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1. INTRODUÇÃO  

 Identificação do projeto 

O presente documento constitui Relatório Base do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) do Parque Eólico de Cabeço Gordo, que foi sujeito a procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio em 2019 - Processo de AIA n.º 3258 – Agência Portuguesa 

do Ambiente. 

O projeto, constituído por 2 aerogeradores, localiza-se no distrito de Leiria, em território da união de 

freguesias de Arrimal e Mendiga, no concelho de Porto de Mós. O Parque Eólico será ligado à Rede Elétrica 

de Serviço Público, através de uma linha de interligação em traçado misto (em vala enterrada e em troço 

aéreo), desde o Posto de Corte do Parque Eólico até a um apoio na linha Turquel-Moleanos, ligando-se 

depois à subestação de Turquel. Esta linha de interligação terá um comprimento total de 2,8 km, e estará 

localizada no distrito de Leiria, em território da união de freguesias de Arrimal e Mendiga, no concelho de 

Porto de Mós e também em território da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi submetido em fase de estudo prévio, sendo que o procedimento de 

AIA (AIA nº 3258) teve início a 12/02/2019, após receção de todos os elementos necessários à boa 

instrução do mesmo, tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a autoridade de AIA. Este 

processo resultou na emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto com parecer favorável 

condicionado ao cumprimento dos termos e condições impostas. 

No seguimento do referido, na presente fase de Projeto de Execução houve alterações em alguns 

componentes do projeto, não só com base nas condicionantes da DIA, mas também devido à indicação 

de um novo ponto de interligação para à rede, por parte da EDP-Distribuição.  Estas alterações são 

também o produto de uma articulação e colaboração estreita entre o promotor do projeto, a equipa 

projetista e a equipa de avaliação ambiental. Na Figura 1 apresenta-se a localização final dos diversos 

elementos do projeto. 
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 Figura 1 - Enquadramento regional do Parque Eólico de Cabeço Gordo e respetiva Linha Elétrica associada 
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 Identificação do proponente e da entidade licenciadora 

O Proponente deste Projeto é a sociedade Blue Future II, com sede em: Rua de Pardilhó, Nº 7 3860-529 

Estarreja. 

A entidade licenciadora deste Projeto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e a autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

 Autoria Técnica 

A realização do presente RECAPE é da responsabilidade da Bioinsight, que coordenou uma equipa técnica 

multidisciplinar, apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do RECAPE do PE de cabeço Gordo. 

Nome Formação Funções 

Isabel Passos 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia Aplicada 
Coordenação Geral 

Margarida Silva 
Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestre; 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Ecologia 

Ocupação do Solo 

Raquel Rosário 
Licenciada em Arquitetura Paisagista – Universidade de 

Évora 
Paisagem 

João Caninas 
Licenciado em História – Variante de Arqueologia Mestre em 

Arqueologia 

Património 
Mário Monteiro Licenciado em História – Variante de Arqueologia 

Emanuel Carvalho 
Técnico de arqueologia e espeleólogo do Espeleo Clube de Torres 

Vedras 

Tiago Carvalho Espeleólogo do Espeleo Clube de Torres Vedras 

Rui Coito Licenciado em Engenharia Agronómica 

Ordenamento do Território e 

Condicionantes ao Uso do Solo 

José Rui Cunha 

Licenciado em Engenharia Agronómica 

Pós-graduado em Ordenamento do Território e 

Planeamento Ambiental 

Rui Leonardo Mestre em Engenharia do Ambiente Ambiente Sonoro 
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Nome Formação Funções 

Vitor Rosão Engenheiro Físico, Doutorado em Acústica 

Joana Santos 
Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 
Coordenação 

Helena Coelho 

Licenciada em Biologia, Mestre em Ciências das Zonas 

Costeiras 

Doutorada em Biologia 

Coordenação 

João Paula 

Licenciado em Biologia 

Pós-graduado em Sistemas de Informação Geográfica – 

Recursos Agroflorestais e Ambientais 

Coordenação 

Miguel 

Mascarenhas 

Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada. Mestre em 

Avaliação de Impacte Ambiental. Pós-Graduação em 

Sistemas de Informação Geográfica 

Coordenação 

 

 

 Objetivos e estrutura do RECAPE 

O Parque Eólico de Cabeço Gordo destina-se à produção de energia elétrica a partir de uma fonte 

renovável e não poluente – o vento, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e 

para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção 

de energia a partir de fontes renováveis. 

Pretende-se com o RECAPE verificar a conformidade do projeto de execução com a DIA, dando 

cumprimento aos termos e condições nela fixados. Assim, apresenta-se no presente documento a 

demonstração desta conformidade, confirmando que o projeto contempla as condicionantes e medidas 

constantes na mesma, através da apresentação dos estudos, trabalhos e planos solicitados na DIA. 

A estrutura e conteúdo do presente relatório teve em consideração o estabelecido na legislação aplicável 

em vigor, designadamente, o Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro e a Portaria n.  395/2015, de 4 de novembro, bem como 

o disposto nas Normas técnicas para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de 

Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (Documento n.  01/2016/GPF, aprovado em 

dezembro de 2015). 

O presente RECAPE organiza-se da seguinte forma: 

• Volume I – Resumo Não Técnico (RNT); 

• Volume II – Relatório Base (RB), que constitui o presente documento; 
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• Volume III – Peças Desenhadas;  

• Volume IV – Anexos. 

O Volume II, que diz respeito ao presente documento e constitui o presente Relatório Síntese, é composto 

por 5 capítulos: 

• No Capítulo 1 - Introdução, identificação do projeto e do proponente, da equipa responsável pela 

elaboração do RECAPE, dos objetivos e da estrutura do RECAPE. 

• No Capítulo 2 – Antecedentes, são descritos os antecedentes do procedimento de AIA, assim 

como dos compromissos assumidos pelo proponente e empreiteiros. 

• No Capítulo 3 – Apresentação do Projeto, é apresentada a descrição e a localização do projeto, 

dando-se especial enfase às principais alterações contempladas no Projeto de Execução em 

relação ao Projeto em fase de Estudo Prévio analisado no EIA; 

• No Capítulo 4 – Apreciação do RECAPE, descreve-se a conformidade do projeto com os 

Instrumentos de gestão territorial e são reavaliados os impactes ambientais para os descritores 

considerados mais relevantes; 

• No Capítulo 5 – Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, onde se apresentam as 

condicionantes da DIA, uma análise do Projeto de Execução, entretanto desenvolvido pelo 

promotor, descrevendo-se as características, as ações e diligências efetuadas, que asseguram a 

sua conformidade com as condicionantes definidas. Apresentam-se ainda as medidas da DIA por 

fase de desenvolvimento do Projeto e respetivos responsáveis pela sua implementação, com 

descrição das características do Projeto de Execução, incluindo as cláusulas a integrar nos 

Cadernos de Encargos das várias empreitadas, que asseguram a conformidade com as 

condicionantes definidas na DIA; 

• No Capítulo 6 – Conclusão, são resumidas as principais conclusões do RECAPE. 
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2. ANTECEDENTES  

 Resumo dos antecedentes do processo de AIA 

O Parque Eólico do Cabeço Gordo, com 2 aerogeradores, insere-se no Parque Natural das Serras de Aire 

e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio de Importância Comunitária “Serras de Aire e Candeeiros” (PTCON0015), 

da Rede Natura 2000. Situa-se a menos de 2 km de um outro parque em exploração (Parque Eólico da 

Portela do Pereiro com 4 aerogeradores), não se enquadrando no Anexo II do Decreto-Lei nº 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, uma vez 

que juntamente com o parque eólico existente totalizam menos de 10 aerogeradores em área sensível, 

não estando à partida sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

No entanto, ainda de acordo com o Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, nomeadamente a subalínea ii, da alínea b do ponto 

3 do Artigo 1º, estão também sujeitos a AIA os projetos tipificados no Anexo II (do qual faz parte a tipologia 

de parque eólico) que se localizem, parcial ou totalmente, em área sensível e sejam considerados, por 

decisão da autoridade de AIA, como suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente em função 

da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III (do 

mesmo Decreto-Lei). 

A partir deste enquadramento foi apresentado, pelo proponente, os elementos fixados na Portaria n º 

395/2015, de 4 de novembro, para efeitos de apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA por parte da 

APA – pedido de enquadramento em AIA nº 672. Daí resultou a emissão de um parecer, por parte da APA, 

que considerou que o projeto em questão é suscetível de provocar impactes negativos significativos no 

ambiente, pelo que foi sujeito a procedimento de AIA.  

O Estudo de Impacte Ambiental foi assim submetido em fase de estudo prévio, sendo que o procedimento 

de AIA (AIA nº 3258) teve início a 12/02/2019, após receção de todos os elementos necessários à boa 

instrução do mesmo, incluindo elementos adicionais e elementos complementares pedidos pela 

Comissão de Avaliação e atempadamente entregues pelo proponente. A Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) foi a autoridade de AIA. Este processo resultou na emissão da Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) (Volume IV - Anexo 1) do projeto com parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos 

e condições impostas. 

 Condicionantes e compromissos definidos na DIA 

As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo 

promotor na implementação do projeto do Parque Eólico de Cabeço Gordo, durante as fases de 

elaboração do projeto de execução, de construção, exploração e, posteriormente, de desativação, e 

indiretamente por todos os empreiteiros contratados pelo promotor do Projeto envolvidos nessas 

mesmas fases do Projeto. 
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Todas as Cláusulas Técnicas Ambientais a serem incluídas nos cadernos de encargos da empreitada de 

construção e dos serviços de operação e manutenção comprometem os empreiteiros e prestadores de 

serviço selecionados ao cumprimento dessas mesmas cláusulas. 

Os empreiteiros ficarão igualmente comprometidos a recuperar as zonas intervencionadas, de acordo 

com as indicações do Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (Volume IV - Anexo 6) que será igualmente 

incluído nos cadernos de encargos da empreitada de construção. 

Com o objetivo de controlar se as medidas de minimização dos impactes negativos decorrentes da 

construção das infraestruturas associadas ao projeto, estão a ser devidamente executadas, o Dono de 

Obra irá implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra (Volume IV - Anexo 7), que 

prevê uma fiscalização durante a execução das obras para verificação do cumprimento integral das 

medidas de minimização constantes na DIA. 
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3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

 Descrição do projeto 

O projeto do Parque Eólico de Cabeço Gordo localiza-se na região centro de Portugal, em território da 

união de freguesias de Arrimal e Mendiga, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria. Desenvolve-se 

num morro encimado pelo marco geodésico do Cabeço Gordo, sensivelmente entre as cotas de 510-530 

m de altitude, que faz parte integrante do conjunto de elevações de terreno genericamente designado 

por Serra dos Candeeiros. O projeto, composto por 2 aerogeradores, tem como objetivo a produção de 

energia elétrica a partir do vento, ou seja, destina-se ao aproveitamento da energia eólica. Prevê-se que 

o presente Projeto produza, em média, cerca de 30,6 GWh por ano. 

O Parque Eólico será ligado à Rede Elétrica de Serviço Público, através de uma linha de interligação em 

traçado misto (em vala enterrada e em troço aéreo) com um comprimento total de 2,8 km, e estará 

localizada no distrito de Leiria, em território da união de freguesias de Arrimal e Mendiga, no concelho de 

Porto de Mós e também em território da freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça (Figura 1). 

A definição e localização dos elementos e infraestruturas que compõem o Projeto de Execução do Parque 

Eólico de Cabeço Gordo teve em consideração as condicionantes impostas na DIA do projeto, assim como 

as especificações técnicas e de segurança inerentes a cada elemento. Durante todo o processo de 

definição do projeto existiu uma estreita interação entre o promotor do projeto, o projetista e a equipa 

responsável pelo RECAPE. 

 

3.1.1. Composição geral do Projeto 

A implantação do Parque Eólico do Cabeço Gordo implica a instalação/execução dos seguintes elementos 

e infraestruturas principais, cuja descrição detalhada se apresenta em seguida:  

• 2 aerogeradores da marca VESTAS, com uma potência unitária de 3MW, com cerca de 87 m de 

altura útil das torres e equipados com rotores eólicos de 126 m de diâmetro; 

• 2 plataformas de apoio à montagem dos equipamentos; 

• Rede elétrica de cabos de interligação dos aerogeradores ao Posto de Corte (subterrânea, 

enterrada ao longo dos acessos existentes); 

• Posto de Corte e proteção a 30 kV a ser instalado junto ao AG1; 

• Acessos, todos correspondentes a acessos já existentes; 

• Linha de interligação ao Sistema Elétrico Público, a 30kV, com 2,8km de extensão: 
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• Estaleiro de apoio à obra. 

Na definição e localização dos elementos e infraestruturas que compõem o Projeto, foram tidas em 

consideração as condicionantes impostas na DIA, as indicações da EDP-Distribuição, no que diz respeito à 

indicação de um novo ponto de interligação para a rede, e as especificações técnicas e de segurança 

inerentes a cada um dos elementos que compõem o projeto. 

Os acessos previstos no Projeto, destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para 

exploração e manutenção. Serão utilizados caminhos já existentes, incluindo acessos pertencentes a 

parques eólicos existentes na proximidade, designadamente acesso do Parque Eólico da Portela do 

Pereiro, procedendo-se à beneficiação destes para permitir a passagem do sistema de transporte dos 

componentes.  

 

3.1.2. Aerogeradores 

A localização individual dos dois aerogeradores foi definida em função dos vários estudos de 

produtividade eólica levados a cabo e das condicionantes ambientais identificadas durante o EIA e o 

RECAPE.  

A cota de referência da sapata do AG1 será de 506,7 m, sendo esta, portanto, a cota considerada para a 

implantação deste aerogerador. No caso do aerogerador AGG2 esta cota foi escolhida a cora referência 

de 529,6 m.  

Os aerogeradores a instalar têm a seguinte constituição base: 

• Torre; 

• Nacelle ou Cabina; 

• Grupo gerador; 

• Sistemas mecânicos e de acionamento primário; 

• Três perfis alares que constituem as pás do rotor; 

• Sistemas de controlo e segurança; 

• Instalações elétricas; 

• Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom funcionamento. 

A torre é constituída por uma estrutura tubular cónica, ficando a nacelle na sua parte superior. 
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O sistema de comando e controlo automático do aerogerador é baseado em pelo menos um autómato 

programável perfeitamente compatível com o programa de comando e controlo do Parque, instalado no 

posto de corte. 

O autómato tem associados equipamentos auxiliares, nomeadamente: 

• Comutador de seleção do regime de funcionamento, Manual / Automático; 

• Um modem para ligação à rede interna de dados com o posto de corte; 

• Consola de diálogo “homem-máquina”. 

As características gerais dos aerogeradores a instalar no Parque Eólico de 11111cabeço Gordo são as 

indicadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Descrição geral dos aerogeradores a instalar. 

Caraterísticas dos Aerogeradores Modelo V-126-3.6 

Fabricante Vestas 

Potência Nominal 3 MW 

Altura da torre 87 m 

Diâmetro do rotor 126 m 

N.º de pás 3 

Comprimento das pás 61,7 m 

Área de varrimento 12 469 m2 

Velocidade de arranque (cut-in) 3 m/s 

Velocidade do vento para potência máxima 11,5 m/s 

Velocidade do vento máxima (cut-out) 22,5 m/s 

Velocidade de rotação da turbina 4-12,8 rpm 

Potência sonora 104,4 dB(A) 

Diâmetro da torre do aerogerador junto ao 

maciço de betão 
5,7 m 

Diâmetro da base do maciço de fundação 19,5 m 

 

As torres dos aerogeradores a instalar serão constituídas por uma estrutura tubular cónica, em aço, com 

proteção anticorrosiva por galvanização, primário à base de pó de zinco e pintura final de acabamento 

com tinta à base de resina epoxídica. No interior da torre será instalado o posto de transformação e 

cabelagem elétrica e de comunicações de ligação da Nacelle à base. 
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No topo da torre será instalada a Nacelle, constituída por uma estrutura de suporte em aço e revestida a 

fibra de vidro. Na Nacelle são instalados os principais equipamentos do aerogerador, nomeadamente o 

gerador, a caixa de velocidades e os radiadores. E igualmente nas Nacelles que se encontram fixos os 

rotores. 

O rotor e constituído pelo nariz (Hub) e pelas 3 pás. Quer o nariz quer as pás são executados em fibra de 

vidro. 

A energia elétrica produzida pelo aerogerador é conduzida para o respetivo posto de transformação onde 

será elevada para a tensão nominal da rede elétrica interna do parque (30kV) e interligada à mesma. 

 

3.1.3. Plataformas para montagem dos Aerogeradores 

Para a montagem dos aerogeradores, será necessário proceder à construção de uma plataforma de 

trabalho junto a cada aerogerador, com dimensões adequadas para o estacionamento dos veículos de 

transporte dos componentes dos aerogeradores e para a manipulação dos principais componentes 

destes, com recurso a gruas de elevada capacidade. 

A localização das plataformas, junto aos acessos existentes, minimiza a intervenção no terreno e reduz os 

impactes resultantes da abertura de acessos de derivação. Por outro lado, a orientação adotada para as 

plataformas procurou minimizar a intervenção no terreno e a movimentação de terras, conforme referido 

na Medida de Minimização 8 da DIA.  

O volume de terras resultante da execução das plataformas será equivalente ao volume de aterro, 

havendo, portanto, um balanço nulo em termos de terras. Em termos de movimentação de terras, os 

volumes escavados de cada plataforma serão: 

• Plataforma do AG1: 425 m3  

• Plataforma do AG2: 620 m3  

Os taludes adotados são de declive 2/3 o que garante um compromisso entre a segurança e perenidade 

dos mesmos, por um lado, e o impacte ambiental, por outro. A plataforma será praticamente de nível, 

com uma pequena inclinação (1 a 2%) para drenagem das águas pluviais. As suas dimensões úteis são de 

cerca de 45 x 25 m2. Deverão ser pavimentadas com uma camada de toutvenant, devidamente regada e 

compactada. Este toutvenant deverá ser de tonalidade não conspícua, próxima da tonalidade existente 

na envolvente, do mesmo tipo do preconizado para os acessos.  Na periferia da plataforma e onde tal se 

revelar necessário, serão instaladas valetas de drenagem. 

Na fase final da construção, após a montagem dos aerogeradores, serão realizados os trabalhos de 

recuperação paisagística sobre estas plataformas, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a 

prevenir possíveis ações erosivas. Assim, de modo a que o impacte paisagístico seja reduzido, após a 
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montagem dos aerogeradores, as plataformas são cobertas com terra vegetal, ficando somente uma 

circular em torno do aerogerador com pavimento em toutvenant e largura suficiente para que um veículo 

ligeiro o contorne (numa faixa de 4 a 5 m de raio em redor da base da torre de suporte do aerogerador), 

por razões de segurança contra incêndios, não se tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar 

o terreno (Figura 2). 

 
Figura 2 – Exemplo da plataforma de um aerogerador após a recuperação. 

 

3.1.4. Posto de corte 

O Parque Eólico do Cabeço Gordo terá um Posto de Corte, constituído por uma caseta pré-fabricada de 

pequenas dimensões e revestida de pedra natural local (conforme referido na Medida de Minimização 15 

da DIA), cuja localização está prevista junto ao AG1 (Figura 1). O Posto de Corte será essencialmente 

constituído pelas celas de corte e proteção a 30 kV e entradas e saídas dos cabos da rede interna de 

distribuição a 30 kV. Serão ainda instalados os equipamentos de medidas e contagem, telecomunicações 

e SCADA, entre outros. 

 

3.1.5. Rede Elétrica Interna 

A rede de média tensão que interliga os aerogeradores ao posto de corte será subterrânea, constituída 

por cabos monopolares secos enterrados em vala ao longo dos acessos existentes, conforme a Medida 

de Minimização 14 da DIA. Essa vala é aproveitada também para se estabelecer um elétrodo de terra, em 

cabo de cobre nu, ao longo de todo o seu comprimento, interligando todos os elétrodos de fundação 
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previstos em cada aerogerador. Ainda na mesma vala é instalado o cabo de dados que interliga os 

aerogeradores ao Posto de Corte. 

Os cabos a serem utilizados serão com isolamento seco, em polietileno reticulado, monopolares, para a 

tensão nominal de serviço de 18/30 kV, com condutores em alumínio, com proteção por blindagem por 

fio de cobre, do tipo LXHIOV 1 x 120 ou 1 x 150 mm2. As secções dos condutores foram calculadas tendo 

em atenção a corrente máxima a ser transmitida, a capacidade térmica dos cabos, as correntes de curto-

circuito a serem suportadas e as quedas de tensão em jogo e ainda a otimização da relação custo de 

investimento/perdas elétricas. Pretendeu-se ainda uniformizar na medida do possível as secções dos 

cabos a serem instalados. A vala será ainda dotada de rede plástica sinalizadora enterrada, por questões 

de segurança pessoal, conforme os regulamentos aplicáveis. 

3.1.6. Rede Viária e acessos 

O acesso à zona do Parque é feito através da EM1321 que deriva diretamente do IC1 (antiga EN1). Esta 

estrada foi recentemente objeto de melhorias várias (incluindo tapete de asfalto novo), quer ao nível de 

drenagens quer quanto ao piso.  

Os acessos locais ao Parque a partir da rede viária nacional, conforme se referiu anteriormente, já existem 

até ao cimo da serra utilizando o estradão que serve o parque eólico da Portela do Pereiro e são de uma 

maneira geral de dimensões adequadas e encontram-se em bom estado de conservação.  

A partir do Parque da Portela do Pereiro será necessário promover melhoramentos no estradão existente. 

Realce-se que foi discutido com possíveis fornecedores de turbinas eólicas a adoção de um sistema de 

transporte por "blade lifter" (Figura 1). Com esta tecnologia os camiões de transporte serão de dimensões 

reduzidas, diminuindo de forma muito considerável a necessidade de intervenção nos acessos existentes. 
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Figura 3 - Sistema de transporte de pás com "blade-lifter" 

 

A beneficiação dos acessos, na zona entre o parque da Portela do Pereiro e o Sítio da obra e ainda na zona 

de obra propriamente dita, seguirão as indicações da DIA (Medidas de Minimização 7, 10, 11, 12, 13 e 16 

da DIA): 

• O material a usar para cobertura do piso dos acessos a intervencionar deverá ser em toutvenant 

de tonalidade não conspícua, próxima da tonalidade existente na envolvente (Medidas de 

Minimização 7 e 10 da DIA); 

• A drenagem será feita através de valetas, não revestidas em betão, do lado interior do acesso 

com duas passagens hidráulicas. As passagens hidráulicas serão revestidas por pedra natural local 

e as argamassas a utilizar terão uma pigmentação próxima da cor do tereno (Medidas de 

Minimização 11, 12 e 13 da DIA); 

• a relocalização do AG2 evitará a abertura qualquer acesso pelo que não haverá afetação dos 

muros de pedra existentes (Medida de Minimização 16 da DIA). 

O perfil transversal tipo a adotar apresenta uma plataforma de largura variável (incluindo a zona para 

colocação dos cabos elétricos, quando aplicável), que se pavimentará com toutvenant. Em escavação será 

executada uma valeta de drenagem das águas pluviais. Ao longo do acesso e dependendo do troço em 

questão, será colocada uma vala para passagem dos cabos MT. 

3.1.7. Estaleiro 

O Estaleiro será instalado junto ao acesso principal ao Parque Eólico, numa zona plana. Assim esta 

localização não implicará a criação de novos acessos e a necessidade de movimentação de terra será 

baixa. A área de estaleiro não será impermeabilizada em termos gerais, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes (Medida de Minimização 33 da DIA), sendo 

a zona de implantação facilmente recuperável após a conclusão da obra, por remoção dos elementos 

extrínsecos ao terreno original e descompactação dos solos de modo a reconvertê-los em solos aráveis 

(Volume IV – Anexo 6). A área afeta ao estaleiro inclui para além de contentores de apoio, uma zona 

destinada a armazenamento temporário de materiais diversos, tais como resíduos e inertes, uma zona de 

estacionamento de veículos e máquinas afetas à obra e instalações sanitárias amovíveis (Medidas de 

Minimização 32 e 34 da DIA). 

 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 21 

 

 

Mod.040.17 

 Alterações face ao estudo prévio 

Decorrente da análise dos vários documentos técnicos e do processo administrativo, destacando-se deste 

último o processo de Avaliação de Impacte Ambiental e respetiva DIA, adotaram-se várias alterações à 

configuração apresentada no Projeto de Licenciamento inicial. A revisão dos impactes será realizada no 

capítulo 4.2, fazendo-se uma síntese dos mesmos e uma comparação com os impactes previsto no EIA no 

capítulo 4.2.7. 

1) Linha de Interligação mais curta (2,8 km atuais versus 6,17 km, anterior);  

2) Recolocação do aerogerador AG2 38m para oeste, junto do acesso existente. Desta forma 

atende-se às recomendações da DIA: 

• Evitando a afetação de muros de pedra na zona (Medidas de Minimização 6 e 16 da DIA);  

• Minimização da afetação de vegetação, da movimentação de terras e da destruição das 

superfícies de rocha (Medida de Minimização 8 da DIA); 

• Utilizando um acesso mais curto e plano a esta máquina e eliminando a necessidade de 

abertura de acesso de derivação à plataforma de montagem.  

Por outro lado, este aerogerador fica a uma cota ligeiramente mais elevada o que se traduzirá 

num aumento de produção de energia.  

3) Relocalização do estaleiro junto ao cruzamento de acessos, na zona plana à entrada do parque 

eólico, minimizando a intervenção no terreno;  

4) Relocalização do Posto de Corte junto ao acesso do aerogerador AG1 minimizando a intervenção 

no terreno;  

5) Relocalização do acesso ao AG2, utilizando um acesso existente mais curto (410 m atuais versus 

615 m, anterior) e de baixo desnível. Esta alteração permitirá salvaguardar as ocorrências 

arqueológicas conhecidas (dando resposta à Medida de Minimização 3 da DIA). Esta opção está 

também mais afastada do Algar da Figueira.   

 

  Programação temporal 

3.3.1. Fase de construção 

O prazo previsto para a execução da obra será de cerca de 5 meses, conforme cronograma apresentado 

no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Cronograma de trabalhos previstos para a construção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. 

Tarefa 
Mês 

1 2 3 4 5 6 

Abertura Estaleiro             

Beneficiação de Acessos             

Execução Sapatas Aerogeradores             

Posto de Corte. Instalação e Montagens             

Valas de Cabos             

Montagem Aerogeradores             

Linha de Interligação à Rede             

Comissionamento e Testes SCADA             

Recuperação Paisagística             

Levantamento do Estaleiro             

 

 

A afetação da vegetação, da movimentação de terras e da destruição das superfícies de rocha será 

minimizada ao máximo (Medida de Minimização 8 da DIA), procurando-se reduzir ao mínimo possível a 

alteração do recobrimento vegetal existente, quer no estabelecimento dos acessos, quer na execução das 

plataformas de montagem e estaleiro de obra e de apoio à montagem dos aerogeradores.  

Após a conclusão das ações de construção, todas as zonas afetadas, nomeadamente as plataformas de 

montagem e estaleiro serão recuperadas com recobrimento a terra vegetal, de forma ainda a minimizar 

o impacte paisagístico e a prevenir possíveis ações erosivas.  

No caso das plataformas de montagem, a sua recuperação será parcial, sendo necessário manter uma 

área circular em torno do aerogerador com pavimento em toutvenant e largura suficiente para que um 

veículo ligeiro o contorne (numa faixa de 4 a 5 m de raio em redor da base da torre de suporte do 

aerogerador), por razões de segurança contra incêndios (Figura 2).  

As atividades relativas à recuperação das áreas intervencionadas a executar nesta fase encontram-se 

descritas no Plano de Recuperação das áreas afetadas (Volume IV – Anexo 6). 

3.3.2. Fase de exploração 

Após o período de construção, o Parque Eólico entra logo em regime de exploração, desde que tenha sido 

assegurada a ligação elétrica ao Sistema Elétrico de Serviço Público. A partir desse momento o 

funcionamento do Parque Eólico será acompanhado em tempo real pelo proponente sendo que as 
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intervenções são asseguradas de imediato quando surja uma situação que comprometa o bom 

funcionamento do mesmo. 

Prevê-se que o projeto seja explorado durante um período de cerca de 20 anos, já que a partir deste 

período, o Projeto é considerado ultrapassado em termos tecnológicos, o que conduz à necessidade da 

sua atualização ou desativação 

O acesso principal do Parque Eólico, assim como os ramais de acesso a cada um dos aerogeradores serão 

mantidos durante a sua vida útil de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as 

condições de utilização ou meteorológicas o imponham. 

 

3.3.3. Fase de desativação 

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque, o mesmo poderá ser renovado e/ou reabilitado com 

a finalidade de continuar a ser operado durante um novo período. Poderá, também, ser desativado e 

desmontado caso as condições económicas de exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a 

determinar. 

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para 

a população local, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área intervencionada será alvo de uma 

recuperação paisagística de forma a devolver-lhe as condições naturais que usufrui atualmente ou, em 

alternativa, compatibilizá-la com o cenário natural que se registe nesse horizonte temporal. 

Nesta fase será seguido o disposto na Medida de Minimização 101 da DIA. 
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4. APRECIAÇÃO DO RECAPE 

4.1. Conformidade do projeto com os Instrumentos de gestão 

territorial 

4.1.1. Considerações gerais 

No presente capítulo avalia-se a conformidade e compatibilidade do projeto com as disposições 

constantes dos instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor na área de estudo, particularizando as 

circunstâncias específicas das zonas de ocupação dos diferentes elementos do projeto, e identificam-se 

as condicionantes, de natureza biofísica, urbanística ou administrativa, que possam obstar à implantação 

do projeto nos termos em que se encontra delineado. Analisa-se, assim, a integração do projeto no 

modelo de organização e desenvolvimento territorial da área de estudo, expresso nos IGT em vigor 

naquela área e conformado pelas condicionantes à ocupação, uso e transformação do solo aí existentes.  

A área de estudo considerada (79,26 ha) corresponde a um buffer de 100 m em torno dos diferentes 

elementos do projeto e reparte-se pelos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós (Figura 4). A análise 

efetuada teve essencialmente por base as seguintes fontes de informação: 

− consulta do Sistema Nacional de Informação do Território (SNIT) e do Sistema Nacional de 

Informação Geográfica (SNIG), ambos da Direção Geral do Território (DGT), para obtenção de 

informação (cartográfica e documental) relativa aos IGT em vigor; 

− pesquisa documental relativa às diferentes condicionantes, servidões administrativas e restrições 

de utilidade pública identificadas na área de estudo; 

− consulta dos portais de diversas entidades, com particular destaque para as autarquias dos 

concelhos abrangidos pela área de estudo, sobretudo numa perspetiva de validação das Cartas 

de Ordenamento e de Condicionantes dos correspondentes Planos Diretores Municipais (PDM. 

O Sistema de Gestão Territorial instituído pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais da 

Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo - LBPSOTU) e desenvolvido pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT) 

consiste num sistema hierárquico, ou em cascata, estruturado por diferentes IGT (programas e planos), 

organizados num “(…) quadro de interação coordenada que se reconduz aos âmbitos nacional, regional, 

intermunicipal e municipal, em função da natureza e da incidência territorial dos interesses públicos 

prosseguidos” (art.º 38.º da LBPSOTU). Esta organização dos IGT, desenvolvida pormenorizadamente no 

art.º 2.º do RJIGT, constitui a base para a identificação no Quadro 4Erro! A origem da referência não foi 

encontrada. dos principais IGT com incidência na área de estudo, acompanhada da discriminação dos 

diversos diplomas legais que os suportam. Neste quadro, dada a localização e natureza do presente 
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projeto, não se consideraram alguns IGT em vigor nos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós, 

nomeadamente o Plano Rodoviário Nacional e os Planos de Gestão de Região Hidrográfica. 

 
Figura 4 – Área de estudo considerada e principais elementos do projeto. 

 

 

 

 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 26 

 

 

Mod.040.17 

Quadro 4 - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na área de estudo (Fonte: DGT/SNIT). 

Âmbito/Tipo IGT Diplomas Legais 

Nacional 
Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) 

• Lei nº 99/2019, de 5 de setembro (revisão). 

Nacional/ 

Setorial 

Programa Regional de Ordenamento Florestal 
(PROF) do Centro Litoral 

• Declaração de Retificação nº 16/2019, de 12 de abril (1ª 
retificação); 

• Portaria 56/2019, de 11 de fevereiro (revisão). 

Programa Regional de Ordenamento Florestal 
(PROF) de Lisboa e Vale do Tejo 

• Declaração de Retificação nº 13/2019, de 12 de abril (1ª 
retificação; 

• Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro (revisão). 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
(PSRN2000) 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de 
julho (1ª publicação). 

Nacional/ 

Especial 

Plano de Ordenamento de Área Protegida 
(POAP) do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 57/2010, de 12 de 
agosto (revisão). 

Regional 
Plano Regional de Ordenamento do Território 
(PROT) do Oeste e Vale do Tejo 

• Declaração de Retificação nº 71-A/2009, de 2 de outubro (1ª 
retificação); 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 64-A/2009, de 6 de 
agosto (1ª publicação). 

Municipal 
Plano Diretor Municipal 
(PDM) 

Alcobaça 

• Deliberação nº 901-A/2020, de 11 de setembro (suspensão 
parcial da iniciativa do município – prorrogação); 

• Declaração nº 73/2020, de 7 de setembro (10ª alteração por 
adaptação); 

• Deliberação nº 622/2020, de 2 de junho (9ª alteração); 

• Declaração nº 80/2019, de 9 de outubro (8ª alteração por 
adaptação); 

• Deliberação nº 485/2019, de 29 de abril (7ª alteração); 

• Deliberação nº 1019/2018, de 13 de setembro (suspensão 
parcial por iniciativa do município); 

• Aviso nº 2013/2014, de 10 de fevereiro (6ª alteração); 

• Aviso nº 7447/2013, de 6 de junho (5ª alteração por 
adaptação); 

• Declaração de Retificação nº 335/2012, de 5 de março (2ª 
correção material); 

• Declaração de Retificação nº 334/2012, de 5 de março (1ª 
correção material); 

• Aviso nº 2112/2012, de 10 de fevereiro (4ª alteração por 
adaptação); 

• Aviso nº 24804/2011, de 28 de dezembro (3ª alteração por 
adaptação); 

• Declaração de Retificação nº 714/2010, de 12 de abril (2ª 
retificação); 

• Aviso nº 6554/2010, de 30 de março (2ª alteração por 
adaptação); 

Municipal 

(cont.) 

 

Plano Diretor Municipal 
(PDM) (cont.) 

Alcobaça  

(cont.) 

• Aviso nº 21749/2008, de 12 de agosto (1ª alteração por 
adaptação).Retificação nº 2113/2007, de 19 de dezembro (1ª 
retificação); 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2004, de 20 de 
março (suspensão da iniciativa do Governo); 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 177/97, de 25 de 
outubro (1ª publicação). 
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Âmbito/Tipo IGT Diplomas Legais 

Porto de Mós 
• Aviso nº 8434/2017, de 22 de julho (1ª correção material); 

• Aviso nº 8894/2015, de 12 de agosto (revisão). 

 

Nos subcapítulos seguintes descrevem-se as orientações estratégicas e as opções concretas em matéria 

de planeamento e organização do território que resultam dos IGT identificados no Quadro 4Erro! A o

rigem da referência não foi encontrada., assim como a incidência espacial que têm na área de estudo.  

 

4.1.2. Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Nacional 

De acordo com o art.º 40.º da atual LBPSOTU, “os programas territoriais de âmbito nacional definem o 

quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional e para a sua integração na União Europeia, 

estabelecendo as diretrizes a considerar a nível regional e a compatibilização das políticas públicas 

setoriais do Estado, bem como, na medida do necessário, a salvaguarda de valores e recursos de 

reconhecido interesse nacional”. Constituem, assim, instrumentos estratégicos de desenvolvimento 

territorial, definidores de grandes orientações e diretrizes sobre a forma de ocupação do território. 

O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos (art.º 2.º do RJIGT): 

− O programa nacional da política de ordenamento do território; 

− Os programas setoriais (correspondentes aos planos setoriais na vigência da anterior Lei de Bases 

da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo - LBPOTU); 

− Os programas especiais (correspondentes aos planos especiais na vigência da anterior LBPOTU). 

 

4.1.2.1. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) constitui o instrumento de topo 

do sistema de gestão territorial, definindo objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial 

e estabelecendo o modelo de organização do território nacional. Assume-se, assim, como o quadro de 

referência para os demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das 

estratégias com incidência territorial. Com efeito, de acordo com o n.º 2 do art.º 40.º da LBPSOTU, o 

PNPOT “(…) estabelece, em concretização das opções europeias de desenvolvimento territorial e do 

quadro de referência europeu: 

a) As opções estratégicas de organização do território nacional e o modelo de estruturação territorial 

tendo em conta o sistema urbano, as infraestruturas e os equipamentos de utilização coletiva de 

interesse nacional, bem como as áreas de interesse nacional em termos de defesa nacional e 
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segurança pública, agrícolas, florestais, ambientais, patrimoniais e económicos, de exploração de 

recursos geológicos e de aproveitamento das energias renováveis; 

b) As grandes opções de investimento público, com impacte territorial significativo, suas prioridades 

e programação, em articulação com as estratégias definidas para a aplicação dos fundos 

europeus e nacionais”. 

O primeiro PNPOT foi aprovado pela Assembleia da República, através da Lei n.º 58/2007, de 4 de 

Setembro, e a sua revisão foi concretizada pela Lei nº 99/2019, de 5 de Setembro. O PNPOT estrutura-se 

em três documentos: o Diagnóstico, a Estratégia e o Modelo Territorial e a Agenda para o Território 

(Programa de Ação). 

Em termos de estratégia e modelo territorial, e tendo presente a natureza do presente projeto, o PNPOT 

identifica a energia como um dos fatores críticos para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, 

através duma mudança de paradigma energético, com uma aposta crescente nas fontes de energia 

renovável. Além disso, a produção de energia renovável (eólica, fotovoltaica, hídrica, etc.) contribui para 

a valorização dos recursos endógenos dos territórios e para o desenvolvimento de mosaicos económicos 

diversificados (sistemas agroalimentares e agroflorestais, recursos minerais, artes e ofícios tradicionais, 

produção de energia, etc.), os quais permitem dinâmicas económicas mais equilibradas e policêntricas, 

particularmente nas regiões economicamente mais frágeis. 

Em resposta às opções estratégicas e ao modelo territorial delineado, no Programa de Ação do PNPOT 

são enunciados 10 compromissos para o território que traduzem as ideias fortes das apostas de política 

pública para a valorização do território e para o reforço da consideração das abordagens territoriais. Pela 

pertinência em relação ao presente projeto, destaca-se daqueles compromissos o designado 

Compromisso 4 - Descarbonizar acelerando a transição energética e material, principalmente na 

componente relacionada com o incentivo à produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis 

e com o aumento da eletrificação do país e encerramento da produção de energia a partir do carvão. 

Os compromissos para o território são operacionalizados no quadro de 5 domínios de intervenção, os 

quais, por sua vez, enquadram 50 medidas de política. Neste esquema de operacionalização salienta-se o 

D4 – Domínio da Conectividade onde se enquadra a medida de política 4.1 - Otimizar as infraestruturas 

ambientais e de energia, através da qual o reforço da utilização e produção de energias renováveis é um 

dos efeitos diretos esperados. O presente projeto contribui para a concretização deste efeito esperado e, 

nesse sentido, apresenta-se conforme com os objetivos do PNPOT. 

 

Os compromissos para o território e as correspondentes políticas para a valorização do território 

expressas no PNPOT estão em coerência com as grandes linhas de orientação estratégica internacional, 

no quadro da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris, articulam-se com a 

Estratégia Portugal 2030 (estratégia nacional de referência para a Política de Coesão pós-2020) e criam 

um quadro de referência estratégico territorial para o Programa Nacional de Investimentos 2030 e para 

outras estratégias e instrumentos setoriais.  
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É o caso do Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, o qual constitui o principal instrumento de política energética e 

climática nacional para a próxima década e que tem o PNPOT como uma das principais políticas 

transversais de enquadramento. Em articulação com os objetivos do Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC 2050), a visão estratégica do PNEC 2030 assenta na descarbonização da economia 

e na transição energética visando a neutralidade carbónica em 2050. Embora todos os setores de 

atividade contribuam para a redução de emissões, o PNEC 2030 assume que na próxima década é o setor 

da energia que dará um maior contributo, assumindo a transição energética um papel especialmente 

relevante no contexto da transição para uma sociedade descarbonizada. Das várias metas estabelecidas 

por este plano no horizonte 2030, destacam-se, ao nível do setor energético, as duas seguintes: 

− quota de 47% de energias renováveis no consumo final bruto de energia; 

− capacidade instalada de 9 GW de eólica onshore na produção de eletricidade. 

O presente projeto, como já se referiu, contribui, assim, para a concretização das orientações e metas de 

política energética nacional expressas no PNEC 2030. 

 

4.1.2.2. Programas Regionais de Ordenamento Florestal 

Os Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), previstos na Lei de Bases da Política Florestal 

(Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação 

atual, são instrumentos setoriais de gestão territorial, de âmbito nacional, que estabelecem orientações 

de planeamento florestal à escala regional. Em linha com a Estratégia Nacional para as Florestas 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro), estes programas definem para os 

espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto 

ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir 

a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. Com efeito, e de acordo 

com o art.º 5.º da Lei de Bases da Política Florestal, “a organização dos espaços florestais faz-se, em cada 

região, através de planos de ordenamento florestal, numa ótica de uso múltiplo e de forma articulada com 

os planos regionais e locais de ordenamento do território” e, nesse sentido, “os PROF devem contemplar: 

a) A avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos 

dominantes; 

b) A definição do elenco das espécies a privilegiar nas ações de expansão ou reconversão do 

património florestal; 

c) A identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão de recursos mais adequados; 
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d) A definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e 

da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de 

utilização sustentada de recursos a aplicar nestes espaços”. 

De acordo com o art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro, na sua redação atual, os PROF 

vinculam diretamente todas as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares 

relativamente à elaboração dos planos de gestão florestal, às normas de intervenção nos espaços 

florestais e aos limites de área a ocupar por eucalipto, ficando excluídas destes três casos as normas com 

incidência territorial urbanística. Além disso, as normas dos diferentes PROF que condicionem a 

ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, são obrigatoriamente integradas nos 

planos territoriais de âmbito municipal e nos planos territoriais de âmbito intermunicipal. 

A área de estudo, como já se referiu, é abrangida por dois PROF: o PROF de Lisboa e Vale do Tejo (PROF-

LVT), na parte da área de estudo correspondente ao concelho de Alcobaça, e o PROF do Centro Litoral 

(PROF CL), na parte correspondente ao concelho de Porto de Mós. No conjunto destes dois PROF foram 

delimitadas 45 sub-regiões homogéneas (SRH), enquanto unidades territoriais com um elevado grau de 

homogeneidade relativamente ao perfil dominante de funções dos espaços florestais e às suas 

características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização. A área de estudo é 

abrangida por duas destas SRH: Serra de Aire e Candeeiros, no PROF LVT, e Porto de Mós e Mendiga, no 

PROF CL (Figura 5). No Quadro 5 identificam-se as funções principais dos espaços florestais e os objetivos 

específicos de ordenamento destas duas SRH. Estes objetivos não colidem com a execução do projeto e 

devem servir de orientação para todas as suas fases, nomeadamente para o estabelecimento da faixa de 

proteção à linha elétrica e para a execução do correspondente plano de manutenção. Neste âmbito, é 

importante salientar que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 junho (na sua redação atual), 

o qual estabelece as medidas e ações a desenvolver ao nível do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

contra Incêndios, as redes secundárias e terciárias de faixas de gestão de combustível, de interesse 

municipal ou local, se desenvolvem, entre outras infraestruturas, sobre as linhas de transporte e 

distribuição de energia elétrica. 
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Figura 5 - Enquadramento da área de estudo nas sub-regiões homogéneas do PROF LVT e do PROF CL. 

 

Quadro 5 - Funções e objetivos específicos de ordenamento das sub-regiões homogéneas (SRH) abrangidas pela 

área de estudo (Fonte: ICNF, 2018 e 2019). 

SRH Funções Principais objetivos específicos 
Área de 

estudo (%) 

Serra de Aire e 

Candeeiros 
c– pt–sc/p 

− Melhorar o estado de conservação dos habitats florestais classificados; 

− Reabilitar o potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de 
povoamentos com produtividades abaixo do potencial ou mal adaptados às 
condições ecológicas da estação; 

− Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

− Assegurar a gestão sustentável das áreas cinegéticas; 

− Melhorar a gestão dos terrenos silvopastoris, harmonizando-a com os outros usos 
do solo. 

55,1 
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SRH Funções Principais objetivos específicos 
Área de 

estudo (%) 

Porto de Mós e 

Mendiga 
c-pd-sc/p 

− Selecionar espécies com boa aptidão produtiva e, em igualdade de outros fatores, 
menos suscetíveis ao fogo, adaptáveis a sistemas de produção conjuntos com caça 
e silvopastorícia, suscetíveis de produção de cogumelos e plantas aromáticas e 
medicinais, valorizadoras da paisagem tradicional da SRH e ajustáveis aos objetivos 
de conservação da Rede Natura 2000 (no caso das áreas classificadas); 

− Selecionar espécies com boa aptidão produtiva; 

− Melhorar a gestão dos povoamentos existentes e aproveitar o potencial da 
regeneração natural; 

− Ajustar as prioridades de intervenção da DFCI ao valor dos espaços florestais para 
a conservação da natureza em particular as áreas classificadas e aplicar ao 
ordenamento orientações provenientes da resposta aos incêndios de 2017; 

− Ajustar o regime cinegético e silvopastoril à função de gestão de combustível; 

− Aplicar sistematicamente as normas de conservação do solo e da água na 
instalação e gestão de povoamentos e na gestão dos sistemas florestais; 

− Promover a diminuição do risco de destruição de habitats e espécies classificadas, 
bem como a diversificação de habitats no contexto dos sistemas e espécies a 
privilegiar. 

44,9 

Legenda: Conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos (c); Produção (pd); Proteção (pt); Silvopastorícia, caça 

e pesca nas águas interiores (sp/c); 

 

Na Figura 6Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta-se o enquadramento da área de 

estudo num extrato das correspondentes Cartas Síntese, as quais contêm a representação gráfica das 

áreas florestais sensíveis, das áreas classificadas, das áreas públicas e comunitárias, das matas modelo, 

das áreas submetidas ao regime florestal e dos corredores ecológicos. Nesta figura é possível observar 

que a grande maioria da área de estudo se integra em áreas florestais sensíveis, definidas como sendo 

áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à 

erosão, e da importância ecológica, social e cultural, são mais vulneráveis em termos silvícolas e, nesse 

sentido, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção. Estas normas e medidas 

são bastante diversas em função do tipo de vulnerabilidade considerada e, embora não colidam com a 

execução do presente projeto, devem servir de orientação sobretudo para o estabelecimento da faixa de 

proteção à linha elétrica e para a execução do correspondente plano de manutenção, sobretudo numa 

lógica de multifuncionalidade, onde se conjugue o transporte de energia, a Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, a promoção da biodiversidade e a maximização dos serviços prestados pelos ecossistemas, 

através da substituição das espécies florestais existentes por espécies que permitam cumprir as distâncias 

mínimas de segurança à linha elétrica (espécies de baixo porte e crescimento lento). 
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Figura 6 - Enquadramento da área de estudo na Carta Síntese do PROF-LVT e do PROF CL (Fonte: ICNF, 2018). 

 

A área de estudo é totalmente abrangida por áreas classificadas (Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros e Sítio de Importância Comunitária PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros) e, à exceção de 
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uma pequena zona a norte, integra também o Perímetro Florestal da Serra dos Candeeiros (Figura 6), um 

conjunto de unidades de baldio submetido ao regime florestal parcial.  

As áreas florestais comunitárias estão obrigatoriamente sujeitas à elaboração de um Plano de Gestão 

Florestal (PGF), como decorre do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro (na sua redação 

atual). Este plano, nos termos do art.º 12º deste mesmo diploma legal, constitui “(...) um instrumento de 

administração de espaços florestais que, de acordo com as orientações definidas no PROF, determina, no 

espaço e no tempo, as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção 

sustentada dos bens e serviços por eles proporcionado e tendo em conta as atividades e os usos dos 

espaços envolventes”, embora se ressalve neste mesmo artigo que “as opções de natureza económica 

contidas no PGF são determinadas livremente pelos titulares das áreas abrangidas”. De acordo com a 

informação disponibilizada no portal do ICNF (http://www2.icnf.pt/), o Perímetro Florestal da Serra dos 

Candeeiros ainda não tem PGF aprovado e publicado. De qualquer forma, as normas e medidas que 

vierem a constar neste PGF terão, como se viu, de estar de acordo com as orientações do PROF e, nessa 

medida, a sua articulação com o presente projeto colocar-se-á no mesmo plano do referido para as áreas 

florestais sensíveis, identificadas na Carta Síntese de cada um dos PROF. 

A área de estudo não atravessa corredores ecológicos, nem matas modelo, como se pode observar na 

Figura 6. Além disso, também não existe nenhuma Zona de Intervenção Florestal (ZIF) que abranja a área 

de estudo. 

4.1.2.3. Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica resultante da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE (Diretiva 

Aves) e n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats) e “(…) tem por objetivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território 

da União Europeia” (Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de julho). É formada por 

Zonas de Proteção Especial (ZPE), estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, e por Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, estas últimas designadas por Sítios de Interesse 

Comunitário (SIC), numa fase intermédia do processo. 

O Parque Eólico de Cabeço Gordo está integrado no SIC PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, criado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho, o qual coincide, em cerca de 62% da 

sua área, com o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (Decreto-Lei n.º 118/79, de 4 de maio). A 

totalidade da área de estudo localiza-se nesta zona de coincidência destas duas áreas classificadas, 

encontrando-se, assim, sujeita aos correspondentes regimes jurídicos. 

No caso do Parque Natural, o regime de gestão e salvaguarda de recursos e valores naturais é estabelecido 

no respetivo Plano de Ordenamento, o qual será objeto de análise em capítulo posterior. 

Relativamente ao SIC PTCON0015, o respetivo regime de gestão e salvaguarda é estabelecido 

essencialmente através do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), o qual foi aprovado pela já 

referida Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de julho. De acordo com este diploma 

http://www2.icnf.pt/
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legal, o PSRN2000 constitui “(..) um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional 

de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do 

território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação 

favorável nestas áreas” e, nesse sentido é, “na sua essência, (…) um instrumento para a gestão da 

biodiversidade”. Este plano, ainda de acordo com o mesmo diploma legal, “(…) vincula as entidades 

públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas programáticas para a atuação da 

administração central e local, devendo as medidas e orientações nele previstas ser inseridas nos planos 

municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos planos especiais (PEOT) no prazo máximo de seis 

anos após a sua aprovação (..)”. Conjugando esta norma, com o novo quadro legal estabelecido pela 

LBPSOTU, resulta que as orientações de gestão deste plano sectorial só adquirem eficácia direta para os 

particulares através da sua integração nos regimes de uso do solo estabelecidos pelos planos municipais 

e intermunicipais, no caso de matérias de competência municipal, ou através de regulamentos 

administrativos específicos, nos restantes casos. 

Em termos gerais, o PSRN2000 visa a conservação de determinados habitats e espécies, nas quais as 

atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, através de uma gestão 

sustentável do ponto de vista ecológico, económico e social. No caso concreto do PTCON0015, são 

apontados como principais fatores de ameaça a exploração de inertes, a colheita de espécies vegetais, a 

perturbação das grutas, a implantação de infraestruturas, os incêndios florestais e a erosão (associada ao 

fogo ou ao pastoreio em áreas declivosas). Nesse sentido, as orientações de gestão são dirigidas 

prioritariamente para a conservação dos prados e arrelvados vivazes, das lajes calcárias e afloramentos 

rochosos, das grutas e algares e dos matagais altos e matos baixos calcícolas, assim como para a flora 

rupícola e ainda para várias espécies de morcegos que ocorrem nesta paisagem cársica.  

Estas orientações de gestão não colidem diretamente com o presente projeto, em cuja elaboração se 

procurou acautelar a manutenção dos valores envolvidos, e servem de orientação para todas as suas 

fases, nomeadamente para o estabelecimento da faixa de proteção à linha elétrica e para a execução do 

correspondente plano de manutenção. 

4.1.2.4. Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) foi criado, como já se referiu, pelo Decreto-Lei 

nº 118/79, de 4 de maio, “(…) tendo como objeto central uma amostra significativa do maciço calcáreo 

estremenho, singular pela sua geologia e pela humanização da sua paisagem, e cujos valores naturais aí 

existentes se impunha salvaguardar” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010). O 

correspondente Plano de Ordenamento (POPNSAC), revisto em 2010, “(..) estabelece os regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa o regime de gestão a observar na sua área de 

intervenção, com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a geodiversidade, a 

manutenção e a valorização da paisagem, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 

económico das populações locais” (art.º 2º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 57/2010).  
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O POPNSAC é um plano especial de ordenamento do território, aprovado na vigência da anterior Lei de 

Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de agosto), no 

âmbito da qual assumia natureza regulamentar e eficácia plurisubjectiva, vinculando direta e 

imediatamente tanto entidades públicas, como particulares. Com a entrada em vigor da atual LBPSOTU, 

estes planos perdem aquelas características e nos termos do art.º 78º desta lei (na sua redação atual), “o 

conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor deve ser transposto, nos termos da 

lei, para o plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos intermunicipais ou municipais 

aplicáveis à área abrangida pelos planos especiais, até 13 de julho de 2020”, prazo a partir do qual “(…) 

os planos especiais continuam a vigorar mas deixam de vincular direta e imediatamente os particulares”. 

No caso de Porto de Mós esta transposição ocorreu no âmbito da revisão do PDM (Aviso n.º 8894/2015, 

de 12 de agosto), enquanto em Alcobaça a transposição foi efetuada através da 10ª alteração por 

adaptação do correspondente PDM (Deliberação n.º 73/2020, de 7 de setembro). 

Os regimes de gestão e de salvaguarda de recursos e valores naturais instituídos pelo POPNSAC têm por 

base um zonamento do respetivo território, estruturado em torno da definição de níveis de proteção e 

de uso, sendo que “o nível de proteção de cada área é definido de acordo com a importância dos valores 

naturais presentes e a respetiva sensibilidade ecológica, estando a sua delimitação expressa na Planta de 

Síntese” (n.º 2 do art.º 10º do Regulamento do POPNSAC). Estes níveis de proteção articulam-se num 

sistema crescentemente integrador, desde as áreas mais sensíveis até às de maior abrangência e menor 

especificidade, e foram considerados os seguintes quatro tipos de áreas sujeitas a regime de proteção: 

a) Áreas de Proteção Parcial do Tipo I; 

b) Áreas Proteção Parcial do Tipo II; 

c) Áreas de Proteção Complementar do Tipo I; 

d) Áreas de Proteção Complementar do Tipo II. 

As principais características e os objetivos fundamentais de gestão destas quatro áreas encontram-se 

sintetizados no Quadro 6, tendo por referência o Regulamento do POPNSAC. A área de estudo, conforme 

se observa na Figura 7, abrange estes quatro tipos de áreas, embora a maior percentagem de ocupação 

(Quadro 7) esteja associada às áreas de menor nível de proteção (Áreas de Proteção Complementar do 

Tipo II). Quanto aos diferentes elementos do projeto, a correspondente afetação de áreas sujeitas a 

regime de proteção encontra-se assinalada no Quadro 8, identificando-se no Quadro 9 os atos e 

atividades interditos nestas áreas de proteção, com relevância para os diferentes elementos do projeto. 
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Quadro 6 – Principais características e objetivos de gestão das áreas sujeitas a regime de proteção  

(Fonte: Regulamento do POPNSAC). 

Áreas sujeitas a regime de 
proteção 

Características principais Objetivos de gestão e salvaguarda 

Áreas de 
Proteção 

Parcial 

Tipo I 

“(…) Espaços que contêm valores naturais 
e paisagísticos cujo significado e 
importância, do ponto de vista da 
conservação da natureza e da 
biodiversidade, se assumem no seu 
conjunto como relevantes ou excecionais, 
apresentando uma sensibilidade 
ecológica elevada ou moderada” (ponto 
1 do art.º 12º). 

“(…) Manutenção e recuperação do estado de 
conservação favorável dos habitats naturais e das 
espécies da flora e da fauna, bem como a 
conservação do património geológico” (ponto 3 do 
art.º 12º). 

Tipo II 

“(…) Espaços que contêm valores naturais 
e paisagísticos relevantes com moderada 
sensibilidade ecológica e que 
desempenham funções de 
enquadramento ou transição para as 
áreas de proteção parcial do tipo I” 
(ponto 1 do art.º 14º). 

“(…) a) A manutenção ou recuperação do estado de 
conservação favorável dos habitats naturais e das 
espécies da flora e da fauna; 

b) A conservação do património geológico; 

c) A conservação dos traços significativos ou 
característicos da paisagem, resultante da sua 
configuração natural e da intervenção humana” 
(ponto 3 do art.º 14º). 

Áreas de 
Proteção 

Complementar 

Tipo I 

“(…) Espaços que estabelecem o 
enquadramento, transição ou 
amortecimento de impactes 
relativamente às áreas de proteção 
parcial, incluindo também valores 
naturais e ou paisagísticos relevantes, 
designadamente ao nível da diversidade 
faunística” (ponto 1 do art.º 16º). 

“(…) a) Garantir a proteção e a conservação dos solos 
agrícolas; 

b) Integrar áreas de transição ou amortecimento de 
impactes necessárias às áreas de proteção parcial;  

c) Salvaguardar a diversidade biológica e integridade 
paisagística das zonas agrícolas pelo carácter 
específico que as mesmas assumem na paisagem 
cársica que caracteriza o Parque Natural das Serras 
de Aire e de Candeeiros; 

d) Preservar a qualidade dos recursos hídricos 
subterrâneos através do condicionamento das 
atividades agrícolas e agro -pecuárias passíveis de 
contribuírem, direta ou indiretamente, para a perda 
de qualidade dos mesmos” (ponto 3 do art.º 16º). 

Tipo II 

“(…) Espaços de natureza diversa cujos 
valores ou necessidades de gestão visam 
salvaguardar aspetos concretos da 
singularidade do Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros” (ponto 1 do 
art.º 18º). 

“(…) a) O estabelecimento de regimes de exploração 
agrícola, florestal e de exploração de massas 
minerais compatíveis com os objetivos que 
presidiram à criação do Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros; 

b) A manutenção da paisagem, orientando e 
harmonizando as alterações resultantes dos 
processos sociais, económicos e ambientais” (ponto 
3 do art.º 18º). 
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Figura 7 - Enquadramento da área de estudo na Planta Síntese do POPNSAC (Fonte: SNIG) 
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Quadro 7 – Expressão territorial das áreas sujeitas a regime de proteção na área de estudo. 

Zonas Área (ha) Área (%) 

Área de proteção parcial 
Tipo I 13,38 16,9 

Tipo II 8,63 10,9 

Área de proteção 
complementar 

Tipo I 9,30 11,7 

Tipo II 47,52 60,0 

Aglomerados urbanos 0,43 0,5 

TOTAL 79,26 100,0 

 

Quadro 8 –Afetação das áreas sujeitas a regime de proteção pelos elementos do projeto. 

Elementos do projeto 
Áreas de proteção parcial Áreas de proteção complementar 

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II 

Aerogeradores    X 

Plataformas    X 

Posto de corte    X 

Vala de cabos X   X 

Apoios    X 

Linha elétrica aérea   X X 

Linha elétrica enterrada X X  X 

Acessos a beneficiar X X  X 

Estaleiro    X 

 

Os elementos de projeto que incidem sobre Áreas de Proteção Parcial do Tipo I são os acessos a beneficiar, 

a rede subterrânea de média tensão que interliga os aerogeradores ao posto de corte (vala de cabos) e o 

troço subterrâneo da linha de interligação à Rede de Média Tensão (linha elétrica enterrada), conforme 

se observa na Figura 7 e no Quadro 8. No caso dos acessos a beneficiar, a largura total da plataforma, 

incluindo as bermas, não excede os 3,5 m, enquanto as linhas elétricas referidas serão enterradas em vala 

ao longo da plataforma dos acessos a beneficiar. Além disso, as movimentações de terreno necessárias 

para estas intervenções, pela sua dimensão reduzida, não afetam o substrato rochoso. Nesse sentido, e 

tendo em conta os atos e atividades interditos nas Áreas de Proteção Parcial do Tipo I (Quadro 9), 

considera-se que não existe incompatibilidade do projeto com esta classe de espaço do POPNSAC.  

No caso das Áreas de Proteção Parcial do Tipo II a situação é semelhante à anterior. Com efeito, as 

características e as movimentações de terreno associadas aos elementos de projeto que aí incidem 

(acessos a beneficiar e linha elétrica enterrada), anteriormente referidas, também não são incompatíveis 

com os atos e atividades interditos neste tipo de espaços (Quadro 9).  
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Quadro 9 – Atos e atividades interditos nas áreas sujeitas a regime de proteção, relevantes para o Parque Eólico. 

Áreas sujeitas a regime de 
proteção 

Atos e atividades interditos relevantes para o Parque Eólico 

Áreas de 
Proteção 

Parcial 

Tipo I 

“(…) a) Alterações à topografia do relevo natural; (…) 
e) A mobilização do solo que implique o seu reviramento com afetação do substrato 
rochoso; (…) 
h) A abertura de acessos e o alargamento superior a 3,5 m das vias e acessos 
existentes contabilizando a plataforma e bermas; 
i) A instalação de infraestruturas no subsolo fora da rede viária existente; 
j) A Instalação de novos traçados de linhas aéreas de média e alta tensão; (…) 

m) A instalação de infraestruturas de aproveitamento energético, designadamente 
parques eólicos (…)” (ponto 1 do art.º 13º). 

Tipo II 

“(…) d) A instalação de infra -estruturas de aproveitamento energético, 
designadamente de parques eólicos, com exceção do disposto no n.º 4; 

e) A mobilização do solo que implique o seu reviramento com afetação do substrato 
rochoso” (ponto 1do art.º 15º). 

 

“A instalação de infra -estruturas de aproveitamento energético, designadamente 
de parques eólicos, apenas pode ser autorizada pelo ICNF, I.P., em áreas de 
explorações de extração de massas minerais não licenciadas, ou numa faixa de 100 
m em seu redor, ou que não se encontrem recuperadas” (ponto 4 do art.º 15º). 

Áreas de 
Proteção 

Complementar 

Tipo I 
“(…) b) A mobilização do solo que implique o seu reviramento com afetação do 
substrato rochoso” (ponto 1 do art.º 17º). 

Tipo II 

“Nas áreas identificadas no anexo III que sejam áreas recuperadas são interditas a 
instalação ou ampliação de explorações de massas minerais e de infra -estruturas 
de aproveitamento energético, designadamente parques eólicos, bem como 
quaisquer ações que impeçam a recuperação natural do coberto vegetal, com 
exceção do pastoreio extensivo e das atividades silvícolas limitadas a povoamentos 
de espécies indígenas” (ponto 2 do art.º 19º). 

 

“Para as áreas não recuperadas ou recuperadas e não identificadas no anexo III, 
referido no número anterior, é permitida a instalação ou ampliação de explorações 
de massas minerais e de infra -estruturas de aproveitamento energético, 
designadamente parques eólicos, desde que devidamente fundamentada e 
previamente autorizada pelo ICNF, I.P.” (ponto 3 do art.º 19º). 

 

As Áreas de Proteção Complementar do Tipo I são apenas atravessadas, de forma marginal, por um troço 

da nova linha elétrica aérea (Figura 7) e os atos e atividades interditos neste tipo de áreas não se aplicam 

a esta situação e, nesse sentido, considera-se que também não existe incompatibilidade do projeto com 

esta classe de espaço do POPNSAC. 

Ao contrário dos espaços anteriores, que apresentam uma afetação mínima, as Áreas de Proteção 

Complementar do Tipo II são afetadas, em maior ou menor extensão, por todos os elementos de projeto 

(Figura 7 e Quadro 8). Neste tipo de espaços as interdições colocam-se ao nível das áreas recuperadas 

identificadas no Anexo III do Regulamento do POPNSAC (Quadro 9) e, desse modo, apresenta-se na Figura 

8 um extrato da cartografia destas áreas, na qual se observa que estas apenas são atravessadas, 

marginalmente, pela beneficiação de acessos existentes, no âmbito da qual serão enterradas linhas 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 41 

 

 

Mod.040.17 

elétricas em vala ao longo da plataforma destes acessos. Nenhum dos restantes elementos de projeto, 

sobretudo os de natureza mais definitiva (aerogeradores, posto de corte, apoios da linha elétrica) afeta 

áreas recuperadas e naquelas onde ocorre a beneficiação de acessos existentes, com a tipologia de 

intervenção já referida, mantem-se, no final desta, praticamente inalterada a atual configuração do 

terreno, bem como a estrutura do coberto vegetal envolvente do atual acesso. Neste sentido, considera-

se que não existe incompatibilidade do projeto com as Áreas de Proteção Complementar do Tipo II.  

 
Figura 8 – Enquadramento da área de estudo na cartografia das Áreas Recuperadas (Zona 3) do Anexo III do 

Regulamento do POPNSAC (Fonte: ICNF). 

Importa por fim salientar que, apesar de se concluir pela conformidade do projeto com o POPNSAC, esta 

tipologia de projeto carece de aprovação por parte do ICNF, I.P., ao abrigo do disposto no ponto 2 do art.º 

9º do Regulamento do POPNSAC, sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações 

legalmente exigíveis. No mesmo sentido dispõe o ponto 3 do art.º 19º do referido Regulamento, referente 
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às áreas não recuperadas ou recuperadas e não identificadas no anexo III do Regulamento e incluídas nas 

Áreas de Proteção Complementar do Tipo II. 

 

4.1.3. Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Regional 

De acordo com o art.º 2.º do atual RJIGT, o âmbito regional do sistema de gestão territorial é concretizado 

através dos programas regionais1, os quais, nos termos do art.º 41.º da LBPSOTU, “(…) constituem o 

quadro de referência estratégico para a elaboração dos programas intermunicipais e dos planos 

territoriais de âmbito intermunicipal e municipal” e “(…) estabelecem: 

a) As opções estratégicas de organização do território regional e o respetivo modelo de estruturação 

territorial, tendo em conta o sistema urbano, as infraestruturas e os equipamentos de utilização 

coletiva de interesse regional, bem como as áreas de interesse regional em termos agrícolas, 

florestais, ambientais, ecológicos e económicos, integrando as redes nacionais de infraestruturas, 

de mobilidade e de equipamentos de utilização coletiva com expressão regional; 

b) As grandes opções de investimento público, com impacte territorial significativo, suas prioridades 

e programação, em articulação com as estratégias definidas para a aplicação dos fundos europeus 

e nacionais”. 

A este nível, apenas a parte da área de estudo pertencente ao concelho de Alcobaça está abrangida por 

um Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT), neste caso o PROT do Oeste e Vale do Tejo 

(PROTOVT), tendo sido elaborado e aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro 

(anterior RJIGT, entretanto revogado). De qualquer forma, este plano continua em vigor até à sua 

alteração ou revisão, nos termos do art.º 79º da LBPSOTU. O concelho de Porto de Mós seria abrangido 

pelo PROT do Centro, mas este plano não chegou a ser aprovado antes da entrada em vigor da nova 

LBPSOTU. 

 

4.1.3.1. Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

O PROTOVT foi aprovado, como já se referiu, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 

6 de agosto (retificada pela Declaração de Retificação nº 71-A/2009, de 2 de outubro). Tendo por base o 

diagnóstico prospetivo, os cenários criados e a visão ambicionada para a região, o relatório fundamental 

 

1 Correspondentes aos Planos Regionais de Ordenamento do Território na vigência da anterior LBPOTU. 
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do PROTOVT (Anexo I da referida Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto), 

desenvolveu essencialmente os seguintes elementos:  

− O Quadro Estratégico de Referência e os Eixos Estratégicos de Base Territorial; 

− O Modelo Territorial e os sistemas de organização territorial que o suportam (Sistema Urbano e 

de Competitividade, Sistema Ambiental e Sistema de Mobilidade); 

− As Normas Orientadoras (normas de natureza geral e normas especificas de carácter sectorial e 

de carácter territorial). 

Foram definidos quatro Eixos Estratégicos de base territorial que se materializam através de objetivos 

estratégicos (Quadro 10) e cuja concretização encontra tradução no Modelo Territorial proposto pelo 

plano. No âmbito do presente projeto, importa salientar o Eixo Estratégico 2 (Potenciar as vocações 

territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental) e, dentro deste, o objetivo específico 1.4 - “Dar 

continuidade à aposta no aproveitamento da energia eólica da Região e gerir a procura de energia através 

de políticas de planeamento do licenciamento urbanístico, de sensibilização e educação de populações e 

agentes económicos”.  

Quadro 10 – Eixos e objetivos estratégicos do PROTOVT. 

Eixos estratégicos Objetivos estratégicos 

Eixo Estratégico 1 

Ganhar a aposta da inovação, competitividade e 
internacionalização 

1.1. Renovar o modelo de crescimento económico; 
1.2. Apostar na qualificação territorial; 
1.3. Potenciar a utilização eficiente das infraestruturas de 

transportes; 
1.4. Fomentar a iniciativa empresarial e o 

empreendedorismo; 
1.5. Apostar na qualificação humana. 

Eixo Estratégico 2 

Potenciar as vocações territoriais num quadro de 
sustentabilidade ambiental 

1.1. Proteger e valorizar os recursos naturais, patrimoniais 
e culturais; 

1.2. Apostar no desenvolvimento sustentável das 
atividades de turismo e lazer; 

1.3. Potenciar o aproveitamento das atividades agrícolas e 
florestais; 

1.4. Dar continuidade à aposta no aproveitamento da 
energia eólica da Região e gerir a procura de energia; 

1.5. Identificar a distribuição espacial dos perigos naturais, 
tecnológicos e ambientais. 

Eixo Estratégico 3 

Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade 
de vida urbana 

1.1. Reforçar e consolidar os subsistemas urbanos 
regionais; 

1.2. Apostar na qualificação dos centros urbanos; 
1.3. Apostar em formas de turismo alternativas; 
1.4. Apostar na qualificação dos recursos humanos. 

Eixo Estratégico 4 

Descobrir as novas ruralidades 

1.1. Incrementar e consolidar, de forma sustentável, a 
competitividade das fileiras de produção agrícola, 
florestal e agropecuária; 

1.2. Requalificar e consolidar a agricultura de regadio; 
1.3. Inovar ao nível da articulação urbano-rural. 
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Como é salientado no relatório fundamental do PROTOVT “(…) a Região deve explorar, do lado da 

oferta/produção, o assinalável potencial endógeno que este PROT permitiu identificar, combinando os 

recursos vento, ondas, sol e biomassa”, reforçando ainda que “o vento deverá constituir uma aposta da 

Região, sendo que o aumento de potência deverá fazer-se muito mais pela expansão em áreas onde já 

existem aproveitamentos eólicos do que pela instalação em novas áreas”. O presente projeto é conforme 

e contribui para esta aposta no aproveitamento e valorização dos recursos energéticos renováveis 

regionais, a qual se orienta de forma decisiva no caminho da sustentabilidade ambiental e no esforço 

solidário do território no combate às alterações climáticas. 

Como se referiu, as opções estratégicas do PROTOVT são concretizadas no respetivo Modelo Territorial, 

o qual oferece uma configuração espacial prospetiva da região, integrando como componentes territoriais 

estruturantes o sistema urbano, a estrutura regional de proteção e valorização ambiental, as atividades 

económicas e as infraestruturas e as principais redes de conectividade regional. Dentro destas 

componentes do modelo territorial e tendo em conta a natureza do presente projeto, importa salientar 

a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), cujo objetivo é o de garantir a 

manutenção, a funcionalidade e a sustentabilidade dos sistemas biofísicos, assegurando, desta forma, a 

qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos ecossistemas e das paisagens. A ERPVA, de 

acordo com o relatório fundamental do PROTOVT, “(…) é constituída por uma rede hierarquizada de 

sistemas e subsistemas concretizada num conjunto de áreas nucleares e complementares e de corredores 

ecológicos”, os quais, por sua vez, “(…) estão organizados em três níveis – Redes Primária, Secundária e 

Complementar - correspondentes com a importância que possuem na estruturação ambiental do território 

regional”. 

Ao nível desta estrutura, e conforme se observa na Figura 9, toda a área de estudo abrangida pelo 

PROTOVT pertence à Rede Primária da ERPVA e, dentro desta, a “Áreas Nucleares Estruturantes”, as quais 

incluem, no essencial, as áreas com estatuto de proteção legalmente definido, designadamente as áreas 

da Rede Nacional de Áreas Protegidas (neste caso o PNSAC) e as áreas da Rede Natura 2000 (neste caso 

o SIC PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros), correspondendo, desse modo, a um conjunto de 

paisagens notáveis com elevado interesse nacional e regional para a conservação da natureza e 

biodiversidade e com particular sensibilidade às atividades humanas.  

Nestas áreas, de acordo com as normas orientadoras estabelecidas no PROTOVT, “(…) aplicam-se os 

regimes que decorrem do seu estatuto de classificação e dos instrumentos de gestão territorial eficazes”, 

além de que, “a ERPVA deve ser concretizada à escala municipal, bem como à escala intermunicipal, 

sempre que os valores em causa interessem a mais do que um município, sendo igualmente articulada 

com as Regiões Centro e Alentejo”. Com efeito, o PROTOVT constitui essencialmente um instrumento 

estratégico, articulador de políticas e vocacionado para a definição das grandes opções com relevância 

para a organização do território regional e, nesse sentido, apenas define orientações estratégicas e 

diretrizes de ordenamento e planeamento, sendo a sua concretização/implementação da 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 45 

 

 

Mod.040.17 

responsabilidade dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)2. No caso específico da 

ERPVA, cabe aos municípios, nos termos das normas orientadoras do PROTOVT, a identificação da 

Estrutura Ecológica Municipal, no âmbito da elaboração dos respetivos PMOT. 

 
Figura 9 - Enquadramento da área de estudo na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 

estabelecida pelo PROTOVT (Fonte CCDR Lisboa e Vale do Tejo). 

 

4.1.4. Instrumentos de Gestão Territorial de Âmbito Municipal 

Os planos territoriais de âmbito municipal estabelecem o modelo de organização do território municipal, 

mediante a definição do regime de uso do solo e a respetiva execução, tendo por base as opções próprias 

de desenvolvimento estratégico local, enquadradas pelas orientações definidas nos programas territoriais 

de âmbito nacional ou regional, com os quais se devem compatibilizar. 

 

2 No caso do concelho de Alcobaça as orientações do PROTOVT foram introduzidas no respetivo PDM através do Aviso n.º 

6554/2010, de 30 de março (2ª alteração por adaptação). 
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As sucessivas alterações legislativas dos regimes jurídicos dos instrumentos de gestão territorial, têm 

vindo tendencialmente a acentuar o papel dos planos territoriais de âmbito municipal (e também 

intermunicipal), como os instrumentos de gestão territorial de excelência para a definição do regime de 

uso do solo, através da classificação (que determina o destino básico do solo) e da qualificação do solo 

(que regula o aproveitamento do solo em função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou 

desenvolvida), bem como da respetiva execução e programação. Com a nova LBPSOTU, estes planos 

passam a ser os únicos instrumentos de natureza regulamentar e com eficácia plurisubjectiva, isto é, “(…) 

vinculam as entidades públicas e ainda, direta e imediatamente, os particulares” (art.º 46.º da LBPSOTU). 

A reunião das normas vinculativas para os particulares num único nível de planeamento permite não só a 

compatibilização prévia de todos os planos e, consequentemente, uma visão integrada do território, como 

promove a simplificação dos processos de licenciamento. Neste sentido, os planos territoriais de âmbito 

municipal constituem os instrumentos de maior relevância para a análise da compatibilização do presente 

projeto com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

O âmbito municipal é concretizado através do plano diretor municipal (PDM), do plano de urbanização 

(PU) e do plano de pormenor (PP). No caso da área de estudo, os principais planos a este nível são os 

Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos (Alcobaça e Porto de Mós), não havendo nenhum 

PU e/ou PP em vigor nesta área. 

4.1.4.1. Planos Diretores Municipais 

O plano diretor municipal (PDM), nos termos do art.º 95º do RJIGT, “(…) é o instrumento que estabelece 

a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, a política municipal de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo, o modelo territorial municipal, as opções de localização e de gestão de 

equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos, 

integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e 

intermunicipal”, constituindo ainda “(…) um instrumento de referência para a elaboração dos demais 

planos municipais, bem como para o desenvolvimento das intervenções setoriais da administração do 

Estado no território do município”. 

O regime de uso do solo estabelecido pelo PDM expressa-se, como já se referiu, através da classificação 

e qualificação do solo e tem tradução em termos normativos no Regulamento do PDM e em termos 

gráficos na correspondente Planta de Ordenamento. A existência de critérios de classificação e 

qualificação do solo uniformes e aplicáveis a todo o território nacional, assim como de cartografia de base 

de boa qualidade, tem sido uma preocupação dos poderes públicos, no sentido de progressivamente 

melhorar a eficácia dos instrumentos de gestão territorial e promover uma adequada articulação entre 

planos vizinhos. Na área de estudo, verifica-se, a este nível, que os dois PDM que a abrangem (Quadro 

11), independentemente das sucessivas alterações que sofreram, foram aprovados em diferentes 

momentos temporais e na vigência de diferentes regimes jurídicos, o que significa, entre outros aspetos, 

que existem diferentes critérios de classificação e qualificação do solo, bem como bases cartográficas com 

diferente exatidão posicional e qualidade gráfica. Estas diferenças devem ser tidas em consideração na 
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análise, que se fará a seguir, da integração do presente projeto nas classes e categorias de solo 

estabelecidas pelos PDM. 

 

Quadro 11 – Representatividade territorial e situação atual dos PDM na área de estudo. 

MUNICÍPIO PDM 
ÁREA ESTUDADA 

HA % 

Alcobaça 1ª Geração1 48,705 52,6 

Porto de Mós 2ª Geração2 43,896 47,4 

1 PDM de 1ª geração - aprovado ao abrigo do Decreto-lei n.º 69/90, de 2 de março (entretanto revogado). 

2 Resultou da recente aprovação da 1.ª Revisão do PDM de Porto de Mós (Aviso n.º 8894/2015, de 12 de 

agosto). 

Quanto a esta última questão relativa às diferenças nas bases cartográficas dos dois PDM abrangidos, 

decorrentes precisamente do momento temporal em que foram produzidas e das sucessivas alterações 

introduzidas nos limites administrativos do território, constata-se que, na área de estudo, há uma lacuna 

de representação cartográfica na zona central de ligação entre os dois concelhos. Contudo, as 

intervenções do projeto não incidem em nenhuma destas áreas, pelo que a presente análise de 

conformidade fica, por esse motivo, salvaguardada. 

O PDM de Alcobaça em vigor, elaborado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março, foi aprovado 

pela Assembleia Municipal de Alcobaça a 11 de outubro de 1996 e foi subsequentemente ratificado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/97, de 25 de Setembro, publicada no Diário da 

República I Série B, n.º 248, de 25 de outubro de 1997. 

O PDM de Alcobaça encontra-se presentemente em Revisão, tendo o respetivo procedimento sido 

iniciado a 22 de fevereiro de 2002 através do Aviso n.º 1355/2002, publicado no Diário da República n.º 

45 II Série. 

Dado que esta Revisão do PDM de Alcobaça ainda não se encontra aprovada e disponível, a análise que 

se segue teve como referência a versão do PDM que vigora presentemente, designadamente a Planta de 

Ordenamento e o correspondente regulamento. 

Por sua vez, a revisão do PDM de Porto de Mós, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

81/94, de 28 de julho, decorreu da necessidade da sua adequação às disposições do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão territorial, aos diversos planos setoriais e regionais publicados e em curso e, 

ainda, à evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais, entretanto ocorridas. 
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A 1.ª Revisão do PDM de Porto de Mós foi publicada através do Aviso n.º 8894/2015, de 12 de agosto de 

2015 (Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 12 de agosto de 2015), revogando automaticamente a 

versão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/94, de 28 de julho, sendo a subsequente 

aprovação da 1.ª correção material da 1.ª Revisão do PDM de Porto de Mós publicada pelo Aviso n.º 8434, 

de 27 de julho de 2017 (Diário da República, 2.ª série, n.º 144, de 12 de julho de 2017). 

No Quadro 12 discriminam-se, por município, as classes e categorias/subcategorias de espaços ocorrentes 

atualmente na área de estudo, com indicação da sua representatividade territorial; a base gráfica de 

suporte desta análise tem por referência as correspondentes Plantas de Ordenamento (Figura 10 e Figura 

11). 

Quadro 12 – Classes de Ordenamento dos PDM em vigor na área de estudo. 

MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
ÁREA ESTUDADA 

HA % 

Alcobaça 

Espaços naturais 
Áreas do Parque Natural das Serras de Aires e 

Candeeiros 
43,95 55,45 

Espaços agrícolas Outras áreas agrícolas 0,93 1,18 

Espaços urbanos Espaços urbanos de nível V 7,13 9,00 

Espaços para indústria extrativa - (1) - 

Porto de Mós 

Solo Rural 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal/Áreas de Uso Múltiplo tipo I 
7,51 9,48 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 

Florestal/Áreas de Uso Múltiplo tipo II 
9,33 11,77 

Espaços Naturais 13,99 17,65 

Espaços de Exploração de Recursos 

Geológicos/Áreas de Exploração Consolidadas 
2,40 3,02 

Espaços de Exploração de Recursos 

Geológicos/Áreas de Recursos Geológicos 

Potenciais 

9,56 12,06 

Estrutura Ecológica Municipal - 25,96 32,75 

(1) Sem expressão territorial na Planta de Ordenamento. 
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Figura 10 – Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Alcobaça. 
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Figura 11 – Enquadramento do projeto na Planta de Ordenamento do PDM de Porto de Mós. 
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Verifica-se neste quadro que, na área de estudo, predominam claramente as classes de solo que se podem 

genericamente associar à classe de solo rústico e às categorias de espaços naturais, espaços de uso 

múltiplo agrícola e florestal e espaços de exploração de recursos geológicos, integralmente coincidentes 

com a área do Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros (PNSAC). No extremo norte da área de 

estudo surgem ainda uma mancha de solos urbanos, no concelho de Alcobaça, associado ao aglomerado 

urbano de Molianos. 

Em particular, a área de estudo abrangida pelo concelho de Porto de Mós, para efeitos de ocupação, uso 

e transformação do solo, classifica-se como Solo Rural, para o qual é reconhecida vocação para as 

atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou de recursos geológicos, assim como o que integra os espaços 

naturais de proteção ou de lazer, ou outros tipos de ocupação que não lhe confiram o estatuto de solo 

urbano. 

Apenas o PDM de Porto de Mós, sendo o único que é de 2.ª geração, delimitou e integrou na respetiva 

Planta de Ordenamento (Figura 11) a designada Estrutura Ecológica Municipal (EEM), de acordo com o 

estipulado nos art.ºs 70.º e 85.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. Embora não constitua 

uma classe ou uma categoria de uso do solo autónoma, incluiu-se a EEM no Quadro 12 dada a sua 

relevância para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística dos espaços rústicos e urbanos, bem como pela sua representatividade territorial na área de 

estudo. A EEM, nos termos do art.º 13.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, “(…) é 

constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas características biofísicas, culturais ou 

paisagísticas, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos 

espaços rústicos e urbanos” incidindo “(..) nas diversas categorias de solo rústico e de solo urbano com 

um regime de uso do solo adequado às suas características e utilizações”. 

No Quadro 13 analisa-se, por município, a compatibilidade do projeto com as principais normas 

regulamentares aplicáveis às classes e categorias de espaços abrangidos pela área de estudo, tendo por 

referência as versões atuais dos Regulamentos dos PDM. 
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Quadro 13 – Análise das disposições regulamentares dos PDM e respetiva compatibilidade com o projeto. 

MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 
(REGULAMENTO DO PDM) 

Alcobaça 

Espaços naturais 
Áreas do Parque Natural das 

Serras de Aires e Candeeiros 

Têm como objetivo a proteção e conservação do meio 

ambiente, do coberto vegetal e dos valores naturais, 

salvaguardando os valores paisagísticos e o equilíbrio 

ecológico (art.º 73.º, n.º 1). 

Recentemente foi aprovada a alteração por adaptação do 

PDM de Alcobaça ao Plano de Ordenamento do PNSAC 

(POPNSAC), na qual se procedeu à transposição para o PDM 

das normas do mencionado Plano de Ordenamento, 

aplicáveis na área assinalada na Planta de Ordenamento – 

Regimes de Proteção e Salvaguarda do PNSAC (art.º 73.º-J, 

n.º1). Estas normas transpostas do POPNSAC vigoram 

cumulativamente com as do PDM, prevalecendo as mais 

restritivas (art.º 73.º-J, n.º2). 

O art.º 38.º, n.º 2, referente à área de intervenção do PNSAC, 

não contém normas do PDM que sejam aplicáveis ao projeto. 

A análise da compatibilização do projeto 

com o POPNSAC já foi apresentada 

anteriormente (Cap.4.1.2.4). 

Sem condicionantes, estritamente 

decorrentes do PDM, diretamente 

aplicáveis a instalação de infraestruturas de 

produção de aproveitamento energético, 

designadamente parques eólicos e 

infraestruturas conexas. 

Espaços agrícolas Outras áreas agrícolas 

O art.º 41.º, referente a estes espaços, não contém normas 

aplicáveis ao projeto, sem prejuízo da legislação em vigor 

sobre a Reserva Ecológica Nacional (REN). Além disso, a 

expressão desta classe de espaço na área de estudo é 

diminuta. 

Sem condicionantes diretamente aplicáveis 

a instalação de infraestruturas de produção 

de aproveitamento energético, 

designadamente parques eólicos e 

infraestruturas conexas. 
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MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 
(REGULAMENTO DO PDM) 

Alcobaça 

(cont.) 

Espaços urbanos Espaços urbanos de nível V 

O art.º 53.º, referente a estes espaços, não contém normas 

aplicáveis ao projeto. Além disso, o atravessamento desta 

classe de espaço pelo projeto é diminuto. 

Sem condicionantes diretamente aplicáveis 

a instalação de infraestruturas de produção 

de aproveitamento energético, 

designadamente parques eólicos e 

infraestruturas conexas. 

Espaços para 

indústria extrativa 
- 

Integram os espaços destinados à exploração dos recursos 

minerais do solo ou do subsolo, de acordo com a legislação 

em vigor. As normas referentes a esta classe de espaço 

expressam apenas os condicionamentos que deverão ser 

respeitados nesta atividade (art.º 71.º), pelo que não são 

aplicáveis ao projeto. 

Sem condicionantes diretamente aplicáveis 

a instalação de infraestruturas de produção 

de aproveitamento energético, 

designadamente parques eólicos e 

infraestruturas conexas. 

Porto de Mós Solo Rural (1) 

Espaços de Uso Múltiplo 

Agrícola e Florestal/Áreas de 

Uso Múltiplo tipo I 

Estes espaços correspondem às áreas classificadas como 

“Área de Proteção Parcial do tipo II” do POPNSAC que 

integram valores naturais e paisagísticos relevantes com 

moderada sensibilidade ecológica e que desempenham 

funções de enquadramento ou transição para as áreas de 

maior proteção, bem como a determinados Habitats da Rede 

Natura 2000 (art.º 23.º). 

O art.º 24º estabelece o quadro das ocupações e utilizações 

permitidas nestes espaços, tendo em vista a promoção de 

determinados objetivos de ordenamento. 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto.  

 

Não existe incompatibilidade com o projeto 

desde que sejam respeitadas as disposições 

do POPSNAC. 

A análise da compatibilização do projeto 

com o POPNSAC já foi apresentada 

anteriormente (Cap.4.1.2.4). 
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MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 
(REGULAMENTO DO PDM) 

Porto de Mós 

(cont.) 

Solo Rural (1) 

(cont.) 

Espaços de Uso Múltiplo 

Agrícola e Florestal/Áreas de 

Uso Múltiplo tipo II 

Integram espaços de natureza diversa cujos valores ou 

necessidades de gestão visam salvaguardar aspetos 

concretos da singularidade do Parque Natural e Sítio das 

Serras de Aire e Candeeiros. Correspondem às “Áreas de 

Proteção Complementar do tipo II” do POPNSAC que 

abrangem áreas aplanadas com reduzida aptidão agrícola e 

integram essencialmente áreas florestais e matagais (art.º 

26º). 

O art.º 27.º estabelece o quadro das ocupações e utilizações 

permitidas nestes espaços, tendo em vista a promoção da 

compatibilidade dos regimes de exploração agrícola, florestal 

e de exploração de massas minerais com os valores naturais 

em presença no PNSAC. 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto.  

 

Não existe incompatibilidade com o projeto 

desde que sejam respeitadas as disposições 

do POPSNAC. 

A análise da compatibilização do projeto 

com o POPNSAC já foi apresentada 

anteriormente (Cap.4.1.2.4). 
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MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 
(REGULAMENTO DO PDM) 

Porto de Mós 

(cont.) 

Solo Rural (1) 

(cont.) 

Espaços Naturais 

Integram os valores naturais e paisagísticos com significado e 

importância relevante do ponto de vista da conservação da 

natureza e caracterizam-se por um grau muito elevado de 

sensibilidade ecológica. Incluem também as áreas 

recuperadas (correspondentes ao Anexo III do POPNSAC) que 

visam garantir a proteção dos processos de recuperação já 

encetados (art.º 29.º, n.º 1). 

Correspondem, entre outros, aos espaços de “Área de 

Proteção Parcial do tipo I” do POPNSAC, às áreas de 

determinados Habitats da Rede Natura 2000 e aos espaços 

identificados no anexo III do POPNSAC como Áreas 

Recuperadas (art.º 29º, nº 2). 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto. 

Não existe incompatibilidade com o projeto 

desde que sejam respeitadas as disposições 

do POPSNAC. 

A análise da compatibilização do projeto 

com o POPNSAC já foi apresentada 

anteriormente (Cap.4.1.2.4). 

Espaços de Exploração de 

Recursos Geológicos/Áreas de 

Exploração Consolidadas 

São espaços onde ocorre atividade produtiva de exploração 

de massas minerais, com exploração intensiva, face ao 

reconhecido interesse em termos da existência do recurso 

geológico (art.º 32.º), pelo que o regime estabelecido quanto 

às ocupações e utilizações admissíveis nestes espaços diz 

respeito especificamente a esta atividade, sem prejuízo da 

aplicação de outras disposições inerentes a outras categorias 

de espaços eventualmente coincidentes, designadamente 

com o POPNSAC (art.º 33º). 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto. 

Não existe incompatibilidade com o projeto 

desde que sejam respeitadas as disposições 

do POPSNAC. 

A análise da compatibilização do projeto 

com o POPNSAC já foi apresentada 

anteriormente (Cap.4.1.2.4). 
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MUNICÍPIO CLASSE DE ESPAÇO CATEGORIA/SUBCATEGORIA 
NORMAS APLICÁVEIS AO PROJETO 

COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO 
(REGULAMENTO DO PDM) 

Porto de Mós 

(cont.) 

Solo Rural (1) 

(cont.) 

Espaços de Exploração de 

Recursos Geológicos/Áreas 

de Recursos Geológicos 

Potenciais 

São áreas onde se verifica a existência de recursos geológicos cuja 

exploração é viável sempre que permitida na categoria de espaço 

abrangida (art.º 36º), pelo que o regime estabelecido quanto à 

sua utilização obedece à legislação aplicável e não sendo 

permitidas atividades e ocupações que ponham em risco os 

recursos geológicos existentes e a sua exploração futura, sem 

prejuízo da regulamentação própria das categorias de espaço 

abrangidas por esta delimitação (art.º 37º, n.º 1). 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto. 

Sem condicionantes diretamente 

aplicáveis ao projeto. 

Estrutura Ecológica 

Municipal 
- 

O regime de ocupação das áreas integradas na EEM é o previsto 

para a respetiva categoria e subcategoria de espaço com que 

coincide, articulado, quando for o caso, com os regimes legais 

aplicáveis às mesmas áreas e com o regime específico do 

Regulamento (art.º 77º), destacando-se: 

a preservação de determinados elementos de paisagem, tais 

como estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola 

(art.º 77º, n.º 2, alínea a)); 

a interdição de alterações do coberto vegetal arbóreo e 

arbustivo autóctones (art.º 77º, n.º 3, alínea b)); 

Não se estabelece nenhum regime de interdições que seja 

diretamente incompatível com o presente projeto. 

Sem condicionantes diretamente 

aplicáveis ao projeto. 

(1) No art.º 10.º referente às disposições comuns a vigorar no Solo Rural encontra-se uma menção específica quanto à permissão de implantação de infraestruturas de energia elétrica 

e de produção de energias renováveis (n.º 1, alínea a)), sem prejuízo da aplicação da legislação em vigor, em particular das disposições estabelecidas pelo POPNSAC para estas 

classes de espaço. 
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4.1.5. Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) visa operacionalizar ao nível 

municipal ou intermunicipal as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(DFCI), em especial no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual), no Plano Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI)3, nos Planos Distritais de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PDDFCI) e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).  

De acordo com o n.º 1 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (na sua redação atual), 

o PMDFCI “(…) contêm as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações 

de prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades 

envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios” .Por sua vez, no n.º 5 desde artigo estabelece-se 

que “a cartografia da rede de defesa da floresta contra incêndios constituída pela rede primária de faixas 

de gestão de combustível, rede viária florestal fundamental, rede de pontos de água e rede nacional de 

postos de vigia (RNPV), assim como a carta de perigosidade de incêndio florestal, constantes dos PMDFCI, 

devem ser incorporadas e regulamentadas nos respetivos planos municipais de ordenamento do 

território”. A este propósito, é importante salientar a disposição contida no n.º 3 do art.º 3.º do RJIGT, de 

acordo com a qual as normas de intervenção sobre a ocupação e utilização dos espaços florestais têm 

uma vinculação direta e imediata sobre os particulares. 

No Quadro 14 apresenta-se a situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo, com indicação 

da sua data de desatualização. Como se observa neste quadro, ambos os planos já se encontram 

desatualizados e as novas versões ainda não foram aprovadas pelo ICNF, I.P.. 

Quadro 14 - Situação atual dos PMDFCI abrangidos pela área de estudo (Fonte: ICNF). 

PMDFCI Geração Data de desatualização 

Alcobaça 
2ª Geração 

(Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março) 
14/07/2020 

Porto de Mós 
2ª Geração 

(Despacho n.º 4345/2012, de 27 de março) 
23/06/2020 

 

 

3 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, para o período 2006-2018. Entretanto foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-A/2020, de 16 de junho, o Plano Nacional de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais, para o período 2020-2030. 
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Um dos elementos essenciais dos PMDFCI consiste na aplicação do modelo de risco de incêndio adotado 

pelo ICNF, como base para o planeamento das ações de prevenção e de supressão. Este modelo 

compreende dois mapas4: 

− Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal, que resulta da combinação da probabilidade com a 

suscetibilidade, apresentando o potencial de um território para a ocorrência do fenómeno; este 

mapa é particularmente indicado para ações de prevenção; 

− Mapa de Risco de Incêndio Florestal, que resulta da combinação das componentes do mapa de 

perigosidade com as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual 

o potencial de perda em face do fenómeno; este mapa é particularmente indicado para ações de 

prevenção, quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de ações 

de supressão. 

Conforme se observa na Figura 12, o índice de perigosidade de incêndio florestal apresenta alguma 

variabilidade ao longo da área de estudo, predominando as classes de alta e muito alta perigosidade na 

zona de implantação da linha elétrica aérea (pertencente ao concelho de Alcobaça), enquanto na zona 

dos aerogeradores e do poste de corte (pertencente ao concelho de Porto de Mós) predomina a classe 

de média perigosidade.  

Nesta última zona verifica-se, no entanto, que o aerogerador AG2 se poderá localizar numa zona de 

separação entre as classes de perigosidade média e alta, o mesmo se podendo deduzir da análise da Figura 

13, onde se apresenta um extrato da Planta de Ordenamento/Áreas de Risco ao Uso do Solo do PDM de 

Porto de Mós. Admitindo a situação mais desfavorável (localização na classe de perigosidade alta), o art.º 

90º do Regulamento do PDM de Porto de Mós não interdita, contudo, a implantação de aerogeradores 

em terrenos pertencentes às classes de alta ou muito alta perigosidade de incêndio florestal. De qualquer 

forma, nesta situação mais desfavorável e considerando num conceito lato que um aerogerador assume 

a natureza de edifício, deverá ser dado cumprimento ao ponto 11 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual), no qual se exceciona da interdição disposta no ponto 2 

do mesmo artigo “(…) a construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, 

pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que 

sejam reconhecidas de interesse municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as 

seguintes condições: 

a) Inexistência de alternativa adequada de localização; 

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de 

gestão de 100 metros; 

 

4 AFN, 2012. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Guia Técnico. Autoridade Florestal Nacional, Lisboa. 
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c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos 

respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo; 

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

que associados à exploração; 

e) Existência de parecer favorável da CMDF.” 

Em função da localização do aerogerador AG2, o presente projeto terá, assim, de ser submetido à 

apreciação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) de Porto de Mós (ponto 3 dos elementos 

a apresentar – Cap. 5.1). 

 
Figura 12 - Enquadramento da área de estudo nas cartas de perigosidade de incêndio florestal dos PMDFCI 

abrangidos (Fonte: PMDFCI dos concelhos abrangidos). 
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Figura 13 – Enquadramento da zona dos aerogeradores num extrato da Planta de Ordenamento/Áreas de Risco ao 

Uso do Solo do PDM de Porto de Mós (Fonte: SNIG). 

 

Quanto ao risco de incêndio florestal (Figura 14), a análise no caso da zona de implantação da linha elétrica 

aérea é bastante semelhante à efetuada em termos de perigosidade, embora na zona dos aerogeradores 

e do poste de corte seja possível observar uma expressão claramente superior das classes de risco baixo 

a muito baixo, quando comparadas com as mesmas classes de perigosidade. Este mapa de risco de 

incêndio florestal, conjuntamente com o de perigosidade, deve ser considerado no estabelecimento da 

faixa de proteção à linha elétrica aérea e na execução do correspondente plano de manutenção. 
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Figura 14 - Enquadramento da área de estudo nas cartas de risco de incêndio florestal dos PMDFCI abrangidos 

(Fonte: PMDFCI dos concelhos abrangidos). 

 

O estabelecimento de redes de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) constitui outro dos objetivos 

do PMDFCI. Estas redes, de acordo com o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua 

redação atual), “(…) concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços 

rurais decorrente da estratégia do planeamento de defesa da floresta contra incêndios” e “(…) integram 

as seguintes componentes: 

a) Redes de faixas de gestão de combustível; 

b) Mosaico de parcelas de gestão de combustível; 

c) Rede viária florestal; 

d) Rede de pontos de água; 
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e) Rede de vigilância e deteção de incêndios; 

f) Rede de infraestruturas de apoio ao combate”. 

Destas componentes, e dado que na área de estudo não existem pontos de água ou pontos de vigia 

pertencentes à RDFCI, são particularmente importantes, do ponto de vista da sua articulação com o 

presente projeto, as redes de faixas de gestão de combustível pelo facto da faixa de proteção à linha 

elétrica aérea integrar estas redes, de acordo com as orientações do PMDFCI de Alcobaça (7m nas áreas 

adjacentes à rede elétrica de média tensão). Com efeito, a faixa de proteção às infraestruturas de 

transporte de energia elétrica constitui um dos elementos sobre o qual assentam as redes secundárias de 

faixas de gestão de combustível, nos termos do disposto no n.º 4 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho (na sua redação atual). 

 

4.1.6. Condicionantes ao uso do solo 

Analisa-se, de seguida, a conformidade do projeto com as servidões administrativas e as restrições de 

utilidade pública que incidem sobre a área de estudo, tendo por base as Plantas de Condicionantes dos 

dois PDM abrangidos (Figura 15 no caso de Alcobaça e Figura 16 para Porto de Mós), bem como as 

consultas efetuadas a diversas entidades. Estes PDM, como já se referiu anteriormente, foram aprovados 

em diferentes momentos temporais e na vigência de diferentes regimes jurídicos e a sistematização e 

apresentação das respetivas condicionantes apresenta algumas diferenças entre os dois planos. No caso 

do PDM de Alcobaça, dado o momento temporal em que foi elaborado, a respetiva Planta de 

Condicionantes é de leitura bastante mais difícil do que no caso de Porto de Mós, o que a torna 

potenciadora de erros de análise. 

No Quadro 15 resumem-se as condicionantes ao uso do solo identificadas na área de estudo, tendo por 

referência, com algumas adaptações, a sistematização adotada pela ex-DGOTDU5. A compilação de todas 

as condicionantes relevantes para o projeto consta da Planta de Condicionamentos (Desenho 4 - Planta 

de Condicionamentos – Volume III).  

A área de estudo não é abrangida pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), conforme se pode confirmar na 

Figura 17. Por outro lado, os regimes associados ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e ao 

SIC PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros já foram analisados no Capítulo 4.1.2. 

 

 

5 DGOTDU, 2011. Servidões e restrições de utilidade pública. Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano, Lisboa. 
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Quadro 15 - Condicionantes ao uso do solo com incidência na área de estudo. 

Natureza/domínio Condicionantes 

Recursos naturais 

Recursos hídricos Domínio público hídrico 

Recursos geológicos Exploração de massas minerais/pedreiras 

Recursos agrícolas e 
florestais 

Regime florestal parcial 

Povoamentos florestais percorridos por 
incêndios 

Recursos ecológicos 

Reserva ecológica nacional 

Áreas protegidas (Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros) 

Rede Natura 2000 ( SIC PTCON0015 -Serras 
de Aire e Candeeiros) 

Infraestruturas 

Abastecimento de água 

Rede elétrica 

Telecomunicações (Feixe hertziano) 

Marcos geodésicos 

 

4.1.6.1. Domínio público hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público 

Hídrico (DPH) tem por base o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua redação 

atual (Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto). O DPH é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua 

natureza, são considerados de uso público e interesse geral e, por esse motivo, justificam o 

estabelecimento de um regime especial de proteção que garanta a sua utilidade pública, regime esse 

aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos de água, nas 

respetivas margens e nas zonas adjacentes. 

“O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e 

o domínio público das restantes águas” podendo “(…) pertencer ao Estado, às regiões autónomas e aos 

municípios e freguesias” (art.º 2.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua redação atual). No caso 

presente, os córregos de caudal descontínuo que ocorrem na área de estudo (Figura 16) enquadram-se 

no domínio público fluvial e compreendem o leito e a margem destas linhas de água. 
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Figura 15 – Enquadramento da área de estudo na Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça (Fonte: SNIG). 
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Figura 16 – Enquadramento da área de estudo na Planta de Condicionantes/Outras Condicionantes do PDM de 

Porto de Mós (Fonte: SNIG). 
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Figura 17 - Reserva Agrícola Nacional (RAN) na envolvente da área de estudo (Fonte: SNIG/SRUP). 

 

A noção de leito e dos seus limites está estabelecida no art.º 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro 

(na sua redação atual) e corresponde ao terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades. Por sua vez, a noção de margem e respetiva largura 

encontra-se definida no art.º 11.º do referido diploma legal, entendendo-se como tal uma faixa de terreno 

contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas. No caso das águas não navegáveis nem 

flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 

m. 

As linhas de água existentes na área de estudo e identificadas como pertencendo ao domínio hídrico 

apenas são, em termos de elementos do projeto, atravessadas pelos acessos existentes a beneficiar e pela 
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concomitante colocação da linha elétrica subterrânea. Nenhuma das restantes infraestruturas do projeto 

(aerogeradores, plataformas, posto de corte, apoios da linha elétrica, estaleiro, etc.) se situa no leito ou 

na margem destas linhas de água. Não existe desconformidade do projeto com esta condicionante, 

embora seja de salientar que todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão 

sujeitas a uma servidão de uso público e, de acordo com o n.º 2 do art.º 21º a Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro (na sua redação atual), nestas parcelas, “(…) bem como no respetivo subsolo ou no espaço 

aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem 

autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 

correspondentes”. Por outro lado, no n.º 1 do art.º 60º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro (na sua 

redação atual), estão identificadas várias utilizações privativas do domínio público hídrico sujeitas a 

licença prévia, das quais se destacam a realização de aterros ou de escavações, face à beneficiação dos 

acessos existentes, integrada no presente projeto. 

 

4.1.6.2. Exploração de massas minerais/pedreiras 

O regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais/pedreiras é estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

Segundo o art.º 2.º deste diploma legal, pedreira é “(…) o conjunto formado por qualquer massa mineral 

objeto do licenciamento, pelas instalações necessárias à sua lavra, área de extração e zonas de defesa, 

pelos depósitos de massas minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, pelos seus 

anexos”. Por sua vez, consideram-se massas minerais “(…) quaisquer rochas e outras ocorrências minerais 

que não apresentem as características necessárias à qualificação como depósitos minerais”, sendo estes 

“(…) quaisquer ocorrências minerais que, pela sua raridade, alto valor específico ou importância na 

aplicação em processos industriais das substâncias nelas contidas, se apresentam com especial interesse 

económico” (art.º 2º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho6). A qualificação de massas minerais é obtida 

mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da geologia, publicado em Diário da 

República, após parecer da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

De acordo com o art.º 4º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro (na sua redação atual), são 

estabelecidas zonas de defesa (relativamente a prédios, edifícios, obras, infraestruturas e instalações, 

monumentos, acidentes naturais, áreas ou locais classificados de interesse paisagístico, etc.) onde fica 

vedada a exploração de massa minerais, as quais “(…) devem ainda ser respeitadas sempre que se 

pretendam implantar, na vizinhança de pedreiras, novas obras ou outros objetos referidos no anexo II e 

alheios à pedreira”. Os afastamentos a respeitar, medidos a partir da bordadura da escavação e 

 

6 Bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo 

os localizados no espaço marítimo nacional. 
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estabelecendo as analogias possíveis entre os elementos do projeto e os objetos a proteger considerados 

no referido anexo II, constam do Quadro 16.  

 

Quadro 16 – Largura das zonas de defesa de massas minerais e analogia com os elementos do projeto (Fonte: 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro). 

Objetos a proteger  

(Anexo II do DL 270/2001) 

Elementos do projeto 

(analogia) 

Distâncias de proteção 
(m) 

Caminhos públicos Acessos a beneficiar 15 

Cabos subterrâneos elétricos 
Vala de cabos e linha elétrica 
enterrada nova 

20 

Postes elétricos aéreos de média 
tensão 

Apoios novos 30 

Edifícios não especificados e não 
localizados em pedreira 

Aerogeradores, posto de corte 50 

 

Os elementos do projeto mais próximos de áreas de exploração de massas minerais (pedreiras) 

assinaladas nas Plantas de Condicionantes dos PDM de Alcobaça e Porto de Mós (Figura 15 e Figura 16, 

respetivamente), são o aerogerador AG2, localizado a 54 m de uma destas áreas, e o apoio 15, a cerca de 

95 m. Todos os restantes elementos de projeto se situam a mais de 100 m de áreas de exploração de 

massas minerais, e, desse modo, o projeto cumpre as distâncias de proteção constantes do Quadro 16, 

não apresentando, assim, desconformidade com esta condicionante ao uso do solo. 

 

4.1.6.3. Regime florestal parcial 

O regime florestal decorre dos decretos de 24 de dezembro de 1901, de 24 de dezembro de 1903 e de 11 

de julho de 1905 e “(…) compreende o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, 

exploração e conservação da riqueza silvícola sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o 

revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou necessária 

para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies ardidas e benefício 

do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas e das areias do litoral marítimo” 

(DGOTDU7). De acordo com o Decreto de 24 de dezembro de 1901 ((parte IV, artigos 26.º e 27.º), o regime 

florestal é parcial quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das autarquias ou a terrenos de 

particulares, subordinando a existência da floresta a determinados fins de utilidade pública. 

 

7 Op. cit.. 
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A submissão de quaisquer áreas ao regime florestal, bem como a sua exclusão deste regime, é feita por 

decreto, específico para cada perímetro florestal, podendo ainda referir-se a um ou mais dos seus 

polígonos. No caso presente, toda a área de estudo está integrada no Perímetro Florestal da Serra de 

Candeeiros, constituído por baldios paroquiais e municipais e estabelecido, no caso da parte incluída no 

concelho de Alcobaça, pelo Decreto-Lei n.º 44343, de 12 de maio de 1962, e, na parte pertencente a Porto 

de Mós, pelo Decreto-Lei nº 47157, de 22 de agosto de 1966. Este perímetro florestal encontra-se sob 

gestão direta do ICNF, I.P., mais concretamente da Direção Regional da Conservação da Natureza e 

Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com a Deliberação n.º 717/2017, de 27 de julho. 

Não existem incompatibilidades entre a execução do presente projeto e os objetivos associados à 

constituição desta condicionante, sendo necessária, no entanto, a autorização do ICNF, I.P. para o efeito. 

 

4.1.6.4. Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontra-se previsto 

no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, pelos Decretos 

-Leis n.os 34/99, de 5 de fevereiro, e 55/2007, de 12 de março, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. De 

acordo com este regime, nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não 

incluídos em espaços classificados em planos municipais de ordenamento do território como urbanos, 

urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, diversas ações, nomeadamente a 

realização de obras de construção de quaisquer edificações, o estabelecimento de quaisquer novas 

atividades que possam ter um impacte ambiental negativo e substituição de espécies florestais por outras 

técnica e ecologicamente desadequadas (art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua 

redação atual). 

Estas proibições podem ser levantadas mediante despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura a requerimento dos interessados ou 

da respetiva câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data da ocorrência do incêndio. 

No caso de intervenções ou empreendimentos de interesse público, o levantamento das proibições pode 

ser requerido a todo o tempo, com base em despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo 

competente em razão da matéria, que reconheça esse interesse público. 

De acordo com os dados disponíveis no ICNF (http://www2.icnf.pt/), a área de estudo nos últimos 10 anos 

(2010-2019) apenas foi abrangida por um incêndio em 2012 (Figura 18).Esta área ardida abrange, no 

entanto, a localização do apoio 10 e, nesse sentido, admitindo o interesse público do presente projeto, a 

proibição de intervenção nesta área deverá ser levantada por despacho conjunto dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do ordenamento do território, da agricultura e da 

energia, a requerimento da Blue Future II – Energias Renováveis. Desta forma, e se corroborado o 

levantamento da proibição em causa, esta condicionante ao uso do solo deixará de se verificar. 

http://www2.icnf.pt/
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Figura 18 - Áreas ardidas na área de estudo entre 2010 e 2019 (Fonte: ICNF). 

 

4.1.6.5. Reserva ecológica nacional 

O atual regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, sucessivamente alterado pelos Decretos-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 

n.º 96/2013, de 19 de julho, n.º 80/2015, de 14 de maio, e n.º 124/2019, de 28 de agosto. De acordo com 

este regime, são integradas na REN diversos tipos de áreas que contribuam para a ocupação e o uso 

sustentáveis do território e que podem ser agrupadas em três grandes tipologias: áreas de proteção do 
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litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção de 

riscos naturais. 

Nas áreas incluídas na REN, nos termos do n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto 

(na sua redação atual), são interditos diversos usos e ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam, nomeadamente, em escavações e aterros, obras de construção ou na destruição do 

revestimento vegetal, não incluindo aqui as ações necessárias à normal e regular exploração dos espaços 

agrícolas e florestais. Constituem uma exceção a esta interdição os usos e as ações que sejam compatíveis 

com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas 

integradas em REN e que, cumulativamente, não coloquem em causa as funções das respetivas áreas e 

estejam isentos de qualquer tipo de procedimento ou apenas sujeitos à realização de comunicação prévia, 

nos termos do atual regime da REN (art.º 20.º e anexos I e II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 

na sua redação atual). Podem ainda ser realizadas ações que sejam reconhecidas como de relevante 

interesse público por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 

ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não 

se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN (art.º 21.º do atual regime da 

REN). Nos casos de infraestruturas públicas, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de 

impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse 

público da ação. 

Os diplomas legais de aprovação da REN nos dois municípios abrangidos pela área de estudo estão 

indicados no Quadro 17. A área total de REN incluída na área de estudo é de 55,67 ha (70,2% da área de 

estudo) e encontra-se representada na Figura 19.  

 

Quadro 17 - Diplomas legais de aprovação da REN nos municípios abrangidos pela área de estudo (Fonte: SNIT). 

Municípios Diplomas legais em vigor Observações 

Alcobaça 

− Aviso n.º 6391/2021, de 7 de abril (6ª alteração); 

− Aviso n.º 12347/2020, de 25 de agosto (5ª alteração); 

− Aviso n.º 6119/2017, de 31 de maio (4ª alteração); 

− Aviso 10426/2013, de 21 de agosto (3ª alteração); 

− Portaria n.º 322/2012, de 15 de outubro (2ª 
alteração); 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2004, de 
30 de julho (1ª alteração); 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2000, de 
14 de julho (Delimitação). 

Delimitada na vigência do anterior 
regime jurídico da REN (Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de março); 
atualmente encontra-se em revisão, 
segundo a CCDRLVT. 

Porto de Mós 

− Aviso n.º 5019/2018, de 16 de abril (1ª Alteração); 

− Portaria n.º 30/2016, de 23 de fevereiro 
(Delimitação). 

Delimitada na vigência do atual 
regime jurídico da REN (Decreto-Lei 
n.º 166/2008, de 22 de agosto), no 
âmbito da revisão do PDM. 
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Figura 19 – Enquadramento da área de estudo nas Cartas da REN dos municípios de Alcobaça e Porto de Mós 

(Fonte: SNIG). 

 

A Carta da REN de Alcobaça desagregada pelas diferentes áreas que a compõem não se encontra 

disponível em formato digital (no SNIG ou na CCDRLVT), mas facilmente se admite que na área de estudo, 

dadas as suas características fisiográficas, ocorrem essencialmente “Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo”. Por outro lado, na Carta da REN de Porto de Mós são utilizadas as designações do anterior 

regime da REN (Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e posteriores alterações), nomeadamente “Áreas 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 73 

 

 

Mod.040.17 

de máxima infiltração” e “Áreas com risco de erosão”, cuja correspondência com as designações do atual 

regime é, respetivamente, a seguinte: “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 

aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.  

Tendo por base as considerações anteriores, apresenta-se no Quadro 18a expressão territorial das duas 

categorias de áreas integradas na REN ocorrentes na área de estudo, com indicação dos elementos 

definitivos do projeto que intersectam cada uma delas.  

Quadro 18 - Expressão territorial na área de estudo das categorias de áreas integradas na REN. 

Áreas integradas em REN Área (ha) 
% Área de 

estudo 
Elementos definitivos do projeto 

Áreas relevantes para a 

sustentabilidade do 

ciclo hidrológico 

Áreas estratégicas de 

infiltração e de 

proteção e recarga de 

aquíferos 

12,97 16,4 

− Posto de corte; 

− Vala de cabos; 

− Linha elétrica enterrada; 

− Beneficiação de acessos 
existentes. 

Áreas de prevenção de 

riscos naturais 

Áreas de elevado risco 

de erosão hídrica do 

solo 

42,70 53,9 

− Linha elétrica enterrada; 

− Linha elétrica aérea; 

− Apoios; 

− Beneficiação de acessos 
existentes. 

 

As funções desempenhadas por estas duas categorias de áreas, de acordo com o Anexo I do atual regime 

da REN, encontram-se no Quadro 19, ao passo que os procedimentos a seguir, nos termos do art.º 20.º e 

do Anexo II deste regime, constam do Quadro 20, estabelecendo uma analogia entre os elementos do 

projeto e os usos e ações considerados compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental 

e de prevenção e redução de riscos naturais das áreas integradas em REN. 

Considerando que o presente projeto não coloca em causa as funções descritas no Quadro 19 e que na 

situação mais desfavorável está apenas sujeito à realização de comunicação prévia (Quadro 20), pode-se 

concluir que o mesmo constitui uma exceção à interdição estabelecida no n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (na sua redação atual). Neste contexto é importante sublinhar que, nos 

termos do ponto 7 do art.º 24º do atual regime da REN, “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 no âmbito desses procedimentos 

determina a não rejeição da comunicação prévia”. Desta forma, a emissão da DIA favorável ou favorável 

condicionada resultará na compatibilidade do projeto com o regime jurídico da REN. 
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Quadro 19 – Funções desempenhadas pelas categorias de áreas de REN ocorrentes na área de estudo    

 (Fonte: Anexo I, do DL 124/2019, de 28 de agosto). 

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 
aquíferos 

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos 
renováveis disponíveis e o aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas 
aquáticos e da biodiversidade dependentes da água 
subterrânea, com particular incidência na época de 
estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e 
inundações, de seca extrema e de contaminação e 
sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso 
dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de 
águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos 
cársicos, como por exemplo assegurando a 
conservação dos invertebrados que ocorrem em 
cavidades e grutas e genericamente a conservação de 
habitats naturais e das espécies da flora e da fauna. 

vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima 
infiltração das águas pluviais nas cabeceiras das 
bacias hidrográficas e contribuir para a redução do 
escoamento e da erosão superficial. 

i) Conservação do recurso solo; 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos 
morfogenéticos e pedogenéticos; 

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção 
da infiltração em detrimento do escoamento 
superficial; 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação 
dos solos a jusante e o assoreamento das massas de 
água; 

v) Áreas de instabilidade de vertentes 

 

 

Quadro 20 - Procedimentos a seguir nas áreas integradas na REN intersectadas pelos elementos definitivos do 

projeto (Fonte: . Anexo II, do DL 124/2019, de 28 de agosto). 

Usos e ações compatíveis  
Áreas estratégicas de 

infiltração e de proteção e 
recarga de aquíferos 

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo 

Elementos definitivos do 
projeto 

Produção e distribuição de 
eletricidade a partir de fontes 
de energia renováveis 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão 
sujeitos a comunicação prévia 

− Posto de corte 

Redes elétricas aéreas de alta 
e média tensão 

− Linha elétrica aérea 

− Apoios 

Redes subterrâneas elétricas 
− Vala de cabos 

− Linha elétrica enterrada 

Pequenas beneficiações de 
vias e de caminhos existentes, 
sem novas impermeabilizações 

Áreas de REN onde os usos e ações referidos estão 
isentos de comunicação prévia. 

− Beneficiação de acessos 
existentes 
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Por outro lado, dos usos e ações compatíveis considerados no Quadro 20, apenas as redes elétricas 

subterrâneas têm, de acordo com o anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, requisitos 

específicos para a sua admissão no âmbito dos n.ºs 2 e 3 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 

de agosto (na sua redação atual), nomeadamente a garantia de reposição das camadas de solo removidas 

e um adequado tratamento paisagístico. Além disso, e de acordo com o anexo II da referida portaria, este 

uso carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., dado se localizar em “Áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos” e em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

 

4.1.6.6. Abastecimento de água 

O Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de novembro de 1944, declara de utilidade pública e estabelece o regime 

da constituição das servidões relativas à pesquisa, ao estudo e aos trabalhos de abastecimento de água 

potável. As disposições deste diploma legal conjugam-se com o regime geral de constituição de servidões 

que resulta do Código de Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de setembro (na 

sua redação atual).  

No caso das infraestruturas de abastecimento de água que integraram candidaturas beneficiárias de 

cofinanciamento comunitário, nomeadamente as previstas no Plano Estratégico de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), as correspondentes servidões também são 

consideradas de utilidade pública e seguem o regime especial criado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 

de novembro, conjugado com o Código de Expropriações. 

Em qualquer caso, o despacho ministerial que constitui a servidão, delimita a largura e o comprimento da 

respetiva faixa de servidão e estabelece os condicionamentos (ónus ou encargos) a observar. 

Na Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça (Figura 15) identificam-se algumas infraestruturas da 

rede de distribuição de água nas proximidades de apoios da linha elétrica aérea a instalar, nomeadamente 

um reservatório junto aos apoios 8 e 9, outro reservatório entre os apoios 13 e 14 e uma estação 

elevatória junto ao apoio 15. Na Planta de Condicionantes do PDM de Porto de Mós (Figura 16) não são 

visíveis infraestruturas da rede de abastecimento de água. 

De acordo com o art.º 21º do Regulamento do PDM de Alcobaça, “(…) não é permitido efetuar quaisquer 

obras nas faixas de respeito, que se estendem até à distância de 10 m dos limites das parcelas de terreno 

destinadas à implantação de aquedutos, reservatórios ou estações de captação, tratamento ou 

elevatórias”. Os apoios referidos situam-se a distâncias que variam entre os 35 m (apoio 14) e os 65 m 

(apoio 9) e, desse modo, considera-se que o projeto não é incompatível com esta condicionante ao uso 

do solo.  
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4.1.6.7. Rede elétrica 

As servidões administrativas referentes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de 

energia elétrica seguem o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de julho 

de 1936 (Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas), no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 

19 de novembro de 1960, e no artigo 75.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (na sua redação 

atual). 

Por outro lado, o estabelecimento e exploração de instalações elétricas devem obedecer a um conjunto 

de condições técnicas, na qual se incluem afastamentos mínimos, que garantam a proteção de pessoas e 

coisas e a salvaguarda dos interesses coletivos. Estas condições técnicas constam essencialmente do 

Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de 

Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de 

dezembro. 

A linha elétrica aérea a instalar cruza duas linhas elétricas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade 

(RNT), uma a 400kV, entre os apoios 14 e 15, e outra a 220 kv, entre os apoios 7 e 8 (Desenho 4 - Planta 

de Condicionamentos – Volume III). De acordo com o art.º 108º do RSLEAT, “nos cruzamentos de linhas 

de alta tensão com outras linhas de alta ou de baixa tensão, as linhas de tensão mais elevada deverão 

passar superiormente”, podendo, no entanto, ser admitidas algumas exceções, embora sujeitas a parecer 

da DGEG. No RSLEAT é ainda definida a distância a respeitar entre as duas linhas, em função das 

características de cada uma (art.º 109º), mas que em caso algum poderá ser inferior a 2 m, bem como a 

distância a respeitar entre os condutores da linha inferior e os apoios da linha superior (art.º 110º). 

Respeitadas estas exigências do RSLEAT, considera-se que não existirá incompatibilidade entre o presente 

projeto e esta condicionante ao uso do solo. 

4.1.6.8. Telecomunicações (Feixe hertziano) 

O Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio, sujeita 

a servidões administrativas, denominadas radioelétricas, bem como a outras restrições de utilidade 

pública, as zonas confinantes com os centros radioelétricos nacionais que prossigam fins de reconhecida 

utilidade pública. Esta servidão é constituída por despacho conjunto do Ministro das Finanças e da 

Administração Pública e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (art.º 4.º do 

Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio). 

As áreas sujeitas a servidão radioelétrica compreendem (art.os 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 

de novembro): 

− Zonas de libertação - são faixas que circundam os centros radioelétricos destinados a protegê-los 

tanto de obstáculos suscetíveis de prejudicar a propagação das ondas radioelétricas como de 

perturbações eletromagnéticas que afetem a receção dessas mesmas ondas; decompõem-se em 

zona de libertação primária (500 m) e zona de libertação secundaria (4000 m); 
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− Zonas de desobstrução - são faixas que têm por eixo a linha que une, em projeção horizontal, as 

antenas de dois centros radioelétricos assegurando ligações por feixes hertzianos em visibilidade 

direta ou ligações transorizonte, faixas essas nas quais a servidão se destina a garantir a livre 

propagação entre os dois referidos centros (em regra, não deverá exceder 50 m para cada lado 

da linha). 

Na zona de libertação primária não são permitidas diversas ações, salvo autorização da entidade 

competente, nomeadamente a instalação ou manutenção, ainda que temporária, de estruturas ou outros 

obstáculos metálicos, a construção ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos cujo nível 

superior ultrapasse a cota máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a proteção ao centro, 

bem como a instalação ou manutenção de linhas aéreas (art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de 

novembro). A zona de libertação secundária está sujeita a condicionamentos menos restritivos que os 

anteriores (art.º 10.º do mesmo diploma legal) e dentro dos primeiros 1000 m que circundam as zonas 

primárias a implantação de qualquer obstáculo, fixo ou móvel, só poderá ser autorizada se o nível superior 

deste não ultrapassar a respetiva cota máxima do terreno fixada no decreto que estabelecer a proteção 

ao centro em mais de um décimo da distância entre esse obstáculo e o limite da zona primária e a 

instalação de linhas aéreas de energia elétrica só é permitida se tiverem tensão composta igual ou inferior 

a 5 kV e não prejudicarem o funcionamento do respetivo centro. Na restante área da zona de libertação 

secundária as linhas aéreas de energia elétrica já podem ter uma tensão composta superior a 5 kV desde 

que não prejudiquem o funcionamento do respetivo centro. Na zona de desobstrução, por sua vez, é 

proibida a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos que distem menos de 10 m 

do elipsoide da 1 ª zona de Fresnel (art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro). 

Segundo o parecer da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, emitido aquando do EIA relativo 

à fase de Estudo Prévio deste Parque Eólico, os locais previstos para a instalação dos aerogeradores não 

se encontram condicionados por qualquer servidão radioelétrica constituída ao abrigo do Decreto-Lei nº 

597/73, de 7 de novembro, pelo que esta entidade não se opõe à instalação do Parque Eólico. Deve, 

contudo, ser garantido que o Parque Eólico não provocará interferências/perturbações na receção em 

geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva. 

Relativamente ao corredor da linha elétrica aérea, verifica-se que o mesmo, entre os apoios 9 e 10, 

interseta (no plano horizontal) uma zona de terreno condicionada pela servidão radioelétrica constituída 

para proteção ao feixe hertziano Candeeiros – Leiria (Monte Facho), estabelecida pelo Despacho Conjunto 

A-27/97 – XIII, de 20 de março. A correspondente zona de desobstrução, de acordo com o referido 

despacho, tem a largura de 25 m e nenhum dos apoios da linha elétrica aérea se situa nesta zona (Desenho 

4 - Planta de Condicionamentos – Volume III). De qualquer forma, na execução do presente projeto 

deverão ser evitadas perturbações prejudiciais nas telecomunicações e, nesse sentido, a mesma deverá 

ser articulada com a entidade responsável por esta servidão. 
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4.1.6.9. Marcos geodésicos 

A constituição de servidões relativas aos marcos geodésicos segue o regime previsto nos art.os 19.º a 25.º 

do Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril. A servidão é instituída a partir da construção dos marcos 

geodésicos, que passam a dispor de uma zona de proteção, determinado caso a caso, em função da 

visibilidade que deve ser assegurada a cada marco construído e entre os diversos marcos (art.º 22.º do 

referido diploma legal). Esta zona de proteção terá, no mínimo, uma extensão de 15 m de raio e nela 

ficam interditas quaisquer plantações, construções ou outras obras e trabalhos de qualquer natureza que 

impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação (art.os 22.º do Decreto-Lei 

n.º143/82, de 26 de abril). Além disso, os projetos de obras ou planos de arborização, na proximidade dos 

marcos geodésicos, não podem ser licenciados sem prévia autorização da Direção Geral do Território 

(art.º 23º do referido decreto-lei).  

O aerogerador AG2, conforme se observa na Figura 16, situa-se na proximidade do marco geodésico de 

Cabeço Gordo, embora a cerca de 170 m deste e, portanto, claramente fora da respetiva zona de 

proteção. Além disso, verifica-se no Desenho 4 (Planta de Condicionamentos – Volume III), que a 

localização dos aerogeradores (elemento suscetível de interferir com as visibilidades deste marco 

geodésico) não interfere com as visadas constantes das minutas de triangulação deste marco geodésico. 

Deste modo, considera-se que o presente projeto não é incompatível com esta condicionante ao uso do 

solo. 

 

4.1.6.10. Outras condicionantes 

De acordo com as Plantas de Condicionantes dos PDM de Alcobaça e Porto de Mós e com a informação 

recebida aquando do EIA relativo à fase de Estudo Prévio deste Parque Eólico, não se identificam 

quaisquer servidões aeronáuticas na área de estudo. No entanto, pelo facto de o Parque Eólico poder 

constituir um obstáculo aeronáutico, na sua execução deverão ser cumpridas as instruções constantes na 

Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio, da Autoridade Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), referentes às limitações em altura e à balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea 

(sinalização diurna e noturna). 

 

4.1.7. Considerações finais 

Face ao exposto, conclui-se que o projeto do Parque Eólico e o traçado da respetiva linha elétrica não 

apresenta incompatibilidades com os instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo, nem 

com as condicionantes ao uso do solo identificadas. De referir que as principais condicionantes 

identificadas e analisadas anteriormente encontram-se cartografadas no Desenho 4 (Planta de 
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Condicionamentos – Volume III), a qual servirá de apoio no âmbito do acompanhamento ambiental da 

obra. 

 

4.2. Reavaliação dos impactes ambientais 

Atendendo às alterações introduzidas no projeto o RECAPE e à definição do traçado final da linha elétrica, 

procedeu a uma atualização dos aspetos ambientais considerados mais relevantes e à caracterização dos 

impactes ambientais agora esperados. 

Nesta fase procedeu-se a novo reconhecimento do terreno, de forma a atualizar a informação constante 

no EIA. 

4.2.1. Ocupação do solo 

4.2.1.1. Considerações gerais 

Face às alterações do projeto, em especial da linha elétrica, e consequentemente, da área em estudo, foi 

efetuada nova visita ao local, de forma a validar a atual ocupação do solo em presença. Foi considerado 

um buffer de 100m em torno de todas as infraestruturas que compõem o Parque Eólico de Cabeço Gordo 

e Linha elétrica associada. 

À semelhança do observado no EIA, a área de estudo considerada no RECAPE, caracteriza-se assim pela 

predominância de espaços Florestais e meios naturais e seminaturais, em particular das florestas de 

produção (Eucaliptais e Pinhais de Pinheiro bravo), Folhosas, Matos e Prados. Estas áreas ocupam 

aproximadamente 90% da área cartografada. Existem ainda Territórios artificializados que englobam as 

Área urbanas, os Acessos e Pedreiras. As áreas agrícolas e agroflorestais ocupam sobretudo zonas menos 

declivosas na envolvente da Serra dos Candeeiros, onde se prevê instalar o projeto. 

4.2.1.2. Impactes na fase de construção 

A implementação das infraestruturas do projeto prevê a afetação de 4,51ha, que correspondem a 4,6% 

da área de estudo considerada em fase de projeto de execução (98,5 ha). As unidades de coberto do solo 

mais afetadas serão as áreas de Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea e áreas de Florestas, 

que na área de estudo correspondem aos espaços florestais e, em menor fração, aos mosaicos de matos 

e prados. 

Prevê-se ainda que sejam também sentidos impactes transversais, decorrentes da movimentação de 

máquinas e veículos afetos à obra e, consequência destes, a eventual contaminação dos solos por 

descargas ou derrames involuntários ou não controlados de substâncias perigosas. 
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Quadro 21 – Quantificação das áreas afetadas de coberto do solo pelas infraestruturas do projeto. 

Classe de Ocupação do solo 
  

Totais 

ha % 

Culturas temporárias 0,37 8,12 

Florestas 1,18 26,22 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e 
herbácea 

1,68 37,28 

Indústria, comércio e transportes 1,25 27,65 

Áreas agrícolas heterogéneas 0,00 0,00 

Áreas de extração de inertes 0,03 0,72 

Totais 4,51 100,00 

 

Dadas as características eminentemente florestais das áreas a afetar de forma mais importante e pelo 

caráter localizado destas ações, considera-se que os impactes serão genericamente negativos, diretos, 

permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos, tendo como premissa para esta avaliação a 

adoção de medidas de gestão ambiental que corrijam as intervenções em áreas a afetar de forma 

temporária a partir de um plano de recuperação paisagística. 

4.2.1.3. Impactes na fase de exploração 

Durante a fase de exploração do Projeto, os impactes identificados em fase de EIA mantêm-se. As ações 

permanentes relacionadas com as alterações do coberto do solo que terão lugar em fase de obra 

continuarão a fazer-se sentir nesta fase e corresponderão à ocupação prolongada no tempo por 

edificações, vias de acesso e restantes infraestruturas associadas. As áreas de afetação temporária 

sujeitas à recuperação paisagística deverão recuperar as suas características originais o que faz prever a 

redução da magnitude e abrangência espacial da afetação. De referir ainda que as áreas ocupadas pela 

vala de cabos, plataformas e estaleiros serão recuperadas, pelo que se considera também uma afetação 

de reduzida magnitude. 

Os impactes mais importantes associados à fase de exploração são considerados negativos, diretos, 

permanentes e de magnitude reduzida e pouco significativos, que se ficam a dever sobretudo pelo caráter 

permanente da intervenção (considerando um horizonte de 20 anos como longo suficiente para essa 

avaliação), área reduzida a afetar relativamente à área de estudo e ao reduzido grau de aptidão dos solos 

nas áreas a afetar. 
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4.2.1.4. Impactes na fase de desativação 

Em fase de desativação prevê-se que se dê a remoção integral de todos os equipamentos e instalações 

permanentes do Projeto, garantindo a recuperação das características pré-existentes após a 

implementação de ações de recuperação. Prevê-se por isso que os solos recuperados adquiram o seu 

potencial de uso original e potencialmente o coberto pré-existente. Destas constatações resulta que, tal 

como em fase de EIA, os impactes sejam muito localizados, positivos, prováveis, de baixa magnitude e por 

isso pouco significativos. 

4.2.1.5. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes na Ocupação do Solo relativos à fase de 

construção, exploração e desativação do Projeto.  
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C 
Ações de remoção da vegetação, 
decapagem, compactação do solo 

- D 
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Impermeabilização e ocupação direta 

e permanente de solos 
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Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 
Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 
Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 
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4.2.1.6. Medidas de Minimização de Impactes 

Para a fase de construção e exploração, considera-se que as medidas estabelecidas no EIA e impostas pela 

DIA, aplicam-se de igual modo ao Projeto de Execução. As referidas medidas serão incluídas nas Cláusulas 

Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Cabeço Gordo e será 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

 

4.2.2. Paisagem 

4.2.2.1. Considerações gerais 

O sítio onde se pretende proceder à implantação do Parque Eólico  localiza-se num morro encimado pelo 

marco geodésico do Cabeço Gordo, sensivelmente entre as cotas de 510-530 m de altitude, que faz parte 

integrante do conjunto de elevações de terreno genericamente designado por Serra dos Candeeiros em 

pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e Sítio de Importância Comunitária PTCON0015 . 

Tendo por base o autor Cancela d’Abreu “Contributos para a identificação e caracterização de Paisagem 

em Portugal (2000)”, o território em análise insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem Maciços 

Calcários da Estremadura que se individualiza na Unidade de Paisagem 68 - Serras de Aires e Candeeiros. 

Com a alteração na altura do equipamento e relocalização dos aerogeradores, do posto de corte e acessos 

do Parque Eólico, considera-se que estas modificações irão refletir-se sobretudo nos impactes ambientais 

na paisagem. Refira-se, no entanto, que se mantiveram os atributos estéticos da paisagem, qualidade 

visual, capacidade de absorção visual e sensibilidade visual da situação de referência do Estudo de 

Impacte Ambiental. Desta forma, será necessário analisar e reavaliar os impactes ambientais na paisagem 

durante as fases de construção e exploração, tendo em conta o Projeto de Execução. 

Considerou-se manter para apoio à análise de impactes, a área de estudo da paisagem com delimitação 

fixa de 5km em relação à área do Parque Eólico em fase de EIA. Assim, para a análise de impactes em fase 

de RECAPE, refizeram-se as bacias visuais dos aerogeradores e respetivas tabelas de apoio à avaliação de 

impactes ambientais na paisagem para as fases de construção e exploração.  

Foram reavaliados os impactes resultantes das alterações ao Parque eólico nomeadamente a 

relocalização do aerogerador AG2 e a utilização de um acesso mais curto e plano até este assim como a 

relocalização do estaleiro à entrada da zona de obra, e a redução em extensão da Linha de Interligação 

(2,8 km versus 6,17 km, anterior). 

Em fase de EIA a análise de impactes sobre a linha elétrica teve em consideração o seu corredor dado o 

desconhecimento da localização dos apoios. No presente é considerado a localização dos apoios. O 

Projeto da linha elétrica insere-se na área de analise considerada no EIA que servirá de suporte no 
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preenchimento das tabelas de apoio à avaliação dos impactes ambientais na paisagem durante as fases 

de construção e exploração da Linha Elétrica. 

A análise de impactes considera uma avaliação detalhada das consequências da instalação do Projeto 

sobre a Paisagem, identificando, caso a caso, os potenciais impactes que decorrerão das ações associadas 

à implementação do Projeto, nas fases de construção e exploração. 

Para efeito de avaliação serão considerados os impactes identificados e avaliados na fase anterior (Fase 

de EIA) e reavaliados os impactes decorrentes das componentes de projeto que sofreram alterações. 

4.2.2.2. Estudo da visibilidade – Bacias Visuais 

Como forma de apoio à avaliação de impactes do Projeto sobre a paisagem, é elaborada a bacia individual 

do aerogerador AG2 (aerogerador relocalizado), os resultados serão comparados com os obtidos na fase 

de EIA. Para a linha elétrica também será elaborada a bacia visual respetiva considerando a altura útil de 

cada apoio. 

A elaboração das bacias visuais teve como base o Modelo Digital do Terreno (MDT), ou seja, foi 

exclusivamente baseada no relevo, não tendo por isso sido considerados os aspetos relacionados com o 

uso do solo, pelo que, à partida, as bacias visuais geradas são de certeza de dimensão superior à realidade. 

A bacia visual é definida como a superfície a partir da qual um ponto ou conjunto de pontos é visível de 

forma recíproca. Assim considerou-se como verdadeiro que os aglomerados populacionais e troços das 

vias de comunicações principais da envolvente visíveis a partir da nacelle dos aerogeradores, e dos apoios 

da linha elétrica também apresentam visibilidades para aqueles pontos. 

Para efetuar o cálculo da bacia visuais utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de 

Terreno (DTM) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede 

irregular triangulada (TIN), com malha de 10m X 10m. Ao DTM são acrescentados parâmetros tais como 

a altura (aerogeradores - 87 metros que corresponde à cota da nacelle, Linha elétrica – 20 metros que 

corresponde à altura útil de cada apoio), o raio de observação (360°), o alcance de observação (5Km), e 

os ângulos de visão vertical (+90° -90º).  

Uma vez que o projeto só prevê a relocalização do aerogerador AG2 será elaborada a bacia visual para a 

nova relocalização e comparada com a bacia visual do mesmo aerogerador obtida em fase de EIA.  O 

aerogerador AG1 não sofre alteração mantendo-se assim toda a analise efetuada na (Fase de EIA). 

Quadro 22 – Quantificação da área em hectares das bacias visuais 

Bacia Visual do AG2 Bacia Visual do AG2 Bacia Visual da Linha Elétrica 

(Fase de EIA) (Fase de RECAPE) (Fase de RECAPE) 

4467,9ha (52,6%) 4697,3ha (55,38%) 2678,75 (31,58%) 
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Analisando as bacias visuais efetuadas para o Aerogerador AG2, verifica-se que a área é ligeiramente 

superior (230ha – 2.78%), quando comparada com a (Fase de EIA), a relocalização do aerogerador AG2 

embora muito próxima da posição original tem localização a uma cota superior, estando à partida mais 

exposto. Do ponto das povoações envolventes, esta nova localização não introduz qualquer alteração 

significativa mantendo este aerogerador visível para as povoações identificadas em (Fase de EIA). 

A bacia visual da linha elétrica tem uma área de 2678.7ha. Esta bacia foi elaborada tendo por base os 

apoios da linha de média tensão num total de 15 unidades, com altura útil de 20 metros. A bacia é 

relativamente pequena, equivalente a um terço da área de análise e interceta todo o quadrante noroeste.  

4.2.2.3. Impactes na Fase de Construção 

As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com uma intrusão visual na 

paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante de uma desorganização 

espacial e funcional da paisagem com perturbação na manifestação visual do território, devido a ações 

de instalação dos aerogeradores, da passagem de cabos em vala, da beneficiação dos acessos e criação 

de pequenos ramais de acesso a cada um dos aerogeradores, da construção do posto de corte, da 

colocação da linha elétrica e respetivos apoios e da implantação do estaleiro necessário à execução da 

obra . 

Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria pesada, 

materiais de construção e estaleiro de obra, sentir-se-á um efeito de intrusão visual. Também as ações 

relacionadas com a execução da desmatação, da decapagem dos solos e da movimentação de terras, 

contribuíram na área envolvente ao Parque para uma desorganização da funcionalidade da paisagem com 

perturbação na manifestação visual do território.  

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos passíveis de ocorrer 

na fase de construção foi efetuada tendo em consideração as ações geradoras de impacte, que irão alterar 

as Características Visuais da Paisagem, a sua Qualidade Visual e o seu Valor Cénico, esses impactes são 

sentidos fundamentalmente em torno da área de trabalho, em particular na SHP - Zona de Cumeada, com 

média capacidade de absorção visual e com elevada acessibilidade visual. 

Estas alterações são resultado da intrusão visual de novos elementos lineares e pontuais (beneficiação de 

acessos, a construção das  plataformas e fundações dos aerogeradores, o posto de corte,  a  execução das 

valas para instalação dos cabos subterrâneos e a linha elétrica), que se irão refletir na paisagem atual, 

através da modificação das características do relevo e/ou do tipo da ocupação do solo, o que irá provocar 

uma nova leitura da paisagem. 

Apresenta-se, em seguida, uma avaliação de impactes, dirigida às principais ações geradoras de Impacte. 

Implantação de estaleiro 

A implantação e presença do estaleiro constituirão um impacte negativo que terá lugar apenas na fase de 

construção e que será minimizável através da adoção de algumas medidas propostas. O estaleiro foi 
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relocalizado para uma área plana à entrada da zona de obra.  É previsível que a sua implantação origine 

impactes visuais de pequena amplitude, com reflexos ao nível paisagístico, resultantes da destruição do 

coberto vegetal de caráter arbustivo, da modificação do relevo natural e da intrusão de elementos 

estranhos, que se destacarão na paisagem. No entanto, estes terão uma “presença” reduzida. A circulação 

de maquinaria e pessoal afeto à obra constituirá, por si só, um fator de intrusão visual (provocando uma 

desorganização e perturbação do espaço). A produção e emissão de poeiras no ar é um dos aspetos 

resultantes desta atividade e que terá efeitos a nível da paisagem.  Assim, os impactes resultantes da 

implantação do estaleiro serão negativos, temporários, localizados, reversíveis e recuperáveis, certos, 

minimizáveis e terão pouco significado e magnitude reduzida.  

Construção/Beneficiação de acessos 

A relocalização do AG2 evitará a abertura de novos acessos e a salvaguarda dos muros de pedra 

existentes, assim a extensão entre os dois aerogeradores fica significativamente mais curta.  

O perfil transversal tipo a adotar apresenta, na maioria do seu traçado, uma plataforma de 5 m de largura 

(incluindo a zona para colocação dos cabos elétricos), onde se pavimentará, com toutvenant, uma faixa 

de rodagem de 4 m de largura. Nas classes de espaço mais restritivas o acesso adota a largura total de 3,5 

m. Em escavação será executada uma valeta de drenagem das águas pluviais. Ao longo do acesso será 

colocada uma vala para passagem dos cabos MT, quando aplicável. 

Considera-se, assim, que durante a fase de construção, a presença dos acessos acarretará impactes 

localizados, pontuais, reversíveis, recuperáveis de magnitude e significado reduzido e sentidos 

essencialmente no local do projeto.  

Construção de plataformas de montagem e abertura e fecho das valas de cabos 

Para a construção e implantação das fundações das plataformas e abertura de valas de cabos, implica a 

realização de escavações, movimentações de terras e criação de taludes na fase de construção.  

A localização das plataformas, ao longo dos acessos existentes, minimiza a intervenção no terreno reduz 

os impactes resultantes da abertura de acessos de derivação. Por outro lado, a orientação adotada para 

as plataformas procurou minimizar a intervenção no terreno e a movimentação de terras. Os taludes 

adotados são de declive 2/3. A plataforma será praticamente de nível, com uma pequena inclinação (1 a 

2%) para drenagem das águas pluviais. As suas dimensões úteis são de cerca de 45 x 25 m. Deverão ser 

pavimentadas com uma camada de toutvenant. 

Os impactes na morfologia do terreno decorrente da execução destas obras (taludes de escavação e 

aterro) são negativos, originados na fase de construção, imediatos, diretos, permanentes, localizados, 

irreversíveis e certos, de magnitude e significado elevado. 

Montagem dos aerogeradores 

A montagem dos aerogeradores implica vários impactes na fase de construção, dos quais a visibilidade no 

terreno, decorrente da execução destas obras são negativos, diretos, definitivos, permanentes, 
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localizados, irreversíveis e certos, de elevada magnitude e significado. Nesta fase de construção, em 

termos de impactes visuais, estes serão maiores em relação à construção das plataformas de montagem 

dos aerogeradores, uma vez que se torna mais percetível pela povoação circundante a colocação das 

respetivas infraestruturas (torre, cabina e pás). 

Posto de Corte  

O Posto de Corte será constituído por uma estrutura pré-fabricada, de pequenas dimensões, esta 

estrutura foi relocalizada do acesso principal do Parque, para junto ao AG1.  Deverá ser revestido de pedra 

natural o seu impacte embora negativo considera-se de significância reduzida, dado as reduzidas 

dimensões.  

Desmatação e Desarborização 

Os dois processos, “Desmatação” e “Desarborização”, estão ligados a todas as ações geradoras de 

impacte. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação genericamente denominada por 

“mato” e “Desarborização” quando existe afetação de áreas com elementos arbóreos. Assim, e para o 

caso dos acessos e dependendo dos locais a intervencionar, haverá lugar a desmatação e desarborização. 

Dependendo das características estruturais da paisagem atual, estes dois processos irão provocar um 

impacte negativo, imediato, direto, certo e pouco significativo, por serem áreas relativamente pequenas. 

Caso sejam aplicadas as medidas de minimização preconizadas este impacte será minimizável ao longo 

da fase de exploração. 

A área total a desarborizar é de 0.25 hectares e localiza-se na envolvente aos aerogeradores e plataforma 

de montagem na envolvente próxima dos antigos, onde predomina uma ocupação arbustiva e herbácea. 

A desmatação num total de 1,1 hectares far-se-á sentir nas ações de construção de plataformas de 

montagem dos aerogeradores, abertura e fecho das valas de cabos e instalação de apoios da Linha 

elétrica. De uma forma genérica quer a Desmatação quer a Desarborização considera-se de significância 

reduzida, dado os valores em área serem significativamente baixos. 

Instalação dos apoios e montagem da Linha elétrica 

Para a instalação dos apoios e montagem da linha elétrica, implica na fase de construção a ocorrência de 

vários impactes, dos quais a visibilidade no terreno decorrente da execução destas obras, considerando-

se que os mesmos são negativos, diretos, definitivos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos. 

Nesta fase de construção, em termos de impactes visuais, estes serão maiores em relação à instalação 

dos apoios e montagem da linha elétrica, uma vez que, se torna mais percetível pelas povoações 

circundantes a colocação das respetivas infraestruturas. A sua magnitude e significado encontram-se 

diretamente relacionados com o tipo de área afetada, localizam-se numa área de Média qualidade visual 

e de baixa capacidade de absorção visual, e Média sensibilidade.  

A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de 

estaleiro, os depósitos de materiais, a desmatação, a beneficiação/construção dos acessos, ou a 
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movimentação de maquinaria e pessoas afetas à obra são considerados fatores perturbadores e de 

desqualificação da paisagem pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário e reversíveis. 

(apesar de permanente durante todo o período de obra), pouco significativos e de reduzida magnitude, 

dada a dimensão Parque do Parque Eólico.  

Efetivamente, trata-se de um Projeto que pouco alterará as variáveis estruturantes do território, devido 

fundamentalmente, por um lado, às reduzidas áreas a afetar, e por outro lado, à presença de outros 

parques eólicos existentes, localizados na sua envolvente próxima. 

Dos locais com maior visibilidade sobre a área a intervencionar, sobressaem as povoações de Alqueidão 

de Arrimal, Arrabal, Arrimal, Bemposta, Molianos e Termo de Évora, com significativa visibilidade sobre a 

área de Projeto e por se encontrarem mais próximo da mesma (a menos de 3 km). 

Refere-se que a maioria dos impactes decorrentes desta fase apresentam um carácter temporário e 

minimizável. Estas perturbações poderão ser atenuadas, através de algumas medidas preventivas, 

evitando a perturbação de áreas desnecessárias durante a fase de obra, contribuindo para uma rápida e 

eficaz recuperação da paisagem, após a fase de construção. 

Também são esperados impactes visuais decorrentes da construção da linha elétrica, que serão 

previsivelmente de magnitude reduzida e de pouca significância, numa zona de reduzida acessibilidade 

visual. 

Durante a fase de construção, as ações geradoras de impacte mantêm a mesma magnitude e significado 

em comparação entre o EIA e o RECAPE. 

4.2.2.4. Impactes na Fase de Exploração 

Na fase de exploração, os principais impactes originados na fase de construção, assumirão um carácter 

definitivo. Em termos paisagísticos, é nesta fase que os impactes de um projeto desta natureza, 

resultantes da introdução de elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros 

elementos característicos dessa mesma paisagem, se refletem no caráter e qualidade da paisagem em 

que se inserem.  As diversas componentes do projeto quando analisada individualmente não representa 

a forma como o Projeto no seu todo poderá ser percecionado pelos potenciais observadores. 

A avaliação dos impactes na fase de exploração, é efetuada para o Parque Eólico e conjunto das 

infraestruturas definitivas do projeto que, neste caso, corresponde aos 2 aerogeradores, posto de corte, 

acessos, valas de cabos e linha elétrica. 

4.2.2.5. Impactes na estrutura da paisagem 

Tendo em consideração as áreas a afetar pelo projeto e a perceção visual do local de implantação da obra, 

são esperadas alterações, na morfologia, uso do solo, e consequentemente do caráter da Paisagem. 

Destruição da vegetação 
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As ações de “Desmatação” e “Desarborização” acontecem em todas as áreas de obra e são efetivamente 

ações geradoras de impacte. Refere-se “Desmatação” quando existe remoção de vegetação 

genericamente denominada por “mato” e “Desarborização” quando existe afetação de áreas com 

elementos arbóreos.  

No que se refere aos trabalhos preparatórios, é de referir que as desmatações e desarborizações terão 

como consequência impactes negativos na estrutura da paisagem relacionados com a destruição da 

vegetação e consequente alteração dos principais usos do solo ainda existentes na subunidade de 

paisagem. Este impacte traduzir-se-á na conversão de uma dada parcela do território a um novo uso, 

consoante a estrutura a implantar, sendo tanto mais significativo quanto mais valorizada for o uso do solo 

em causa. 

Quadro 23 – Quantificação em hectares da área de Desmatação e Desarborização. 

Componente do projeto Desmatação  Desarborização 

Estaleiro 0.12 -- 

Plataformas e Fundações dos aerogeradores 0.275 0.176 

Acessos novos e a beneficiar 0.24 0.02 

Vala de Cabos 0.31 0.03 

Linha Elétrica 0.12 0.03 

Posto de corte -- 0.005 

TOTAL 1.06 0.26 

 

Da análise do quadro anterior verifica-se que a maior afetação ocorre ao nível de desmatações, sobretudo 

nas plataformas dos aerogeradores e nas valas de cabos.  As áreas a desarborizar são efetivamente 

diminutas cerca de 0,26hectares.  

Os impactes serão negativos, locais, diretos, permanentes, irreversíveis, magnitude reduzida e pouco 

significativos. 

Alteração da morfologia natural e destruição de lajes e/ou afloramentos rochosos. 

Os volumes de terras a movimentar na execução do parque eólico assim como as áreas de destruição de 

lajes e/ou afloramentos rochoso são os que se resumem no quadro abaixo.  

Quadro 24 – Quantificação das Alterações da morfologia do terreno e destruição de lajes 

Componente do projeto 
Escavação 

(m³) 

Aterro 

(m³) 

Destruição de lajes 

(m²) 

Plataformas e Fundações dos aerogeradores 1045  -- 102  

Acessos novos e a beneficiar 850  -- 190 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 89 

 

 

Mod.040.17 

Componente do projeto 
Escavação 

(m³) 

Aterro 

(m³) 

Destruição de lajes 

(m²) 

Vala de Cabos -- -- 560 

Linha Elétrica 73  -- 60 

Posto de corte -- -- -- 

TOTAL 1968  0.0  912  

 

Refira-se que os afloramentos rochosos correspondem a mosaicos de prados de comunidades herbáceas 

intercaladas com afloramentos, tendo sido apresentados na cartografia de biótopos desta forma por não 

serem cartografáveis. Correspondem assim uma área ligeiramente sobrestimada de afloramentos.  

Relativamente à alteração do relevo, não haverá alterações significativas ao nível do relevo. Atendendo à 

modesta profundidade prevista para as escavações, assim como ao reduzido volume de material 

necessário para a construção dos elementos de projeto, considera-se este impacte como: negativo, 

direto, permanente, imediato, de magnitude reduzida e pouco significado. 

Alteração da estrutura da paisagem 

Os impactes decorrentes da construção do parque eólico, de consequência negativa, são sentidos 

fundamentalmente em torno da área de trabalho, em particular na SHP - Zona de Cumeada, com média 

capacidade de absorção visual e com elevada acessibilidade visual. 

A montagem dos aerogeradores e apoios da linha elétrica traduz-se na introdução de um elemento de 

grandes dimensões. Contudo, trata-se de um Projeto que pouco alterará as variáveis estruturantes do 

território, devido fundamentalmente, por um lado, às reduzidas áreas a afetar, e por outro lado, à 

presença de outros parques eólicos existentes, localizados na sua envolvente próxima. 

A introdução dos vários elementos do projeto irá interferir com a leitura da paisagem local, 

nomeadamente com a subunidade de paisagem – Zona de cumeada, mas dado a dimensão da intervenção 

os impactes na estrutura da paisagem são considerados negativos de reduzida magnitude e pouco 

significativos. 

4.2.2.6. Impactes visuais na paisagem 

A afetação da Paisagem diretamente relacionada com a alteração do valor cénico da mesma decorre da 

implantação do projeto, nomeadamente da perturbação visual através da implantação de estaleiros, 

áreas e acessos de apoio à obra e da construção dos elementos que compõem o projeto. Estes serão tanto 

maiores quanto a extensão da bacia visual, a qualidade visual da paisagem afetada, e a distância e tipo de 

observadores potencialmente afetados. 
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Quadro 25 – Quantificação em hectares da Qualidade Visual da Paisagem por Bacia Visual. 

Qualidade Visual Aerogerador 1 Aerogerador 2 Posto de corte Linha Elétrica 

Baixa 111.61 165.00 0.59 108.62 

Média 2212.69 2380.39 238.15 1720.6 

Elevada 2137.99 2151.85 755.04 849.53 

TOTAL 4462.29 4697.24 993.78 2678.75 

 

 

Figura 20 – Gráfico da distribuição das classes de Qualidade Visual da Paisagem por Bacia Visual. 

As diferentes componentes de projeto equivalem diferentes bacias visuais.  As bacias relativas aos 

aerogeradores são de grande dimensão cerca de 70% da área em estudo.  Comparando com a (fase de 

EIA) regista-se um ligeiro aumento na bacia do aerogerador 2. Os valores entre as duas bacias são muito 

semelhantes.  Em termos gerais, da análise do quadro e gráfico verifica-se que os impactes visuais do 

projeto se inserem maioritariamente em áreas de média e elevada qualidade visual. 

A bacia visual da Linha elétrica é relativamente pequena cerca de 30% da área de estudo e a classe mais 

afetada é a de media qualidade visual.  A bacia visual do posto de corte é a mais pequena cerca de 10% 

da área de estudo (este edifício tem apenas cerca de 2 m de altura) as áreas mais afetadas são as de 

elevada qualidade visual. 

As bacias visuais produzidas no estudo são as mais desfavoráveis para o Projeto, uma vez que só 

considerou o (Modelo Digital do Terreno) e não considerou uma série de fatores atenuadores da 

capacidade visual dos potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrente 

do uso do solo. 
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De acordo com a análise de visibilidade efetuada para o Parque Eólico de Cabeço Gordo nas povoações 

mais importantes situadas num raio de 5 km em redor do mesmo, verificou-se que dos 23 aglomerados 

populacionais considerados, 4 não têm visibilidade para os aerogeradores. Das povoações com 

visibilidade, verifica-se que são sempre avistados os dois aerogeradores.  A linha Elétrica é parcial ou 

totalmente visível de 6 povoações. 

Quadro 26 – Quantificação das povoações para as componentes do Projeto. 

AGLOMERADOS URBANOS 
Visibilidade para o projeto 

Aerogeradores Linha Elétrica 

Alqueidão de Arrimal 2 - 

Arrabal 2 - 

Arrimal 2 - 

Ataja de Baixo 2 sim 

Bemposta 2 - 

Cabeça Veada 2 - 

Casais da Charneca 2 sim 

Casais do Chão da Mendiga 0 - 

Casal de Vale de Ventos 2 - 

Casal do Rei 2 sim 

Covão do Milho 2 - 

Lagar Novo 2 - 

Marinha 0 - 

Marinha de Baixo 2 - 

Mendiga 2 - 

Molianos 2 sim 

Portela do Pereiro 0 - 

Portela do Vale de Espinho 2 - 

Sobreira 2 - 

Termo de Évora 2 sim 

Vale de Ripas 2 sim 

Vale de Ventos 2 - 

Valverde 0 - 

Povoações na envolvente próxima da área de estudo: distância em quilómetros 

 

 

 

Em relação aos aerogeradores os impactes com maior significado recaem sobre as povoações mais 

próximas do parque Eólico, designadamente as povoações que se encontram a menos de 3 km do mesmo: 

Alqueidão de Arrimal, Arrabal, Arrimal, Bemposta, Molianos e Termo de Évora. Distâncias até 3Km os 

aerogeradores são bastante percetíveis com dominância na paisagem. Para as povoações mais afastadas 

 < 3Km 

 >3Km<5Km 
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os aerogeradores ainda são percetíveis, mas não constituem elementos dominantes, a sua apreensão 

depende do relevo e das condições climatéricas, nomeadamente a nebulosidade e a luminosidade. 

Em relação à linha elétrica os impactes com maior significado recaem sobre as povoações mais próximas, 

Molianos e Termo de Évora, povoações que se encontram a menos de 3 km. Distâncias até 3km os apoios 

da linha elétrica são percetíveis e dado o número de apoios constituem uma linha dominante na 

paisagem. Para distâncias superiores a apreensão do apoio diminui dependendo das condições 

meteorológicas e da topografia do terreno. 

 

Analise dos Resultados 

Em termos paisagísticos, é nesta fase que os impactes de um projeto desta natureza, resultantes da 

introdução de elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos 

característicos dessa mesma paisagem, se refletem no caráter e qualidade da paisagem em que se 

inserem. A nível da leitura da paisagem do exterior para o interior (quando o local do Parque Eólico 

funciona como ponto de focalização), a presença dos aerogeradores vai induzir a uma perda de valor 

cénico natural da paisagem. No entanto, na envolvente próxima, existe outros parques reduzindo assim 

o seu valor cénico atual. 

De salientar, no entanto, que do ponto de vista paisagístico os aerogeradores são elementos de 

apreciação subjetiva. Atualmente já se verifica a preocupação de se desenvolverem estudos de 

minimização do impacte a este nível, alterando a própria forma dos aerogeradores, até mesmo a sua cor, 

de forma a possibilitar uma melhor integração paisagística. 

O efeito de intrusão visual decorrente da instalação dos aerogeradores originará impactes paisagísticos 

negativos, certos, permanentes, irreversíveis (durante a vida útil do Projeto), pouco significativos (por se 

tratar de apenas dois aerogeradores) e de reduzida magnitude. 

O parque eólico de Cabeço Gordo, tal como acontece na maioria dos Parques Eólicos (por se encontrarem 

geralmente nas áreas mais elevadas e, portanto, mais expostos), cerca de 80% dos locais habitados 

existentes em análise na envolvente do Projeto terão acessibilidade visual sobre o mesmo. Este valor é, 

geralmente na maioria dos Parques Eólicos, da ordem dos 100% sendo que, neste caso, em muito 

contribui o facto do projeto se localizar numa zona de cumeada, uma vez que na sua envolvente também 

existem outras cumeadas, esta área apresenta uma capacidade de absorção visual “Muito Elevada”. Desta 

forma, as povoações existentes na envolvente mais próxima apresentam uma maior amplitude visual. 

 Os aerogeradores, apesar de se destacarem na leitura da paisagem, tornando o caráter da mesma mais 

gerido e menos natural.  Acresce o facto de, maioritariamente, as principais povoações com acessibilidade 

visual sobre o Projeto se localizarem a uma distância superior a 3km onde os aerogeradores, ainda que 

visíveis, não são o elemento dominante para a atenção do observador, (exceção para a povoação 

Alqueidão de Arrimal, Arrabal, Arrimal, Bemposta, Molianos e Termo de Évora que se encontra 

sensivelmente entre os 1,5-3km). Hoje em dia, estas povoações estão já familiarizadas com a ocorrência 
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de aerogeradores no local de projeto e na envolvente, nomeadamente pelo parque eólico Portela do 

Pereiro. 

Em relação aos acessos, uma vez que os mesmos corresponderão na sua maioria à beneficiação de acessos 

já existentes, estes integrar-se-ão como elementos estruturantes da paisagem. Por esse motivo, 

considera-se que os impactes na paisagem serão negativos, certos, permanentes, irreversíveis, pouco 

significativos, de magnitude reduzida e de âmbito local. 

O posto de corte, dada a sua dimensão (uma altura de cerca de 3 m - pé direito médio para um edifício 

de piso térreo com revestimento a pedra natural) e a sua localização junto a um dos aerogeradores, não 

é expectável impacte visual com significado pela sua presença, os impactes serão negativos, diretos, 

certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.  

Os impactes da Linha Elétrica decorrem fundamentalmente da intrusão visual que a presença da 

infraestrutura introduz no território. Os impactes da linhas e apoios serão mais gravosos quanto mais 

visíveis forem a partir das povoações e vias de circulação próximas. A linha tem uma extensão 

relativamente curta sendo visível apenas por 6 povoações.  Os impactes gerados são negativos, diretos, 

certos, permanentes, irreversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Em comparação com os resultados obtidos em (Fase de  EIA), verifica-se que ocorreram apenas pequenas 

alterações no que diz respeito à magnitude (nomeadamente no que diz respeito ao Aerogerador 2, 

acessos e  posto de corte), que no entanto, não é suficiente para alterar a significância dos impactes em 

Fase de RECAPE, mantendo assim as mesmas classes de significância que foram identificadas no EIA.  

 

4.2.2.7. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes na Paisagem e associados à fase de 

construção, exploração e desativação do Projeto.  
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Alterações na estrutura da paisagem 
decorrentes de ações de caracter definitivo 
(abertura de acessos e execução de fundações) 

- D 
P 

(5) 
I 

(1) 
R 

(5) 
I 

(5) 

C 

(10) 

L 
(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

MS 
(37) 

E Impacte visual dos aerogeradores - D 
P 

(5) 
I 

(1) 
R 

(5) 
I 

(5) 

C 

(10) 

L 
(5) 
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NM 
(10) 

MS 
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E Impacte visual dos acessos  - D 
P 

(5) 
I 

(1) 
R 

(5) 

I 
(5) 

C 

(10) 

L 
(5) 

R 
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M 
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(37) 

E Impacte visual do posto de corte - D 
P 

(5) 
I 

(1) 
R 

(5) 

I 
(5) 

C 

(10) 

L 
(5) 

R 
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M 
(1) 
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E Impacte visual da linha e respetivos apoios - D 
P 

(5) 
I 

(1) 
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(5) 
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(10) 

L 
(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 
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D 
Desorganização espacial e funcional da 
paisagem 

- D 
T 

(1) 
I 

(1) 
R 

(5) 
R 

 (1) 

C 

(10) 

L 
(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(29) 

D Restabelecimento da atual paisagem + D 
P 

(5) 
I 

(1) 
R 

(5) 
I  

(5) 

C 

(10) 

L 
(5) 

R 
(5) 

NM 
(10) 

MS 
(46) 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 

Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 

Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 

Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 

Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

 

4.2.2.8. Fase de desativação 

Prevê-se que, no fim do período de exploração, o Parque Eólico seja desmantelado dando origem ao 

restabelecimento da atual paisagem, o que constitui um impacte positivo, mas pouco significativo. 

Embora apresente custos elevados, o desmantelamento apresenta-se como ideal, pois devolverá à 

paisagem o seu carácter inato e a sua qualidade. Refere-se, ainda, o facto de todos os componentes que 

formam os aerogeradores serem desmontáveis e recicláveis, com exceção das sapatas em betão, para as 

quais se deve prever como solução a demolição e transporte a vazadouro. 
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4.2.2.9. Medidas de Minimização de Impactes 

Para a fase de construção e exploração, considera-se que as medidas estabelecidas no EIA e impostas pela 

DIA, aplicam-se de igual modo ao Projeto de Execução. As referidas medidas serão incluídas nas Cláusulas 

Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Cabeço Gordo e será 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

4.2.3. Ecologia 

4.2.3.1. Considerações gerais 

Face às alterações do projeto, em especial da linha elétrica, e consequentemente, da área em estudo, foi 

efetuada nova visita ao local, de forma a caracterizar os valores naturais presentes na área de intervenção 

do Projeto bem como reavaliar os previsíveis impactes decorrentes das ações do Projeto sobre a flora e 

fauna. A área de inserção do Parque Eólico do Cabeço Gordo localiza-se no Parque Natural das Serras de 

Aire e Candeeiros (PNSAC) e no Sítio da Rede Natura 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”, pelo que o fator 

ambiental Ecologia assume uma importância relevante no presente relatório ambiental. 

Em fase de projeto de execução, foi considerado um buffer de 100m em torno de todas as infraestruturas 

que compõem o Parque Eólico de Cabeço Gordo e Linha elétrica associada. Observa-se uma 

preponderância de áreas florestais e matos mantém-se, ocupando na área atualmente considerada cerca 

de 57% da área total analisada, seguido de áreas de prados e/ou áreas anteriormente intervencionadas 

que se encontram em recuperação (26% da área). A presença de áreas artificializadas, onde se incluem 

os biótopos humanizado, pedreira e agrícola ocupa uma área relevante, de 13%. 

4.2.3.2. Impactes na fase de construção  

Os impactes foram reavaliados relativamente à afetação direta e previsível dos valores ecológicos em 

função da sua localização (flora, biótopos e Habitats, espécies de fauna ou locais de nidificação) ou 

ocorrência potencial (ex. uso do espaço por aves e morcegos), face à alteração dos elementos do projeto 

em fase de projeto de execução. Para tal, foi efetuada a quantificação das áreas de biótopos e de Habitats 

existentes e a afetar pelo Projeto, tendo-se reavaliado a significância dos impactes em função da 

importância da afetação prevista relativamente à representatividade original das diferentes unidades 

cartografadas e do seu valor intrínseco. Este descritor considerou a avaliação da afetação associada à 

linha aérea de transporte de energia.  

Fauna 

Os principais impactes sobre a fauna que resultam da fase de construção estão associados à perda direta 

de habitat para fauna (herpetofauna, mamofauna não voadora e avifauna), a mortalidade por 
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atropelamento destas comunidades, e a perturbação de espécies de herpetofauna, mamofauna 

(incluindo quirópteros e avifauna), mantendo-se comparativamente à fase de EIA. Importa referir que a 

área de estudo do Projeto se sobrepõe ao Parque Eólico da Portela do Pereiro pelo que os níveis de 

perturbação na área serão à partida mais elevados do que numa situação de ausência de infraestruturas 

com esta tipologia. 

A afetação de afloramentos rochosos poderá significar a perda de habitat favorável a alguns répteis 

(lacertídeos) e micromamíferos, no entanto, face à reduzida área efetivamente intervencionada e à 

abundância de afloramentos rochosos na área de estudo, não se preveem impactes com significado. 

A mortalidade de espécies de fauna por atropelamento, decorrente do aumento da presença humana, 

movimentação de máquinas, veículos e pessoas, deverá afetar principalmente espécies de menor 

mobilidade como os anfíbios, répteis e pequenos mamíferos não voadores. Face aos níveis de perturbação 

atualmente existentes, não é expectável a ocorrência de espécies destes grupos mais sensíveis, com 

elevado valor conservacionista. Por este motivo classifica-se o impacte da mortalidade de fauna por 

atropelamento como negativo, temporário, de âmbito local e pouco significativo. 

A estas ações está também associado um aumento da presença humana, que implica um aumento do 

ruído e dos níveis de perturbação para a espécies faunísticas, levando ao seu afastamento ou 

condicionamento da utilização da área por espécies mais sensíveis, sendo particularmente importante em 

espécies com estatuto de conservação desfavorável como a gralha-de-bico-vermelho, noitibó-cinzento ou 

chasco-ruivo. Contudo, face à grande homogeneidade dos habitats presentes na área de estudos, onde 

ocorrem extensas áreas de mosaicos entre afloramentos rochosos, prados e matos e, face à presença de 

outros parques eólicos na área envolvente, não é previsível que as afetações expectáveis possam 

representar uma perda de habitat significativa que conduza à alteração das condições de utilização pela 

fauna na área de estudo. 

No caso concreto da gralha-de-bico-vermelho está identificado o abrigo da Figueira, com nidificação 

regular, que dista cerca de 250m do projeto. Saliente-se que não se prevê a afetação direta deste abrigo 

em resultado da implantação do projeto. É possível, contudo, que as ações de obra eventualmente 

venham a causar alguma perturbação sobre a população local, em especial se forem realizadas no período 

mais sensível (e.g. período de nidificação). 

Destas constatações resulta que a avaliação de impactes se mantém, considerando-se que os impactes 

possam ser localizados, negativos, prováveis, de baixa magnitude e por isso pouco significativos. Este 

impacte é minimizável, referindo-se a este respeito, que o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 

(PAAO, consultável Volume IV – Anexos, Anexo 7) incluirá um biólogo na Equipa de Acompanhamento 

Ambiental (EEA).  

Flora e vegetação 

Os principais impactes do Projeto sobre os biótopos prendem-se com a sua afetação direta, associada à 

implantação das diferentes infraestruturas. Em fase de construção prevê-se que as diferentes 
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infraestruturas do projeto provoquem a afetação direta de 4,5ha, que correspondem a 4,5% da área de 

estudo considerada em fase de RECAPE (98,5ha). O Quadro 27 sumariza informação das afetações de 

biótopos, apresentando-se também as áreas previstas em fase de e EIA, para comparação. 

Quadro 27 – Áreas afetadas e representatividade dos biótopos, em fase de RECAPE e em fase de EIA. ha: área em 

hectares; %r: percentagem relativa ao total afetado. 

Biótopo 

EIA RECAPE 

PE LTE1 Totais PE LTE Totais 

ha ha ha % ha ha ha % 

Agrícola 0,000 0,220 0,220 5,64 0,01 0,35 0,37 8,12 

Eucaliptal 0,249 0,481 0,728 18,69 0,39 0,00 0,39 8,56 

Floresta mista 0,007 0.00 0,007 0,17 0,10 0,00 0,10 2,16 

Carvalhal 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,22 0,22 4,96 

Humanizado 0,728 0,042 0,771 19,77 1,15 0,22 1,38 30,52 

Área em 
recuperação 

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,02 0,02 0,49 

Matos 0,099 0,687 0,786 20,17 0,48 0,05 0,53 11,85 

Matos baixos 0,002 0.00 0,002 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pedreira 0,009 0,056 0,065 1,67 0,02 0,01 0,03 0,72 

Pinhal bravo 0,001 0,580 0,581 14,91 0,03 0,67 0,70 15,51 

Povoamento de 
sobreiro 

0,000 0,041 0,041 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prados 0,263 0,434 0,697 17,88 0,68 0,10 0,77 17,11 

Totais 1,358 2,541 3,897 100,00 2,87 1,64 4,51 100,00 

1. Corresponde ao corredor de 10m relativamente ao eixo da linha aérea apresentado em projeto. 

De acordo com o Quadro 27, estima-se que a construção do Projeto irá afetar uma área total de 4,51ha. 

A maior parcela diz respeito à construção do Parque eólico (com cerca de 2,87ha), sendo que a construção 

da Linha elétrica irá implicar a intervenção de cerca de 1,64ha. De um modo geral, as áreas a 

intervencionar incidem nos biótopos Humanizado (com cerca de 30% da área total intervencionada), 

Prados (que na maior parte da área não têm valor conservação, dado que se trata de áreas 

intervencionadas no passado e atualmente ocupadas por coberto herbáceo e rocha; representam cerca 

de 17% da área total a intervencionar) e pinhal bravo (cerca de 15%). 

No que se refere à Linha elétrica, deve tomar-se a fração como indicativa, sendo respeitante à área geral 

que necessita ser aberta (implantação de apoio adicionado à faixa a desmatar/ desarborizar). 

Efetivamente, conhecendo-se nesta fase a localização dos apoios, apresenta-se no Quadro 28, a afetação 

associada a cada estrutura. A implantação dos apoios conduzirá à afetação de cerca de 0,15ha, no total, 

sendo que 0,18ha registam habitats naturais, de forma confirmada ou potencial. 
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Quadro 28 – Áreas afetadas e representatividade dos biótopos, em fase de RECAPE, relativamente aos apoios 

previstos da Linha de Transporte de Energia. ha: área em hectares. 

Apoio Biótopo Habitat associado Área (ha) 

AP01 
Áreas em recuperação - 77.1 

Prados 6110* (pot)+6210 (pot) 0.9 

AP02 Prados 6110* (pot)+6210 (pot) 78.0 

AP03 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP04 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP05 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP06 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP07 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP08 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP09 Pinhal bravo 5330pt5 78.0 

AP10 
Pinhal bravo 5330pt5 75.5 

Humanizado - 2.5 

AP11 

Humanizado - 0.5 

Carvalhal 9240 15.2 

Humanizado - 62.3 

AP12 Carvalhal 9240 (pot) 78.0 

AP13 
Humanizado - 46.2 

Carvalhal - 31.9 

AP14 
Humanizado  48.1 

Agrícola - 30.0 

AP15 

Carvalhal 9240 15.5 

Humanizado - 44.8 

Agrícola - 17.7 

AP16 
Humanizado - 5.9 

Agrícola - 72.2 

AP17 Agrícola - 78.0 

AP18 

Agrícola - 71.7 

Carvalhal 9240 6.4 

Pedreira - 60.5 

Humanizado - 17.5 

Total 1482.7 

Total com habitat natural 815.8 

 

O Quadro 29 abaixo sumariza os resultados da análise de afetações de Habitats. Prevê-se que as 

infraestruturas do projeto conduzam à afetação de um total de 1,86ha de parcelas que contêm Habitats 

ou Habitats potenciais (onde não foram identificados os bioindicadores das fichas do Plano Setorial da 

Rede Natura 2000). 
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A área a afetar pela linha corresponde à maior área a afetar, salientando-se que esta corresponde ao 

corredor da linha e implantação dos apoios, pelo que a área afetada de forma definitiva se resume aos 

locais dos apoios. Relativamente à afetação de carvalhal (habitat 9240), propõe-se como medida de 

minimização, evitar a sua afetação, na medida do possível. Nos locais dos apoios AP11, AP15 e AP18 trata-

se de potenciais afetações limítrofes que podem ser tidas em atenção e evitadas. No caso do AP12, este 

insere-se em carvalhal, com presença de habitat 9240 potencial, dado tratar-se de uma mancha de 

carvalhal limítrofe, junto à estrada, já sujeita a alguma degradação. 

O exercício de análise da afetação sem a referida área da LTE demonstra que são as infraestruturas 

associadas ao PE as mais impactantes e comprometerão cerca de 0,89ha de habitats naturais dos quais 

apenas 0,76ha correspondem a parcelas onde está presente habitat prioritário com presença confirmada 

ou potencial. Numa fase de maior detalhe do projeto, verifica-se que a área de afetação prevista é 

ligeiramente superior, quando comparada com a fase de EIA, para o que contribui, por exemplo, estar 

definida nesta fase a área de estaleiro e plataformas. 

Quadro 29 – Áreas afetadas e representatividade dos Habitats da RN2000. 

Biótopo 

EIA RECAPE 

LE PE Totais LE PE Totais 

ha ha ha % ha ha ha % 

5330pt5 0,041 0,055 0,096 15,19 0,67 0,13 0,79 42,8 

5330pt5+8240* - - - - - 0,15 0,15 8,1 

6110* + 6210 0,111 0,000 0,111 17,56 - 0,01 0,01 0,4 

6110* + 6210 + 8210pot + 
8240*pot 

- 0,001 0,001 0,16 - 0,05 0,05 2,8 

6110* + 6210 + 8240* 0,144 0,003 0,147 23,26 - 0,10 0,10 5,3 

6110*pot - 0,044 0,044 6,96 - 0,15 0,15 8,3 

6110*pot + 6210pot - 0,222 0,222 35,13 0,10 0,23 0,33 17,7 

8240* - - - - - 0,04 0,04 2,0 

6110*pot + 6210pot + 8240*pot - 0,011 0,011 1,74 - 0,03 0,03 1,5 

9240 - - - - 0,21 - 0,21 11,2 

Totais com habitats 0,296 0,336 0,632 100,00 0,97 0,89 1,86 100,0 

A avaliação destes impactes resulta que os mesmos a ocorrer serão genericamente localizados, negativos, 

certos, de baixa magnitude e por isso pouco significativos. Salienta-se que os impactes são minimizáveis 

através da adoção das medidas de minimização propostas, e implementação do plano de monitorização. 

A respeito das medidas de minimização propõe-se ainda que, tal como proposta para a componente 

fauna, o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO, consultável Volume IV – Anexos, Anexo 

7) deve incluir um biólogo na Equipa de Acompanhamento Ambiental (EEA). Devem também ser 

consideradas as medidas propostas na Monitorização da Flora e Vegetação – Fase anterior à construção 

(Bioinsight, 2018). 
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4.2.3.3. Impactes na fase de exploração  

Fauna 

Os locais previstos para a instalação dos aerogeradores do Projeto situam-se a cerca de 900m a norte do 

Parque Eólico da Portela do Pereiro, que se encontra em operação com um total de quatro aerogeradores. 

A reformulação do projeto do PE de Cabeço Gordo encurtou esta distância, que anteriormente era de 

1100m. Os dados recolhidos durante as campanhas de campo para caracterização da área de estudo deste 

Projeto e os recolhidos em estudos no PE da Portela do Pereiro e ainda da Monitorização deste Projeto 

(ano 0) permitem verificar que nove espécies de morcegos e oito aves planadoras e de rapina são as mais 

suscetíveis de sofrerem impacte com a instalação deste Projeto (Quadro 30). 

Quadro 30 – Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto 

de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (CR – Criticamente em Perigo; EN – Em perigo; VU – 

Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente), endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos 

que utilizam. 

Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto 

Biótopo (s) de 

ocorrência 
RC RE 

Nome científico Nome comum 

Répteis Vipera latastei Víbora-cornuda P VU 
Bosques e matos 

abertos 
- - 

Aves 

Accipiter 

gentilis 
Açor P VU Floresta Intermédio II-III 

Caprimulgus 

europaeus 
Noitibó-cinzento P VU Floresta Intermédio 0 

Caprimulgus 

ruficollis 

Noitibó-de-nuca-

vermelha 
P VU Floresta - - 

Chlidonias 

hybrida 
Gaivina-dos-pauis P CR Corpos de água - - 

Circus pygargus Águia-caçadeira P EN Agrícola Intermédio II-III 

Falco subbuteo Ógea P VU Floresta Intermédio II-III 

Ixobrychus 

minutus 
Garçote P VU Corpos de água Intermédio I 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Gralha-de-bico-

vermelho 
P EN Matos Intermédio II-III 

Mamíferos 

Miniopterus 

schreibersii 

Morcego-de-

peluche 
P VU 

Exclusivamente 

cavernícola 
- - 

Myotis 

bechsteinii 

Morcego de 

Bechstein 
P EN 

Abriga-se em 

árvores ocas, 

grutas e minas. 

Caça em zonas 

florestais. 

- - 
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Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto 

Biótopo (s) de 

ocorrência 
RC RE 

Nome científico Nome comum 

Myotis blythii 
Morcego-rato-

pequeno 
P CR 

Cavernícola. 

Alimenta-se 

sobretudo em 

prados. 

- - 

Myotis myotis 
Morcego-rato-

grande 
MP VU 

Utiliza abrigos 

subterrâneos e 

procura alimento 

em bosques 

- - 

Myotis 

escalerai 

Morcego-de-

franja 
P VU 

Abrigos em 

grutas e minas. 

Alimenta-se em 

áreas com ampla 

cobertura de 

arvores 

caducifólias 

- - 

Rhinolophus 

euryale 

Morcego-de-

ferradura-

mediterrânico 

P CR 

Abrigos em 

grutas e minas, 

alimenta-se em 

bosques e 

galerias ripícolas 

- - 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Morcego-de-

ferradura-grande 
MP VU 

Zonas 

arborizadas com 

espaços abertos, 

grutas e minas 

- - 

Rhinolophus 

hipposideros 

Morcego-de-

ferradura-

pequeno 

MP VU 
Grutas, minas e 

edifícios 
- - 

Rhinolophus 

mehelyi 

Morcego-de-

ferradura-

mourisco 

P CR 

Abrigos em 

grutas e minas. 

Alimenta-se em 

bosques e 

galerias ripícolas 

- - 

Os principais impactes negativos associados à implementação do projeto mantêm-se com a reformulação 

do projeto. Estes impactes serão indiretos, por perturbação e consequente afastamento de áreas 

atualmente utilizadas pelas espécies, mas também diretos, por mortalidade provocada pela colisão com 

as turbinas e também por atropelamento ou esmagamento nas vias de acesso existentes ou 

movimentação de máquinas. 

Relativamente à perturbação provocada por parques eólicos, estudos recentes indicam que a presença 

de aerogeradores constitui um fator que interfere de forma negativa na densidade e na tendência de 

populações de aves (Gómez-Catasús et al. 2018). 
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Tendo como referência a monitorização do PE da Portela do Pereiro, que se localiza nas proximidades do 

PE de cabeço Gordo, os dados obtidos até 2018 indicam que a mortalidade provocada pelos 

aerogeradores daquele parque atinge uma média anual de entre 0,6 e 0,8 aves mortas/ano/aerogerador 

(para dois estimadores de mortalidade). A título comparativo, o número de aves mortas/ano/aerogerador 

para o PE de Candeeiros para o período 2005-2016 foi de 2.6 a 3.2 (para os mesmos estimadores) 

(Bioinsight, 2017b). Verificou-se a partir dos dados compilados para a área de estudo e sua envolvente 

que a zona prevista para a instalação dos dois aerogeradores deste Projeto não corresponde às zonas de 

maior uso do espaço e de maior risco de colisão (estimado a partir do índice Collision Hazard Index, 

Bioinsight, 2018) por parte das espécies de aves de rapina e planadoras. 

No que concerne ao Algar da Figueira, onde há evidências de nidificação da gralha-de-bico-vermelho em 

2010 e posteriormente 2018 e em cuja envolvência se verificaram entre 2011 e 2018 movimentos de 

indivíduos desta espécie ao longo deste período de 8 anos, a reformulação do projeto promove o 

afastamento desta estrutura. Em fase de EIA registava-se uma distância de 245m entre a posição do 

aerogerador situado mais a sul deste Projeto, sendo que atualmente são registados 318m. Desta forma, 

verifica-se uma redução da significância de um eventual efeito de perturbação causado.  

Neste contexto considera-se que os impactes mais relevantes nesta fase serão aqueles que resultarem de 

mortalidade direta de aves e morcegos por colisão com aerogeradores. Os dados existentes para o PE da 

Portela do Pereiro apontam para valores médios mais baixos que o de outras infraestruturas existentes 

na região. Salienta-se, no entanto, que estas indicações não devem ser negligenciadas pois na área do 

presente projeto poderão ser afetadas espécies com estatuto de ameaça desfavorável, como é o caso da 

gralha-de-bico-vermelho. Considera-se por isso que estes impactes são genericamente localizados, 

negativos, predominantemente certos, de magnitude moderada e por isso moderadamente significativos. 

A nível de impactes resultantes da presença da LTE (média tensão, 30kV), o principal impacte negativo 

esperado, diz respeito à possibilidade de mortalidade de avifauna por colisão ou eletrocussão. Das 

espécies elencadas para a área de estudo da linha elétrica, estão classificadas com um risco de colisão 

intermédio, 6 espécies (Quadro 30). Algumas espécies apresentam também risco de eletrocussão com 

elementos condutores do apoio, designadamente,  Accipiter gentilis, Circus pygargus, Falco subbuteo e 

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Quadro 30). A reformulação do projeto, designadamente do trajeto da linha 

elétrica aérea, conduz a que deixe de haver atravessamento de áreas muito críticas para determinadas 

espécies de avifauna (“outras espécies muito críticas”), de acordo a informação cartográfica do Manual 

de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de 

energia elétrica – componente Avifauna” (ICNB, 2010).  

Por fim, refere-se que foram recomendadas medidas de minimização dos impactes negativos 

identificados, tanto no Parque eólico como na Linha elétrica, como solicitado na DIA, as quais são 
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apresentadas de seguida no Capítulo 4.2.3.6 – Medidas de minimização de impactes e transpostas para o 

Capítulo 5.2 – Medidas de Minimização. 

Biótopos e Habitats 

Durante a exploração não estão previstas ações diretas sobre a flora e vegetação da área de estudo. Tal 

como previsto em fase de EIA, crê-se que o aumento da acessibilidade à área de implementação do 

aerogerador não levará a um aumento da presença humana e de potenciais efeitos negativos, uma vez 

que já existe uma boa acessibilidade à área de estudo. 

Na fase de exploração, poderão ser esperados impactes associados às ações de manutenção do 

aerogerador que possam vir a ser necessárias. Estas ações deverão ser muito pontuais e não implicarão 

uma grande afetação do coberto vegetal uma vez que não se procede a qualquer desmatação ou 

decapagem para a realização das tarefas necessárias à manutenção preventiva e curativa do 

equipamento. 

Face ao carácter pontual e localizado destas intervenções e ao tipo de vegetação que estará presente 

nestes locais aquando da fase de exploração, é previsível que os impactes relativos a degradação de 

habitats na envolvente das áreas a intervir sejam reduzidos a residuais. Consideram-se estes impactes 

como negativos, diretos ou indiretos, de reduzida magnitude, prováveis, reversíveis, temporários e pouco 

significativos. 

4.2.3.4. Impactes na fase de desativação 

Em termos dos potenciais impactes negativos que poderão ocorrer nesta fase, mantém-se, como referido 

em fase de EIA, a perturbação causada pelos trabalhos de remoção da infraestrutura será similar aos 

impactes que ocorrem durante a fase de construção do Projeto e sintetizam-se como sendo negativos, 

diretos ou indiretos, de reduzida magnitude, prováveis, reversíveis, temporários e por isso pouco 

significativos. 

Em termos de impactes positivos, estes poderão assumir um maior significado para os grupos apontados 

como principais recetores: aves e morcegos. A remoção das infraestruturas que constituem fator de 

perturbação e às quais está associada a mortalidade direta por colisão é impacte positivo e 

moderadamente significativo. 

4.2.3.5. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes relativos à fase de construção, exploração e 

desativação do Projeto sobre a componente de Ecologia, em específico para a flora e vegetação.  
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C 
Ações de remoção da vegetação, decapagem, 

compactação do solo 
- D 

T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

C 
(10) 

L 

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(29) 

C 
Perda de vigor e mortalidade 

Impermeabilização e ocupação direta e 
temporária de solos 

- D 
T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

C 
(10) 

L 

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(29) 

C 
Perda de vigor e mortalidade por contaminação 

dos solos 
- D 

T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

Pp 
(3) 

L 

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(22) 

E 
Destruição por impermeabilização e ocupação 

direta e permanente de solos 
- D 

P 

(5) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

C 
(10) 

Zr 

(1) 

R 
(5) 

M 
(1) 

 PS 
(29) 

E 
Perda de vigor e mortalidade por contaminação 
do ar (poeiras) e dos solos (poluentes líquidos) 

- D 
T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

Pp 
(3) 

Zr 

(1) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(18) 

D 
Espaço para instalação por remoção das 

infraestruturas permanentes 
+ D 

P 

(5) 

I 

(1) 

R 

(5) 

R 

(1) 

P 

(5) 

L 

(5) 

R 

(5) 

M 

(1) 

PS 

(29) 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 
Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 
Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes relativos à fase de construção, exploração e 

desativação do Projeto sobre a componente de Ecologia, em específico para a fauna.  
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C 
Perda de habitat por ações de remoção da 

vegetação, decapagem, compactação do solo 
- D 

T 

(1) 

I 

(1) 

R 

(5) 

R 

(1) 

C 

(10) 

L 

(5) 

R 

(5) 

M 

(1) 

PS 

(29) 

C 
Mortalidade por esmagamento/atropelamento 

por viaturas e máquinas 
- D 

T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

Pp 
(3) 

L 

(5) 

R 
(5) 

M 

(1) 

PS 

(22) 

C 
Perda de vigor e mortalidade por 

Contaminação dos solos 
- D 

T 

(1) 

I 

(1) 

R 
(5) 

R 
(1) 

Pp 
(3) 

L 

(5) 

R 
(5) 

M 

(1) 

PS  

22) 
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E 
Perturbação por aumento da circulação de 
pessoas e veículos afetos à infraestrutura 

- D 
T 

(1) 

I 

(1) 

R 

(5) 

R 

(1) 

Pp 

(3) 

L 

(5) 

R 

(5) 

M 

(1) 

PS 

(22) 

E 
Mortalidade direta por colisão com as turbinas 

eólicas 
- D 

P 

(5) 

Lp 

(5) 

R 
(5) 

R 
(1) 

C 
(10) 

L 

(5) 

M 
(10) 

M 
(1) 

MS 

(42) 

E 
Perda de Habitat e afastamento por 

perturbação e presença das infraestruturas do 
projeto 

- I 
P 

(5) 

Lp 

(5) 

R 

(5) 

R 

(1) 

P 

(5) 

L 

(5) 

R 

(5) 

M 

(1) 

MS 

(32) 

D 
Recuperação de habitat por remoção das 

infraestruturas do projeto 
+ I 

P 

(5) 

Lp 

(5) 

R 

(5) 

R 

(1) 

C 

(10) 

L 

(5) 

R 

(5) 

M 

(1) 

MS 

(37) 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 
Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 
Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

4.2.3.6. Medidas de Minimização de Impactes 

Para a fase de construção e exploração, considera-se que as medidas estabelecidas no EIA e impostas pela 

DIA, aplicam-se de igual modo ao Projeto de Execução. As referidas medidas serão incluídas nas Cláusulas 

Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Parque Eólico de Cabeço Gordo e será 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Resultante da presente análise são propostas medidas adicionais, designadamente: 

o O Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO, consultável Volume IV – Anexos, Anexo 

7) deve incluir um biólogo na Equipa de Acompanhamento Ambiental (EEA). Este técnico(s) deve 

ser especialista em flora e vegetação e avifauna. 

o Delimitação das áreas a intervencionar com fita/ rede sinalizadora (ou outro material adequado), 

de forma a limitar ao máximo a área afetada e assim salvaguardar Habitats naturais e/ ou núcleos 

de espécies-alvo com estatuto desfavorável que se localizem nas proximidades das mesmas. 

o Deverá existir um especial cuidado na preservação de sobreiros e azinheiras, devendo limitar-se 

ao estritamente indispensável para a execução da obra. No local de obra, os exemplares devem 
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ser balizados e salvaguardados no decorrer dos trabalhos. Esta sinalização deve ser realizada por 

um biólogo com conhecimentos de flora e vegetação;  

Relativamente à linha elétrica, deve ser respeitado o recomendado na DIA, designadamente, o exposto 

no ponto 18 a 20, capítulo Medidas de Minimização/ Fase de elaboração do Projeto de Execução e do 

RECAPE, as quais são transcritas de seguida. 

18. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.  

19. Prever a implementação de medidas de minimização de impactes sobre a avifauna, 

ao longo do traçado da linha elétrica aérea, em termos de eletrocussão e colisão.  

20. Na conceção final da linha elétrica aérea a definição dos locais para a implantação 

dos apoios deve evitar os espaços interiores às parcelas, ou terrenos, delimitados por 

muros, procurar maior afastamentos às habitações e aos afloramentos rochosos.  

Relativamente ao ponto 19, são propostas as seguintes medidas de minimização de impactes sobre a 

avifauna, na linha elétrica, tendo em conta as suas características, ou seja, que se trata de uma linha de 

média tensão. 

Para minimização do risco de colisão 

- Sinalização das linhas: os condutores deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão, através da 

instalação de sinalizadores alternadamente em cada condutor. O afastamento aparente entre cada 

dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 10 m (d=10m), ou seja, deverão ser dispostos de forma 

alternada, de 20 m em 20 m, em cada condutor de fase. Em Área Crítica onde o risco predominante é a 

colisão, a sinalização deve ser feita com aplicação de Fireflies.  

- Os cabos com diâmetro ≥ 17 mm não carecem de sinalização.  

- No caso de troços de linhas elétricas em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 10/03, de 

6 de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de balizagem, não será 

necessário aplicar sinalização para aves.  

 

Para minimização do risco de eletrocussão 

- Os seccionadores deverão ser montados na posição vertical ou invertida, a uma distância mínima de 35 

cm até ao topo do poste, com os respetivos arcos revestidos.  

- Não é permitida a construção de linhas elétricas utilizando condutores nus sobre isoladores rígidos, 

exceto isoladores para reenvio de arcos. 

- Cobertura de elementos em tensão: 
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. Não são admitidos elementos em tensão sem proteção por cima do topo do poste ou das travessas. 

. Nos apoios de rede não deverão existir partes nuas em tensão a uma distância das travessas ligadas 

à terra inferior a 70 cm, recorrendo para tal às soluções de cobertura mais adequadas ao projeto em 

causa. 

. Nos casos em que os arcos dos condutores estejam instalados abaixo do plano da travessa e a uma 

distância dessa travessa não inferior a 70 cm, esses arcos poderão ser constituídos em cabo nu. Para 

distâncias à travessa inferiores ou em casos em que seja necessária a passagem do arco acima do plano 

da travessa, esses arcos deverão ser cobertos em toda a sua extensão, recorrendo à utilização de 

soluções de cobertura dos elementos em tensão que se julguem adequadas à situação [utilização de 

cabo coberto ou de condutores nus revestidos através da aplicação de coberturas de proteção de 

condutor]. 

. Nos apoios de derivação, os condutores da linha principal e derivada(s) deverão igualmente ser 

revestidos numa extensão de 70 cm contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de 

amarração e os respetivos arcos deverão ser em cabo coberto ou revestidos (recorrendo às soluções 

de cobertura dos elementos em tensão que se julguem adequadas à situação). 

. Nos postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas deverá igualmente ser 

garantida a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima previstas. Em 

Área Crítica com ocorrência de rapinas de maior envergadura de asa (ex. abutre), a distância de 

cobertura acima referida deverá ser, no mínimo, de 120cm. 

 

4.2.4. Ambiente sonoro 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e 

do bem-estar das populações. 

Com o objetivo de reavaliar o impacte associado ao projeto do Parque Eólico de Cabeço Gordo, propõe-

se efetuar a caracterização do ambiente sonoro na área de potencial influência acústica do projeto, 

efetuar a avaliação dos impactes do descritor ruído para as fases de construção, exploração e desativação, 

e se necessário, propor medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em vigor, 

nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de 

janeiro. 

4.2.4.1. Enquadramento legal 

Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor 

o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado 
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pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O artigo 3.º do RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007) define como “Recetor sensível – todo o edifício habitacional, 

escolar, hospitalar, com utilização humana”. O “ruído ambiente” é definido, no mesmo artigo, como “o 

ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das 

fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”. Enquanto o 

“ruído particular” corresponde à “componente do ruído ambiente que pode ser especificamente 

identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora”. E o “ruído residual” é o 

“ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação determinada”. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

• Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

• Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

• Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

• Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6º do 

RGR), no âmbito dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação devem 

ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11º) junto dos recetores sensíveis existentes ou 

previstos. 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de 

exposição para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades 

ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade desenvolvida com 

carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 

As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, de acordo com o artigo 

13º do RGR, estão ainda sujeitas ao cumprimento do Critério de Incomodidade junto dos recetores 

sensíveis existentes na proximidade: 

• Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D; 
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• Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D; 

• Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D; 

• sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei 

n.º 9/2007). 

• Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção 

civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 

14º do RGR): 

• Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

• Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

• Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão 

de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 

Assim, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme explicitado 

anteriormente, o projeto do Parque Eólico de Cabeço Gordo tem a verificar os limites legais 

estabelecidos para: 

• Fase de construção ou desativação: Atividade Ruidosa Temporária – artigos 14.º e 15.º; 

• Fase de Exploração: Atividade Ruidosa Permanente – artigo 11.º e artigo 13.º. 

Os recetores sensíveis localizados na respetiva área de potencial influência acústica, localizam-se no 

concelho de Porto de Mós. De acordo com a informação disponibilizada pelo respetivo Município e pela 

Direcção-Geral do Território (DGT), conforme estabelecido na alínea b), artigo 99º do Regulamento do 

PDM (Aviso 8894/2015), os recetores sensíveis estão classificados em zona mista. 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis na 

envolvente do projeto, conforme estabelecido no número 1 do artigo 11º, do RGR, são:  



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 110 

 

 

Mod.040.17 

• Zonas mistas (habitações): Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A). 

4.2.4.2. Caracterização da situação atual 

A envolvente próxima das áreas de implantação dos aerogeradores do parque eólico é caraterizada por 

campos cobertos por matos e floresta. Os recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto 

em avaliação, identificados do EIA pelos Pontos 1 a 3, formam o aglomerado populacional do Arrimal, 

constituído por habitações unifamiliares de até 2 pisos, desenvolvidas em meio semiurbano ao longo do 

CM1354. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro atual (referência) na área de potencial influência do projeto foi 

efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), 

do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes potencialmente 

mais afetados, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do artigo 3.º do RGR, que define como 

“recetor sensível – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

A identificação dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados foi previamente determinada 

através de modelação e previsão dos níveis de ruído particular nos recetores existentes, tendo sido 

selecionados 6 pontos de medição, que pretendem caraterizar os respetivos ambientes sonoros. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro dos conjuntos de recetores existentes potencialmente mais 

afetados, identificados no EIA pelos Pontos 1, 2 e 3 foi efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos 

três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)]. 

 

No Quadro 31 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização acústica experimental 

realizada nos dias 5, 6, 22 e 23 de abril de 2021. 

Quadro 31 – Níveis sonoros da Situação Atual. 

Ponto Zonamento acústico 

Indicadores de longa duração [dB(A)] Conformidade com o 

RGR 

(artigo 11º) Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 Zona mista 44 42 41 48 44 

Ponto 2 Zona mista 42 41 41 47 42 

Ponto 3 Zona mista 41 39 38 45 41 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os 

indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para 
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recetores integrados em zona mista, conforme estabelecido na aliena a), número 1, artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica 

do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural. As principais fontes o ruído são o tráfego rodoviário 

local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da natureza (fonação animal 

e aerodinâmica vegetal). Relativamente aos aerogeradores do Parque Eólico de Portela do Pereiro, 

importa referir que no Ponto 3 são pontualmente percetíveis, mas não apresentam relevância significativa 

nos resultados obtidos. 

4.2.4.3. Avaliação de Impactes Ambientais 

Tendo em consideração as características do projeto é possível efetuar uma estimativa fundamentada 

relativamente ao ambiente sonoro gerado pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível proceder-se-á à 

sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à 

execução ou não do projeto. Seguidamente apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação 

considerados no descritor ruído. 

Quadro 32 – Critérios de avaliação do impacte no descritor ambiente sonoro 

Termos de Impacte Critérios 

Natureza 

Positivo 

Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 

Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 

Temporária 

Permanente 

Fase de Construção 

Fase de Exploração 

Incidência 

Direto 

Indireto 

Origem no projeto (construção e exploração)  

Modificação de tráfego em vias existentes 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Certa 

Provável 

Improvável 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 

Irreversível 

Reversível 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 

Influência Local, Regional, Nacional Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 
• Reduzida 

 

• Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à Situação de 

Referência em não mais de 5 dB(A). 
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Termos de Impacte Critérios 

• Moderada 

 

• Elevada 

 

• Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais 

de 5 dB(A) mas em não mais de 10 dB(A). 

• Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais 

de 10 dB(A). 

Significância 

• Pouco Significativo 

• Significativos 

• Muito Significativo 

 

• Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao 

projeto 

• Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007). 

• Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais aplicáveis (DL 

9/2007). 

 

4.2.4.3.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis 

sonoros com algum significado, nomeadamente: 

- instalação e utilização do estaleiro; 

- construção do acesso, da plataforma e fundação do aerogerador, abertura/fecho da vala de 

cabos; 

- montagem dos aerogeradores; 

- recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

- movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o 

transporte de materiais e circulação de pesados. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído 

ambiente na envolvente dos locais de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que 

integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, normalmente, temporários e 

descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes. De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações 

uma maior tolerância, relativamente a outras fontes de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção é difícil determinar com rigor, devido 

quer à grande variabilidade do número de fontes de ruído, quer ao conhecimento preciso da sua 

localização no espaço e no tempo.  

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do 

planeamento da obra, equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. 

Neste contexto, no quadro seguinte apresentam-se as distâncias correspondentes aos níveis sonoros 
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contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes pontuais e 

um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência 

sonora, indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões 

sonoras dos equipamentos para utilização no exterior. 

Quadro 33 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de 

construção 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 
apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 

P>70 

40 

45 

>46 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P55 

P>55 

32 

>32 

100 

>102 

316 

>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de 
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 
hidráulica 

P55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 

m15 

15<m30 

m>30 

35 

52 

>65 

112 

163 

>205 

355 

516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 

Pel2 

2<Pel10 

Pel>10 

12 

13 

>13 

37 

41 

>40 

116 

130 

>126 

Compressores 
P15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 114 

 

 

Mod.040.17 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 

L>120 

10 

16 

16 

28 

32 

50 

50 

89 

100 

158 

158 

282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro 

contínuo equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra típicas, e segundo dados 

bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo 

equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente 

ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

No caso em apreço, os recetores sensíveis mais próximos da área de implantação dos aerogeradores 

localizam-se a mais de 900 metros de distância, pelo que é expectável que o respetivo ambiente sonoro, 

em termos médios, não venha a variar significativamente ao longo da fase de construção. 

Os acessos rodoviários (para transporte de trabalhadores, equipamentos e material), não intersetam 

diretamente povoações, e o respetivo tráfego médio global será reduzido, pelo que não é previsível que 

o tráfego rodoviário derivado do projeto, se traduza no acréscimo pouco significativo da emissão sonora 

média destas rodovias, ou seja, é expectável que o ambiente sonoro envolvente não venha a variar 

significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localizam os recetores sensíveis mais 

próximos (a mais de 900 metros), na fase de construção prevêem-se: Impactes Negativos, Diretos e 

Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Temporários, Locais, de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos. 

4.2.4.3.2. Fase de Exploração 

A fase de exploração do projeto terá como fonte de ruído relevante para o exterior o funcionamento dos 

aerogeradores, cuja operação (emissão sonora) dependerá diretamente das condições de vento 

(velocidade e direção). 
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A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica 

do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa 

informático CadnaA e altimetria 3D do terreno. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, 

mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e 

os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com 

influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas 

predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores 

específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, os aerogeradores correspondem a fontes ruidosas permanentes do tipo industrial, 

pelo que foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, que é recomendado pelo  

Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE), alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996). 

De acordo com os dados específicos do presente projeto, com a experiência adquirida em outros estudos 

já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), afigurou-se 

adequado efetuar as configurações associadas ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma 

de apresentação, que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 34 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração) 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2020) 

Máximo raio de busca 5000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: Aerogeradores: ISO 9613-2. 

Absorção do solo α = 0,2 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 16 ºC 

Humidade relativa média anual 85 % 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 
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Parâmetros Configuração 

Avaliação de ruído 

nos recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Refere-se que se considerou a percentagem de condições favoráveis à propagação sonora recomendada 

no documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data 

on Noise Exposure, 2007, por permitir uma análise por segurança dos resultados. De notar que caso fosse 

considerada a distribuição de ventos local (maioritariamente vento noroeste), iríamos ter apenas algumas 

direções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis à propagação sonora. 

Uma vez que as condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas 

também dos gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no 

Quadro A.1 da NP ISO 1996-2: 2019), a determinação das condições favoráveis de propagação sonora 

apenas com base na rosa dos ventos local, sobretudo no período noturno, traduzir-se-ia na subvalorização 

em condições favoráveis. Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais critico, afigura-se mais 

adequado e seguro considerar para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos 

períodos de referência (diurno 50%, entardecer 75% e noturno 100%). 

O projeto em avaliação prevê a instalação de 2 aerogeradores do modelo VESTAS V126 - 3.45 MW. No 

dimensionamento foi considerada a instalação sobre uma torre de 87 metros de altura (pás de 62 metros), 

e a potência sonora máxima, indicada na ficha técnica do fabricante, correspondente à potência sonora 

de 107.4 dB(A), para a velocidade de vento no aerogerador de 20 m/s (87 metros de altura). 

Seguiu-se ainda o recomendado no documento “A Good Practice Guide to the Application of ETSU-R-97 

for the Assessment and Rating of Wind Turbine Noise”, considerando condições 100% favoráveis à 

propagação sonora (inversões térmicas) no período noturno, com a emissão continua dos aerogeradores 

a funcionar com o nível de potência sonora máximo 107,4 dB(A), na frequência dos 250Hz e a absorção 

do solo nula (α = 0.2). 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular, associados ao funcionamento continuo 

(24 horas) dos aerogeradores, para os vários recetores sensíveis (fachada e piso mais desfavorável) 

potencialmente mais afetados, que se localizam nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os 

mapas de ruído - Volume III ).  

No Quadro 35 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados previsionais 

associados ao ruído particular do aerogerador, os níveis de ruído ambiente decorrente (soma energética 

do ruído de referência com o ruído particular) e o valor de emergência sonora (diferença entre ruído 

ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os 
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valores foram arredondados à unidade com vista à avaliação da conformidade com os limites legais do 

RGR. 

Quadro 35 –Níveis de ruído com o parque em exploração 

Recetor/ 

Ponto 

Medição 

Ruído dde Referência 

[dB(A)] 

Ruído Particular 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora [dB(A)] 

Conformida

de 

Art. 3º  

RGR Ld Le Ln 
Lde

n 
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R1 / Pto 1 44 42 41 48 38 38 39 45 45 43 43 50 1 1 2 cumpre 

R2 / Pto 1 44 42 41 48 40 40 40 46 45 44 44 50 1 2 3 cumpre 

R3 / Pto 1 44 42 41 48 41 41 41 47 46 45 44 51 2 3 3 cumpre 

R4 / Pto 1 44 42 41 48 40 40 40 46 45 44 44 50 1 2 3 cumpre 

R5 / Pto 1 44 42 41 48 40 40 40 46 45 44 44 50 1 2 3 cumpre 

R6 / Pto 1 44 42 41 48 40 40 40 46 45 44 44 50 1 2 3 cumpre 

R7 / Pto 1 44 42 41 48 41 41 41 47 46 45 44 51 2 3 3 cumpre 

R8 / Pto 1 44 42 41 48 40 40 40 46 45 44 44 50 1 2 3 cumpre 

R9 / Pto 1 44 42 41 48 41 41 41 47 46 45 44 51 2 3 3 cumpre 

R10 / Pto 2 42 41 41 47 39 39 39 45 44 43 43 49 2 2 2 cumpre 

R11 / Pto 2 42 41 41 47 39 39 39 45 44 43 43 49 2 2 2 cumpre 

R12 / Pto 2 42 41 41 47 39 39 39 45 44 43 43 49 2 2 2 cumpre 

R13 / Pto 2 42 41 41 47 39 39 39 45 44 43 43 49 2 2 2 cumpre 

R14 / Pto 2 42 41 41 47 39 39 39 45 44 43 43 49 2 2 2 cumpre 

R15 / Pto 2 42 41 41 47 38 38 38 44 43 43 43 49 1 2 2 cumpre 

R16 / Pto 3 41 39 38 45 37 37 37 43 42 41 41 47 1 2 3 cumpre 

R17 / Pto 3 41 39 38 45 37 37 37 43 42 41 41 47 1 2 3 cumpre 

R18 / Pto 3 41 39 38 45 37 37 37 43 42 41 41 47 1 2 3 cumpre 

R19 / Pto 3 41 39 38 45 36 36 37 43 42 41 41 47 1 2 3 cumpre 

R20 / Pto 3 41 39 38 45 36 36 36 42 42 41 40 47 1 2 2 cumpre 

 

De acordo com os resultados do quadro anterior, considerando a emissão sonora dos aerogeradores a 

funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde 

a uma avaliação conservativa, prospetiva-se que o ruído particular do projeto e os níveis de ruído 

ambiente decorrente, cumpram os valores limite de exposição aplicáveis junto de todos os recetores, 

conforme estabelecido no 11º do RGR (Decreto-Lei 9/2007). 
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Face aos resultados obtidos prospetiva-se para todos os recetores o cumprimento do Critério de 

Incomodidade [diferencial ≤ 5 dB para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln, não sendo aplicáveis para um 

ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A)], conforme estabelecido no artigo 13º do RGR. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da totalidade dos 

aerogeradores instalados na envolvente da área de potencial influência acústica do projeto, foram 

também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e 

Ln, cujos resultados se ilustram nas peças desenhadas em anexo (Desenho 2 e Desenho 3 - Volume III). 

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes 

Significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído 

específica, nem um Plano de Monitorização de Ruído. Em caso de reclamação devem ser realizadas 

medições junto do recetor reclamante, nas condições de operação dos aerogeradores e meteorológicas 

que o reclamante identifique como geradoras de maior incómodo. 

Relativamente à possibilidade de impactes cumulativos com os aerogeradores do Parque Eólico de Portela 

do Pereiro, importa referir que no Ponto 3 são pontualmente percetíveis, mas não apresentam relevância 

significativa nos resultados obtidos, pelo que se consideram que não existem impactes cumulativos 

significativos 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevêem-se impactes: Negativos, 

Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Permanentes, Locais, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos, em todos os recetores sensíveis avaliados. 

4.2.4.3.3. Fase de Desativação 

A fase de desativação será caracterizada pela desativação e reabilitação das infraestruturas em 

exploração. De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm associada 

a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo, 

onde se destaca a emissão sonora de maquinaria pesada e circulação de veículos pesados. 

De forma semelhante à fase de construção, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do 

ruído gerado durante a fase de construção, na fase de desativação prevêem-se: Impactes Negativos, 

Diretos e Indiretos, Prováveis, Reversíveis, Temporários, Locais, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos. 

4.2.4.3.4. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes no Ambiente Sonoro associados à fase de 

construção, exploração e desativação do Projeto.  
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Alterações do ambiente sonoro dos recetores 
sensíveis, causadores de situações de 

incómodo 

- D/I T (1) I (1) 
R 

(5) 
R 

(1) 
P (5) 

L  

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(24) 

E - D/I P (5) I (1) 
R 

(5) 
R 

(1) 
P (5) 

L  

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(28) 

D - D T (1) I (1) 
R 

(5) 
R 

(1) 
P (5) 

L  

(5) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(24) 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 
Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 
Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

 

4.2.5. Património 

4.2.5.1. Considerações gerais 

Este documento identifica as ocorrências de interesse cultural (arqueológico, arquitetónico e etnográfico) 

existentes na AE do projeto. 

Como Área de Estudo do fator Património (AE) considerou-se o conjunto territorial formado pela Área de 

Incidência (AI) do Projeto e por uma Zona de Enquadramento (ZE). 

A prospeção incidiu numa área com 50m para o exterior de todos os elementos que integram a AI do 

projeto. Os resultados obtidos na Pesquisa Documental e no Trabalho de Campo estão caracterizados de 

modo agregado, em função da sua importância e natureza, no Quadro 36 e no Anexo 8 do Volume IV 

deste RECAPE. 

Nesta fase identificaram-se duas ocorrências (Oc. 1 e 7), ambas localizadas na AI do Projeto, sendo a Oc. 

1 um algar localizado na área do Ag. CG2 e a Oc. 7 um conjunto de cisternas que se encontram no traçado 

da linha elétrica aérea. 
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A Oc. 1 corresponde a um algar cuja boca se encontrava intencionalmente obstruída por grandes blocos 

originários das pedreiras ali existentes. Trata-se de um pequeno algar sobre espelho de falha geológica, 

com cerca de 2m de comprimento por 0,60m de largura, que se desenvolve numa diáclase aberta à 

superfície, com orientação sensivelmente N-S, e que em profundidade se encontrava obstruído por 

calhaus a cerca de 2m de profundidade. Devido ao potencial arqueológico que apresentava e por se 

encontrar na área de construção do Ag. CG2, efetuou-se a desobstrução do algar, tendo como finalidade 

efetuar uma prospeção que determinasse o seu interesse arqueológico. Devido à profundidade a que se 

encontra esta obstrução e por ser uma passagem muito estreita, concluiu-se que a formação cársica não 

tem qualquer interesse arqueológico. 

Toda a AI é compartimentada por muros de propriedade e mouchões, construídos em pedra seca, que 

caracterizam esta serra, sendo por isso elementos cujo valor cultural é reconhecido. Devido à elevada 

profusão de estruturas murárias existentes não se realizou uma ficha de sítio individualizada, todavia, 

considera-se que estas deverão estar incluídas nas medidas de minimização a implementar no âmbito do 

Projeto. 

Quadro 36 - Caracterização sumária das ocorrências identificadas na AE 

Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

AI ZE  

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 

 

1  Algar PL Natural         Nd 

2 2 Arco PL 4 4        O  

3 3 Palheiro PL  1        C  

4 4 Cruzeiro PL  1        C  

5 5 Curral e mouchão PL  1        C  

6 6 Indeterminado PL In          In 

7  Cisterna PL  2        O-C  

 8 Mouchões    PL  1     C  

 9 Indeterminado    PL  In     C  

 10 Abrigo    PL  1     O-C  

 11 Muro-apiário    PL  2     O-C  

 12 Diáclase    PL Natural      Nd 

 13 Moinho de Vento    PL  2     O-C  

 14 Moinho de Vento    PL  2     O-C  

 15 Moinho de Vento    PL  2     O-C  

 16 Moinho de Vento    PL  2     O-C  
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Referência 
Tipologia 

Inserção no Projeto (AI, ZE) 

Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

AI ZE  

TC PD CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC In/Nd 

 

 17 Igreja    PL  2     O-C  

 18 Poço-Cisterna    PL  1     C  

 19 Poço-Cisterna    PL  1     C  

 20 Indeterminado    PL In       In 

 21 Forja    PL In       In 

 22 Indeterminado    PL In       In 

 23 Moinho de Vento    PL  2     O-C  

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras da segunda 

coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização 

do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia com estas referências. Tipologia, Topónimo ou Designação. Inserção no Projecto. 

AI = Área de Influência do Projeto; ZE = Zona de Enquadramento do Projeto. Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou 

com outro estatuto de proteção (Mn=monumento nacional; Mp=monumento de interesse público; Mm=monumento de interesse municipal; 

ZP=zona especial de proteção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = 

Arquitetónico, artístico, etnológico, construído. Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de 

interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou arqueológico) de elevado valor 

científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou 

ocorrência (arqueológica, arquitetónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 

(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de 

natureza arqueológica ou arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do 

seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção atual ou a ocorrência de interesse 

patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado 

(Nd), quando não se obteve informação atualizada ou não se visitou o local. Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; 

m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior; Me=Mesolítico); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade 

do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); 

Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve 

informação atualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica. Incidência 

espacial. Reflete-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância em termos de afetação, através 

das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas células): achados isolados ou dispersos; ocorrências localizadas ou de 

reduzida incidência espacial, inferior a 200m2; manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área 

superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m; áreas de potencial interesse arqueológico, arquitetónico e etnográfico; 

ocorrência de dimensão indeterminada. 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor cultural  

Achados isolados ou dispersos  Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 122 

 

 

Mod.040.17 

 

4.2.5.2. Avaliação de impactes 

A Situação de Referência do fator Património Cultural foi atualizada com base em pesquisa documental e 

trabalho de campo, tendo-se registado 23 ocorrências de interesse cultural, das quais seis se encontram 

na AI (Oc. 1 a 7) e as restantes na ZE (Oc. 8 a 23) (Quadro 36). 

Admitem-se impactes negativos nas ocorrências localizadas na AI direta e indireta do Projeto por 

proximidade das suas componentes. Para as ocorrências localizadas na ZE não se identificaram impactes 

negativos. 

Podem ocorrer impactes negativos indiretos sobre as ocorrências situadas na AI (Oc. 1 a 7), consequentes 

das ações de preparação do terreno e de construção do projeto, como desmatações, mobilizações de 

solo, escavações de valas e fundações, melhoramentos nos acessos e circulação de máquinas. 

A caracterização de impactes teve em conta (1) a natureza física das ocorrências de interesse cultural 

(nomeadamente, estruturas destacadas acima do solo e vestígios ao nível do solo), (2) o grau de incidência 

ou proximidade da ação impactante sobre a ocorrência de interesse cultural e (3) o valor cultural 

intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. 

A) Fase de construção 

As ações de construção do Projeto no que concerne à desmatação e escavação poderão ter impactes 

diretos, negativos, sobre ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultas no solo ou no subsolo, embora 

com magnitude e significância indeterminadas. 

Relativamente aos muros em pedra seca considera-se que as ações de construção do Projeto poderão ter 

impactes diretos, negativos, embora de baixa magnitude e significância. 

A Oc. 1 encontra-se na AI direta do Projeto, porém, tendo-se verificado que não tem interesse 

arqueológico, no âmbito deste fator não se identificaram impactes negativos. 

As Oc. 2, 3, 4, 5 e 7 localizam-se na AI indireta do Projeto, pelo que se considera que é pouco provável 

que ocorram impactes negativos, de baixa magnitude e significância, decorrentes das ações de 

preparação do terreno e de construção do projeto, como desmatações, escavações de valas, 

melhoramentos nos acessos e circulação de máquinas. 

A Oc. 6 localiza-se em local não determinado, porém, é seguro afirmar que não se localiza no traçado da 

vala de cabos e do acesso, pelo que no âmbito deste fator não se identificaram impactes negativos. 

B) Fase de exploração 

Os eventuais impactes negativos que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das 

infraestruturas do Projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, estarão dependentes dos resultados 

obtidos com a execução das medidas de minimização propostas para a fase de construção. 
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C) Fase de desativação 

Não se dispõe de informação que permita caracterizar os impactes negativos que possam resultar da 

desativação do Projeto. Os (eventuais) impactes negativos devem ser avaliados a partir dos resultados 

obtidos nas fases antecedentes, de construção e de exploração 

 

4.2.5.3. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes no Património e associados à fase de 

construção, exploração e desativação do Projeto.  
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C Afetação das ocorrências 2, 3, 4, 5 e 7 (AI) - D/I P (5) I (1) 
R 

(5) 
I (5) 

Pp 
(3) 

Zr 
(1) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(26) 

C Afetação das ocorrências 1 (AI) - D/I P (5) I (1) 
R 

(5) 
I (5) I (1) 

Zr 
(1) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(24) 

C Afetação da ocorrência 6 (AI) - D/I P (5) I (1) 
R 

(5) 
I (5) I (1) 

Zr 
(1) 

R 
(5) 

M 
(1) 

PS 
(24) 

Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 

Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 
Efeito: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Permanente (P); Temporário (T) 

Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 

Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 
Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 

Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)  
Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

 

4.2.5.4. Medidas de Minimização de Impactes 

Na Avaliação de Impactes foram discutidas as consequências da construção, da exploração e da 

desativação do projeto sobre as ocorrências de interesse cultural identificadas na AE. Esta apreciação 

fundamenta as medidas de minimização gerais e específicas a seguir propostas, que se encontram 

sintetizadas no Quadro 3.  

Em Medidas Gerais destacam-se as medidas de minimização que se consideram mais relevantes para a 

avaliação em apreço. 
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D) Medidas Gerais 

Para a fase de construção e exploração, considera-se que as medidas estabelecidas no EIA e impostas pela 

DIA, aplicam-se de igual modo ao Projeto de Execução. Será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual inclui o acompanhamento 

arqueológico. 

Medida 1 (fase de elaboração do projeto de execução). Inclusão da totalidade das ocorrências 

identificadas na AI (num total de 23) na Planta Síntese de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos 

da Obra. 

Medida 2 (fase de elaboração do projeto de execução). Ajuste da localização das componentes do projeto, 

com incidência no solo, de modo a eliminar a interferência direta sobre as ocorrências de interesse 

cultural e visando a sua conservação in situ. 

Medida 3 (fase de elaboração do projeto de execução). Desmatação manual prévia, seguida do registo 

descritivo, fotográfico e topográfico para memória futura. 

Medida 4 (fase de construção). Acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito 

preventivo em relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento consiste 

na observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo (desmatação e 

decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e de escavação no solo e 

subsolo. Os achados móveis colhidos no decurso da obra deverão ser colocados em depósito credenciado 

pelo organismo de tutela do património cultural. 

Medida 5 (fase de construção). Delimitação com fita sinalizadora da área total ocupada pelas ocorrências 

(excluem-se os achados isolados), com uma margem de segurança mínima de 2m para o exterior da área 

por esta abrangida, de modo a garantir a sua integridade física no decurso da fase de construção. 

Medida 6 (fase de exploração). Comunicação pelo promotor do projeto, à Direção-Geral do Património 

Cultural, do eventual aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido 

de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. 

A) Medidas específicas 

Deve aplicar-se a Medida 1 (planta de condicionantes) a todas as ocorrências da Situação de Referência 

situadas na AI. 

Deve aplicar-se a Medida 2 (ajuste do projeto) de modo a garantir-se que o traçado da vala de cabos e 

eventuais melhoramentos a realizar no acesso existente não afetarão diretamente as Oc. 2, 3, 4 e 5. 

Deve aplicar-se a Medida 2 (ajuste do projeto) de modo a garantir-se que o traçado da linha elétrica aérea 

não afetará diretamente a Oc. 7. 



 

  

RECAPE do Parque Eólico de Cabeço Gordo | Volume II – Relatório Síntese 125 

 

 

Mod.040.17 

Relativamente aos muros em pedra seca que abundam na área do projeto, deverá ser aplicada a Medida 

3 (desmatação e registo), mediante a desmatação prévia dos troços de muros a afetar pela construção do 

projeto, seguida do registo descritivo, fotográfico e topográfico para memória futura. 

Fase de construção 

Deve aplicar-se a Medida 4 (acompanhamento arqueológico) com especial cuidado na proximidade de 

ocorrências. Se no decurso da obra surgirem novas realidades de interesse arqueológico, a sua ocorrência 

deverá ser comunicada à tutela e avaliadas as medidas a adotar para a sua salvaguarda in situ ou pelo 

registo. 

Deve aplicar-se a Medida 5 (sinalização) às oc. 2, 3, 4, 5 e 7, tendo como objetivo evitar danos 

involuntários derivados de execução da empreitada. 

Fase de exploração 

Nesta fase deve aplicar-se a Medida 6 (notificação à DGPC). A aplicação de medidas específicas nesta fase 

ficará dependente dos resultados arqueológicos, eventualmente, obtidos na fase de construção. 

Fase de desativação 

Nesta fase é aconselhável aplicar a Medida 4 (acompanhamento arqueológico) e a Medida 6 (notificação 

à DGPC). Contudo, os resultados das fases precedentes podem aconselhar a adoção de outras medidas 

específicas. 

 

4.2.6. Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

4.2.6.1. Considerações gerais 

Os impactes de projetos deste tipo sobre o ordenamento do território e as condicionantes ao uso do solo 

prendem-se, normalmente, com as alterações que induzem sobre os padrões de ocupação e organização 

do território e sobretudo com a afetação de áreas ou espaços de uso condicionado por se encontrarem 

integrados em planos territoriais específicos e/ou serem destinados a outras finalidades. Deste modo, os 

potenciais impactes destes projetos a este nível não dependem tanto de ações específicas das fases de 

construção, exploração e desativação, mas sobretudo da concretização do projeto como um todo e 

expressam-se essencialmente na forma de não conformidades com os instrumentos de gestão territorial 

ou com as condicionantes ao uso do solo em vigor na área de estudo. Nesse sentido, a análise e avaliação 

de impactes efetuada no presente capítulo será, em grande medida, derivada da análise de conformidade 

realizada no Capítulo 4.1, complementada aqui com a qualificação e, sempre que possível e justificável, 

com a quantificação dos impactes esperados. De entre estes vários instrumentos, será feita uma análise 

mais detalhada daqueles que assumem uma maior interferência direta sobre o território e, 

consequentemente, são mais suscetíveis de ser afetados pela concretização do projeto.  
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Apesar de os impactes ao nível do ordenamento do território e das condicionantes ao uso do solo serem, 

como se referiu acima, relativamente independentes das fases de construção, exploração e desativação, 

seguir-se-á esta segmentação do projeto em fases na identificação dos impactes a este nível, por uma 

questão de uniformização da metodologia utilizada nos diferentes descritores ambientais. A maior parte 

dos impactes resultantes da implementação do projeto será, assim, associada à fase de construção, 

embora se mantenham durante a fase de exploração, podendo, contudo, variar entre as duas fases a 

duração, a magnitude e a área afetada associada ao impacte. 

 

4.2.6.2. Identificação, Previsão e Avaliação de Impactes 

A) Fase de construção 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Na análise de conformidade realizada no Capítulo 4.1 concluiu-se que o presente projeto não apresenta 

incompatibilidades com os IGT em vigor na área de estudo. No caso dos instrumentos de natureza mais 

estratégica (PNPOT e PROTOVT), o projeto contribui mesmo para os objetivos estabelecidos nesses 

instrumentos. 

Com efeito, o reforço da utilização e produção de energias renováveis é um dos efeitos diretos esperados 

de uma das medidas de política enunciadas no PNPOT. O presente projeto contribui para a concretização 

deste efeito esperado e, nesse sentido, apresenta-se conforme com os objetivos do PNPOT, no âmbito do 

novo paradigma energético e de desenvolvimento de energias renováveis. São, por isso, expectáveis, a 

este nível, impactes positivos, embora de magnitude e significância reduzidas, no contexto nacional. 

De igual modo, a continuidade da aposta no aproveitamento da energia eólica da Região é um dos 

objetivos específicos do PROTOVT e o aumento de potência, segundo este plano, deverá fazer-se muito 

mais pela expansão em áreas onde já existem aproveitamentos eólicos do que pela instalação em novas 

áreas. O presente projeto é conforme e contribui para esta aposta no aproveitamento e valorização dos 

recursos energéticos renováveis regionais, a qual se orienta de forma decisiva no caminho da 

sustentabilidade ambiental e no esforço solidário do território no combate às alterações climáticas. São, 

por isso, expectáveis, a este nível, impactes positivos, embora de magnitude e significância reduzidas, no 

contexto regional. 

Quanto aos PROF abrangidos pela área de estudo (PROF de Lisboa e Vale do Tejo e PROF do Centro 

Litoral), o projeto não contribui para as funções nem para os objetivos específicos das sub-regiões 

homogéneas (SRH) que abrangem a área de estudo: SRH da Serra de Aire e Candeeiros (funções de 

conservação, proteção e silvopastoricia, caça e pesca) e SRH de Porto de Mós e Mendiga (funções de 

conservação, produção e silvopastoricia, caça e pesca). Além disso, a grande maioria da área de estudo 

integra-se em áreas florestais sensíveis, identificadas nestes planos e definidas como sendo áreas que, do 
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ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da 

importância ecológica, social e cultural, são mais vulneráveis em termos silvícolas.  

Embora o projeto não seja diretamente incompatível com este plano, identifica-se como principal impacte 

a este nível o impedimento do aproveitamento do potencial florestal da área ocupada pelos elementos 

do projeto (atualmente já é reduzido), bem como a introdução de alguma descontinuidade territorial que 

não beneficia uma gestão integrada das áreas florestais contíguas ou remanescentes. No entanto, a área 

total ocupada pelos novos elementos do projeto (incluindo a zona de proteção da linha elétrica aérea, 

mas excluindo a área dos acessos a beneficiar) é bastante reduzida (cerca de 2,3 ha na fase de construção) 

e, nesse sentido, os impactes, apesar de negativos, são de magnitude e significância reduzidas. Por outro 

lado, como anteriormente se referiu, as normas dos diferentes PROF que condicionem a ocupação, uso e 

transformação do solo nos espaços florestais, são obrigatoriamente integradas nos planos territoriais de 

âmbito municipal, o que remete para os impactes ao nível dos PDM. 

Esta situação também se verifica no caso do PSRN2000, o qual, sendo igualmente um plano sectorial, 

exige, em termos de eficácia plurisubjectiva, que as medidas e orientações nele previstas sejam 

transpostas para os planos municipais de ordenamento do território (PMOT). No caso concreto do 

PTCON0015 – Serra de Aire e Candeeiros, onde a área de estudo se insere, as principais orientações de 

gestão são dirigidas prioritariamente para a conservação dos prados e arrelvados vivazes, das lajes 

calcárias e afloramentos rochosos, das grutas e algares e dos matagais altos e matos baixos calcícolas, 

assim como para a flora rupícola e ainda para várias espécies de morcegos que ocorrem nesta paisagem 

cársica. Estas orientações de gestão não colidem diretamente com o presente projeto, em cuja elaboração 

se procurou acautelar a manutenção dos valores envolvidos, embora esta avaliação de impactes seja 

efetuada de forma mais detalhada no fator ambiental Ecologia, mais apropriado à natureza destes 

impactes. 

Quanto ao POPNSAC e aos PDM de Alcobaça e Porto de Mós, e tal como foi referido, será feita de seguida 

uma análise mais detalhada, dada a sua maior interferência direta sobre o território e, 

consequentemente, a sua maior suscetibilidade de afetação pela concretização do projeto. 

 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (POPNSAC) 

No Quadro 37 quantifica-se a afetação das áreas sujeitas a regime de proteção no âmbito do POPNSAC 

pelos diferentes elementos do projeto durante a fase de construção. A área total de afetação nesta fase 

é de aproximadamente 3 ha, o que corresponde a cerca de 3,8% da área de estudo (79,26 ha). A zona de 

proteção da linha elétrica aérea e a beneficiação dos acessos existentes constituem os elementos de 

projeto com maior área de afetação. 
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Quadro 37 - Afetação pelos elementos do projeto das áreas sujeitas a regime de proteção no POPNSAC. 

Elementos do projeto* 

Áreas (m2) 

Proteção Parcial 
Tipo I 

Proteção Parcial 
Tipo II 

Proteção 
Complementar 

Tipo I 

Proteção 
Complementar 

Tipo II 
TOTAL 

Fundações aerogeradores / 
caboucos 

- - - 400 400 

Plataformas - - - 2250 2250 

Posto de corte - - - 128 128 

Estaleiro - - - 600 600 

Beneficiação de acessos 818 2383 - 4590 7791 

Apoios  - - - 750 750 

Linha elétrica aérea (zona 
de proteção 15 m) 

- - 613 17762 18375 

TOTAL 818 2383 613 26480 30294 

*A área correspondente à vala de cabos e à linha elétrica enterrada está incluída na beneficiação de acessos. 

Em termos de áreas sujeitas a regime de proteção no âmbito do POPNSAC, os elementos do projeto 

incidem sobretudo (87,4%) sobre Áreas de Proteção Complementar do Tipo II (Quadro 37), que 

corresponde ao nível de proteção de maior abrangência e menor especificidade. Os níveis de proteção de 

maior sensibilidade (Áreas de Proteção Parcial do Tipo I e do Tipo II) apenas são afetados em cerca de 

3200 m2. 

Na análise de conformidade realizada no Capítulo 4.1 concluiu-se que o presente projeto não apresenta 

incompatibilidades com o POPNSAC. Com efeito, as características e as movimentações de terreno 

associadas aos elementos de projeto que incidem sobre os níveis de proteção mais sensíveis (acessos a 

beneficiar e linha elétrica enterrada) não são incompatíveis com os atos e atividades interditos neste tipo 

de espaços (Figura 9). No caso dos acessos a beneficiar, a largura total da plataforma, incluindo as bermas, 

não excede os 3,5 m, enquanto as linhas elétricas serão enterradas em vala ao longo da plataforma dos 

acessos a beneficiar. Além disso, as movimentações de terreno necessárias para estas intervenções, pela 

sua dimensão reduzida, não afetam o substrato rochoso. 

No caso das Áreas de Proteção Complementar do Tipo II, as interdições colocam-se essencialmente ao 

nível das áreas recuperadas identificadas no Anexo III do Regulamento do POPNSAC, as quais são apenas 

atravessadas, marginalmente, pela beneficiação de acessos existentes (área total de afetação de 305 m2), 

conforme se observa na Figura 8. Nenhum dos restantes elementos de projeto, sobretudo os estritamente 

associados ao Parque Eólico (aerogeradores e posto de corte) afeta áreas recuperadas e naquelas onde 

ocorre a beneficiação de acessos existentes, com a tipologia de intervenção já referida, mantém-se, no 

final desta, praticamente inalterada a atual configuração do terreno, bem como a estrutura do coberto 

vegetal envolvente do atual acesso. Neste sentido, considera-se que não existe incompatibilidade do 

projeto com as Áreas de Proteção Complementar do Tipo II. 
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No entanto, salienta-se novamente que, apesar de se concluir pela conformidade do projeto com o 

POPNSAC, esta tipologia de projeto carece de aprovação por parte do ICNF, I.P., ao abrigo do disposto no 

ponto 2 do art.º 9º do Regulamento do POPNSAC, sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das 

aprovações legalmente exigíveis. No mesmo sentido dispõe o ponto 3 do art.º 19º do referido 

Regulamento, referente às áreas não recuperadas ou recuperadas e não identificadas no anexo III do 

Regulamento e incluídas nas Áreas de Proteção Complementar do Tipo II. 

De qualquer forma, considera-se que o presente projeto determinará impactes negativos sobre as áreas 

sujeitas a regime de proteção no âmbito do POPNSAC, de natureza irreversível no caso dos elementos 

definitivos do projeto (aerogeradores, posto de corte, acessos beneficiados, linha elétrica e fundações 

dos respetivos apoios), embora de magnitude e significância reduzidas, dada a diminuta área de afetação 

associada àqueles elementos de projeto. No caso das plataformas de montagem dos aerogeradores e no 

caso do estaleiro, os impactes serão reversíveis, dado que estes elementos do projeto serão alvo de 

recuperação paisagística, com a reutilização dos solos decapados na fase inicial da construção, podendo, 

assim, ser retomadas as atividades ou os usos pré-existentes. No caso dos apoios da linha elétrica, os 

impactes também são parcialmente reversíveis, dado que a maior parte da área ocupada durante a fase 

de construção será alvo de recuperação paisagística (redução dos 750m2 necessários para a instalação 

dos apoios para cerca de 45m2 relativos às fundações dos apoios). 

 

Planos Diretores Municipais (PDM) de Alcobaça e Porto de Mós 

No Quadro 38 e no Quadro 39 quantificam-se as classes e categorias/subcategorias de espaços, 

respetivamente, do PDM de Alcobaça e do PDM de Porto de Mós, afetadas pelos diferentes elementos 

do projeto durante a fase de construção. A área total de afetação nesta fase, no conjunto dos dois PDM, 

é de aproximadamente 3 ha, o que corresponde a cerca de 3,8% da área de estudo (79,26 ha). A zona de 

proteção da linha elétrica aérea e a beneficiação dos acessos existentes constituem os elementos de 

projeto com maior área de afetação. 

Na análise de conformidade realizada no Capítulo 4.1 concluiu-se que o presente projeto não apresenta 

incompatibilidades com nenhum dos dois PDM. De qualquer forma, considera-se que o presente projeto 

determinará impactes negativos sobre as classes e categorias/subcategorias de espaços, de natureza 

irreversível no caso dos elementos definitivos do projeto (aerogeradores, posto de corte, acessos 

beneficiados, linha elétrica e fundações dos respetivos apoios), embora de magnitude e significância 

reduzidas, dada a diminuta área de afetação associada àqueles elementos de projeto. No caso das 

plataformas de montagem dos aerogeradores e no caso do estaleiro, os impactes serão reversíveis, dado 

que estes elementos do projeto serão alvo de recuperação paisagística, com a reutilização dos solos 

decapados na fase inicial da construção, podendo, assim, ser retomadas as atividades ou os usos pré-

existentes. No caso dos apoios da linha elétrica, os impactes também são parcialmente reversíveis, dado 

que a maior parte da área ocupada durante a fase de construção será alvo de recuperação paisagística 

(redução dos 750m2 necessários para a instalação dos apoios para cerca de 45m2 relativos às fundações 

dos apoios). 
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Por outro lado, e de acordo com as Cartas de Perigosidade de Incêndio Florestal dos PMDFCI de Alcobaça 

e Porto de Mós, na zona de implantação da linha elétrica aérea (pertencente ao concelho de Alcobaça) 

predominam as classes de alta e muito alta perigosidade. No entanto, a zona de proteção à linha elétrica 

aérea (15 m de largura centrados no eixo da linha) deverá integrar as redes de faixas de gestão de 

combustível, de acordo com as orientações do PMDFCI de Alcobaça. Apesar da constituição dessa zona 

de proteção representar um impacte negativo em termos da afetação das classes de espaço definidas no 

PDM de Alcobaça, ela terá, contudo, um impacto positivo na resposta à perigosidade de incêndio florestal 

identificada nessa zona. 

Quanto à perigosidade de incêndio florestal na zona dos aerogeradores e do poste de corte (pertencente 

ao concelho de Porto de Mós), verificou-se que predominava a classe de média perigosidade. No entanto, 

o aerogerador AG2 poderá estar localizado numa zona de separação entre as classes de perigosidade 

média e alta (Figura 13). Admitindo a situação mais desfavorável (localização na classe de perigosidade 

alta), o art.º 90º do Regulamento do PDM de Porto de Mós não interdita, esta implantação, mas deverá 

ser dado cumprimento ao ponto 11 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (na sua 

redação atual), o qual exige que o presente projeto seja submetido à apreciação da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta (CMDF) de Porto de Mós. 
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Quadro 38 - Afetação pelos elementos do projeto das classes e categorias/subcategorias de espaço do PDM de Alcobaça. 

Elementos do projeto* 

Áreas (m2) 

Espaços naturais Espaços agrícolas Espaços urbanos 

TOTAL** 
Áreas do PNSAC 

Outras áreas 
agrícolas 

Espaços urbanos de 
nível V 

Fundações aerogeradores / caboucos - - - - 

Plataformas - - - - 

Posto de corte - - - - 

Estaleiro - - - - 

Beneficiação de acessos 1848 - - 1848 

Apoios  750 - 50 750 

Linha elétrica aérea (zona de proteção 15 m) 18375 - 1021 18375 

TOTAL 20973 - 1071 20973 

*A área correspondente à vala de cabos e à linha elétrica enterrada está incluída na beneficiação de acessos. 

** A área total inclui apenas as áreas incidentes nos Espaços naturais/Áreas do PNSAC dada a sobreposição desta com todas as outras classes e categorias/subcategorias de espaço. 
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Quadro 39 – Afetação pelos elementos do projeto das classes e categorias/subcategorias de espaço do PDM de Porto de Mós. 

Elementos do projeto* 

Áreas (m2) 

Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e 
Florestal Espaços 

Naturais 

Espaços de Exploração de 
Recursos Geológicos Estrutura Ecológica 

Municipal (EEM) 
TOTAL** 

Áreas de Uso 
Múltiplo tipo I 

Áreas de Uso 
Múltiplo tipo II 

Áreas de Exploração 
Consolidadas 

Fundações aerogeradores / caboucos - 200 - 200 200 400 

Plataformas - 1125 - 1125 1125 2250 

Posto de corte - 128 - - 128 128 

Estaleiro 63 537 - - 600 600 

Beneficiação de acessos 1954 1506 2265 217 4933 5943 

Apoios  - - - - - - 

Linha elétrica aérea (zona de proteção 15 m) - - - - - - 

TOTAL 2017 3496 2265 1542 6786 9321 

*A área correspondente à vala de cabos e à linha elétrica enterrada está incluída na beneficiação de acessos. 

** A área total não inclui as áreas incidentes na EEM dadas as sobreposições desta com as restantes classes e categorias/subcategorias de espaço. 
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Condicionantes ao uso do solo 

Na análise de conformidade realizada no Capítulo 4.1 concluiu-se que o presente projeto não apresenta 

incompatibilidades diretas com as condicionantes ao uso do solo em vigor na área de estudo, 

salvaguardando, no entanto, as necessárias autorizações a obter, nomeadamente na utilização do 

domínio público hídrico (caso da beneficiação de acessos), na colocação do apoio 10 em áreas percorridas 

por um incêndio florestal em 2012 e na utilização de áreas submetidas ao Regime Florestal Parcial e ao 

regime da REN. Á exceção destas duas últimas, nas restantes condicionantes ao uso do solo não são 

esperados impactes de nenhuma natureza. 

No caso das áreas submetidas ao Regime Florestal Parcial, que ocupam toda a área de estudo, o 

impedimento do aproveitamento do potencial florestal da área ocupada pelos elementos do projeto 

(atualmente já é reduzido), bem como a introdução de alguma descontinuidade territorial que não 

beneficia uma gestão integrada das áreas florestais contíguas ou remanescentes, origina um impacte 

negativo, embora de magnitude e significância reduzidas, dada a diminuta área de afetação pelos 

elementos de projeto (cerca de 2,3 ha, excluindo a área associada aos acessos a beneficiar). 

Relativamente à REN, a condicionante de maior sensibilidade ecológica, quantifica-se no Quadro 40 a 

afetação das categorias de áreas desta condicionante pelos diferentes elementos do projeto durante a 

fase de construção. A área total de afetação nesta fase é de aproximadamente 2,6 ha, o que corresponde 

a cerca de 3,3% da área de estudo (79,26 ha), incidindo maioritariamente em áreas de elevado risco de 

erosão hídrica. A zona de proteção da linha elétrica aérea e a beneficiação dos acessos existentes 

constituem os elementos de projeto com maior área de afetação. 

 

Quadro 40 - Afetação pelos elementos do projeto das áreas sujeitas ao regime da REN. 

Elementos do projeto* 

Áreas (m2) 

Áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos 

Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo 

TOTAL 

Fundações aerogeradores/caboucos - - - 

Plataformas 950 - 950 

Posto de corte 128 - 128 

Estaleiro 600 -- 600 

Beneficiação de acessos 2789 2667 5456 

Apoios  - 750 750 

Linha elétrica aérea (zona de 
proteção 15 m) 

- 18206 18602 

TOTAL 4467 21623 26486 

*A área correspondente à vala de cabos e à linha elétrica enterrada está incluída na beneficiação de acessos. 
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A localização prevista para o estaleiro insere-se em áreas submetidas ao regime da REN, salientando-se, 

no entanto, que no final da fase de construção esta área será alvo de recuperação paisagística, com a 

reutilização dos solos decapados na fase inicial da construção, podendo, assim, ser retomadas as 

atividades ou os usos pré-existentes. 

No Capítulo 4.1 concluiu-se que o presente projeto não coloca em causa as funções associadas a cada 

uma das categorias de áreas da REN ocorrentes na área de estudo, descritas no Quadro 19, e que na 

situação mais desfavorável está apenas sujeito à realização de comunicação prévia, nos termos dos art.os 

20º e 22º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (na sua redação atual). A este nível, salienta-se 

ainda que, nos termos do ponto 7 do art.º 24º do atual regime da REN, “quando a pretensão em causa 

esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avali  ação de incidências 

ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito 

desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia”, o que significa que a emissão da 

DIA favorável ou favorável condicionada resultará na compatibilidade do projeto com o regime jurídico 

da REN. Por outro lado, o cruzamento das duas categorias de áreas de REN identificadas no Quadro 40 

por redes elétricas subterrâneas, carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos termos do 

anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

De qualquer forma, considera-se que o presente projeto determinará impactes negativos sobre as áreas 

integradas na REN, de natureza irreversível no caso dos elementos definitivos do projeto (posto de corte, 

acessos beneficiados, linha elétrica e respetivos apoios), embora de magnitude e significância reduzidas, 

dada a diminuta área de afetação associada àqueles elementos de projeto. No caso das plataformas de 

montagem dos aerogeradores e no caso do estaleiro, os impactes serão reversíveis, pelas razões já 

referidas. 

B) Fase de exploração 

Durante a fase de exploração vão-se manter tanto os impactes positivos identificados ao nível dos IGT 

estratégicos de nível superior (PNPOT e PROTOVT), como os impactes negativos nos restantes IGT e nas 

condicionantes ao uso do solo, identificados na fase de construção. Estes últimos encontram-se 

associados à ocupação permanente de espaços pelos elementos definitivos do projeto, nomeadamente 

os aerogeradores, o posto de corte, os acessos beneficiados e a linha elétrica e respetivos apoios. As 

plataformas de montagem dos aerogeradores, o estaleiro e a maior parte da área necessária à instalação 

dos apoios, como já se referiu, serão objeto de recuperação paisagística no final da fase de construção e, 

nesse sentido, verifica-se uma redução da área total afetada, relativamente à fase de construção. 

As ações de manutenção dos aerogeradores e infraestruturas associadas, durante a exploração corrente 

do Parque Eólico, não terão previsivelmente impactes negativos em termos de ordenamento do território 

e das condicionantes ao uso do solo, dado que não existe a necessidade de ocupar novas áreas, nem de 

circular ou efetuar qualquer outro tipo de operações fora dos acessos entretanto criados, incluindo a 

circular que se desenvolve em torno dos aerogeradores. A eventual necessidade de reparação ou 

substituição dos equipamentos e infraestruturas do Parque Eólico durante a fase de exploração poderá, 

no entanto, obrigar ao recurso a gruas de grande dimensão, e consequentemente, à utilização das 
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plataformas renaturalizadas no final da fase de construção, gerando-se assim um impacte negativo, 

embora de magnitude reduzida, temporário, reversível e mitigável por ações de 

recuperação/renaturalização das plataformas após concluídos os trabalhos. 

C) Fase de desativação 

Na fase de desativação do presente projeto, no final do seu período de vida útil, serão desmantelados os 

aerogeradores e removidos integralmente todos os restantes equipamentos e instalações associadas. Não 

sendo atualmente conhecidas as orientações futuras em termos de organização do território, é, contudo, 

possível perspetivar que o desmantelamento do PE, acompanhado das necessárias medidas de 

recuperação paisagística, criará condições para o restabelecimento do potencial de uso do solo pré-

existente, o qual, no entanto, é bastante reduzido, como anteriormente se salientou. De igual modo, 

criam-se condições para, a curto-médio prazo, ocorrer a renaturalização das áreas ocupadas com o PE e, 

portanto, para a recuperação, tanto quanto possível, da ocupação do solo pré-existente. Nesse sentido, 

o desmantelamento do PE terá um impacte positivo, direto, provável, mas de baixa magnitude, muito 

localizado e, por isso, pouco significativo. 

 

4.2.6.3. Avaliação Ponderada e Síntese de Impactes 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos impactes nos solos anteriormente descritos, relativos 

à fase de construção, exploração e desativação do presente projeto. 
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C/E 
Conformidade com IGT estratégicos 
de nível superior (PNPOT, PROTOVT) 

+ D 
P 

(5) 

I 

(1) 

R 

(5) 

I 

(5) 

C 

(10) 

Zr 

(1) 

R 

(5) 

M 

(1) 

MS 

(33) 

C/E 
Afetação de áreas de proteção do 

POPNSAC e de classes de espaço dos 
PDM de Porto de Mós e Alcobaça 

─ D 
P 

(5) 

I 

(1) 

R 

(5) 

I 

(5) 

C 

(10) 

Zr 

(1) 

R 

(5) 

M 

(1) 

MS 

(33) 

C/E 
Afetação de condicionantes ao uso do 

solo 
─ D 

P 

(5) 

I 

(1) 

R 

(5) 
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(5) 

C 
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E 
Reparação dos aerogeradores e 

infraestruturas associadas 
─ D 
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(5) 
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D 
Desmantelamento dos aerogeradores 

e infraestruturas associadas 
+ D 

P 
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(1) 

R 

(5) 
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(5) 

P 

(5) 

Zr 
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R 

(5) 

M 

(1) 
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Fase: Construção (C); Exploração (E); Desativação (D) 

Natureza: Positivo (+); Negativo (-) 

Efeito: Direto (D); Indireto (I) 

Duração: Permanente (P); Temporário (T) 
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Frequência (Ocorrência no Tempo): Imediatos (I); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 

Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 

Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 

Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (Pp); Provável (P); Certo (C) 

Extensão da zona afetada: Zona restrita de ocorrência (Zr); Local (L); Regional (R); Nacional (N); 

Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável ou compensável (M); Não Minimizável e compensável (Nm) 

Valor e/ou Sensibilidade Ambiental do recurso afetado: Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E) 

Significância: Pouco Significativo (PS); Moderadamente Significativo (MS); Significativo (S); Muito Significativo (MtS) 

 

Os impactes destes projetos em termos de ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo 

não dependem tanto de ações específicas das fases de construção, exploração e desativação, mas 

sobretudo da concretização do projeto como um todo e expressam-se essencialmente na forma de não 

conformidades com os IGT ou com as condicionantes ao uso do solo em vigor na área de estudo. No caso 

presente, verificou-se que a execução do projeto se mostrava compatível com aqueles instrumentos. 

Identificaram-se, no entanto, alguns impactes negativos, comuns às fases de construção e exploração, 

embora com uma área total de afetação bastante reduzida, não sendo, assim, suscetíveis de provocar 

uma alteração significativa do potencial de uso e da atual ocupação do território. Desse modo, estes 

impactes negativos, embora permanentes e irreversíveis, possuem uma reduzida magnitude e um 

significado pouco relevante. 

Na fase de desativação do projeto os impactes serão globalmente positivos, em consequência da 

expectável recuperação do potencial de uso do solo original e da previsível renaturalização das áreas 

desocupadas. Serão, no entanto, muito localizados, de baixa magnitude e pouco significativos. 

4.2.6.1. Medidas de Minimização de Impactes 

De forma a cumprir o disposto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Porto de 

Mós elencam-se abaixo algumas das medidas de minimização a adotar: 

• Assegurar a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente do Parque Eólico, 

de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e 

circulação a veículos de combate a incêndios; 

• Proceder à gestão de combustível numa faixa mínima de 50m em torno daquelas edificações ou 

instalações medida a partir da alvenaria exterior da edificação, nomeadamente em torno do 

estaleiro e da subestação; 

• Colocar na zona do Parque Eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos 

que suscitem um aumento do risco de incêndio, de forma a informar possíveis observadores, 

nomeadamente turistas, caminhantes e praticantes de atividade de montanha; 

• Elaboração de um plano de emergência (conjunto de medidas organizacionais, operacionais e 

meios técnicos e humanos disponíveis para garantir a segurança de pessoas e bens no parque 

eólico) a comunicar, entre outros, aos bombeiros locais. 
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4.2.7. Síntese da reavaliação de impactes 

No presente capítulo faz-se uma síntese da reavaliação de impactes, enfatizando-se as diferenças entre 

os impactes previstos durante o estudo prévio e o projeto de execução. 

A reavaliação dos impactes no descritor ocupação solo permitiu concluir que, dadas as características 

eminentemente florestais das áreas a afetar de forma mais importante, e pelo caráter localizado destas 

ações, a fase de construção conduzirá a impactes genericamente negativos, diretos, permanentes, de 

magnitude reduzida e pouco significativos, tendo como premissa para esta avaliação a adoção de medidas 

de gestão ambiental que corrijam as intervenções em áreas a afetar de forma temporária a partir de um 

plano de recuperação paisagística. Na fase de exploração são considerados impactes negativos, diretos, 

permanentes e de magnitude reduzida e pouco significativos, que se ficam a dever sobretudo pelo caráter 

permanente da intervenção, área reduzida a afetar relativamente à área de estudo e ao reduzido grau de 

aptidão dos solos nas áreas a afetar. Genericamente, as classes de significância identificadas n EIA foram 

mantidas em fase de RECAPE.  

No que diz respeito à paisagem verifica-se que ocorreram apenas pequenas alterações relativas à 

magnitude dos impactes, (nomeadamente no que diz respeito ao Aerogerador 2, acessos e posto de 

corte), que, no entanto, não são suficientes para alterar a classificação atribuída e, consequentemente, a 

significância dos impactes em Fase de RECAPE, mantendo assim as mesmas classes de significância que 

foram identificadas no EIA. 

Quanto à ecologia os impactes negativos esperados em fase de construção ou exploração são, 

genericamente, equivalentes ao já identificado em fase de estudo prévio, ainda que a sua significância 

possa variar ligeiramente. A avaliação de impactes para a fase de exploração mantém-se de um modo 

geral, considerando-se que os impactes possam ser localizados, negativos, prováveis, de baixa magnitude, 

minimizáveis, e por isso pouco significativos. Refira-se que são propostas medidas de minimização 

adicionais. 

Na fase de exploração é destacada a componente fauna, salientando-se uma redução da significância de 

um eventual efeito de perturbação causado sobre a gralha-de-bico-vermelho, dado o aumento de 

distância do parque eólico ao Algar da Figueira. A alteração do traçado da linha elétrica aérea, conduz a 

que deixe de haver atravessamento de áreas muito críticas para determinadas espécies de avifauna 

(“outras espécies muito críticas”), de acordo a informação cartográfica do Manual de apoio à análise de 

projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica – 

componente Avifauna” (ICNB, 2010), contribuindo também para a redução da significância do impacte 

mortalidade.   

A reavaliação de impactes sobre o ambiente sonoro permitiu verificar que, em termos gerais, os impactes 

serão semelhantes aos previstos em fase de EIA. Assim, prevê-se que o ruído particular do projeto e os 
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níveis de ruído ambiente decorrente, cumpram os valores limite de exposição aplicáveis junto de todos 

os recetores, conforme estabelecido no 11º do RGR (Decreto-Lei 9/2007).  

Quanto às ocorrências patrimoniais, existe uma manutenção da significância dos impactes previstos em 

fase de EIA e em fase de RECAPE. No entanto, verifica-se que em fase de RECAPE a probabilidade de 

afetação durante a fase de construção é improvável (ocorrências 1 e 6) e pouco provável (ocorrências 2, 

3, 4, 5 e 7), enquanto em fase de EIA se considerava como provável a afetação de diversas ocorrências. 

Assim, considera-se que as alterações realizadas ao projeto refletem a preocupação na preservação dos 

valores patrimoniais e permitiram diminuir a sua probabilidade de afetação. 

Relativamente ao ordenamento existem alguns impactes negativos, comuns às fases de construção e 

exploração, embora com uma área total de afetação bastante reduzida, não sendo, assim, suscetíveis de 

provocar uma alteração significativa do potencial de uso e da atual ocupação do território. Desse modo, 

estes impactes negativos, embora permanentes e irreversíveis, possuem uma reduzida magnitude e um 

significado pouco relevante. 

De uma forma geral as significâncias dos impactes mantiveram-se, assinalando-se que os ajustes 

realizados tenderam para diminuição das áreas afetadas. Assinala-se que muitos impactes serão ainda 

minimizáveis através do cumprimento das medidas de minimização inscritas na DIA para a fase de 

construção e de exploração. 
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5. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL  

5.1. Elementos a apresentar 

1. Layout final do parque eólico e de todas as infraestruturas do projeto, incluindo a linha elétrica aérea. 

No capítulo 3.1 encontra-se a descrição do projeto final. A definição do presente projeto teve por base as 

condicionantes e medidas de minimização presentes na DIA, assim como as medidas específicas para a 

avifauna, a implementar ao longo do traçado da linha elétrica aérea, propostas no próximo ponto. 

A memória descritiva do projeto pode ser consultada no Volume IV do RECAPE- Anexo 2.1, Anexo 2.2, 

Anexo 2.3. 

2. Proposta de implementação de medidas de minimização de impactes sobre a avifauna, ao longo do 

traçado da linha elétrica aérea, em termos de eletrocussão e colisão. 

Toda a extensão da LTE irá situar-se em área critica para a Gralha-de-bico-vermelho. Sendo esta uma 

espécie com risco intermédio de colisão e risco elevado de electrocução (II-III) é necessário prever 

medidas que minimizem os riscos para esta e outras espécies. Assim, propõem-se as seguintes medidas 

específicas para a avifauna: 

MEAV01 - Adoção de uma tipologia de linha que reduza o n.º de planos de colisão; 

MEAV02 - Os condutores deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão, através da instalação de 

sinalizadores alternadamente em cada condutor. O afastamento aparente entre cada dispositivo de 

sinalização não deverá ser superior a 10 m (d=10m), ou seja, deverão ser dispostos de forma alternada, 

de 20 m em 20 m, em cada condutor de fase. Em área crítica (todo o troço de linha) onde o risco 

predominante é a colisão, a sinalização deve ser feita com aplicação de Fireflies. Refere-se que os cabos 

com diâmetro ≥ 17 mm não carecem de sinalização; 

MEAV03 - Os seccionadores deverão ser montados na posição vertical ou invertida, a uma distância 

mínima de 35 cm até ao topo do poste, com os respetivos arcos revestidos;  

MEAV04 - Não é permitida a utilização de condutores nus sobre isoladores rígidos, exceto isoladores para 

reenvio de arcos 

MEAV05 - Cobertura de elementos em tensão: 

- Não são admitidos elementos em tensão sem proteção por cima do topo do poste ou das travessas. 

- Nos apoios de rede não deverão existir partes nuas em tensão a uma distância das travessas ligadas 

à terra inferior a 70 cm, recorrendo para tal às soluções de cobertura mais adequadas ao projeto em 

causa. 
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- Nos casos em que os arcos dos condutores estejam instalados abaixo do plano da travessa e a uma 

distância dessa travessa não inferior a 70 cm, esses arcos poderão ser constituídos em cabo nu. Para 

distâncias à travessa inferiores ou em casos em que seja necessária a passagem do arco acima do 

plano da travessa, esses arcos deverão ser cobertos em toda a sua extensão, recorrendo à utilização 

de soluções de cobertura dos elementos em tensão que se julguem adequadas à situação [utilização 

de cabo coberto ou de condutores nus revestidos através da aplicação de coberturas de proteção de 

condutor]. 

- Nos apoios de derivação, os condutores da linha principal e derivada(s) deverão igualmente ser 

revestidos numa extensão de 70 cm contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de 

amarração e os respetivos arcos deverão ser em cabo coberto ou revestidos (recorrendo às soluções 

de cobertura dos elementos em tensão que se julguem adequadas à situação). 

- Nos postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas deverá igualmente ser 

garantida a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima previstas. Em 

Área Crítica (todo o troço de linha) com ocorrência de rapinas de maior envergadura de asa (ex. 

abutre), a distância de cobertura acima referida deverá ser, no mínimo, de 120cm. 

 

3. Parecer da respetiva Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) sobre o projeto de execução 

do parque eólico. 

Apresenta-se no Anexo 5 do presente RECAPE (Volume IV) os contactos realizados para obtenção dos 

Pareceres da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) sobre o Parque Eólico de Cabeço Gordo, 

a emitir pela Câmara Municipal de Porto de Mós e pela Câmara Municipal de Alcobaça, sendo que os 

primeiros contactos efetuados datam de 2 de novembro de 2020. 

No caso da pela Câmara Municipal de Alcobaça, a resposta obtida foi sempre no sentido de que deve ser 

o ICNF a pronunciar-se, atendendo à localização das infraestruturas a instalar (Volume IV – Anexo 5). 

Considera-se que o ICNF, que integra a comissão de avaliação (CA) do projeto, terá oportunidade de se 

pronunciar sobre o mesmo no seu devido tempo. Ainda assim, e de forma a tornar o processo mais célere, 

foi feita uma exposição ao mesmo no sentido de obter este parecer, ao qual ainda não se obteve resposta 

(Volume IV – Anexo 5). 

No caso da pela Câmara Municipal de Porto de Mós, após vários contactos foram pedidos os documentos 

que a CMDF considera necessários para a análise do pedido no dia 02-06-2021 (Volume IV – Anexo 5). 

Estes elementos foram remedidos na totalidade no dia 04-06-2021, estando-se a aguardar a receção do 

Parecer (Volume IV – Anexo 5). 
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4. Caracterização da situação atual com medições acústicas, e consequentemente aferir os níveis 

sonoros resultantes do projeto, uma vez que a caraterização dos níveis sonoros efetuada não incluiu 

a possível contribuição de outras fontes existentes na área, nomeadamente de outros aerogeradores. 

A envolvente próxima das áreas de implantação dos aerogeradores do parque eólico é caraterizada por 

campos cobertos por matos e floresta. Os recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo projeto 

em avaliação, identificados do EIA pelos Pontos 1 a 3, formam o aglomerado populacional do Arrimal, 

constituído por habitações unifamiliares de até 2 pisos, desenvolvidas em meio semiurbano ao longo do 

CM1354. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro dos conjuntos de recetores existentes potencialmente mais 

afetados, identificados no EIA pelos Pontos 1, 2 e 3 foi efetuada a caracterização do ambiente sonoro nos 

três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)]. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas experimentais, por 

laboratório de acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, cujo 

relatório acreditado se apresenta em anexo (Volume IV – Anexo 9). 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 

2 (2019), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente (2020), da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo 

os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

De referir que a localização do Ponto 2 por corresponder a uma exploração pecuária, foi relocalizado para 

junto do recetor sensível mais próximo. Na figura seguinte apresenta-se a localização dos pontos de 

medição. 
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Figura 21 – Localização dos pontos de medição de ruído 

No Quadro 41 apresentam-se os níveis sonoros médios obtidos na caracterização acústica experimental 

realizada nos dias 5, 6, 22 e 23 de abril de 2021. 

 

Quadro 41 – Níveis sonoros da Situação Atual. 

Ponto Zonamento acústico 

Indicadores de longa duração [dB(A)] Conformidade com o 

RGR 

(artigo 11º) Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 Zona mista 44 42 41 48 44 

Ponto 2 Zona mista 42 41 41 47 42 

Ponto 3 Zona mista 41 39 38 45 41 

 

De acordo com os resultados apresentados anteriormente, considerados respetivos da média anual, os 

indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para 
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recetores integrados em zona mista, conforme estabelecido na aliena a), número 1, artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007). 

Atualmente o ambiente sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica 

do projeto é pouco perturbado, típico de meio rural. As principais fontes o ruído são o tráfego rodoviário 

local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da natureza (fonação animal 

e aerodinâmica vegetal). Relativamente aos aerogeradores do Parque Eólico de Portela do Pereiro, 

importa referir que no Ponto 3 são pontualmente percetíveis, mas não apresentam relevância significativa 

nos resultados obtidos. 

Refere-se ainda que as povoações localizadas na área de potencial influência acústica do projeto, não 

apresentam fontes sonoras com sazonalidade significativa, para além das variações típicas do ruído da 

natureza. 

5. Resultados da prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas a afetar, nomeadamente 

caminhos de acesso, valas de cabos, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de 

inertes, incluindo outras componentes de projeto, bem como do projeto complementar da linha 

elétrica aérea (do traçado da linha (caso seja alterado), localização dos apoios e respetivos acessos), 

caso estes locais se situam fora das áreas já prospetadas, bem como das zonas que tivessem 

apresentado visibilidade reduzida. 

Apresenta-se no Anexo 8 do presente RECAPE (Volume IV) o relatório da prospeção arqueológica dirigido 

às áreas de implantação das várias estruturas que integram o Projeto, incluindo a área da linha elétrica. 

No decurso da prospeção efetuada no âmbito do presente RECAPE, identificaram-se duas ocorrências (Oc. 

1 e 7), ambas localizadas na AI do Projeto, sendo a Oc. 1 um algar localizado na área do Ag. CG2 e a Oc. 7 

um conjunto de cisternas que se encontram no traçado da linha elétrica aérea. As ocorrências 

identificadas no trabalho de campo estão listadas e descritas no Anexo 8 do presente RECAPE (Volume 

IV). 

6. Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais, mantendo a 

numeração, tanto os que constem do EIA e do respetivo Aditamento como os que forem detetados 

durante a fase de prospeção mais aprofundada. Estes elementos patrimoniais devem estar 

individualmente identificados e georreferenciados (em polígono - área de dispersão / concentração 

dos vestígios). 

Apresenta-se no Anexo 8 do presente RECAPE (Volume IV) o relatório da prospeção arqueológica dirigido 

às áreas de implantação das várias estruturas que integram o Projeto, incluindo a área da linha elétrica, 

onde se encontram cartografados todos os elementos patrimoniais identificados na área do projeto. Estes 

elementos estão identificados individualmente e georreferenciados. 

7. Cartografia com a implantação das áreas de estaleiro, localização definitiva de acessos, de valas de 

cabos, depósitos temporários, bem como do traçado definitivo da linha elétrica aérea, respetivos 

apoios e acessos necessários à sua implementação. As áreas de estaleiro e parques de materiais ficam 
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interditos em todos os locais onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de 

Condicionamentos, e devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite 

exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de novo ou os que carecerem de 

melhoramento deverão garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite exterior 

de todas as ocorrências patrimoniais constantes da Carta de Condicionantes atualizada. 

No capítulo 3.1 encontra-se a descrição do projeto final, podendo a memória descritiva do mesmo ser 

consultada no Anexo 2 (Volume IV) do presente RECAPE. A definição do presente projeto teve por base 

as condicionantes e medidas de minimização presentes na DIA, assim como as medidas específicas para 

a avifauna, a implementar ao longo do traçado da linha elétrica aérea, propostas no próximo ponto. 

8. Plano de recuperação das áreas afetadas. 

Apresenta-se no Anexo 6 (Volume IV) o Plano de Recuperação das Áreas Afetadas. 

9. Plano de acompanhamento ambiental da obra. 

Apresenta-se no Anexo 7 (Volume IV) o Plano de Acompanhamento Ambiental de obra. 

O Promotor do Projeto compromete-se a implementar o referido Plano, entregando à Autoridade de AIA 

os relatórios previstos. 

10. Programas de monitorização, nomeadamente de Avifauna, de Quirópteros e de Flora e Vegetação. 

Apresentam-se no Anexo 10 do Volume IV deste RECAPE os Planos de monitorização de Avifauna, de 

Quirópteros e de Flora e Vegetação. 

O Promotor do Projeto compromete-se, nas diferentes fases, a implementar os referidos Planos, 

entregando à Autoridade de AIA os relatórios previstos dentro dos prazos fixados pela lei. 

 

5.2. Medidas de minimização 

5.2.1. Fase de elaboração do projeto 

Parque Eólico 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 

elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

No Desenho 4 das Peças Desenhadas (Anexo III), apresenta-se a implantação do Projeto sobre a Planta de 

Condicionamentos, onde estão indicadas as áreas que foram identificadas como sensíveis do ponto de 

vista ambiental e patrimonial, bem como as servidões a respeitar.  
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Esta planta encontra-se atualizada, apresentando todos os elementos sensíveis identificados em fase de 

EIA e de RECAPE, sendo que o projeto foi desenhado sobre esta planta e reajustado sempre que 

necessário, devido à inclusão de novas condicionantes. Desta forma, considera-se que a implantação das 

diferentes componentes do projeto não coincide ou afeta nenhuma nas condicionantes identificadas, 

cumprindo o recomendando na DIA relativamente aos diferentes elementos considerados sensíveis. 

2. Evitar a afetação dos vários elementos patrimoniais identificados. 

Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução do Parque Eólico de 

Cabeço Gordo, levando, inclusive, à adoção de um sistema de transporte de componentes por "blade 

lifter" e à adoção de um novo acesso ao AG2. 

O promotor do Projeto compromete-se evitar a afetação dos elementos patrimoniais já conhecidos e/ou 

identificados no decorrer da obra. 

3. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto 

(aerogeradores, acessos, valas, corredor e apoios da linha elétrica aérea) aos elementos patrimoniais 

identificados no EIA e no Aditamento, bem como para todos os que vierem a ser identificados no 

âmbito da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em sede de 

RECAPE, compatível com a sua conservação no decurso da obra. 

Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução do Parque Eólico de 

Cabeço Gordo, levando, inclusive, à adoção de um sistema de transporte de componentes por "blade 

lifter" e à adoção de um novo acesso ao AG2. 

O promotor do Projeto compromete-se evitar a afetação dos elementos patrimoniais já conhecidos e/ou 

identificados no decorrer da obra. 

4. Caso sejam identificados elementos patrimoniais no local de implantação dos aerogeradores, das 

valas de cabos, dos apoios da LE aérea ou dos acessos a construir ou a melhorar, deve ser avaliado o 

ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade. 

A planta de condicionamento foi atualizada tendo em conta a totalidade de ocorrências identificadas até 

ao momento. O promotor do Projeto compromete-se evitar a afetação dos elementos patrimoniais já 

conhecidos e/ou identificados no decorrer da obra e a avaliar o reajuste o projeto de modo a garantir a 

sua integridade. 

5. Incluir a totalidade das ocorrências identificadas na área de estudo na planta de condicionamentos. 

Com esta medida pretende-se sinalizar e garantir a manutenção do estado de conservação atual das 

ocorrências em apreço. A sua aplicação deve estender-se às fases subsequentes. 

A planta de condicionamento foi atualizada tendo em conta a totalidade de ocorrências identificadas até 

ao momento. 
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O promotor do Projeto compromete-se incluir novas ocorrências na planta de condicionamentos, a 

sinalizar e garantir a manutenção do estado de conservação atual das ocorrências em apreço durante as 

diferentes fases do projeto. 

6. Evitar a afetação dos muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou 

circulação de máquinas. Os mesmos devem ser balizados a uma distância significativa que não 

permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos. 

O promotor do Projeto compromete-se evitar a afetação de muros de pedra existentes. Esta preocupação 

levou, inclusive, à adoção de um sistema de transporte de componentes por "blade lifter" e à adoção de 

um novo acesso ao AG2. 

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

materiais impermeabilizantes. 

O material a usar para cobertura do piso dos acessos a intervencionar e nas plataformas deverá ser em 

toutvenant de tonalidade não conspícua, próxima da tonalidade existente na envolvente. Refere-se ainda 

que, após a montagem dos aerogeradores, as plataformas são cobertas com terra vegetal, ficando 

somente uma circular em torno do aerogerador com pavimento em toutvenant e largura suficiente para 

que um veículo ligeiro o contorne (numa faixa de 4 a 5 m de raio em redor da base da torre de suporte do 

aerogerador).  

Ao longo dos caminhos, tal como na periferia das plataformas, e onde tal se revelar necessário, serão 

instaladas valetas de drenagem das águas pluviais. 

8. A implantação das fundações e das plataformas devem ser aferidas procurando o ajuste necessário 

que reduza ao máximo as movimentações de terras, a destruição das superfícies de rocha, sobretudo 

os afloramentos que se destaquem acima do solo, e a dimensão dos taludes das plataformas. 

Todo o projeto foi desenhado com a intenção de minimizar as movimentações de terras, a destruição das 

superfícies de rocha, sobretudo os afloramentos que se destaquem acima do solo. Destaca-se a da 

localização do AG2 e respetiva plataforma, que foram reajustados para junto do acesso existente, 

permitindo reduzir ao máximo estes impactes. 

9. Na conceção dos novos acessos, no reperfilamento dos existentes, e da plataforma final, o perfil tipo 

transversal a adotar deve prever a suavização em perfil sinusoidal com a envolvente. 

Esta medida foi tida em consideração na definição dos acessos do projeto de execução do Parque Eólico 

de Cabeço Gordo. 

10. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas 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 dos 
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acessos. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, 

que deve ficar reduzida à menor área possível. 

Esta medida foi tida em consideração na definição dos acessos do projeto de execução do Parque Eólico 

de Cabeço Gordo. O material a usar para cobertura do piso dos acessos a intervencionar e nas plataformas 

deverá ser em toutvenant de tonalidade não conspícua, próxima da tonalidade existente na envolvente. 

Refere-se ainda que, após a montagem dos aerogeradores, as plataformas são cobertas com terra vegetal, 

ficando somente uma circular em torno do aerogerador com pavimento em toutvenant e largura 

suficiente para que um veículo ligeiro o contorne (numa faixa de 4 a 5 m de raio em redor da base da torre 

de suporte do aerogerador). 

11. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

Está previsto um sistema de drenagem ao longo dos caminhos, plataformas e periferias das mesmas. A 

drenagem será feita através de valetas, não revestidas em betão, do lado interior do acesso com duas 

passagens hidráulicas (Volume IV – Anexo 2.1 e Anexo 2.2). As passagens hidráulicas serão revestidas por 

pedra natural local e as argamassas a utilizar terão uma pigmentação próxima da cor do tereno. 

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

desde que devidamente justificado. 

A drenagem será feita através de valetas, não revestidas em betão, do lado interior do acesso com duas 

passagens hidráulicas (Volume IV – Anexo 2.1 e Anexo 2.2). As passagens hidráulicas serão revestidas por 

pedra natural local e as argamassas a utilizar terão uma pigmentação próxima da cor do tereno. 

13. 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. 

A drenagem será feita através de valetas, não revestidas em betão, do lado interior do acesso com duas 

passagens hidráulicas (Volume IV – Anexo 2.1 e Anexo 2.2). As passagens hidráulicas serão revestidas por 

pedra natural local e as argamassas a utilizar terão uma pigmentação próxima da cor do tereno. 

14. 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. 

Esta medida foi tida em consideração na definição do projeto de execução do Parque Eólico de Cabeço 

Gordo, pelo que toda a rede de cabos subterrânea será desenvolvida do longo dos caminhos já existentes. 

15. Deve ser encontrada uma solução final de revestimento em pedra natural, não artificial, para o 

edifício do Posto de Corte. 
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Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução do Parque Eólico de 

Cabeço Gordo. O edifício do Posto de Corte será constituído por uma caseta pré-fabricada de pequenas 

dimensões e revestida de pedra natural local. 

16. A localização final dos acessos, resultantes de eventuais ajustes, deve excluir qualquer afetação física 

dos muros de pedra solta existentes, sendo estes um registo muito relevante e identitário da 

Paisagem da serra dos Candeeiros. 

Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projeto de Execução do Parque Eólico de 

Cabeço Gordo, levando, inclusive, à adoção de um sistema de transporte de componentes por "blade 

lifter". 

O promotor do Projeto compromete-se evitar a afetação dos muros de pedra solta e à sua reconstrução 

utilizando a técnica de construção original, no caso de tal não ser possível, tal como preconizado no ponto 

50 das Medidas de Minimização da DIA. Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra e será verificada através da implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de 

construção. 

17. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 

10/03, de 6 de maio. 

A balizagem aeronáutica a adotar está de acordo com a Circular de Informação Aeronáutica nº 10/03, de 

6 de maio. 

A balizagem diurna será constituída por uma luz branca com uma intensidade de 20 000 (vinte mil) 

candelas piscando com uma frequência entre 20 fpm (flash per minute) e 60 fpm. Esta balizagem com 

colocação no cimo da nacelle deverá funcionar desde meia hora antes do nascer do sol e desligar meia 

hora depois do pôr do sol e ser visível em 360 graus. A frequência das sinalizações deve ser a mesma e 

sincronizadas entre si e piscando em simultâneo. A balizagem luminosa noturna deverá consistir de luzes 

de cor vermelha instaladas no cimo da nacelle, visíveis em 360 graus, com uma intensidade mínima de 

2000 (duas mil) candelas e um funcionamento constante. 

 

Linha Elétrica 

18. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

No Desenho 4 das Peças Desenhadas (Anexo III), apresenta-se a implantação do Projeto sobre a Planta de 

Condicionamentos, onde estão indicadas as áreas que foram identificadas como sensíveis do ponto de 

vista ambiental e patrimonial, bem como as servidões a respeitar.  

Esta planta encontra-se atualizada, apresentando todos os elementos sensíveis identificados em fase de 

EIA e de RECAPE, sendo que o projeto foi desenhado sobre esta planta e reajustado sempre que 

necessário, devido à inclusão de novas condicionantes. Desta forma, considera-se que a implantação das 
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diferentes componentes do projeto não coincide ou afeta nenhuma nas condicionantes identificadas, 

cumprindo o recomendando na DIA relativamente aos diferentes elementos considerados sensíveis. 

19. Prever a implementação de medidas de minimização de impactes sobre a avifauna, ao longo do 

traçado da linha elétrica aérea, em termos de eletrocussão e colisão. 

O Promotor do projeto compromete-se a implementar as medidas de minimização descritas no ponto 2 

dos Elementos a Apresentar (Capítulo 5.1). Compromete-se ainda a executar o Plano de Monitorização 

da Avifauna proposto no Anexo 10 (Volume IV) e possíveis medidas de minimização que daí possam advir. 

20. Na conceção final da linha elétrica aérea a definição dos locais para a implantação dos apoios deve 

evitar os espaços interiores às parcelas, ou terrenos, delimitados por muros, procurar maior 

afastamentos às habitações e aos afloramentos rochosos. 

A conceção da linha elétrica teve em conta as indicações descritas. A descrição do projeto final, assim 

como a respetiva memória descritiva, pode ser consultada no Anexo 2 (Volume IV) do presente RECAPE. 

5.2.2. Fase de construção 

21. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 

elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

O promotor do Projeto compromete-se a atualizar a Planta de Condicionamentos sempre que venham a 

ser identificados, durante a execução da obra, elementos com estatuto de conservação e a tomar as 

medidas necessárias para garantir a sua preservação. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

22. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

A programação temporal da obra pode ser vista no capítulo 3.3. O planeamento da construção deste 

Projeto foi realizado tendo em consideração a necessidade de concentrar no mais curto espaço de tempo 

possível as tarefas de escavação das fundações e betonagens, o que vai ao encontro das pretensões do 

promotor do Projeto. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo (Anexo ???) e será verificada a sua execução através da implementação 

do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

23. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 

minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 

período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos 

caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 
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A programação temporal da obra pode ser vista no capítulo 3.3. O planeamento dos trabalhos de limpeza 

e movimentação geral de terras foi realizado tendo em consideração a necessidade de minimizar o tempo 

em que os solos ficam a descoberto. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

24. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou espeleológico 

que sejam postos a descoberto pela prospeção e durante as operações de escavação, devem ser 

sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a adotar, apontar para a sua 

preservação e acessibilidade. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7), cuja 

responsabilidade estará a cargo do Técnico responsável pelo Acompanhamento, socorrendo-se de 

especialista na área da geologia para proceder à referida avaliação geológica sempre que necessário. será 

verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.  

A contratação do geólogo deverá estar a cargo do empreiteiro. 

25. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

O Projeto de Execução do Parque Eólico de Cabeço Gordo inclui o sistema de drenagem de forma a 

garantir a manutenção do escoamento natural, ajustado às condições topográficas do local e à promoção 

da infiltração e drenagem das águas pluviais, o que se refletiu também na escolha de materiais a utilizar. 

A drenagem será feita através de valetas, não revestidas em betão, do lado interior do acesso com duas 

passagens hidráulicas (Volume IV – Anexo 2.1 e Anexo 2.2). As passagens hidráulicas serão revestidas por 

pedra natural local e as argamassas a utilizar terão uma pigmentação próxima da cor do tereno. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

26. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 

relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

A sessão de acolhimento a todos os trabalhadores em obra, incluirá a apresentação das medidas de 

minimização aplicáveis e procedimentos ambientais a ter em obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 
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27. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 

zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção 

Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como 

as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

O promotor do Projeto compromete-se a informar previamente as entidades responsáveis pela utilização 

do espaço aéreo, nomeadamente o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e Gabinetes de 

Proteção Civil das Câmaras Municipais de Alcobaça e de Porto de Mós, da data do início da construção do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo. 

28. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea 

e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se 

nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

O promotor do Projeto compromete-se a comunicar previamente à Força Aérea Portuguesa e à ANA – 

Aeroportos de Portugal, a data do início da construção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. 

29. Fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas dos aerogeradores e linha elétrica, com 

indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura máxima dessas infraestruturas. 

O promotor do Projeto compromete-se a fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas 

dos aerogeradores e linha elétrica, com indicação do respetivo sistema de referência, assim como a altura 

máxima dessas infraestruturas do Parque Eólico de Cabeço Gordo. 

30. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de 

freguesia e câmaras municipais. 

O promotor do Projeto compromete-se a cumprir esta medida divulgando a informação acerca das ações 

de construção e respetiva calendarização nas câmaras municipais e nas juntas de freguesias abrangidas 

pelo projeto:  

- Câmara Municipal de Porto de Mós;  

- União de Freguesias de Arrimal e Mendiga; 

- Câmara Municipal de Porto de Alcobaça;  

- Junta de Freguesia de Aljubarrota. 

31. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio 

eletrónico. Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de 

informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 
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Esta medida será incluída Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7) e a sua 

execução será verificada no decorrer da fase de construção. 

32. O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento 

Ambiental (EAA), cumprindo sempre o disposto na planta de condicionamentos, e deve ser 

organizado nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 

destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá 

ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, 

não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

- Deposição de materiais de construção. 

A localização dos estaleiros, que se apresenta na Figura 1 e na memória descritiva do projeto (Volume IV 

– Anexo 2), foi definida conjuntamente com a Equipa responsável pela elaboração do presente RECAPE. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7): “O estaleiro deve localizar-se no local 

escolhido conjuntamente com Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), e assinalado na planta de 

condicionamentos, e deve ser organizado nas seguintes áreas: (…)”. 

33. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

34. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que 

servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para 

uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

35. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do 

Parque. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação 

dos solos. 
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Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

36. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica 

do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

37. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 

sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

38. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 

balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

- Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. 

- Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos 

a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a 

balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala. 

- Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área 

a ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 

circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não 

podem ser armazenados no estaleiro; 

- Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

39. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que 

suscitem um aumento do risco de incêndio. 
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Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

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

restabelecidos o mais brevemente possível. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

41. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 

decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, 

de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes e áreas a afetar pelo traçado da linha elétrica aérea 

e respetivos apoios. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

42. Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da reprospeção 

arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo de serem propostas 

quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, 

manuais, ou a escavação integral dos vestígios afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; 

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

possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

43. Assinalar e vedar todos os elementos e áreas identificadas no EIA que exigem estatuto de proteção e 

que se encontrem a menos de 50 m das frentes de obra, antes de qualquer intervenção, de acordo 

com a planta de condicionamentos, de forma a serem preservados durante a execução das obras. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 
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44. Executar sondagens arqueológicas de diagnóstico e salvaguarda de informação acerca de ocorrências 

arqueológicas passíveis de afetação direta pela obra, a aplicar em função dos resultados do 

acompanhamento arqueológico. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

45. Garantir o acompanhamento integral e contínuo da obra, por arqueólogo, com efeito preventivo em 

relação à afetação de vestígios arqueológicos incógnitos. Este acompanhamento consiste na 

observação, por arqueólogo, das operações de remoção e revolvimento de solo (desmatação e 

decapagens superficiais em ações de preparação ou regularização do terreno) e de escavação no solo 

e subsolo. Inclui a execução ou acompanhamento da execução de balizamentos de ocorrências, 

situadas a menos de 50 m de distância da frente de obra. Este acompanhamento deverá ser efetuado 

por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as ações inerentes à implementação do projeto 

não sejam sequenciais mas sim simultâneas. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

46. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão 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 deverá compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os 

vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

47. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
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acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 

relatório preliminar. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

48. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 

inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 

vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 

responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação 

deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será 

da responsabilidade do proponente do Projeto. 

49. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer 

prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os 

achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do 

Património Cultural. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

50. Em fase de obra os muros de pedra solta que vierem a ser eventualmente desmontados terão que ser 

reconstruídos após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original. 

Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e será verificada através da 

implementação deste Plano (Volume IV – Anexo 7) durante a fase de construção. 

51. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 

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

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

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

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

aerogeradores e nas faixas das valas para instalação dos cabos elétricos. As áreas adjacentes às áreas 

a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser 

desmatadas ou decapadas. 
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Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

52. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 

decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser 

evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo 

abaixo da terra vegetal. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

53. As terras resultantes das escavações deverão ser reutilizadas sempre que possível e que os materiais 

tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja necessidade de 

aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das plataformas dos 

aerogeradores. Caso tal não seja possível devem ser levadas para vazadouro autorizado. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

Refere-se ainda que a localização das plataformas, junto aos acessos existentes, minimiza a intervenção 

no terreno e reduz os impactes resultantes da abertura de acessos de derivação. Por outro lado, a 

orientação adotada para as plataformas procurou minimizar a intervenção no terreno e a movimentação 

de terras e o volume de terras resultante da execução das plataformas será equivalente ao volume de 

aterro, havendo, portanto, um balanço nulo em termos de terras. 

54. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas e a manutenção de solos nus por elevado período de 

tempo. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

55. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 

ravinamentos e/ou deslizamentos. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 
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56. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da 

obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

57. No corredor da Linha Elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e 

utilizadas técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que 

não tenham crescimento rápido. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

58. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 

regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente 

devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das 

áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas. 

Qualquer árvore que tenha que ser abatida terá que ser marcada e só após o registo e autorização por 

parte do responsável pelo Acompanhamento Ambiental da Obra poderá ser abatida. O Promotor 

compromete-se ainda a implementar medidas proteção a árvores e arbustos de áreas próximas, de forma 

a evitar a sua afetação acidental.  

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

59. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 

removida e depositada em pargas. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

60. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 

metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 

em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 
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61. Implementar um plano para a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, 

respetivamente, das ações de desmatação e da decapagem dos solos, provenientes de locais onde 

tenham sido recenseadas espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Anexo I do Decreto-Lei 

n.º 565/99, de 21 de dezembro. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

62. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso 

de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, 

informar sobre a utilização de explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de 

acesso ao projeto. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

63. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico. 

Todo o betão a aplicar em obra será betão pronto proveniente de uma central da região, a selecionar 

futuramente. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

64. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, 

por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

65. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 

sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

66. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 
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É da responsabilidade do empreiteiro a elaboração e submissão à apreciação do Dono de Obra um Plano 

de Gestão de Resíduos, seguindo o disposto no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 

IV – Anexo 7), o qual fará o acompanhamento da sua execução deste plano. 

67. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 

gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no 

estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 

licenciados. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

68. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações 

de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que 

a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

 

69. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 

direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 

previamente autorizado. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

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

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

71. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

72. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes 

categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 

designada para o efeito. 
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Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

73. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais 

de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações 

ou execução das plataformas de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham 

características geotécnicas adequadas. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

74. 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. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

75. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

76. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação 

e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos 

solos. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

77. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 

esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 

conteúdo. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

78. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 

substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 

empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela entidade 

responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 
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79. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras 

das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, 

junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima 

indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada 

e alvo de recuperação. 

Esta medida será incluída no Plano de Gestão de Resíduos e será verificada a sua execução através da 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

80. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que 

não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, 

mantendo-se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o 

material obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local 

adequado para o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da 

britadeira deve estar protegida quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo 

a minimizar os impactes decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A 

britadeira deve estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja 

necessária. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

81. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 

fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

82. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

83. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 

as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto 

possível e ser efetuado a velocidade reduzida. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 
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84. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

85. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

86. No caso da construção da Linha Elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não existirem 

acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam a 

passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser 

devidamente naturalizados no final da obra. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do 

Parque Eólico de Cabeço Gordo e a sua execução será verificada através da implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume IV – Anexo 7). 

5.2.3. Fase de exploração 

87. A substituição de grandes componentes do parque eólico, entendida como toda a atividade que 

requeira intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma 

atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no 

presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de 

intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à 

Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se 

demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas 

quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA, 

informará a Autoridade de AIA das datas previstas para as intervenções que requeiram intervenção de 

grua, enviando no final da intervenção um relatório que incluirá um registo fotográfico detalhado, onde 

se demonstrará o cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas 

quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

88. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo 

ser compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes. 

O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA. 
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89. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 

empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 

minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

O promotor do Projeto, ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA. 

90. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação 

de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

O promotor do Projeto, ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA, 

e sempre que os trabalhos se realizem em áreas anteriormente não intervencionadas. 

91. Efetuar a manutenção e limpeza dos terrenos na área do parque eólico. 

O promotor do Projeto, ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA. 

92. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado 

para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

A iluminação das estruturas do Parque Eólico do Cabeço Gordo está limitada à balizagem aeronáutica, em 

conformidade com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, e em cumprimento com a 

Medida de Minimização n.º 17 da DIA. 

93. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 

verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o 

sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de 

serviços de operação e manutenção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

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

equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de 

serviços de operação e manutenção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

95. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 

perigosos. 
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Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de 

serviços de operação e manutenção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

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

aerogeradores. 

Esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de 

serviços de operação e manutenção do Parque Eólico de Cabeço Gordo. O promotor do Projeto 

compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do Projeto. 

97. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o parque eólico venham a provocar 

interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de 

emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do 

problema. 

O promotor do Projeto compromete-se a implementar as medidas necessárias para a resolução de 

eventuais interferências/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na 

receção de emissões de radiodifusão televisiva, resultantes da exploração do Parque Eólico do Cabeço 

Gordo. 

98. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 

força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

O promotor do Projeto compromete-se a implementar as medidas necessárias para corrigir eventuais 

conflitos, resultantes da exploração do Parque Eólico do Cabeço Gordo, com o funcionamento dos 

equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea Portuguesa. 

99. As ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do projeto devem se conservadas 

mediante a sua inclusão em planta de condicionantes do projeto, com efeito preventivo face a obras 

de manutenção, reparação ou a alterações do projeto agora avaliado. 

O promotor do Projeto compromete-se a integrar as ocorrências patrimoniais identificadas na área de 

incidência do projeto na planta de condicionantes. Compromete-se ainda a implementar as medidas 

preventivas necessárias para preservar essas ocorrências face a obras de manutenção, reparação ou a 

alterações do projeto do Parque Eólico do Cabeço Gordo agora avaliado. 

100.  Comunicação pelo promotor do projeto, à Direção-Geral do Património Cultural, do eventual 

aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem 

acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. A aplicação 

de medidas específicas nesta fase ficará dependente dos resultados arqueológicos, eventualmente, 

obtidos na fase de construção. 
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O promotor do Projeto compromete-se a comunicar à Direção-Geral do Património Cultural o eventual 

aparecimento de vestígios arqueológicos no sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do 

seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. 

5.2.4. Fase de desativação 

101. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o 

promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área 

de implantação do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem 

prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações 

referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem 

como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, 

deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- Ponderação da remoção total ou parcial (de pelo menos 1,5 m) das sapatas de betão dos 

aerogeradores. 

- Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível 

com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 

em vigor; 

- Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- Destino a dar a todos os elementos retirados; 

- Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- 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; 

- Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento 

da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que 

forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

O promotor do Projeto compromete-se a cumprir esta medida nos termos previstos na DIA. 

102. Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

O promotor do Projeto compromete-se a cumprir esta medida nos termos previstos na DIA. 
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6. LACUNAS DE CONHECIMENTO  

Foram estabelecidos diversos contactos com diferentes entidades no sentido de se proceder ao pedido 

de elementos (ver Anexo 3 – Volume IV). Refere-se que de uma forma geral, foi recebida toda a 

informação solicitada. 

No descritor Ecologia, considera-se não existirem lacunas técnicas ou de conhecimento com significado, 

realizando-se a avaliação do Projeto com base na informação bibliográfica disponível e do conhecimento 

da zona. Refere-se ainda que foi realizada a monitorização do ano 0 do Parque Eólico de Cabeço Gordo, 

pelo que foi possível recolher um maior volume de informação. 

Quanto ao Património a principal lacuna de conhecimento resulta da menor eficácia da prospeção 

arqueológica, mediante observação do solo, para deteção de materiais de interesse arqueológico, devido 

à densidade do coberto vegetal. Essa eficácia foi no geral média para a deteção de estruturas. 

Considera-se que a maioria das lacunas foram colmatadas através da análise bibliográfica, considerando-

se que não se registam lacunas de conhecimento significativas, que possam interferir de forma relevante 

com a validade das conclusões alcançadas. 
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7. CONCLUSÃO  

Pretendeu-se com o presente documento demonstrar a conformidade do Projeto de Execução do Parque 

Eólico de Cabeço Gordo, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) referente ao Projeto em fase de 

Estudo Prévio, dando assim cumprimento à legislação nacional de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Durante a presente fase de Projeto de Execução houve alterações em alguns componentes do projeto, 

não só com base nas condicionantes da DIA, mas também devido à indicação de um novo ponto de 

interligação para à rede, por parte da EDP-Distribuição. Estas alterações são também o produto de uma 

articulação e colaboração estreita entre o promotor do projeto, a equipa projetista e a equipa de avaliação 

ambiental. Assim, houve uma deslocação do AG2 para junto do caminho, uma diminuição do acesso entre 

o AG1 e o AG 2 e uma diminuição significativa no comprimento da linha elétrica. No seu conjunto, estas 

alterações dão resposta a diversas medidas de minimização da DIA e permitem a minimização dos 

impactes.  

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio Projeto e com a 

sistematização das que se aplicam à fase de construção e de exploração, considera-se haver garantia de 

uma significativa minimização de impactes. 

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

Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), no qual se inclui o acompanhamento arqueológico da obra, 

assim como Planos de Monitorização para a Flora e Vegetação, Avifauna e Quirópteros.  Estas planos 

permitem a verificação do cumprimento e eficácia das medidas propostas, assim como assegurar que as 

mesmas permitem reduzir os impactes identificados. 

Considera-se assim que o presente documento demonstra a conformidade do Projeto de Execução com 

as condições estabelecidas na DIA. 


