisão. 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

1. Shapefiles do layout final do projeto com todas as suas componentes. 

Dos elementos apresentados consta nos Anexos – Volume II, os ficheiros do layout final do projeto em 
formato shapefile. Assim, verifica-se que foi dado cumprimento ao solicitado. 

2. Solução de desmantelamento dos três aerogeradores a desativar. Esta solução deve contemplar o 
seguinte: 

a) Remoção integral de todas as fundações (sapatas); 

b) Proposta de enchimento/recobrimento, privilegiando materiais da região (obtidos nas escombreiras de 
pedreiras), indicando a sua tipologia, tipo de camadas, granulometria de cada camada, e terra viva/vegetal 
no topo; 

c) Planta de modelação final do terreno (o mais próximo da modelação inicial); 

d) Caracterização da forma e de todas as ações necessárias ao desmantelamento - micro-detonação ou outras 
- das sapatas ao nível da sua destruição/desagregação física. 
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No RECAPE é referido que “Os elementos solicitados são apresentados na memória descritiva do projeto de 
execução, nomeadamente no ponto 4 e respetivos anexos – Anexo 8 do volume 1 – Anexos Técnicos do 
RECAPE”. 

No que se refere à “Remoção integral de todas as fundações (sapatas)” (alínea a)), apesar do Relatório Base 
do RECAPE referir “as sapatas de todos os três aerogeradores existentes serão integralmente removidas”, na 
página 13 da Memória Descritiva (Anexo 8) do projeto de execução está prevista apenas a remoção integral 
da sapata do aerogerador central, sendo que para os outros dois aerogeradores “preconiza-se o desmonte 
de uma camada superficial, com cerca de 50 cm de altura, para o que serão utilizados meios mecânicos.”.  

Além de não ter sido dado cumprimento integral à alínea a), também não é apresentada a proposta de 
enchimento/ recobrimento, e indicação da tipologia de materiais utilizados, como solicitado na alínea b). 
Apenas é referido que “as áreas de desmonte das sapatas dos extremos (com cerca de 10 m3 cada uma) serão 
posteriormente preenchidas mediante espalhamento de material rochoso fino (nos primeiros 20 cm) e de 
terra vegetal (nos 30 cm superficiais), seguido de eventual estabilização biológica por hidrossementeira.”. 

Sobre este aspeto, salienta-se que a área intervencionada deverá reunir as condições para que a 
recolonização vegetal se processe de forma espontânea, sendo preferível à hidrossementeira, que só deverá 
ser usada em último recurso. 

Relativamente à Planta de modelação final do terreno (alínea c)), a carta apresentada no ficheiro 
“Anexo8.2_Planta_Sit_futura.pdf” carece de maior rigor no desenho final da modelação/micromodelação 
proposta. Neste âmbito, deve ser sobreposto o atual levantamento da morfologia atual do terreno, incluindo 
as plataformas e respetivos taludes e acessos a estas, que deve servir como termo de comparação com a 
proposta. 

Considera-se que deve ser incluído ainda uma alínea a este elemento da DIA: “Indicação do destino final de 
todos os componentes retirados do Parque Eólico”. 

Face ao exposto, verifica-se que não foi dado cumprimento a este elemento solicitado na DIA, sendo que o 
ponto 4 da memória descritiva do projeto de execução carece de revisão. 

3. Modelo e principais características do aerogerador do reequipamento, incluindo o tipo de luminária 
presente na torre do aerogerador. 

O modelo e as características do aerogerador a utilizar é apresentado no Relatório Base e na memória 
descritiva (Anexo 8.7). 

Verifica-se que o aerogerador apresenta uma potência instalada de 2350 kW/2800 kVA, no entanto, o centro 
electroprodutor em apreço encontra-se atualmente licenciado para uma potência instalada de 
2 400 kW/2 700 kVA. 

Assim, o pedido de licenciamento do projeto, com potência de instalação revista em alta, terá que ser 
requerido com remuneração em regime de mercado, nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 4.º-A do 
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. 

Caso se pretenda a manutenção do regime remuneratório alternativo, estabelecido pelo Decreto-lei n.º 
35/2013, de 28 de fevereiro, aplicável à remuneração da energia produzida por este parque eólico, é possível 
se este for reequipado com uma potência instalada nos seus geradores que não exceda aquela que se 
encontra licenciada.  

Para este efeito, em sede do pedido de licenciamento, deve ser apresentada a declaração atestada do 
fabricante em como os equipamentos foram fabricados com limitador permanente de produção de energia 
elétrica para as potências (em W e VA), por forma a não ultrapassar o valor máximo de potência total 
permitido. 

Face ao exposto, este aspeto deve ser verificado pela entidade licenciadora aquando do pedido de 
licenciamento do reequipamento. 
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4. Cronograma da obra atualizado. 

O cronograma da obra é apresentado no anexo 8.6 e não no anexo 8.2 como está referido no Relatório Base. 

Sem prejuízo de ter sido dado cumprimento à DIA, considera-se que o cronograma pode necessitar de mais 
atualizações, pelo que a versão final do mesmo deve ser entregue à autoridade de AIA aquando da 
comunicação do início da obra. 

5. Planta de condicionamentos atualizada, que deve incluir: 

a) As áreas onde se localizam as populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista, ou 
com estatuto de proteção.  

b) As áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes. 

A planta de condicionamentos é apresentada no Anexo 10, no entanto a mesma deve ser atualizada de forma 
a incluir eventuais locais para depósitos de terras. 

6. Proposta de Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI), a qual deve 
prever: 

a) Definição dos limites da área/buffer objeto, devendo considerar toda a área afeta aos 3 aerogeradores a 
desmantelar, acessos a desativar e áreas afetas ao novo aerogerador. 

b) Cartografia com o levantamento das manchas ou núcleos. 

c) A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

d) Controlo físico como opção principal em detrimento do químico. 

e) O corte fora da fase de produção de semente.  

f) Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado acondicionamento, 
sobretudo do efeito de ventos.  

g) A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. 

h) No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação 
das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada 
espécie em causa. 

i) Orientações para o tratamento/destino final dos solos contaminados por propágulos/sementes. 

j) Plano de acompanhamento/manutenção/monitorização. 

O RECAPE refere que “O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) é 
apresentado no Anexo 4 do RECAPE, no entanto este é apresentado no Anexo 3. 

A proposta de PGCEEVI já contempla um primeiro levantamento num buffer de 100 m em redor dos três 
aerogeradores a desmantelar. O plano apresentado propõe que a “monitorização e/ controlo das invasoras 
será efetuado anualmente, após a implementação das medidas de controlo. As campanhas de monitorização 
anuais deverão ser efetuadas até já não existir qualquer evidência de expansão ou regeneração de espécies 
invasoras na área de estudo. Posteriormente, deverá ser efetuada uma campanha de monitorização de 3 em 
3 anos de forma a permitir o controlo de espécies invasoras provenientes da zona envolvente” e ainda que 
as “campanhas de amostragem deverão ser efetuadas, preferencialmente, na primavera”.  

Concorda-se com a proposta apresentada, pelo que o plano deve ser implementado. Considera-se ainda que 
deverá ser efetuada uma prospeção na primeira primavera após a emissão da DCAPE, ou no caso da fase de 
construção iniciar-se mais de um ano após a emissão da DCAPE, deve ser efetuada uma prospeção na 
primavera anterior ao inicio da obra. 

Face ao exposto considera-se cumprida a entrega deste elemento.  
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7. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, e do lobo, reformulados de 
acordo com o projeto de execução que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientações constantes 
da presente decisão. 

Os programas de monitorização solicitados na DIA foram entregues (Anexo 7), pelo que se considera que foi 
dado cumprimento à DIA. 

8. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) reformulado de acordo com o projeto de 
execução que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientações constantes da presente decisão. 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), reformulado é apresentado no Anexo 6 do 
RECAPE, sendo referido que o mesmo teve em consideração os elementos da DIA. 

Considera-se que o documento deve cumprir de forma mais rigorosas as orientações que constam na DIA, 
nomeadamente: 

- A representação gráfica das áreas de intervenção é, substancialmente, maior do que a área útil de 
implantação, pois não é considerada a área de trabalho associada e necessária; 

- Para cada área em concreto devem ser elencadas as diferentes ações a considerar no âmbito da 
recuperação ambiental e paisagística de cada local. 

Face ao exposto, considera-se que de uma maneira geral foi dado cumprimento à DIA, no entanto, este 
documento deve ser revisto e entregue para apreciação em data próxima à conclusão da fase de construção.  

9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) reformulado de acordo com o projeto de execução 
que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientações constantes da presente decisão. 

O RECAPE apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) reformulado de acordo com o 
projeto de execução. Em termos globais entende-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA.  

O PAAO deve ser atualizado de acordo com as condições mencionadas na DCAPE. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Proceder à demolição integral das fundações dos aerogeradores que vão ser desmantelados. O terreno 
deve ser limpo de qualquer vestígio de betão que a ele se encontre agregado, precedendo-se para o efeito à 
sua escarificação, processo que visa facultar as condições de permeabilidade e de infiltração das águas 
pluviais. 

O RECAPE refere que esta medida foi tida em consideração na elaboração do projeto de execução (Anexo 8 
do RECAPE) e que se encontra também prevista no caderno de encargos (Anexo 8.1) e também na declaração 
de compromisso do proponente (Anexo 2). 

No entanto, verifica-se que, apesar do ponto 3 Descrição e Caracterização do Projeto do Relatório Base referir 
que “as sapatas de todos os três aerogeradores existentes serão integralmente removidas”, na página 13 da 
Memória Descritiva (Anexo 8) do projeto de execução está prevista apenas a remoção integral da sapata do 
aerogerador central, sendo que para os outros dois aerogeradores “preconiza-se o desmonte de uma camada 
superficial, com cerca de 50 cm de altura, para o que serão utilizados meios mecânicos”. 

Para o enchimento dos cerca de 600 m3 de volume deixado pela remoção do betão das sapatas dos dois 
aerogeradores dos extremos não deve ser utilizada gravilha de granito, mas sim material com maior afinidade 
geológica e hidrogeológica com as rochas metamórficas encaixantes (filitos e micaxistos), o qual pode ser 
encontrado nas pedreiras de xisto da região. Este aspeto deve também ser incluído na memória descritiva 
do projeto de execução.  

Verifica-se o não cumprimento desta medida, devendo a memória descritiva do projeto de execução ser 
revista antes do licenciamento. 
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2. Relocalizar o novo aerogerador para a posição do aerogerador central (aerogerador 2), uma vez que, ao 
serem removidas as fundações dos aerogeradores existentes, o novo aerogerador pode ocupar a posição de 
um antigo. 

Esta medida foi contemplada no projeto de execução, pelo que se considera que foi dado cumprimento à 
DIA. 

3. As valas de cabos desativadas devem ser abertas e removidos os cabos, sendo posteriormente aterradas. 

O RECAPE refere que esta medida foi tida em consideração na elaboração do projeto de execução (Anexo 8 
do RECAPE) e que se encontra também prevista no caderno de encargos (Anexo 8.1) e também na declaração 
de compromisso do proponente (Anexo 2). 

No entanto, verifica-se que, apesar do ponto 4.2 Alterações de Projeto decorrentes da DIA (Relatório Base) 
referir que “Os cabos elétricos e de comunicações que não forem necessários ao funcionamento do novo 
aerogerador serão integralmente removidos”, na página 14 da Memória Descritiva (Anexo 8) do projeto de 
execução está previsto que os ”cabos elétricos e de comunicação subterrâneos desativados, que ligavam os 
aerogeradores ao edifício de comando, permanecerão enterrados”. 

Assim, verifica-se o não cumprimento desta medida, devendo a memória descritiva do projeto de execução 
ser revista antes do licenciamento. 

4. Nos acessos desativados e que não serão utilizados deve ser retirado o tout-venant e reaproveitado, 
cobrindo a área recuperada com terra vegetal. 

Apesar desta medida estar prevista no Relatório Base (Descrição do projeto de Reequipamento) na 
Declaração de Compromisso do Proponente (Anexo 2) e no caderno de encargos (Anexo 8.5), não está 
prevista no ponto 6 - Desativação da Memória Descritiva do projeto de execução, pelo que se considera que 
não foi dado cumprimento à DIA. 

Considera-se que a memória descritiva do projeto de execução deve ser revista antes do licenciamento. 

5. Os taludes de escavação/aterro, considerados na construção/reabilitação de acessos e na plataforma, 
devem ser estruturados com pendentes não superiores a 1/3 (V/H). Sobre estas zonas, bem como em toda a 
área envolvente que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deve ser aplicada uma camada de 
terra vegetal. 

No Relatório Base é referido que se pode verificar o cumprimento desta medida na Declaração de 
compromisso do proponente (Anexo 2), no caderno de encargos (Anexo 8.5) e no PRAI Plano de Recuperação 
de Áreas Intervencionadas (Anexo 6).  

No entanto, esta medida também deveria estar contemplada no projeto de execução, o que não acontece 
no que se refere aos acessos. De facto, a memória descritiva do projeto (Anexo 8) apenas contempla esta 
medida para a plataforma de montagem. 

Face ao exposto, considera-se que não se verifica o integral cumprimento desta medida e que o projeto de 
execução deve ser revisto. 

6. Nos acessos a beneficiar e na plataforma de montagem não devem ser utilizados materiais 
impermeabilizantes. 

Verifica-se o cumprimento desta medida na declaração de compromisso do proponente (Anexo 2), no 
caderno de encargos do projeto de execução (Anexo 8.5) e na memória descritiva do projeto de execução 
(Anexo 8). 
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7. A conceção dos acessos a beneficiar e da plataforma de montagem 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 do acesso. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da 
envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor área possível. 

No RECAPE é referido que se pode verificar o cumprimento desta medida na Declaração de compromisso do 
proponente (Anexo 2) e nas medidas contempladas no caderno de encargos (Anexo 8.5).  

Considera-se cumprida esta medida da DIA, no entanto só em fase de construção poderá ser verificado a 
qualidade de execução e o cumprimento integral desta medida. Por outro lado, a informação apresentada 
remete apenas para informação escrita, pelo que, no decorrer da execução da medida em causa, em fase de 
construção, dever o Proponente proceder à demonstração do seu cumprimento através de um adequado 
registo fotográfico, pelo que a medida em causa deve transitar para a DCAPE, nos mesmos termos de 
conteúdo e redação. 

8. O tipo de iluminação a utilizar sobre a entrada da torre deve acautelar situações que conduzam a um 
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz 
se faça segundo a vertical. 

No RECAPE é referido que se pode verificar o cumprimento desta medida na Declaração de compromisso do 
proponente (Anexo 2) e nas medidas contempladas no caderno de encargos (Anexo 8.5).  

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta medida dentro do possível nesta fase, sendo que a 
medida em causa deve transitar para a DCAPE. 

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

No RECAPE é referido que se pode verificar o cumprimento desta medida na Declaração de compromisso do 
proponente (Anexo 2) e nas medidas contempladas no caderno de encargos (Anexo 8.5).  

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta medida dentro do possível nesta fase, sendo que a 
medida em causa deve transitar para a DCAPE. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

14. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e das 
respetivas margens de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as propriedades da água. 

O RECAPE refere que se pode verificar o cumprimento desta medida no plano de acompanhamento 
ambiental de obra (Anexo 4) e nas medidas contempladas no caderno de encargos (Anexo 8.5).  

No entanto, considera-se que para demonstrar o cumprimento da medida, os locais de depósito de terras 
deviam ser caracterizados e sinalizados na planta de condicionamentos apresentada. 

Assim, considera-se que esta medida foi cumprida, na medida que foi apresentada uma planta de 
condicionamentos onde estas áreas não se podem localizar, mas a mesma deve transitar para a DCAPE. 

15. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem, 
para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam espécies invasoras. 

O RECAPE refere que se pode verificar o cumprimento desta medida no plano de acompanhamento 
ambiental de obra (Anexo 4) e nas medidas contempladas no caderno de encargos (Anexo 8.5). 

No ponto 7 da memória descritiva (Anexo 8) apresenta-se uma estimativa de movimentação de terras, no 
entanto está bastante incompleta e não é percetível se já contempla a remoção de todas as fundações.  
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No entanto, na fase de projeto de execução já devia ser demonstrado um balanço de terras, ou seja, devia 
ser indicada a necessidade ou não de se recorrer a terras de empréstimo, e no caso afirmativo qual a sua 
origem. 

Face ao exposto, considera-se que não foi dado cumprimento a esta medida da DIA, devendo ser a mesma 
mantida na DCAPE. 

30. A equipa de acompanhamento arqueológico deve ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias de modo a garantir no terreno o cumprimento das disposições da DIA. 

31. Garantir o acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação 
de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

32. Após a desmatação do terreno, proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de 
vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 

33. Garantir o acompanhamento arqueológico no processo de desmontagem das estruturas existentes. 

34. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras), as quais devem ser apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só 
após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve 
compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, de 
modo a garantir a sua preservação. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

35. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do património cultural as ocorrências, acompanhadas 
de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar. 

36. De modo a permitir um adequado Acompanhamento Arqueológico da Obra para salvaguardar eventuais 
vestígios arqueológicos ocultos no solo ou sob densa vegetação arbustiva, o empreiteiro deve informar 
atempadamente o responsável pela Equipa de Acompanhamento Arqueológico de Obra sobre a abertura de 
qualquer frente de obra, relacionada com a remoção e revolvimento do solo (desmatação e decapagens 
superficiais em ações de preparação e regularização do terreno) e escavações no solo e subsolo (abertura do 
cabouco para a fundação do aerogerador), a fim de ser providenciado o necessário acompanhamento 
arqueológico da obra. 

Estas medidas encontram-se previstas nas medidas de minimização do caderno de encargos (Anexo 8.5) e no 
plano de acompanhamento ambiental de obra (Anexo 4). O promotor compromete-se ainda a concretizar 
estas medidas durante a fase de construção do projeto (Anexo 2). 

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, sendo que estas medidas devem transitar para 
a DCAPE. 

As restantes medidas deste ponto da DIA encontram-se previstas no caderno de encargos (Anexo 8.5) e no 
plano de acompanhamento ambiental de obra (Anexo 4), pelo que se considera que foi demonstrado o 
cumprimento possível para esta fase, sendo que as mesmas devem transitar para a DCAPE. 

Desmatação e movimentação de terras 

No RECAPE é referido que se pode verificar o cumprimento das medidas deste ponto da DIA no caderno de 
encargos (Anexo 8.5) e no plano de acompanhamento ambiental de obra (Anexo 4). 

Pese embora, o RECAPE preveja o seu cumprimento, só em fase de construção será possível fazer uma 
avaliação informada quanto à qualidade de execução e ao cumprimento integral destas medidas.  
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Considera-se que foi dado o cumprimento à DIA e que as medidas em causa devem transitar para a DCAPE. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

49. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

O Plano de Gestão de Resíduos (PGR) é apresentado no Anexo 5. As restantes medidas deste ponto da DIA, 
encontram-se contempladas neste PGR, nas medidas do caderno de encargos (Anexo 8.5) ou no Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 4). 

Considera-se assim que foi dado cumprimento à DIA, sendo que estas medidas devem transitar para a DCAPE. 

Acessos, plataformas e fundações 

As medidas deste ponto da DIA encontram-se previstas no caderno de encargos (Anexo 8.5) e no plano de 
acompanhamento ambiental de obra (Anexo 4), pelo que se considera que foi demonstrado o cumprimento 
possível para esta fase, sendo que as mesmas devem transitar para a DCAPE. 

Fase final da execução da obra 

No RECAPE é referido que as medidas deste ponto da DIA encontram-se contempladas no caderno de 
encargos (Anexo 8.5), no plano de acompanhamento ambiental da obra (Anexo 4), no plano de recuperação 
das áreas intervencionadas (Anexo 6), e/ou na declaração de compromisso do proponente (Anexo 2). 

Considera-se que foi dado o cumprimento à DIA e que as medidas em causa devem transitar para a DCAPE. 

Fase de Exploração 

O promotor compromete-se a concretizar as medidas da fase de exploração do projeto (Anexo 2). Considera-
se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, sendo que estas medidas devem transitar para a DCAPE. 

Fase de Desativação 

81. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último 
ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. 
Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, deve 
ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter lugar, 
impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do 
local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado 
contemplando nomeadamente: 

a) ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

b) solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com o direito 
de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

c) ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

d) destino a dar a todos os elementos retirados; 

e) definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

f) apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de 
construção, dada as ações a desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

g) plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 
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De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Verifica-se o cumprimento desta medida através da declaração de compromisso do proponente, sendo que 
a medida deve ser incluída na DCAPE. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

O RECAPE apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) reformulado de acordo com o 
projeto de execução. Em termos globais entende-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA.  

O PAAO deve ser atualizado de acordo com as condições da DCAPE. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Considera-se que a proposta de PRAI apresentada carece de uma abordagem mais rigorosa no cumprimento 
das referidas orientações. A própria cartografia deve distinguir, claramente, o que são áreas a recuperar e o 
conjunto de ações a tomar, dado que nem todas as áreas têm o mesmo tipo de ocupação, pelo que as ações 
de recuperação ambiental e paisagística devem ser diferenciadas na cartografia e na respetiva legenda. A 
cartografia apresentada limita-se a identificar as atuais existências em termos de componentes de projeto e 
não as identifica em termos de áreas a recuperar e em função das ações a tomar. 

Face ao exposto, considera-se quo o PRAI deve ser reformulado e apresentado antes do término da fase de 
construção. As áreas afetadas deverão à data de entrega do PRAI ser aferidas e atualizadas.  

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Programas de Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

No RECAPE são apresentados os programas de monitorização para os sistemas ecológicos (flora e vegetação, 
avifauna, quirópteros e lobo). 

Concorda-se com os programas apresentados em RECAPE, pelo que foi dado cumprimento à DIA. 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro procedeu-se à Consulta Pública do 
Projeto de Execução do Reequipamento do Parque Eólico da Bulgueira. 

A Consulta Pública do RECAPE decorreu durante 15 dias úteis, de 20 de outubro a 10 de novembro de 2021. 

Durante o período de Consulta Pública não foi recebida nenhuma exposição. 
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5. CONCLUSÕES 

Face ao exposto no presente parecer, e tendo-se constatado que o referido projeto contempla, de uma 
maneira geral, os elementos a apresentar em RECAPE, as medidas de minimização, os planos de 
acompanhamento ambiental da obra, de recuperação das áreas intervencionadas e de monitorização 
exigidos na DIA, considera-se que o projeto de execução em causa está conforme com mesma. 

No entanto, verifica-se que no que se refere à desativação e ao desmantelamento das infraestruturas 
existentes que não serão utilizadas, a memória descritiva, em alguns aspetos, contraria o que está referido 
no Relatório Base do RECAPE. 

De facto, a memória descritiva, ao contrário do referido no Relatório Base, não prevê a demolição integral 
das fundações dos aerogeradores dos extremos, nem a remoção da cablagem desnecessária ao 
funcionamento do novo aerogerador, nem a intervenção nos acessos a desativar, permitindo assim a sua 
recuperação. São mencionados outros aspetos ao longo do parecer em que a memória descritiva do projeto 
deve ser revista, no entanto são estes os mais importantes e relevantes para que o projeto de execução possa 
ser licenciado. 

Apesar da memória descritiva apresentar importantes incorreções, o Relatório Base, apresenta uma correta 
descrição do projeto e das alterações efetuadas ao estudo prévio, que vão ao encontro com o estipulado na 
DIA. Assim, considera-se que o RECAPE está conforme com a DIA apesar da memória descritiva necessitar de 
ser revista, e apresentada à Autoridade de AIA, antes do licenciamento do projeto. 

Da análise efetuada, considerou-se ainda necessário propor novas medidas de minimização que serão 
incluídas na respetiva proposta de Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE). 

Salienta-se que em sede do pedido de licenciamento, deve ser apresentada a declaração atestada do 
fabricante em como os equipamentos foram fabricados com limitador permanente de produção de energia 
elétrica para as potências (em W e VA), por forma a não ultrapassar o valor máximo de potência total 
permitido. 

Verificou-se ainda a necessidade do cumprimento de outros aspetos referidos no presente parecer, dos quais 
se destacam os seguintes: 

Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao Licenciamento 

 Memória descritiva do projeto de execução atualizada de acordo com o mencionado no presente 
parecer e com a descrição do projeto apresentada no Relatório Base do RECAPE, nomeadamente no que 
se refere ao cumprimento das medidas de minimização 1, 3, 4 e 5. 

 Solução de desmantelamento dos três aerogeradores a desativar. Esta solução deve contemplar o 
seguinte: 

a) Remoção integral de todas as fundações (sapatas); 

b) Proposta de enchimento/recobrimento, privilegiando materiais da região (obtidos nas escombreiras 
de pedreiras), indicando a sua tipologia, tipo de camadas, granulometria de cada camada, e terra 
viva/vegetal no topo; 

c) Planta de modelação final do terreno (o mais próximo da modelação inicial); 

d) Caracterização da forma e de todas as ações necessárias ao desmantelamento - micro-detonação ou 
outras - das sapatas ao nível da sua destruição/desagregação física; 

e) Indicação do destino final de todos os componentes retirados do Parque Eólico. 
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Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao início das obras 

 Planta de condicionamentos, atualizada. 

 Cronograma atualizado. 

 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas deve ser revisto e entregue para apreciação em data 
próxima à conclusão da fase de construção. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental e o Caderno de Encargos devem ser revistos em função da DCAPE. 
Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização devem ser entregues 
à Autoridade de AIA com a periodicidade prevista. O proponente terá de ainda de informar a Autoridade de 
AIA do início e do termo das fases de construção, de exploração e de desativação do projeto. 
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ANEXOS 

 

 Localização do projeto 

 Planta de condicionamentos 
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