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1/ ENQUADRAMENTO E DEFINIÇÃO GERAL DO PROJETO 

1.1/ APRESENTAÇÃO DO PROJETO, DO PROMOTOR E ENTIDADE LICENCIADORA 

O presente documento corresponde ao Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto de 

instalação de um Parque Eólico no concelho de Sines. Ao Parque foi atribuído o nome de Morgavel, uma vez que este se desenvolve 

em torno da albufeira da barragem com este nome, no concelho de Sines. 

O Promotor do Projeto é a empresa Parque Eólico de Moncorvo, Lda., que, por sua vez, adjudicou à empresa ECOSATIVA – Consultoria 

Ambiental Lda., a elaboração do presente relatório, desenvolvido em conformidade com a legislação em vigor. 

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), responsável pela instrução do Processo de Tramitação do 

Estudo de Impacte Ambiental. 

A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade competente para assumir a responsabilidade sobre o processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). 

O desenvolvimento do projeto corresponde a uma fase de Projeto de Execução. 

1.2/ ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

Este RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao atual Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), descrito no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 

37/2017, de 2 de junho, que estabelece o RJAIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente. 

A elaboração do RECAPE seguiu o definido na secção IV do referido DL n.º 152/2017, relativa ao procedimento de verificação da 

conformidade ambiental do projeto de execução e atendeu ainda ao documento orientador da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

“Normas Técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” 

de projetos não abrangidos pelo regime LUA. 

1.3/ RESPONSABILIDADE PELO RECAPE E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração do RECAPE é da empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda. 

A coordenação do RECAPE foi partilhada entre Teresa Saraiva, Bióloga e Mestre em Ecologia Aplicada, e Sérgio Brites, Geógrafo e 

Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos, contando ainda com a colaboração da equipa que se apresenta na Tabela 1.1. Nesta tabela 

associam-se às áreas temáticas abordadas os técnicos responsáveis. 
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Tabela 1.1 – Equipa técnica envolvida no RECAPE 

Técnicos responsáveis Área temática 

Teresa Saraiva, Bióloga, Mestre em Ecologia Aplicada, Doutoranda em 

Ciências da Sustentabilidade (membro efetivo da OB nº 3572, membro 

profissional APAI nº 242) 

Coordenação 

Biodiversidade 

Sérgio Brites, geógrafo físico, mestre em hidráulica e recursos hídricos 

(membro profissional APAI nº 142) 

Coordenação 

Clima e Alterações climáticas 

Geologia, geomorfologia e solos 

Recursos hídricos 

Socioeconómica 

Luís Marques, Biólogo, Mestre em Ecologia, Ambiente e Território 

 

Clima e Alterações climáticas 

Qualidade do ar 

Daniela Andrade (Geóloga)  Geologia, geomorfologia e solos 

Maria Helena Nascimento, Engenheira do Ambiente (membro efetivo 

da OE n.º 48558) 
 

Geologia, geomorfologia e solos 

Recursos hídricos 

Socioeconómica 

Paula Canha, Bióloga, mestre em Biologia da Conservação Biodiversidade 

Inês Carneiro, Bióloga, mestre em Ecologia e Ambiente Biodiversidade 

João Barata, Biólogo Biodiversidade 

João Serafim, Biólogo, mestre em Biologia dos Recursos Vegetais Biodiversidade 

Vitor Rosão, Licenciatura em Física Tecnológica na FCUL, Doutorado 

em Acústica (membro nº 73727 da OE)  
Ambiente Sonoro 

Rui Leonardo, Engenheiro do Ambiente Ambiente Sonoro 

Joana Veríssimo, Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação 

Geográfica 

Ordenamento do território 

Uso e ocupação do solo 

Peças desenhadas 

André Pereira, Arqueólogo Património cultural 

Fernando Robles Henriques, Arqueólogo Património cultural 

João Carlos Caninas, Arqueólogo, mestre em Arqueologia Património cultural 

Mário Monteiro, Arqueólogo Património cultural 

Paula Simões, Arquiteta Paisagista Arquitetura Paisagística 

Ana Novais, Bióloga, Mestre em Ecologia e Ambiente Peças desenhadas 

APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, OB – Ordem dos Biólogos, OE – Ordem dos Engenheiros 

 

O RECAPE foi elaborado entre outubro de 2020 e novembro de 2021. 

1.4/ LOCALIZAÇÃO DO PROJETO  

O Parque Eólico de Morgavel, composto por 12 aerogeradores 11 dos quais localizados na freguesia de Sines e apenas 1 (aerogerador 

11) na freguesia de Porto Covo, no concelho de Sines, distrito de Setúbal.  



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE    3 

Os diferentes aerogeradores serão interligados entre si e à subestação elevadora de Morgavel por quatro (4) circuitos de média tensão 

(30 kV) independentes. Não é menos importante referir que 3 deles, possuirão para além de linhas enterradas linhas aéreas sendo 

eles: 

1 – Linha Aérea de Média Tensão de 30 kV que ligará o circuito 1 e 2 do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque 

Eólico de Morgavel. A referida linha desenvolve-se na freguesia e concelho de Sines, totalizando um comprimento de cerca de 3,2 km. 

2 – Linha Aérea de Média Tensão de 30 kV que ligará o circuito 3 do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque 

Eólico de Morgavel. A referida linha desenvolve-se na freguesia e concelho de Sines, totalizando um comprimento de cerca de 6,7 km. 

(ver Desenho 1.2 – PD do Volume II).  

Ao nível da nomenclatura de unidades territoriais (NUT), o projeto insere-se nas seguintes NUT: 

• NUT I:     Continente (PT1), 

• NUT II:    Alentejo (PT18), 

• NUT III:   Alentejo litoral (PT181). 

O projeto localiza-se na folha 526 da Carta Militar de Portugal (série M888, à escala 1:25 000). O centróide do projeto localiza-se em 

–52940, –194071 (sistema de referência ETRS89 / Portugal TM06 – European Terrestrial Reference System 1989, EPSG 3763).  

Para definição do layout dos aerogeradores foi necessário ter em consideração a dispersão espacial do recurso eólico, as distâncias 

requeridas entre aerogeradores de modo a minimizar as perdas por efeito de esteira, a existência de parques eólicos próximos, assim 

como as condicionantes ambientais identificadas. 

Os aerogeradores previstos localizam-se em torno da albufeira da Barragem de Morgavel, desenvolvendo-a a sul, nascente e a norte. 

Quanto à ocupação do solo, a área do projeto é caracterizada pelo domínio de vegetação pouco densa, algumas parcelas com 

agricultura e sistemas agroflorestais, áreas de eucaliptal e áreas de sobreiral. Nas proximidades do Parque Eólico existem algumas 

áreas populacionais pequenas e dispersas. 

O acesso ao Parque Eólico será feito através da estrada nacional N120-1 (para o lado poente do parque) e através da estrada nacional 

N120 (para o lado nascente do parque), seguindo posteriormente uma série de caminhos em terra batida (a beneficiar ou a criar), para 

acesso aos aerogeradores, subestação e infraestruturas, tais como estaleiro. 

As áreas para instalação do parque encontram-se arrendadas junto dos respetivos proprietários e no seu interior existirão caminhos 

que permitem aceder a todo o equipamento instalado. 

No Desenho 1.2 - PD do Volume II apresenta-se o enquadramento geral do projeto, visualizando-se as suas diversas componentes. 

1.5/ OBJETIVOS, METODOLOGIA GERAL, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

De acordo com os princípios que norteiam a necessidade de realização de um RECAPE, o presente tem por objetivo descrever e 

demonstrar que o Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel obedece às condições definidas na DIA, emitida em 9 de setembro 

de 2020, tendo em conta as medidas que lhe são aplicáveis. 

Nesse sentido, o presente RECAPE terá o fim de descrever e justificar a conformidade ambiental do projeto e o cumprimento das 

condições impostas para a sua análise pela Autoridade de AIA e a emissão da correspondente Declaração de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (DCAPE). 
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Considerando todos estes aspetos, desenvolveu-se um relatório estruturado pelos documentos que se referem de seguida: 

A. Resumo Não Técnico (Volume I) 

Apresenta-se um Resumo Não Técnico (RNT) que constitui um resumo em linguagem não técnica do conteúdo do Relatório, tornando-

o acessível ao público em geral.  

Este documento foi elaborado de acordo com os “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”, 

publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

B. Relatório Base (correspondente ao presente documento – Volume II) 

Pretende-se com o Relatório Base fornecer toda a informação relevante, contemplando os elementos do projeto. Este relatório 

subdivide-se em quatro componentes principais, a seguir descritas. 

Introdução 

Consiste no presente capítulo, destinado à identificação do projeto, do proponente e da entidade licenciadora ou competente para 

autorização, assim como à localização do projeto à escala local, regional e nacional, identificando concelhos e freguesias, respetiva 

cartografia georreferenciada. Para além disto, realiza-se a identificação da equipa responsável pela elaboração do projeto de execução 

e pela elaboração do RECAPE, bem como indicação dos respetivos períodos de elaboração. Por fim, apresenta-se os objetivos, a 

estrutura e o conteúdo do RECAPE. 

Antecedentes 

Nesta secção, apresenta-se um resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, fazendo referência ao estudo prévio ou anteprojeto 

e respetivas alternativas consideradas, bem como à DIA emitida, nomeadamente às suas condicionantes e elementos pedidos, assim 

como eventuais prorrogações e alterações. 

Descrição e caracterização do Projeto de Execução 

Neste capítulo é feita descrição da totalidade do projeto, incluindo, as características físicas e os processos tecnológicos. Caracterizam-

se também as eventuais alterações do projeto de execução relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, e respetiva justificação 

técnica. 

Por fim, é apresentada a programação temporal do projeto, com referência às diferentes etapas da fase de construção 

(designadamente, da preparação da obra, sua execução e fase final da obra), bem como da fase de exploração. 

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

Consta duma demonstração do cumprimento da DIA, que se deve reportar à totalidade dos termos e condicionantes nela estabelecidos, 

devendo ser evidenciado, para cada um, a forma como foi concretizado esse cumprimento. Esta demonstração deve ser sustentada em 

estudos, projetos, análises e outros elementos escritos e cartográficos necessários.  

Sem prejuízo da apresentação de outros que se venham a considerar necessários, a demonstração do cumprimento dos termos e 

condições fixados na DIA deve ser fundamentada nos seguintes elementos: 

a) Verificação da compatibilidade do projeto de execução com os instrumentos de gestão territorial (IGT), servidões e restrições de 

utilidade pública e de outros instrumentos relevantes; 
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b) Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do projeto e apresentação de quadro resumo da informação 

e dos aspetos relevantes decorrentes desses contactos, devendo a correspondência trocada ser apresentada em anexo; 

c) Aprofundar a avaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção, exploração e, se relevante, de desativação, 

com base numa caracterização do ambiente direta e indiretamente afetado e com o desenvolvimento inerente à fase de projeto 

de execução. Os impactes devem ser sistematizados em quadro e carta síntese; 

d) Caso tenham sido introduzidas alterações no projeto de execução, relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, deve ser 

apresentada uma caracterização pormenorizada dos impactes ambientais, demonstrativa de que as alterações introduzidas não 

originam novos impactes nem agravam os anteriormente identificados; 

e) Identificação e descrição dos estudos complementares e dos projetos específicos efetuados, devendo ser explicitados os objetivos 

e respetivas conclusões e evidenciada a forma como as mesmas foram consideradas e/ou integradas no projeto para efeitos de 

cumprimento da DIA e/ou minimização de impactes; 

f) Pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos programas de monitorização estabelecidos na 

DIA, sem prejuízo da apresentação de outras medidas e programas que, face ao maior aprofundamento da identificação e 

avaliação dos impactes, se venham a considerar necessários, designadamente: 

i) Inventário de todas as medidas de minimização e de compensação, no qual se incluem as cláusulas ambientais a inserir no 

caderno de encargos da obra e nos contratos de adjudicação, que venham a ser produzidos pelo proponente para efeitos de 

construção e exploração do projeto; O inventário deve especificar as medidas a adotar em cada fase (construção, exploração 

e, se relevante, desativação), incluindo a respetiva descrição, localização e calendarização, bem como as responsabilidades 

de implementação/verificação das mesmas; 

ii) Descrição pormenorizada dos programas de monitorização a adotar para cada fator ambiental em cada fase (pré-construção, 

construção, exploração e desativação). Esta descrição deve incluir, com as necessárias adaptações a cada caso concreto, os 

elementos definidos em anexo ao presente documento. 

g) Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta pública, no âmbito do procedimento de AIA, referindo quais as 

pretensões que foram adotadas, bem como as que não foram acolhidas, fundamentando as razões desse facto. 

Lacunas técnicas ou de conhecimento 

É apresentada uma síntese da informação mais relevante e indicadas eventuais lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas 

durante a elaboração do RECAPE e das respetivas implicações face aos resultados finais. 

Conclusões 

Serão enunciados os principais aspetos desenvolvidos no RECAPE e das principais conclusões em matéria de demonstração do 

cumprimento dos termos e das condições fixadas na DIA. 

Fontes de informação 

Serão apresentadas as referências da bibliográfica e web grafia utilizadas. 

C. Anexos (Volume III) 

Integram-se neste documento os Anexos Técnicos que incluem informação técnica complementar necessária ao suporte e cabal 

entendimento do Relatório Base.  

Os anexos compreendem elementos escritos, gráficos, fotográficos e cartográficos. 
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2/ ANTECEDENTES DO PROJETO E DO RECAPE 

2.1/ PROCEDIMENTO DE AIA 

O presente projeto tem antecedentes longos, uma vez que foi originalmente elaborado, na sequência da adjudicação, em maio de 

2009, à Parque Eólico de Moncorvo (PEM), de capacidade de injeção de potência na rede elétrica de serviço público, para a localização 

de Torre de Moncorvo, no âmbito do lançamento do procedimento concursal para “atribuição de capacidade de injeção de potencia 

na rede elétrica de serviço publico e ponto de receção associado, para energia elétrica produzida em central eólica – Lote 1 – 50 

MVA”.  

O desenvolvimento do Projeto do Parque Eólico em Torre de Moncorvo foi objeto de 3 procedimentos distintos de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), os quais culminaram em decisões desfavoráveis aos respetivos projetos, a saber: 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, com localização na serra do Reboredo, em território das freguesias de 

Torre de Moncorvo, Açoeira, Maçores, Felgueiras, Larinho e Felgar, do concelho de Torre de Moncorvo – Procedimento de AIA nº 

2255 (novembro 2010) com DIA desfavorável. Para além de aspetos de índole ambiental, a decisão baseou-se fundamentalmente 

na questão deste projeto se sobrepor a um outro de uma exploração mineira, também ele licenciado pela DGEG; 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da freguesia de Vilarinho da Castanheira, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães e das freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo – Procedimento de AIA nº 2568 (agosto de 2014) com desconformidade do EIA. O documento de fundamentação da 

desconformidade definia “especificações” para o conteúdo e detalhe do EIA, para uma eventual nova submissão, e assumia 

claramente que, ao contrário do que está previsto na Lei, seria exigível que fosse apresentado não apenas um estudo prévio, mas 

um projeto detalhado quase ao nível de Projeto de Execução. Embora contestando a decisão, até pelo evidente acréscimo de 

risco envolvido e que o espírito da lei em vigor procura evitar, a empresa PEM realizou todos os projetos de detalhe, em conjunto 

com os seus consultores, e submeteu um novo EIA para apreciação pela APA, tendo-se assim iniciado um novo Processo de AIA 

que recebeu a designação AIA nº 2818; 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da freguesia de Vilarinho da Castanheira, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães e das freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo – Procedimento de AIA nº 2818 (fevereiro de 2015) com DIA desfavorável. Em outubro de 2015 foi elaborado parecer 

da Comissão de Avaliação no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental no qual “face aos impactes positivos e 

tendo em consideração que os impactes negativos não são passíveis de minimização” se propôs a emissão de “parecer 

desfavorável” ao “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”. Várias contestações foram apresentadas pela empresa PEM no decorrer 

de 2016, contudo, a decisão final, manteve-se inalterável. 

Por parte da empresa PEM houve uma permanente vontade, demonstrada ao longo de todo o percurso de dois anos de trabalho, em 

encontrar soluções que, não apenas viabilizassem o projeto, como reduzissem, mitigassem, eliminassem e/ou compensassem os 

efeitos reais no património natural. 

Em data prévia ao início do procedimento de avaliação de impacte ambiental foi assinado entre a empresa PEM e o Governo Português 

um contrato tendo em vista cumprimento dos objetivos de Quioto (essencial para a redução de emissão de gases de efeito de estufa 

e consequentes melhorias na qualidade do ar) e do Plano Nacional de Energia por parte do Estado Português. 

A PEM, por força das obrigações inerentes ao contrato referido na alínea anterior, encontra-se contratualmente obrigado a promover 

a execução de um Parque Eólico que concorra para o cumprimento pelo Estado Português dos objetivos de Quioto e do Plano Nacional 

de Energia. 
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Contudo e em face das decisões desfavoráveis em sede de procedimentos de AIA, acima identificados e atenta a reconhecida 

necessidade de alterar a localização do Parque Eólico, foi celebrado em setembro de 2018, com a DGEG, um aditamento ao contrato 

original celebrado em 5 de maio de 2009. 

Assim, e perante o cenário de impossibilidade objetiva de desenvolvimento e construção de um Parque Eólico na região de Torre de 

Moncorvo, por motivos totalmente alheios à empresa PEM, esta em conjunto com a Administração Pública, analisaram locais 

alternativos. 

No seguimento dessa análise, em novembro de 2017, foi solicitada a alteração do ponto de ligação à RESP e em janeiro de 2018 foi 

aceite. Posteriormente foi solicitado pela empresa PEM a mudança do ponto de receção para Sines, com uma ligação de 400KV, tendo 

sido aceite em março de 2018.  

Face aos custos de uma ligação, como a que se refere no parágrafo anterior e face à disponibilidade de potência de ligação a este 

nível de tensão evidenciada nos documentos da REN, a PEM procurou, em conjunto com outros promotores fazer o desenvolvimento 

de um conjunto de projetos para partilhar esta ligação à rede, partilhando custos de investimento e de exploração de uma subestação, 

capaz de responder aos requisitos da ligação em causa. São já exemplos disso os processos submetidos em janeiro de 2019 para 3 

parques solares promovidos por outros promotores e da responsabilidade destes, não constituindo o PEM e estes projetos um projeto 

único ou integrado:  

1. Central Solar do Monte Mudo 

2. Central Solar das Cravadas 

3. Central Solar do Monte Agudo 

4. Central Solar de Chaparralinho 

5. Central Solar de Alpendurada 

Dos contactos havidos com a REN, esta empresa manifestou, não apenas, uma clara disponibilidade para este tipo de ligação, como 

também o traduziu, nos pareceres emitidos por aquela entidade para os referidos parques solares, com um texto onde refere que 

“…considerando desde já a REN como operador de rede de transporte, que esta solução seria a solução de ligação mais vantajosa para 

o SEN”. 

2.1.1/ PERJAIA 

Em fevereiro de 2019 foi submetido o Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto 

de instalação de um Parque Eólico no concelho de Sines. Ao Parque foi atribuído o nome de Morgavel.  

Em março de 2019 a empresa PEM foi notificada, na sequência do pedido remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, relativo à 

aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA) ao projeto com a Ref. S025251-201904-SAIA.DAP, que o 

projeto em apreço deverá ser sujeito a um procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Relativamente ao projeto em estudo, refere-se que o EIA envolveu uma primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), que permitiu 

uma pré-avaliação das restrições esperadas na área de estudo, de forma a proceder à escolha dos locais onde se poderiam implementar 

os elementos do Projeto.  

2.1.2/ Estudo de Impacte Ambiental 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 26 de setembro de 2019, após entrega de todos os elementos 

necessários à boa instrução do mesmo. O projeto do Estudo Prévio encontra-se no Desenho 1.1 – PD do Volume II.  
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A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), 

constituída por representantes da própria APA, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro 

de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN). 

Para concretização do procedimento de AIA, foram contempladas as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e consulta do estudo prévio. 

Nesta fase, foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, que foram submetidos sob a forma de Aditamento 

ao EIA. Após análise desse documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas 

anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 12 de fevereiro de 2020; 

• Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam questões/elementos por apresentar e 

esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos complementares, os quais foram igualmente entregues de forma 

atempada; 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu de 19 de fevereiro a 14 de maio de 2020; 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as 

valências das entidades representadas na CA e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação 

pública; 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer da CA e o Relatório da 

Consulta Pública; 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo, e de diligências 

complementares; 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e preparação da DIA. 

Durante o procedimento de AIA não foi considerada necessária a consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no 

n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, a Consulta Pública 

foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo tido o seu início a 19 de fevereiro de 2020. 

No entanto, tendo sido declarado o estado de emergência, para todo o território nacional, a 18 de março e posteriormente renovado 

até 3 de maio, considerou a APA que, nessas circunstâncias, não se encontrava assegurado o pleno acesso à informação, pelo que 

entendeu necessário prorrogar a consulta pública de forma a garantir a sua realização por um período de 30 dias úteis não coincidente 

com o período de Estado de Emergência. 

Assim, a consulta pública do presente processo decorreu até 14 de maio de 2020. 

Neste âmbito foram recebidos oito pareceres, com a seguinte proveniência:  

• ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil;  

• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações;  

• DGADR - Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;  

• EMFA - Estado-maior da Força Aérea;  

• Câmara Municipal de Sines;  

• SPEA-Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;  

• REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A.;  

• Um cidadão. 
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As exposições das entidades referidas anteriormente foram devidamente consideradas na avaliação desenvolvida e integradas, sempre 

que pertinentes, na decisão da DIA – Procedimento de AIA nº 3308. 

Face aos impactes positivos identificados no EIA, e tendo em consideração que os impactes negativos podem ser na sua generalidade 

suscetíveis de minimização, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas 

no presente documento, incluindo: 

• Adoção do Layout B para o parque eólico, e respetiva linha elétrica a 30 kV; 

• Adoção da hipótese A para o corredor da linha elétrica, a 400 kV. 

Salienta-se ainda que, face ao parecer favorável emitido pela APA em sede do procedimento de AIA, a presente decisão compreende 

também a emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

2.2/ DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A DIA (Anexo 1.1 do Volume III) foi emitida no dia 9 de setembro de 2020 e apresenta as condicionantes indicadas em seguida: 

1. Adoção do Layout B para o parque eólico e respetiva linha elétrica a 30 kV; 

2. Adoção da Hipótese A para o corredor da linha elétrica a 400 kV. 

Para além destas condicionantes previamente identificada e dos dados e informações necessários à verificação do cumprimento das 

exigências da presente decisão, o presente RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

3. Cronograma da obra atualizado. 

4. Shapefiles do Layout final do projeto. 

5. Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as condições geotécnicas e 

hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a 

implementar, tendo em vista assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos 

de drenagem subterrânea. 

6. Resultados da monitorização (prévia à construção) de quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de morcegos, com 

importância, deve ser informado o ICNF para que seja corretamente avaliada a importância e sensibilidade do abrigo e, caso se 

justifique, deve ser garantida a sua proteção e propostas medidas de minimização ou compensação que se considerarem 

adequadas para a sua salvaguarda 

7. Avaliação da necessidade de implementar uma medida que defina a velocidade de "cut in" que impeça as turbinas de trabalhar a 

velocidades em que a atividade dos quirópteros seja maior.  

8. Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, com respetiva quantificação e apresentação em cartografia dos polígonos 

que efetivamente constituem povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os dados do arvoredo (espécies, número e 

localização) que constam do EIA. 

9. Levantamento das áreas onde se registe a regeneração natural de espécies da vegetação autóctone natural potencial, quer em 

termos de porte arbóreo quer arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as que serão a preservar, e em função dos quais 

as componentes do projeto se devem ajustar. 

10. Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas dos aerogeradores sobreposta ao levantamento topográfico juntamente 

com os perfis/cortes transversais e longitudinais das plataformas. As curvas de nível do levantamento e respetivas cotas, assim 

como as cotas altimétricas de projeto devem ter uma leitura adequada. 

11. Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com adequada definição/resolução de imagem, onde conste para todos os apoios a 

representação gráfica da área total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua implantação, assim como os acessos aos apoios. 
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12. Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. Esta deve constituir 

uma solução mais estabilizadora do pavimento e que reduza os níveis de poeira e de refletância de luz. Deve recorrer-se a 

materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do 

acesso, em detrimento da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. 

13. Soluções para o revestimento das valetas de drenagem longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que venham a ser 

realizadas, com revestimento em pedra local/região com argamassa branca, ou em alternativa simplesmente colocada à mão e 

compactada. 

14. Soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de Comando, que privilegiem 

materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como preferencial o uso de pedra natural da região. 

15. Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de luz exteriores quer da subestação quer os que se localizam sobre a 

entrada na torre dos aerogeradores. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro 

plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

16. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das 

áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença 

e as metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à linha e todas 

as áreas de trabalho associadas e necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às plataformas assim como as plataformas 

e valas de cabos. Devem ser dadas orientações para que corte seja realizado fora da fase de produção de semente e que todo o 

material vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente 

acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser considerados como ações a 

desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies 

em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

17. Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento rápido existentes 

na faixa de proteção legal da linha elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e 

desenhadas onde conste cartograficamente as áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. No que se refere 

ao material vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser dada preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras com porte 

relativamente já desenvolvido. Deve constar o Plano de Manutenção e Monitorização. 

18. Projeto de Integração Paisagística da Subestação deve seguir as seguintes orientações para a sua fase de conceção: 

• Deve ser elaborado por um especialista na área e deve estar devidamente reconhecido no Projeto. 

• Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução. Devem constar as seguintes peças escritas: Memória Descritiva 

e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção - e as seguintes Peças 

Desenhadas: Plano Geral; o Plano de Plantação; Plano de Sementeiras e cortes e perfis. 

• A composição das espécies - arbóreas e arbustivas - deve cingir-se a espécies autóctones e/ou naturalizadas. Podem 

ainda ser utilizados exemplares de espécies de culturas características da região e das subunidades em presença. 

• Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma taxativa, a necessidade de 

assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência à Xylella fastidiosa 

multiplex, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 

em causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

19. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção. A 

recuperação das referidas áreas deve promover a criação de condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 

vegetação autóctone. Devem ser consideradas operações de limpeza, remoção de todos os materiais alóctones (pavimentos de 

caminhos a desativar incluídos), descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma naturalizada e o 

revestimento com as terras vegetais. Nele deve constar uma cartografia com a localização, delimitação e identificação de todas 

as áreas intervencionadas devendo estar associado a cada uma delas as ações a realizar. Deverão ser previstas medidas 

dissuasoras e/ou de proteção temporária - vedações, paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso - pisoteio, veículos - 

e, por outro, à herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 
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20. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

21. Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais detalhe, em função do Layout final para o parque eólico e do traçado da 

LMAT, para que, em função dos resultados, venham a ser propostas medidas de minimização, caso sejam identificadas habitações 

com possibilidade de ficar expostas a níveis acima dos limites previstos no RGR. 

22. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto nos termos e condições referidos no presente documento. 

23. Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. 

24. Programas de Monitorização da Avifauna revisto. 

25. Demonstração que o desenvolvimento do projeto de execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais 

identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação. 

26. Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 1, 2, 4, e 5. 

27. Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m centrados no eixo da 

linha, bem como dos acessos à respetiva obra. De acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se à alteração ou 

ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

A análise, da verificação da conformidade da aplicação destes elementos, bem como das Medidas de Minimização e de Compensação 

referidas na DIA, que foram implementadas no Projeto de Execução em avaliação, são avaliados de forma detalhada no capítulo 4/, 

referente à Verificação da Conformidade do Projeto de Execução com a DIA. 

2.3/ DESENVOLVIMENTOS ENTRE A EMISSÃO DA DIA E A CONCLUSÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

O projeto do Parque Eólico de Morgavel, face ao desenvolvimento associado a evolução da tecnologia e consequente melhora das 

condições comerciais associadas ao preço dos aerogeradores, bem como ao menor impacto ambiental é apresentado uma configuração 

final 12 aerogeradores.  

Os diferentes aerogeradores serão interligados entre si e à subestação elevadora de Morgavel por quatro (4) circuitos de média tensão 

(30 kV) independentes. Não é menos importante referir que 3 deles, possuirão para além de linhas enterradas linhas aéreas sendo 

eles: 

1 – Linha Aérea de Média Tensão de 30 kV que ligará o circuito 1 e 2 do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque 

Eólico de Morgavel. A referida linha desenvolve-se na freguesia e concelho de Sines, totalizando um comprimento de cerca de 3,2 km. 

2 – Linha Aérea de Média Tensão de 30 kV que ligará o circuito 3 do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque 

Eólico de Morgavel. A referida linha desenvolve-se na freguesia e concelho de Sines, totalizando um comprimento de cerca de 6,7 km. 

Após a emissão da DIA, o desenvolvimento do Projeto de Execução, nas suas diferentes especialidades, teve em consideração as 

preocupações expressas nos pareceres das entidades competentes e interessadas e, em particular, as disposições constantes da DIA. 

Neste âmbito decorreram diversos contatos com diversas entidades nomeadamente APA, ICNF, DGCP, REN, CM Santiago do Cacém, 

CM de Sines, entre outras. 

De forma a não atrasar o processo de avaliação da conformidade ambiental do parque eólico e da subestação, solicitou-se à APA a 

separação do processo de AIA 3308, sendo que no presente relatório foi excluída a análise de todos os elementos afetos à linha de 

ligação entre a futura SE de Morgavel e SE de Sines a 400 kV, que terá a emissão de um RECAPE próprio numa fase posterior.  

O traçado da Linha Aérea de Muita Alta Tensão (400 kV), que interligará o PE de Morgavel com a subestação de Sines está em fase de 

estudo, pelas seguintes razões: 
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• O Pórtico inicialmente considerado, foi alterado; 

• A negociação da servidão da linha está a ser bastante complicada e estamos a estudar alternativas, viáveis quer tecnicamente 

quer ambientalmente; 

• O traçado entre as subestações vai obrigatoriamente cruzar as Linha Aéreas: 

>  1065-LCSNSN1 

>  4009-LCSNSN2 

>  4016-LCSNSN3 

>  4017-LCSNSN4 

Pelo que este cruzamento tem de ser estudado e aprovado pela REN. Para efetuar este estudo particular, para além do levantamento 

cartográfico, tem de ser realizado um levantamento altimétrico o que demora e para além do acordo da REN, tem de ter o aval do 

proprietário e demais entidades interessadas; 

• Para além do referido no ponto anterior e não menos importante, para podermos submeter o RECAPE da Linha Aérea de Muito 

Alta Tensão, o projeto tem de ser aprovado pela REN; 

Posto o apresentado, ainda não estamos preparados para submeter o processo da linha e como tal teremos de o submeter numa 

segunda fase de RECAPE ou em outro tipo de procedimento que a APA entenda que se adeque mais a este particular. 

Ocorreram conversações com a APA, no sentido de perceber se poderíamos dividir o RECAPE em duas fases. Tal divisão foi aceite pela 

APA e como tal neste primeiro relatório, apenas apresentamos o relatório que diz respeito à subestação elevadora e ao sistema coletor.
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3/ DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

3.1/ PARQUE EÓLICO 

O projeto do Parque eólico de Morgavel, está projetado por forma a poder albergar uma gama de aerogeradores de diferentes 

tecnólogos, sem que seja necessário qualquer ajuste na sua engenharia, assim sendo os dois modelos de aerogerador selecionados 

para o projeto Vestas V150 4.3MW HH120m e V162 6.0MW HH125m, cumpre o critério de engenharia preconizado que permite a 

instalação de aerogeradores com rotores até 170m. 

Refira-se que esta solução de flexibilidade advém da experiência acumulada, bem como da metodologia de execução que permite 

este nível de otimização/flexibilidade ao nível da engenharia. 

3.1.1/ Acessos e Plataformas 

3.1.1.1/ Introdução 

Este capítulo apresenta o projeto de acessos e plataformas do parque eólico de Morgavel, parque com 12 turbinas, localizado no 

concelho de Sines e distrito de Setúbal. 

De modo a mitigar os impactos associados a um empreendimento desta dimensão, procurou-se aproveitar grande parte dos acessos 

existentes. Para a construção do parque, será necessária a reformulação de 12 acessos, o reperfilamento de 1 acesso (Acesso Existente), 

bem como a construção de 2 novos acessos (WTG 10 e WTG11). De referir que 4 desses acessos não são de acesso a uma turbina em 

específico, mas sim, para garantir a ligação entre as diversas áreas do parque e o acesso a subestação (acessos apelidados de “Conexão 

Existente” e “WTG4-N120”, “Acesso Existente”). 

Para efeito do desenvolvimento do projeto de execução dos acessos e plataformas, tomou-se por referência os dados relativos a um 

envelope de requisitos de diferentes fornecedores de Turbinas, com potências compreendidas entre 4.x e 6.x MW, e dimensão de rotor 

até 170 m. 

3.1.1.2/ Definição geométrica 

3.1.1.2.1/ Acessos 

3.1.1.2.1.1/ Diretriz 

Nos acessos circularão veículos pesados e longos que transportarão os equipamentos para a instalação dos aerogeradores, assim 

como, os diversos componentes dos mesmos, tendo sido consideradas curvas simples com Rmin = 70 m. Os acessos propostos ficarão 

sempre adjacentes às plataformas, terminando os mesmos na zona da plataforma ou tendo os mesmos continuidade de forma a 

permitir o acesso a outras plataformas ou a acessos existentes.  

Neste estudo, são apresentados 15 acessos, sendo três deles, para garantir a ligação ao restante parque, outro para acesso à Subestação 

e os restantes para acesso às turbinas.  

São propostos cerca de 12,937 km de novos acessos:  

• WTG 1 - Acesso com cerca de 429 m, com Rmin = 70 m, estando o mesmo conectado à N120. Este acesso tem a função exclusiva 

de acesso à turbina;  
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• WTG 3 - Acesso com cerca de 988 m, com Rmin =70 m para acesso à turbina e Rmin = 20 m para acesso ao caminho existente. Este 

acesso tem a função de garantir o acesso à turbina, bem como, garantir o acesso ao caminho existente, que terá a sua ligação 

interrompida pelo novo acesso. Este caminho está conectado à rede viária principal na N120; 

• WTG 4 - Acesso com cerca de 2565 m, com Rmin = 70 m, estando o mesmo conectado a um acesso existente em terra (acesso a 

ser melhorado). Este acesso tem como função o acesso à turbina 4, bem como, garantir o acesso à zona norte do parque (WTG 1 

e 3), estando os acessos às WTGs 5 e 6 conectados a este acesso;  

• WTG4 _N120 - Acesso com cerca de 1297 m, com Rmin = 70 m. Este acesso tem como função garantir o acesso à zona norte do 

parque (WTG 1 e 3), fazendo o mesmo, a conexão entre o acesso WTG 4 (PK:2+340) e a N120;  

• WTG 5 – Acesso com cerca de 434 m, com Rmin = 70 m para acesso à turbina e Rmin = 20 m para acesso ao caminho existente. Este 

acesso tem a função de garantir o acesso à turbina, bem como, garantir o acesso ao caminho existente, que terá a sua ligação 

interrompida pelo novo acesso. Este acesso estará conectado ao acesso WTG 4 (PK:2+010);  

• WTG 6 – Acesso com cerca de 322 m, com Rmin = 70 m para acesso à turbina e Rmin=20 m para acesso ao caminho existente. Este 

acesso tem a função de garantir o acesso à turbina, bem como, garantir o acesso ao caminho existente, que terá a sua ligação 

interrompida pelo novo acesso. Este acesso estará conectado ao acesso WTG 4 (PK:1+740);  

• WTG 7 - Acesso com cerca de 3391 m, com Rmin = 70 m, estando o mesmo conectado a um acesso existente em terra (acesso a 

ser melhorado). Este acesso tem a função de garantir o acesso à turbina, bem como, substituir parte de um caminho existente; 

• WTG 10 - Acesso com cerca de 323 m, composto por apenas uma curva com R = 70 m, estando o mesmo conectado à N120-1 e a 

um caminho de terra existente. Este acesso tem a função de garantir o acesso à turbina; 

• WTG 11 - Acesso com cerca de 239 m, composto por duas curvas com R = 70 m, estando o mesmo conectado a um acesso asfaltado 

e a um caminho de terra existente. Este acesso tem a função exclusiva de garantir o acesso à turbina, sendo o mesmo feito através 

do acesso asfaltado; 

• WTG 12_14 - Acesso com cerca de 1748 m, com Rmin = 70 m, estando o mesmo conectado nas duas extremidades ao mesmo 

acesso asfaltado existente. Este acesso tem como função o acesso à turbina 12 e 14, bem como, garantir o acesso à zona este do 

parque. De referir, que o acesso WTG13 se encontra conectado a este acesso; 

• WTG 13 - Acesso com cerca de 295 m, composto por apenas uma curva com R = 70 m, estando o mesmo conectado ao acesso 

WTG 12_14 (PK: 0+640). Este acesso tem a função exclusiva de garantir o acesso à turbina; 

• WTG 15 – Acesso com cerca de 236 m, composto apenas por duas curvas, sendo que para o acesso à turbina se utilizou um R=70 

m e para acesso ao caminho existente um R = 20 m. Este acesso tem a função de garantir o acesso à turbina, bem como, garantir 

o acesso ao caminho existente, que terá a sua ligação interrompida pelo novo acesso. Este acesso estará conectado a um acesso 

asfaltado existente;  

• Conexão Existente - Acesso com cerca de 651 m, com Rmin = 70 m. Este acesso tem a função exclusiva de garantir o acesso à zona 

este do parque; 

• Acesso SET – Acesso retilíneo com cerca de 136 m. Este acesso tem a função exclusiva de garantir o acesso à subestação elétrica; 

• Acesso Existente - Acesso retilíneo com cerca de 1178 m. Este acesso tem a função de garantir a conexão entre as diversas áreas 

do parque, sendo necessário o reperfilamento do mesmo.  

3.1.1.2.1.2/ Perfil longitudinal 

As rasantes dos acessos foram definidas de forma a minimizar eventuais excedentes ou défices de terras. De referir que os acessos 

terão áreas nas quais estão sobrepostos com caminhos existentes e outras nas quais se desenvolvem sobre terreno “virgem”.  

As rasantes dos acessos na zona onde se prevê a passagem de componentes para as turbinas terão as caraterísticas presentes na 

Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Parâmetros gerais das rasantes 

Traineis Curvas verticais 

imin (%) imáx (%) Kmin – Convexas Kmin - Côncavas 

0,3 14 5 5 
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As características dos diferentes acessos são apresentadas na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Parâmetros característicos das rasantes dos acessos 

Acessos 
Traineis 

Curvas verticais 

Convexas Côncavas 

imin (%) imáx (%) Kmin Kmáx Kmin Kmáx 

WTG 1 0,5 12 7 7 7 7 

WTG 3 0,5 13,93 2 7 2 40 

WTG 4 0,5 12 7 18 7 18 

WTG 4_N120 0,5 10,55 7 7 7 23,5 

WTG 5 0,5 11,94 3,12 7 7 13,35 

WTG 6 0,8 12,8 3 7 7 7 

WTG 7 0,3 14 7 30,80 7 16 

WTG 10 0,3 6,9 8,5 8,5 8,65 13 

WTG 11 0,3 0,3 - - 74,525 74,525 

WTG 12_14 0,3 6,66 7 73,35 7 43 

WTG 13 0,5 0,7 50 50 - - 

WTG 15 0,3 8,3 3,3 5 3 6 

Conexão existente 0,5 1,2 83,9 160 125 125 

SET - - - - - - 

 

3.1.1.2.2/ Plataformas 

Foram consideradas neste estudo dois tipos de plataformas, sendo as suas inclinações máximas limitadas a 0,8%. Nas zonas mais 

planas (WTGs 10, 11, 12, 13, 14, 15) foram consideradas plataformas standard, com local para armazenamento de pás, enquanto nas 

posições onde o terreno é mais acidentado (WTGs 1, 3, 4, 6, 7) foram consideradas plataformas mais pequenas, plataformas J.I.T. (“just 

in time”), onde se previu apenas uma área para a preparação das pás antes das mesmas serem montadas. De referir que a plataforma 

da WTG 5 será da dimensão das plataformas standard apesar de estar pensada para funcionar em regime J.I.T., ou seja, apenas com 

uma zona para preparação das pás, tal facto prende-se com a necessidade de garantir naquela área do parque uma zona com maior 

capacidade de armazenagem, para eventuais necessidades. 

Apresentam-se de seguida as dimensões das plataformas propostas (Figura 3.1 e Figura 3.2). 
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Figura 3.1 – Esquema de plataforma standard 
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Figura 3.2 – Esquema de plataforma J.I.T. 

 

As cotas das plataformas, foram definidas tendo em conta as cotas do topo das fundações dos aerogeradores, de modo a compatibilizar 

as cotas das mesmas com as cotas das plataformas de recobrimento das fundações.  

Estas plataformas de armazenamento de pás e de apoio de gruas auxiliares são provisórias e serão cobertas no final da obra com terra 

vegetal, ficando apenas a raquete do aerogerador e o pequeno acesso a este. 

3.1.1.3/ Perfil transversal tipo 

3.1.1.3.1/ Acessos 

O perfil transversal tipo dos acessos apresenta uma largura total de 6 m, tendo cada via 3 m, e as devidas sobrelarguras em curvas 

mais apertadas. Não existindo bermas, a faixa de rodagem apresenta a mesma largura da plataforma do acesso, ou seja, 6 m.  

A inclinação transversal dos acessos, à exceção do acesso da WTG 13 e 15 serão a duas águas, com pendente de 2%, de forma a 

permitir um escoamento das águas pluviais para as valetas laterais em terra. No caso da WTG 13 optou-se por um perfil transversal a 

uma água com pendente para a esquerda, enquanto no caso da WTG 15 se optou por um perfil transversal a uma água para a direita, 

ambas com inclinação de 2%. Esta decisão deveu-se ao facto de, com estas pendentes, se conseguir um melhor ajuste ao terreno 

existente.  

Quando o acesso estiver em escavação, existirá uma valeta no limite da faixa de rodagem.  

São apresentados de seguida (Figura 3.3 e Figura 3.4) os dois tipos de perfis transversais tipo para os acessos. 
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Figura 3.3 – Perfil transversal tipo (ABGE/ABGEC) 

 

 
Figura 3.4 – Perfil transversal tipo (Betão) 

 

3.1.1.3.2/ Plataforma 

Consoante referido supra, as plataformas terão uma inclinação máxima de 0,8% na linha de maior declive, de forma a ser possível a 

utilização de gruas de lagartas.  

A inclinação transversal da plataforma será a uma água, de forma a permitir um correto escoamento das águas pluviais.  

Apresenta-se de seguida (Figura 3.5 e Figura 3.6) o perfil transversal tipo para as plataformas standard, bem como, para as J.I.T. 

 
Figura 3.5 – Perfil transversal tipo - Plataformas standard 

 

 
Figura 3.6 – Perfil transversal tipo - Plataformas J.I.T. 
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3.1.1.4/ Terraplanagens 

3.1.1.4.1/ Métodos de cálculo 

Para a determinação dos volumes de terras, resultante do traçado dos acessos/plataformas foram consideradas comparações de 

superfícies.  

Os volumes das terraplenagens, são obtidos, pela comparação entre a superfície de fundo caixa do pavimento e a superfície do terreno 

natural decapado.  

No cálculo dos volumes de terras, serão considerados os seguintes tipos de terras:  

• Terra vegetal;  

• Terras comuns (aterro e escavação).  

3.1.1.4.2/ Desmatação 

Existem áreas no local de intervenção onde existe vegetação, a mesma terá de ser removida de modo a permitir a execução do 

empreendimento. Em termos de desmatação será necessário limpar a zona a intervir, nomeadamente no que se refere a vegetação de 

médio e pequeno porte.  

Em termos de desmatação, prevê-se uma área total de cerca de 169.341 m². 

3.1.1.4.3/ Decapagem de terra vegetal 

Verifica-se que a espessura de terra vegetal média é de 20 cm, assim sendo, será necessário remover esta camada nas zonas de 

intervenção.  

Toda a terra vegetal será colocada em depósito provisório para posterior reutilização no revestimento dos taludes de aterro e 

modelação da área da plataforma provisória.  

Contabilizou-se um volume aproximado de 38.948 m³ de terra vegetal decapada, a mesma, será integralmente utilizada para 

minimizar o impacto visual da construção da plataforma dos novos aerogeradores. 

3.1.1.4.4/ Escavações e aterros 

As diretrizes e rasantes dos acessos/plataformas foram definidas de modo a reduzir os movimentos de terra necessários.  

De tal forma, conseguiu-se obter um valor bastante equilibrado entre os volumes escavados e aterrados, tendo sido contabilizado um 

total de volume de escavação (excluindo o cabouco da fundação do aerogerador) de 85.810 m³ e um volume de aterro de 102.904 

m³. 

3.1.1.4.5/ Taludes 

Os taludes em zonas de aterro deverão ter a inclinação de 2/3 (V/H), enquanto os taludes de escavação deverão ter de 1/1 (V/H).  

Todos os taludes, quer do acesso, quer da plataforma, deverão ser regularizados no final da obra, de forma a propiciar um correto 

enquadramento paisagístico.  

Os taludes de aterro deverão ser (sempre que possível) naturalizados através da sua cobertura com terra vegetal, na espessura média 

de 20 cm, sempre que tal seja possível. 
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3.1.1.4.6/ Arranjos finais 

No final da obra, dever-se-á regularizar e limpar toda a área intervencionada, não devendo ficar vestígios de materiais e terras 

escavadas.  

As plataformas de montagem dos novos aerogeradores deverão ser cobertas com uma camada de terra vegetal, na espessura média 

de 20 cm, anulando desta forma o impacto visual nestas áreas. 

3.1.1.5/ Pavimentação 

Tendo em conta os resultados de ensaios Proctor e CBR, do EGG – Estudo Geológico Geotécnico, considerou-se um CBR de projecto 

de 3,0%. Este índice permite usar, no dimensionamento do pavimento, um módulo de rigidez de 30 MPa, utilizando a correlação 

conhecida e válida para os valores até 15%:  

𝐸(𝑀𝑃𝑎) = 10 × 𝐶𝐵𝑅(%) 

O módulo de deformabilidade da base depende de idênticas características do solo de fundação, da forma que a expressão seguinte 

traduz:  

𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒 =  𝐸𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 × (0,2 × ℎ0,45), resultando 𝐸𝑏𝑎𝑠𝑒 = 103 𝑀𝑃𝑎 

Este valor é superior aos valores de referência habitualmente requeridos pelos fornecedores das Turbinas, que rondam valores na 

ordem dos 80-100 MPa para acessos, e de 120 MPa para plataformas.  

3.1.1.5.1/ Acessos 

Os acessos serão construídos maioritariamente com material de granulometria extensa ABGE (0/31,5 e 0/63), nos casos em que tal 

não aconteça, a necessidade de alterar o tipo de pavimento deve-se á exigência de garantir drenagem superficial sobre o acesso, caso 

do acesso da WTG 7 WTG 10 e WTG 11, nos quais se utilizará pavimento em betão em determinados troços, ou então, devido à 

necessidade de garantir capacidade de tração para os veículos pesados em áreas com grande inclinação longitudinal, onde se aplicará 

um pavimento em ABGEC - Agregado Britado de Granulometria Extensa reforçado com Cimento Portland 32,5R, com cerca de 4 a 5% 

de ligante, misturado em central e devidamente aplicado / compactado segundo as boas práticas e normativas vigentes.  

O pavimento em ABGE ou ABGEC terá uma espessura total de 30 cm, ou seja, camada de base com 10 cm e camada de sub-base com 

20 cm, devendo as mesmas ser compactadas segundo as cláusulas patentes no caderno de encargos, nomeadamente no que se refere 

a sub-bases e bases em material de granulometria extensa.  

Este tipo de pavimento, com recurso a ABGE (tout-venant), tem capacidade estrutural para resistir à circulação de veículos pesados, 

cuja carga por eixo não ultrapasse as 12 toneladas. Tendo em conta que os acessos serão utilizados por veículos pesados, no máximo 

1 vez por ano, e tendo em conta que o período de vida dos aerogeradores não ultrapassa os 25 anos, o pavimento não sofrerá danos 

resultantes das cargas aplicadas pelos respetivos eixos dos veículos pesados.  

A Tabela 3.3 apresenta as zonas onde o pavimento não poderá ser em ABGE devido às condicionantes apresentas anteriormente. 

Tabela 3.3 – Mapa de pavimentos 

Acessos 
Tipo de pavimento 

ABGEC Betão 

WTG 1 
0+114,91 – 173,91 

0+232,55 – 0+274,00 
- 

WTG 3 0+199,93 – 239,70 - 
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Acessos 
Tipo de pavimento 

ABGEC Betão 

0+617,29 – 0+774,09 

WTG 4 

0+488,49 – 0+542,80 

0+604,61 – 1+049,64 

1+105,50 – 1+325,73 

1+782,26 – 1+908,23 

- 

WTG 4_N120 0+282,48 – 593,99 - 

WTG 5 0+222,39 – 322,58 - 

WTG 7 

2+063,80 – 2+374,59 

2+965,93 – 3+124,97 

3+221,56 – 3+272,33 

- 

WTG 10 - 0+020,00 – 0+112,22 

WTG 11 - 0+141,74 – 0+214,88 

 

Apresentam-se de seguida (Figura 3.7 e Figura 3.8) as estruturas de pavimento previstas para os acessos. 

 
Figura 3.7 – Estrutura de pavimento em ABGE/ABGEC - Acessos 

 

 
Figura 3.8 – Estrutura de pavimento em Betão – Acessos 

 

3.1.1.5.2/ Plataformas 

As plataformas serão construídas com pavimento em ABGE. O pavimento terá uma espessura total de 40 cm, ou seja, camada de base 

com 20 cm e camada de sub-base com 20 cm.  

Apresenta-se na Figura 3.9 a estrutura de pavimento a aplicar nas plataformas. 

 
Figura 3.9 – Estrutura de pavimento – plataformas 
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3.1.1.6/ Drenagem 

3.1.1.6.1/ Considerações gerais 

O objetivo do presente estudo é a justificação do sistema de drenagem superficial contemplado no projeto.  

Para a definição do sistema de drenagem a implementar, foram tidas em conta, as características das vias a construir, a topografia, 

bem como, o esquema de drenagem natural dos terrenos a intervencionar.  

Foram previstas as passagens hidráulicas necessárias de forma a garantir a continuidade das linhas de água, bem como, em zonas 

onde o escoamento natural ficará obstruído pela construção dos futuros acessos.  

O estudo dividiu-se em duas partes:  

1. Avaliação das zonas onde existe necessidade de implantação de órgãos de drenagem transversal para posterior definição das 

bacias hidrográficas afetas a cada um; 

2. Dimensionamento dos diferentes órgãos de drenagem transversal.  

Atendendo a que se trata de um parque eólico, considerou-se adequado o dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal para 

um período de retorno de 20 anos. De tal modo, durante a maior parte da vida útil do sistema de drenagem, os caudais afluentes serão 

muito inferiores aos considerados no dimensionamento.  

Seguidamente, descrevem-se os sistemas de drenagem adotados, bem como os fundamentos em que se baseiam. 

3.1.1.6.2/ Elementos de base 

De forma a ser possível realizar o estudo hidrológico, bem como, o dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal, foi 

necessário ter em consideração os seguintes elementos de base: 

• Topografia do terreno;  

• Traçado dos caminhos;  

• Dados climáticos.  

3.1.1.6.3/ Estudo hidrológico 

3.1.1.6.3.1/ Generalidades 

A rede viária do Parque Eólico é intercetada por uma série de canais e áreas subjacentes. Nos pontos onde as estradas se cruzam com 

as linhas de água de cada bacia, e em pontos baixos de valas onde não pode drenar diretamente para os aterros, serão instalados 

tubos com a finalidade de realizar a drenagem transversal, dando continuidade pelo seu canal natural ao escoamento acumulado 

nesses pontos. 

Da mesma forma, nos pontos onde a drenagem longitudinal, destinada a evacuar a água acumulada nos acessos e nos taludes que 

convergem na sua direção, acumula um caudal superior àquele que pode ser transportado por eles, é previsto instalar tubos 

transversais para drenar os caudais afluentes para os terrenos adjacentes. 

Foi realizado um estudo de bacias, gerado a partir das curvas nível do terreno, gerando-se um modelo de elevação digital. Neste, 

pode-se analisar a implementação das acessos e plataformas junto com a rede de canais naturais e bacias existentes. A partir desses 

modelos, determina-se o limite exterior das bacias hidrográficas a partir dos pontos mais elevados, verificando-se as áreas em que a 

água precipitada flui para o interior de cada uma das bacias. 
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A delimitação das bacias é delimitada conforme mostrado nos desenhos de projeto. 

Uma vez determinadas graficamente as áreas das bacias, estas ficam definidas, calculando-se em seguida os seus parâmetros 

geométricos, bem como os respetivos tempos concentração. 

3.1.1.6.3.2/ Intensidade máxima de precipitação 

Para a determinação do valor da intensidade de precipitação para as diversas bacias hidrográficas, para um dado período de retorno 

(20 anos) e tempo de concentração (dependente das características da bacia), utilizou-se as curvas I-D-F (intensidades, duração, 

frequência), definidas para Portugal Continental em Matos, 1986. Estas curvas são do tipo exponencial e são dadas pela seguinte 

expressão: 

𝐼 = 𝑎 ⋅ 𝒕𝒃  

Em que: 

• I - Intensidade média máxima de precipitação (mm/h) para a duração t (min.);  

• t - Tempo de duração (minutos); 

• a e b - Constantes que dependem do período de retorno T (anos) e da região pluviométrica (posto udográfico) em que se insere 

a área em estudo. 

Para a região em estudo e períodos de retorno de 20 anos, as constantes a e b têm os valores que se podem verificar na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Valores das constantes a e b (M.R.Matos, M.H.da Silva, LNEC 1986) 

 Sines 

LNEC - Parâmetros das curvas I-D-F (t < 30 min) T = 20 anos 
315,12 a 

-0,533 b 

LNEC - Parâmetros das curvas I-D-F (30 min < t < 6h) T = 20 anos 
546,97 a 

-0,709 b 
 

3.1.1.6.3.3/ Tempo de concentração 

Para a determinação do tempo de concentração das diversas bacias hidrográficas, utilizou-se a fórmula de Témez. Fórmula essa, que 

foi desenvolvida para a análise de bacias hidrográficas em Espanha e que é largamente aplicada em Portugal Continental. A sua 

expressão de cálculo é a seguinte: 

𝑡𝑐 = 0,3 ⋅ (
𝑳𝒃

𝒊𝒎
𝟎,𝟐𝟓

)

𝟎,𝟕𝟔

 

Em que:  

• tc - Tempo de concentração (h);  

• Lb - Extensão do curso de água principal (km);  

• im – Declive médio do curso de água principal (m/m). 

De referir, que para o cálculo do tempo de concentração de bacia hidrográficas, existem diversas expressões de vários autores, 

estabelecidas com base em hidrogramas de cheia em bacias hidrográficas com indicação de caudais. A aplicação de diferentes 

equações a um mesmo caso de estudo, resulta geralmente na obtenção de diferentes valores para o tempo de concentração, sendo 

por vezes, essas diferenças bastante significativas. 



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 

 

 

26             VOLUME II | RELATÓRIO BASE 

O método selecionado é considerado adequado ao tipo de bacias hidrográficas em estudo, devido às características fisiográficas das 

mesmas, bem como, devido ao facto de as mesmas apresentarem áreas inferiores a 20 km².  

Os valores obtidos para o tempo de concentração foram devidamente apreciados e ponderados, sendo apresentados no Quadro 2 do 

Anexo 2 – Anexo 1 do Volume III. 

3.1.1.6.3.4/ Período de retorno 

Conforme referido anteriormente, foi considerado um período de retorno de 20 anos (período usualmente aplicado em projetos de 

índole semelhante). 

3.1.1.6.3.5/ Caudais de cálculo 

Para a determinação dos caudais de cálculo a utilizar no dimensionamento dos orgãos de drenagem, utilizou-se a fórmula Racional. 

Fórmula essa, que tem a vantagem de permitir grande controlo sobre os resultados obtidos, uma vez que as variáveis usadas possuem 

significado físico bem definido.  

De referir, que neste caso, métodos mais complexos não garantem melhores resultados, devido à dimensão das bacias em questão.  

O método racional é traduzido pela seguinte equação: 

𝑄 =
𝐶𝑓 ⋅ 𝐶 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝐴

3,6
 

Em que:  

• Q - Caudal de ponta de cheia (m³/s);  

• C - Coeficiente de escoamento;  

• Cf - Coeficiente ajustamento (considerou-se 1 pois o T < 25 anos);  

• I - Intensidade de precipitação para uma duração de chuvada igual ao tempo de concentração da bacia (mm/h);  

• A - Área da bacia hidrográfica (km²). 

O coeficiente de escoamento é um valor adimensional, compreendido entre 0 (solo totalmente permeável) e 1 (solo totalmente 

impermeável). Este coeficiente depende das características e condições de infiltração do solo, diminuindo a capacidade de infiltração 

à medida que a chuvada decorre e o seu teor de humidade aumenta. O coeficiente de escoamento depende também da intensidade 

de precipitação, da proximidade do lençol freático, do grau de compactação do solo, da sua porosidade, do coberto vegetal, da tipologia 

de ocupação, do declive da bacia, do período de retorno, do caudal de cheia que se pretende estimar, etc.  

Tendo por base o tipo de solo, bem como, a afetação do mesmo e o declive, utilizou-se a Tabela 3.5 para a determinação dos valores 

do coeficiente de escoamento a considerar. 

Tabela 3.5 – Coeficientes de escoamento (Adaptado de CHOUPAS, 1995, por Martins, 2000, em Manual de Drenagem em infra-estruturas de 

Transportes e Hidráulica de Pontes, Carlos Matias Ramos) 

Cobertura da bacia Morfologia Declive médio (%) 
Tipo de terreno 

Arenosos Cor argilas e limo Com argila compacta 

Bosques 

Plana 0-5 0,1 0,3 0,4 

Ondulada 5-10 0,25 0,35 0,5 

Montanhosa 10-30 0,3 0,5 0,6 

Pastagens 

Plana 0-5 0,1 0,3 0,4 

Ondulada 5-10 0,15 0,36 0,55 

Montanhosa 10-30 0,22 0,42 0,6 
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Cultivados 

Plana 0-5 0,3 0,5 0,6 

Ondulada 5-10 0,4 0,6 0,7 

Montanhosa 10-30 0,52 0,72 0,82 

 

De referir, que as bacias hidrográficas foram definidas, recorrendo ao levantamento topográfico, bem como, a carta militar de Portugal 

(1:25.000), do Instituto Geográfico do Exército, unindo os pontos elevados que constituem linhas de cumieira relativamente a cada 

bacia hidrográfica.  

A determinação dos caudais de cheia é apresentada no Quadro 2 do Anexo 2 – Anexo 1 do Volume III. 

3.1.1.6.4/ Drenagem transversal 

3.1.1.6.4.1/ Condições gerais 

Para o dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal foi tida em conta toda a água afluente, isto é, foram delimitadas todas 

as bacias hidrográficas das linhas de água que intersectarão os caminhos em questão, bem como, todas as áreas onde o natural 

escoamento será bloqueado pelos novos acessos, deverão também ser determinados todos os seus parâmetros característicos. 

Dos critérios gerais adotados, salientam-se:  

• O sistema de drenagem deverá conduzir sempre que possível superficialmente a água intercetada;  

• Por segurança, face a fenómenos de entupimento ou obstrução, os órgãos de drenagem que servem zonas mais delicadas (zonas 

que causem perigo em caso de deficiente drenagem) encontram-se por vezes sobredimensionados;  

• Foram adotadas inclinações mínimas de 0,5%, de forma a evitar fenómenos de assoreamento, uma vez, que inclinações muito 

reduzidas diminuem a capacidade de autolimpeza dos órgãos de drenagem favorecendo assim o aparecimento deste fenómeno.  

3.1.1.6.4.2/ Passagens hidráulicas 

Após a obtenção dos caudais afluentes a cada passagem hidráulica, é chegada a altura de avaliar a adequação das passagens 

hidráulicas existentes e de determinar as secções das novas passagens hidráulicas. Para tal, foram avaliadas as condições de 

escoamento a jusante que poderiam condicionar o funcionamento das passagens hidráulicas, e, ainda, a altura máxima de água 

admissível a montante das mesmas, sem prejuízo das áreas envolventes.  

Na generalidade, são propostas passagens hidráulicas circulares em betão armado, sendo propostos como diâmetro mínimo tubos 

com Ø200 e máximo Ø800. É proposta apenas uma box-culvert de secção retangular, tendo a mesma 2x2 m.  

Serão previstas proteções de enrocamento na transição das bocas de saída com o terreno natural, devendo as mesmas ser executadas 

com o diâmetro de agregado adequado à velocidade de água expectável à saída de cada passagem hidráulica.  

O enrocamento deverá ser constituído por pedras, devendo pelo menos 50% dos seus elementos apresentar dimensão média igual ou 

superior ao diâmetro da esfera equivalente calculada. 

3.1.1.6.4.3/ Bocas de entrada e saída 

Para a transição entre o corpo das passagens hidráulicas e o terreno natural, é necessária a definição de bocas de entrada e de saída 

adequadas. As mesmas serão em betão armado e executadas de acordo com os pormenores apresentados, devendo as mesmas, ser 

adaptadas para a secção retangular (Box-culvert). 

3.1.1.6.4.4/ Dimensionamento hidráulico 

O dimensionamento hidráulico das secções de controlo, foi executado, com recurso à fórmula de Manning-Strickler, explicitada por: 
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𝑄 =
1

𝑛
⋅ 𝑅

2
3 ⋅ 𝑖

1
2 ⋅ 𝑆 

Sendo:  

• Q - Caudal correspondente ao período de retorno considerado (m³/s); 

• n - Coeficiente de rugosidade Manning (m-1/3.s); 

• S - Área útil da secção (m²); 

• R - Raio hidráulico da secção (m); 

• i - Inclinação (m/m). 

Como se pretende utilizar condutas em betão, o coeficiente de Manning “n” adotado foi de 0,0125 m-1/3.s (segundo Valores do 

coeficiente de Manning em condutas FHWA, 2001).  

A avaliação dos caudais escoados pelas diversas passagens hidráulicas, independentemente da sua geometria, é realizada com base 

na metodologia definida no “Manual de Drenagem em Infraestruturas de Transportes e Hidráulica de Pontes” do LNEC, recorrendo aos 

ábacos (adaptado de FHWA, 2001b) ou por cálculo automático, considerando:  

Tipo de Escoamento I, em que a altura da água à entrada (Hw) e à saída (Tw) satisfazem as condições: 

𝐻𝑤

𝐷
< 1,5 e 

𝑇𝑤

𝐷
≤ 1 

No qual D é o diâmetro da conduta, se circular ou a sua altura se retangular.  

A energia específica a montante (Hw), é obtida por aplicação da equação: 

𝐻𝑤 = 𝐾𝑒 ⋅
𝑽𝟐

𝟐𝒈
+ 𝒉𝒖 +

𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

Na qual hu e V representam a altura de água e a velocidade média do escoamento em regime uniforme e Ke é um coeficiente que 

depende da configuração da obra de entrada do aqueduto, e do material da mesma, tendo-se adotado o valor de Ke = 0,2 para todas 

as passagens. 

Considerou-se que a altura de água a jusante da secção (Tw), era no mínimo igual à altura crítica do escoamento no interior da conduta 

(hu).  

Nos casos em que não foi possível satisfazer a condição do escoamento tipo I, passamos para um escoamento do tipo V: 

𝐻𝑤

𝐷
≥ 1,5 e 

𝑇𝑤

𝐷
≤ 1 

Garantindo sempre que a altura da água a montante da secção (Hw), seja controlada, de forma a não galgar o acesso em estudo, 

prevenindo assim a sua potencial degradação.  

Deste modo, proceder-se-á à escolha das secções a instalar, de forma a que as mesmas assegurem a condução dos caudais de cheia 

estimados para as diversas bacias.  

O Quadro 3 apresentado no Anexo 1.2 do Volume III, reflete o encadeamento de cálculo apresentado até aqui. 
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3.1.1.6.5/ Drenagem longitudinal 

3.1.1.6.5.1/ Condições gerais 

É importante que o sistema de drenagem seja eficiente, de forma, a garantir a segurança do tráfego nos acessos, bem como, para 

garantir a durabilidade dos pavimentos.  

As obras de drenagem longitudinal são concebidas para:  

• Captar e conduzir o escoamento das águas pluviais caídas na plataforma;  

• Captar e conduzir as águas pluviais geradas nos taludes de escavação, de forma a controlar a ação erosiva do escoamento e a 

evitar que essas águas invadam o acesso;  

• Captar e conduzir as águas pluviais geradas nos terrenos adjacentes que drenam em direção ao acesso;  

• Minimizar os problemas decorrentes da afetação quantitativa e qualitativa de aquíferos localizados em zonas adjacentes.  

Devem ter em conta os níveis freáticos da plataforma e os intersectados pelos taludes de escavação.  

As águas recolhidas pelos órgãos de drenagem longitudinal nas vias/plataformas serão descarregadas no terreno natural assim que o 

perfil deixe de estar em escavação e passe a estar em aterro.  

Os órgãos de drenagem longitudinal serão compostos por:  

• Valetas de plataforma. Serão instaladas entre os limites das vias/plataformas e os taludes de escavação e permitirão conduzir as 

águas para fora dos acessos/plataformas. As valetas serão executadas com secção triangular e terão a largura de 0,80 m e a 

profundidade de 0,40 m. As valetas serão revestidas a betão quando ilong ≥ 7%;  

• Coletores laterais. Serão implantados nas imediações de algumas PHs (canais a colocar nos limites das saias dos taludes, de modo 

a encaminhar as linhas de água existentes até às passagens hidráulicas). Estes coletores poderão ser revestidos ou não, consoante 

as velocidades expetáveis para a linha de água. 

3.1.2/ Fundações e estruturas 

3.1.2.1/ Introdução 

Para efeito do desenvolvimento do projeto de execução da fundação do aerogerador, tomou-se por referência os dados 

disponibilizados pelo cliente relativos a um aerogerador de referência com altura de torre de 115 m, diâmetro de rotor de 170 m e 

potencia nominal de 6,0 MW. Preconiza-se uma fundação direta materializada por uma sapata circular em betão armado com 26m de 

diâmetro e altura variável de 0,50 m no bordo a 3,05 m na zona central. No centro da sapata, eleva-se um plinto com uma altura de 

0,60 m e um diâmetro de 6,0 m. 

A fixação da torre à fundação será assegurada pelo anchor-cage que ficará embebido na sapata de betão-armado. O anchor-cage é uma 

peça metálica constituída por uma série de varões distribuídos ao longo de uma circunferência que funcionarão como chumbadouros. 

A torre é posteriormente fixa ao anel superior do anchor-cage (upper template) que ficará fora do pedestal por intermédio de uma 

ligação aparafusada. 

3.1.2.2/ Regulamentação e segurança 

O presente documento verifica que o dimensionamento das fundações dos aerogeradores cumpre com os 

requisitos das verificações de: 
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• Estabilidade global: 

> deslize, 

> derrube; 

• Geotécnicas: 

> capacidade de carga, 

> rigidez rotacional dinâmica, 

> assentamentos; 

• Cálculo orgânico de betão armado: 

> Flexão, Corte; 

> Fadiga; 

> Pressão Local Betão. 

No projeto também foram analisadas as diferentes secções da estrutura em betão-armado ou por via analítica utilizando métodos 

correntes da "Resistência dos Materiais" e da "Teoria das Estruturas", ou por cálculo automático, recorrendo a um modelo de elementos 

finitos. 

O dimensionamento das peças garante que quando estas se encontrem solicitadas pelos respetivos esforços, sejam garantidos os 

níveis de segurança iguais ou superiores aos regulamentares. 

Na análise e dimensionamento da estrutura foram verificados os critérios de segurança aos Estados Limites Últimos e de Utilização, 

de acordo com os critérios preconizados na regulamentação em vigor: 

• IEC61400-1:2019 – “Wind energy generation systems - Part 1: Design Requirements”; 

• Guidelines for the design of wind turbines DNV/RISØ; 

• NP EN 1992-1 – “Eurocódigo 2 - Projeto de estruturas de betão - Parte 1-1: Regras gerais”; 

• NP EN 1997-1 – “Eurocódigo 7 – Projeto Geotécnico - Parte 1: Regras gerais”; 

• NP EN 206-1:2007 – “Betão. Parte1: Desempenho, especificação, produção e conformidade”; 

• Especificações LNEC de apoio à NP EN 206-1; 

• NP ENV 13670-1:2007 – “Execução de estruturas em betão. Parte 1: Regras Gerais”. 

3.1.2.3/ Implantação dos aerogeradores 

As fundações dos aerogeradores serão implementadas segundo as coordenadas geográficas e cotas altimétricas apresentadas na 

Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Coordenadas geográficas dos aerogeradores 

Aerogerador 
Sistema de coordenadas ETRS89/TM06 

X Y Cota Altimétrica do Pedestal 

WTG01 -50 612.7413 -190 465.9588 189,70 

WTG03 -50 461.8228 -192 858.9701 186,50 

WTG04 -50 745.7361 -193 333.2220 192,00 

WTG05 -50 946.8388 -193 895.6566 190,70 

WTG06 -51 457.7351 -193 938.4504 182,00 

WTG07 -51 501.1179 -195 410.0117 134,00 

WTG10 -54 386.5019 -197 630.2535 81,31 
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Aerogerador 
Sistema de coordenadas ETRS89/TM06 

X Y Cota Altimétrica do Pedestal 

WTG11 -54 833.1986 -197 779.3756 73,37 

WTG12 -55 020.2988 -193 808.9524 64,10 

WTG13 -55 632.7206 -193 435.6825 53,00 

WTG14 -56 116.0064 -193 549.2445 48,20 

WTG15 -54 467.9303 -192 011.8350 65,20 

 

A localização dos aerogeradores pode ser observada no Desenho 1.2 – PD do Volume II. 

3.1.2.4/ Caracterização geológico-geotécnica 

3.1.2.4.1/ Enquadramento geológico 

Com base na Notícia Explicativa e na Carta Geológica de Portugal, folha 42-C de Santiago do Cacém, constata-se que os aerogeradores 

estão localizados em litologias distintas. As unidades geológicas que estão na base dos aerogeradores (WTG) são, do mais antigo para 

o mais recente, a “Formação de Mira” (HMi) de idade Carbónica (andar Namuriano com cerca de 313-326 Ma) e as “areias com seixos 

de planície litoral” (PQ) do Plio-Plistocénico (entre 5,3 Ma e 12 ka). 

A Formação de Mira é constituída por sequências turbidíticas, com alternâncias entre xistos e grauvaques (grãos de quartzo, feldspato 

ou fragmentos líticos inseridos numa matriz argilosa), comumente designado por xistograuvaque. As bancadas apresentam espessuras 

centimétricas a decimétricas, sendo que os xistos apresentam uma estratificação mais fina (Oliveira & Brandão, 2007), organizados 

em sequências rítmicas e monótonas, denominando-se por fácies “flysch”. 

Os depósitos Plio-Plistocénicos são, geralmente, constituídos por areias alaranjadas e avermelhadas, com presença de seixos de 

quartzo e de xisto e fragmentos de arenitos avermelhados, por vezes com calhaus rolados de quartzo de grandes dimensões. Podem 

apresentar localmente argilitos, concreções carbonatadas e pisólitos (formações semelhantes a oólitos, mas com dimensões 

superiores) ferruginosos. 

3.1.2.4.2/ Prospeção geotécnica 

O dimensionamento da presente estrutura de suporte foi elaborado tendo em conta os resultados da campanha de prospeção 

geotécnica realizada pela Geoalgar. 

A prospeção geotécnica consistiu na realização de 12 sondagens mecânicas à rotação, acompanhadas de ensaios SPT (Standard 

Penetration Test) e na abertura de poços de reconhecimento com recolha de amostras de solo, bem como a realização de ensaios CBR 

“in situ”. 

As sondagens mecânicas foram realizadas segundo as coordenadas geográficas e cotas altimétricas apresentadas na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Coordenadas geográficas das sondagens 

Sondagem 
Sistema de coordenadas ETRS89/TM06 

E N Cota Altimétrica do Terreno Natural no Relatório Geotécnico 

S01 -50 612.741 -190 465.959 190,20 

S03 -50 464.701 -192 942.491 186,10 

S04 -50 737.534 -193 341.141 191,10 

S05 -50 956.045 -193 906.439 191,10 

S06 -51 491.680 -193 964.420 179,00 

S07 -51 489.270 -195 406.970 137,50 

S10 -54 388.102 -197 630.239 81,45 
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Sondagem 
Sistema de coordenadas ETRS89/TM06 

E N Cota Altimétrica do Terreno Natural no Relatório Geotécnico 

S11 -54 832.706 -197 780.181 72,98 

S12 -55 020.905 -193 809.547 63,79 

S13 -55 633.730 -193 436.674 52,73 

S14 -56 117.016 -193 550.236 48,30 

S15 -54 468.931 -192 011.826 64,28 

 

Verifica-se que algumas das sondagens não foram executadas no centro da localização prevista para os aerogeradores, havendo as 

diferenças discriminadas na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Diferenças altimétricas e planimétricas 

Sondagem 

Sistema de coordenadas 

ETRS89/TM06 Distância altimétrica entre o terreno natural no 

levantamento topográfico e na sondagem (m) 

Distância planimétrica entre a 

sondagem e o centro do aerogerador 

(m) 
Cota Altimétrica do Terreno Natural 

no Levantamento Topográfico 

S01 190,21 0,01 0,00 

S03 190,48 4,38 83,57 

S04 192,80 1,70 11,40 

S05 192,00 0,90 14,18 

S06 184,00 5,00 42,74 

S07 135,31 -2,19 12,23 

S10 81,01 -0,44 1,60 

S11 73,00 0,02 0,94 

S12 63,89 0,10 0,85 

S13 52,66 0,07 1,41 

S14 48,10 -0,20 1,42 

S15 64,31 0,03 1,00 

 

Foram ainda executados trabalhos de prospeção geofísica, com o levantamento de 19 perfis de resistividade elétrica, 12 perfis de 

sísmica de refração/MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) e 20 medições de resistividade térmica. 

Durante a execução das sondagens mecânicas, nas localizações WTG10 a WTG15, foram reconhecidas essencialmente areias médias 

a grosseiras, com um conteúdo em silte variável, pertencentes às “areias com seixos de planície litoral” (PQ), com níveis de 

compactação mediano a muito elevado. Estes sedimentos apresentam uma coloração alaranjada e, por vezes, esbranquiçadas, 

amareladas e acastanhadas. Raramente ocorrem níveis em seixo, e quando ocorrem, são de natureza quártzica e quase sempre rolados. 

Esta formação foi intersetada até uma profundidade máxima de 21,0 m. 

Abaixo destes depósitos sedimentares surge a “Formação de Mira: turbiditos (xistos e grauvaques)”, materializada neste local por 

xistos castanhos e negros grafitosos, medianamente a muito alterados, com fraturas próximas a muito próximas, ocorrendo zonas 

decompostas. Esta Formação foi reconhecida até uma profundidade máxima de 24 m. 

Já nas localizações WTG01 a WTG07, a formação rochosa é de imediato intersetada. 

A terra vegetal apresenta uma espessura aproximada de 0,20 m e tem um caráter silto-arenoso nas localizações WTG10 a WTG15, 

enquanto nas localizações WTG01 a WTG07 esta camada é, essencialmente, argilosa. 

3.1.2.4.3/ Enquadramento do potencial sísmico 

O local em estudo para a ação sísmica afastada (Tipo 1) e próxima (Tipo 2), insere-se na zona sísmica 1.3 e 2.3 a que correspondem 

valores de aceleração máxima de referência (agR) de 1,5 e 1,7 m/s2, respetivamente. Aquelas grandezas podem ser determinadas para 

diferentes períodos de retorno através de coeficientes de importância (γΙ) que traduzem a importância da construção. 
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Dadas as suas características, a presente obra enquadra-se numa classe de importância II (estruturas correntes). Para a determinação 

dos efeitos da ação dos sismos, tendo em conta o cenário geológico presente, deverão ser considerados dois tipos de terreno. Para os 

aerogeradores WTG01, WTG03, WTG04, WTG05, WTG06, WTG07e WTG15, deverá ser considerado um terreno do tipo A (Rocha ou outra 

formação do tipo rochoso, que inclua no máximo 5m de material mais fraco à superfície) e para os restantes aerogeradores (WTG10, 

WTG11, WTG12, WTG13 e WTG14) deverá ser considerado um terreno do tipo B (depósitos de areia muito compacta, de seixo ou de 

argila muito rija, com uma espessura, de pelo menos, várias dezenas de metros caracterizados por um aumento gradual das 

propriedades mecânicas com a profundidade). 

3.1.2.4.4/ Parametrização geotécnica 

A definição dos parâmetros geotécnicos das formações ocorrentes resulta da aplicação de correlações suportadas nos valores de NSPT, 

normalmente utilizadas na mecânica de solos. Essa parametrização no âmbito da mecânica das rochas, baseou-se no critério de rotura 

Hoek-Brown, ao qual se aplicou posteriormente as envolventes de rotura Mohr-Coulomb. 

Na Tabela 3.9, consta uma estratificação simplificada do terreno existente, a descrição litológica, os parâmetros geomecânicos e as 

respectivas tensões admissíveis, para cada posição. 

Tabela 3.9 – Parâmetros geomecânicos 

Posição 
Profundaidade 

(m) 
Litologia NSPT Peso volúmico y (kN/m3) 

Ângulo 

de 

atrito φ 

(º) 

Coesão efetiva c’ 

(kPa) 

σadm 

(kPa) 

WTG01 
<4,50 X-G (W5-4) 34-42 20 32-35 0-20 250-300 

>4,50 X-G (W4-3) 60 22 40 100 450 

WTG03 
<3,00 X-G (W5-4) 37 20 32-35 0-20 250-300 

>3,00 X-G (W4-3) 60 22 40 100 450 

WTG04 >1,50 X-G (W4-3) 60 22 40 100 450 

WTG05 >1,50 X-G (W4-5) 60 21 38 80 400 

WTG06 
<3,00 X-G (W5-4) 25 20 32-35 0-20 250 

>3,00 X-G (W4-5) 60 21 38 80 400 

WTG07 >1,50 X-G (W4-5 60 21 38 80 400 

WTG10 >1,50 SM muito compacta 60 19 40 0 350 

WTG11 
<3,00 SM mdi compacta 18 18 20-32 0 150 

>3,00 SM compacta 35-60 19 35-40 0 350 

WTG12 
<7,50 SM muito compacta 60 19 40 0 300-400 

>7,50 X-G (W 3-4) 60 22 45 100 450 

WTG13 
<7,50 SM compacta 18-28 19 30-35 0 150-200 

>7,50 X-G (W 3-4) 60 22 45 100 450 

WTG14 
<9,00 SM compacta 18-44 19 33-35 0 150-250 

>9,00 X-G (W4) 60 22 45 100 450 

WTG15 
<5,0 SM compacta 16-52 19 33-35 0 150-250 

>5,0  X-G (W3-4) 60 22 45 100 450 

Legenda: X-G – Maciço Xisto-Grauváquico; SM – Areia Siltosa. 

 

As condições que se prevêem encontrar à cota de fundo da fundação encontram-se no Anexo 1.3 do Volume III, estando resumidas 

na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Parâmetros geomecânicos previstos à cota de fundo da fundação 

Posição 
Profundaidade 

(m) 
Litologia NSPT 

Peso volúmico y 

(kN/m3) 

Ângulo de 

atrito φ (º) 

Coesão efetiva 

c’ (kPa) 

Módulo de corte, 
G0 (MPa) 

σadm 

(kPa) 

WTG01 4,16 X-G (W4-3) 34 20 32 0 1330 
250-

300 

WTG03 7,63 X-G (W3-4) 60 22 40 100 800 450 

WTG04 4,45 X-G (W3-4) 42 22 35 20 290 450 
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Posição 
Profundaidade 

(m) 
Litologia NSPT 

Peso volúmico y 

(kN/m3) 

Ângulo de 

atrito φ (º) 

Coesão efetiva 

c’ (kPa) 

Módulo de corte, 
G0 (MPa) 

σadm 

(kPa) 

WTG05 4,95 X-G (W4-5) 60 21 38 80 290 400 

WTG06 5,65 X-G (W4-5) 60 21 38 80 400 400 

WTG07 4,96 X-G (W4-5) 60 21 38 80 930 400 

WTG10 3,35 
SM muito 

compacta 
60 19 40 0 260 350 

WTG11 3,28 SM compacta 35 19 35 0 250 350 

WTG12 3,44 
SM muito 

compacta 
60 19 40 0 270 

300-

400 

WTG13 3,31 SM compacta 
18-

28 
19 30-35 0 150 

150-

200 

WTG14 3,55 SM compacta 
33-

44 
19 33-35 0 290 

150-

250 

WTG15 2,76 SM compacta 
16-

23 
19 33-35 0 140 

150-

250 

 

No dimensionamento e cálculo da fundação, consideraram-se os parâmetros geotécnicos presentes na Tabela 3.11. 

Tabela 3.11 – Parâmetros geotécnicos 

Peso Específico 

(kN/m3) 

Coesão drenada, c’,k 

(kPa) 

Ângulo de Atrito, φ’,k 

(º) 

Coesão não drenada, cu,k 

(kPa) 

Módulo de corte, G0 

(MPa) 

σadm 

(kPa) 

18 0 30 95 150 >150 
 

3.1.2.4.5/ Monitorização do nível freático 

De forma a monitorizar eventuais níveis de água e a sua evolução, foram instalados piezómetros nas sondagens onde foi detetada a 

presença de água durante os trabalhos de furação. 

Antecedendo as leituras definitivas, os piezómetros foram esgotados com recurso a uma bomba submersível, de forma a provocar um 

rebaixamento do nível de água e posterior recuperação, eliminando qualquer influencia de águas residuais resultantes da operação 

de furação. 

Na Tabela 3.12 apresentam-se as profundidades dos níveis de água medidos, 2 dias após o esgotamento dos piezómetros. 

Tabela 3.12 – Leituras realizadas nos piezómetros instalados 

Sondagem Cota altimétrica do topo do piezómetro (m) Data do registo Profundidade nível água (m) Cota altimétrica nível água 

S10 81,45 27/01/2021 13,20 68,25 

S11 71,98 27/01/2021 4,90 68,08 

S12 63,79 27/01/2021 5,20 58,59 

S13 52,73 27/01/2021 4,30 48,43 

S14 48,30 27/01/2021 5,45 42,85 

S15 64,28 27/01/2021 5,80 58,48 

 

Face aos níveis de água registados abaixo do nível da fundação, preconiza-se uma fundação sem ter em consideração o efeito de 

subpressões hidrostáticas. Tal carece ainda de validação com a monitorização das leituras ao longo do tempo, e deverá ser tido em 

consideração antes do início dos trabalhos de construção. 

3.1.2.5/ Materiais 

Todos os materiais de construção deverão ter em conta a legislação Portuguesa e Europeia em vigor. 
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3.1.2.5.1/ Tempo de vida útil do projeto 

Para efeitos de durabilidade dos materiais, estabeleceu-se um tempo de vida útil da estrutura de 50 anos. 

É de notar, no entanto, que o plano de cargas do aerogerador é válido para o período de ação do vento limitado a uma vida útil do 

equipamento de 20 anos, pelo que a fundação só deverá estar em funcionamento com referência a este período. 

3.1.2.5.2/ Betão 

Consideraram-se as seguintes classes de resistência e de exposição para o betão, conforme se apresenta na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13 – Quadro de materiais - Betões 

Elemento Classe de Betão Recobrimento (mm) Exp. Ambiental Cloretos Dmáx (mm) Consistência 

Pedestal C50/60 40 XA2 Cl 0,40 16 S3 

Sapata C35/45 40/75 XA2 Cl 0,40 22 S3 

Limpeza C16/20 - - Cl 1.0 - S3 

 

O recobrimento das armaduras inferiores da sapata será de 50 mm, o que garantirá uma proteção efetiva a estas armaduras. 

Todos os betões em contato com o terreno terão um aditivo hidrófugo. Será previsto ainda o emprego de hidrófugos de superfície em 

todos os elementos. 

Os betões a empregar deverão ser estudados de modo a serem reduzidos os fenómenos de fluência, retração e de libertação de calor 

de hidratação, pelo que o estudo de composição de betões deverá ter em conta estes princípios. Usar cimento com baixo calor de 

hidratação tipo CEM III. 

Em referência aos acabamentos: 

• As juntas de betonagem deverão ser tratadas com "MasterSeal 920", ou equivalente; 

• O betão no topo e lateral do pedestal deve ter um acabamento à talocha; 

• A interface entre o anchor cage e o betão do pedestal deverá ser executada de acordo com os pormenores do presente projeto, e 

de acordo com as especificações do fabricante do material de selagem. O Empreiteiro deverá também ter em conta eventuais 

especificações de selagem do fabricante do aerogerador; 

• A restante área da fundação deverá ser tratada com duas demãos cruzadas de "Shell Flintkote", ou as necessárias para a 

materialização de uma camada opaca homogénea. O Empreiteiro poderá utilizar um produto alternativo que permita um 

tratamento de impermeabilização equivalente, devendo este ser alvo de aprovação prévia por parte do Projetista/Fiscalização; 

• A conexão entre o pedestal e a torre deve ser protegido por um sistema isolante: Triflex Towersafe, Sikalastic MTC Protection System 

ou outro com características similares. 

3.1.2.5.3/ Aço 

Para os elementos metálicos, consideraram-se os materiais da Tabela 3.14 com as respetivas classes de resistência e características. 

Tabela 3.14 – Quadro de materiais - aço 

Elemento Designação Tensão de Cedência (MPa) Tensão de Rotura (MPa) 

Armadura Passiva A500 NR 500 435 
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3.1.2.5.4/ Grout 

O grout utilizado deve ser de alta resistência, de retração compensada capaz de transmitir e suportar tensões dinâmicas e com 

resistência à fadiga comprovadas. 

Para as diferentes verificações estruturais, é necessária uma resistência mínima do grout de 100 MPa. (C100/115). Será utilizado 

Masterflow 9400 (BASF) ou outro com características similares. 

3.1.2.6/ Ações e combinações 

3.1.2.6.1/ Ações 

Neste projeto foram considerados os seguintes conjuntos de ações: 

• Ações resultantes do peso próprio da fundação e do terreno; 

• Ações que a torre exerce na fundação fornecidas pelo fabricante. 

Indicam-se, seguidamente, as ações consideradas na análise e dimensionamento. 

3.1.2.6.1.1. Ações resultantes do peso próprio 

No que se refere ao peso próprio associado à fundação, foram considerados os pesos específicos dos materiais constantes na Tabela 

3.15. 

Tabela 3.15 – Peso específico dos materiais 

Material Peso específico (Kn/m3) 

Betão armado 25 

Aterro 18 (mínimo) 

Água 9,81 
 

3.1.2.6.1.2. Ações fornecidas pelo fabricante 

As ações fornecidas pelo fabricante do aerogerador constam do documento “PCD SG6.0-170 Foundation Loads T115-50A 

D2370721/005, 2020-10-01” e encontram-se em conformidade com IEC 61400. Estas incluem a contribuição dos coeficientes parciais 

de segurança, que são também indicados pelo fabricante e encontram-se aplicadas na base da torre. Assim as ações devem ser 

transpostas para a base da fundação onde se torna necessário proceder às verificações de estabilidade e geotécnicas. 

O plano de cargas sísmico não foi fornecido pelo fabricante do aerogerador, logo a ação sísmica não foi considerada nesta fase do 

projeto. Dado o carácter de elevada flexibilidade da estrutura da torre do aerogerador, com frequências inferiores a 0.5 Hz, é expectável 

que a ação sísmica não seja condicionante no dimensionamento da fundação. No entanto, é necessário que o plano de cargas seja 

revisto por parte do fornecedor da Turbina para inclusão das cargas sísmicas atuantes e respetiva forma de combinação concomitante 

da ação sísmica com a ação do vento. A fundação deverá ser revista quando esse plano de cargas sísmicas for disponibilizado. 

De seguida, apresentam-se as cargas fornecidas (Tabela 3.16 à Tabela 3.20) e um esquema do ponto de aplicação (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 – Ponto de aplicação das ações fornecidas pelo fabricante 

 

Tabela 3.16 – Cargas em condições extremas 

Load case Load factor Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Fxy (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) Mxy (kNm) 

dlc14_v10.0_p_270 1.35 1607.34 9.68 -7480.64 1607.37 11618.33 195706.93 2397.49 196051.19 

dlc14_v10.0_p_270 1 1195.78 7.17 -6799.56 1195.8 8913.45 147665.41 1776.25 147934.21 

 

Tabela 3.17 – Cargas em serviço 

Load case Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Fxy (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) Mxy (kNm) 

dlc14_v10.0_p_270 1190.62 7.17 -5541.21 1190.65 8606.17 144968.1 1775.92 145223.1 

 

Tabela 3.18 – Cargas Quasi-Permanentes 

 

 

Tabela 3.19 – Cargas equivalentes de fadiga 

 Load factor m Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) 

Tower Bottom 1 4 571.4 350.4 173.79 21840.29 40317.06 10044.47 

Tower Bottom 1 7 569.2 353.15 173.8 27368.81 50519.5 10577.7 

 

Tabela 3.20 – Cargas de fadiga (valores médios) 

Load factor Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) 

1 476.14 -5.31 -6685.65 4563.47 57073.51 183.39 

 

Em que Mxy e Fxy são, respetivamente, o momento fletor e a força horizontal aplicados à cota onde são fornecidas as cargas (na base 

da torre). 

pf = 0.01000 Tower loads at section 

Section Height from bottom (m) Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Fxy (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) Mxy (kNm) 

0 1006.8 119.23 1007.39 -6620.58 17787.91 119916.44 120238.99 4810.11 
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Relativamente às ações de fadiga, estas vêm na forma de cargas equivalentes e cargas médias, e a verificação da segurança deve ser 

realizada atendendo a um número de ciclos de carregamento de N = 107. 

3.1.2.6.2/ Combinações 

3.1.2.6.2.1. Estados limite e coeficientes parciais de segurança 

As ações resultantes do peso próprio da estrutura e as ações fornecidas pelo fabricante são combinadas do seguinte modo mediante 

o estado limite considerado. 

• Estados Limites Últimos 

𝑆𝑑 = ∑ 𝛾𝑔𝑖  𝑆𝐺𝑖𝑘

𝑚

𝑖=𝑖

+ ∑ 𝛾𝑞𝑖  𝑆𝑄𝑖𝑘

𝑛

𝑗=

 

Os coeficientes parciais de segurança γgi e γqi, para ações permanentes e variáveis respetivamente, e os coeficientes parciais relativos 

aos parâmetros do terreno para os estados limite tipo STR (verificação estrutural) e GEO (capacidade resistente do terreno) são 

indicados na Tabela 3.21 para as 2 combinações de acordo com o EC7. 

Tabela 3.21 – Coeficientes parciais de segurança para estados limite STR e GEO 

Combinação 
Ações permanentes (ggi) Ações variáveis (gqi) Propriedades do terreno (gM) 

Desfavoráveis Favoráveis Desfavoráveis tg(ϕ’) c’ cu 

STR 1,35 1,00 1,35 / 1,10 1,00 1,00 1,00 

GEO 1,00 1,00 1,30 / 1,10 1,25 1,25 1,40 

 

Os coeficientes parciais de segurança em relação ao estado limite tipo EQU (estabilidade global) são os indicados na Tabela 3.22, de 

acordo com o EC7. 

Tabela 3.22 – Coeficientes parciais de segurança para estado limite EQU 

Ações permanentes (ggi) Ações variáveis (gqi) Propriedades do terreno (gM) 

Desfavoráveis Favoráveis Desfavoráveis Favoráveis tg(ϕ’) c’ cu 

1,10 0,90 1,35 / 1,10 0,00 1,25 1,25 1,40 

 

Em relação ao estado limite tipo UPL (levantamento da sapata), os coeficientes parciais de segurança são os presentes na Tabela 3.23 

de acordo com o EC7. 

Tabela 3.23 – Coeficientes parciais de segurança para estado limite UPL 

Ações permanentes (ggi) Ações variáveis (gqi) Propriedades do terreno (gM) 

Desfavoráveis Favoráveis Desfavoráveis tg(ϕ’) c’ cu 

1,10 0,90 1,35 / 1,10 1,25 1,25 1,40 

 

De referir que os coeficientes parciais de segurança do EC7 referentes apenas às ações desfavoráveis não foram utilizados uma vez 

que o fabricante do aerogerador fornece coeficientes de majoração para as ações. 
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• Estado Limite de Serviço 

𝑆𝑑 = ∑ 𝑆𝐺𝑖𝑘

𝑚

𝑖=𝑖

+ ∑ 𝑆𝑄𝑖𝑘

𝑛

𝑗=

 

• Estado limite de fadiga 

𝑆𝑑 = ∑ 𝑆𝐺𝑖𝑘

𝑚

𝑖=𝑖

+ ∑ 𝛾𝑓𝑎𝑡,𝑖  𝑆𝑄𝑖𝑘

𝑛

𝑗=

 

O coeficiente parcial relativo à verificação do estado de fadiga γfat ,i adotado foi de 1.00. 

3.1.2.7/ Verificação da estabilidade 

O dimensionamento e a verificação da estabilidade da estrutura foram realizados de acordo com a teoria de estruturas e resistência 

dos materiais com o auxílio de folhas de cálculo automático. 

Para uma estrutura desta natureza, a análise contempla a componente de equilíbrio global, designada por EQU, a componente 

geotécnica, designada por GEO e a componente estrutural, designada por STR. 

3.1.2.7.1/ Verificações de estado limite último – STR e GEO 

A estabilidade em relação aos Estados Limite Últimos tipo STR e GEO foi calculada em termos de esforços com base na condição: 

𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 

Em que Sd e Rd designam respetivamente os valores de dimensionamento do esforço atuante e do esforço resistente. 

3.1.2.7.1.1/ Área efetiva 

Para o cálculo de tensões no solo utiliza-se o conceito de área efetiva com dimensões efetivas, de acordo com a metodologia dada no 

documento “Guidelines for the design of wind turbines DNV/RISØ”. 

 
Figura 3.11 – Geometria das sapatas circulares com área efetiva da fundação sombreada 
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3.1.2.7.1.2/ Correção do momento torsor 

Segundo a cláusula 8.2.1 do documento “Guidelines for the design of wind turbines DNV/RISØ”, quando um momento torsor Mz é aplicado 

numa fundação de um aerogerador concomitante com uma força vertical V, uma força horizontal H e o momento Mxy, a interação 

destas forças deve ser tida em conta. Deste modo a força horizontal H deve ser corrigida pelo efeito do momento torsor sobre esta 

obtendo-se uma força horizontal corrigida por este momento chamada H’. 

Por todo o exposto acima, o conjunto de forças a considerar para as verificações geotécnicas será V, H’ y Mxy. A expressão recomendada 

para calcular a força horizontal equivalente é a seguinte: 

𝐻′ =
2 ⋅  𝑀𝑧

𝑙𝑒𝑓𝑓
+ √𝐻2 + (

2 ⋅  𝑀𝑧

𝑙𝑒𝑓𝑓
)

2

 

Em que: 

• H’ – força horizontal equivalente; 

• H – força horizontal aplicada à fundação; 

• Mz – momento torsor aplicado à fundação; 

• Leff – comprimento efetivo da fundação calculado segundo o ponto 3.1.2.6.1.1. 

3.1.2.7.1.3/ Capacidade de carga 

Segundo o Eurocódigo 7 a capacidade de carga calcula-se de acordo com a fórmula analítica de Brinch-Hansen, cujo resultado é a 

soma das três parcelas que representam a contribuição de cada componente de suporte. 

• A sobrecarga existente ao nível da fundação q0; 

• A coesão do terreno c; 

• O peso próprio g. 

Segundo a expressão: 

𝑞ℎ = 𝑐 ⋅ 𝑁𝑐 ⋅ 𝑑𝑐 ⋅ 𝑠𝑐 ⋅ 𝑖𝑐 ⋅ 𝑡𝑐 + 𝑞0 ⋅ 𝑁𝑞 ⋅ 𝑑𝑞 ⋅ 𝑠𝑞 ⋅ 𝑖𝑞 ⋅ 𝑡𝑞 +
1

2
⋅ B∗ ⋅ γ ⋅ 𝑑γ ⋅ 𝑠γ ⋅ 𝑖γ ⋅ 𝑡γ 

Em que: 

• qh – resistência vertical do solo; 

• c – coesão do terreno (drenada ou não drenada dependendo da situação ser a longo ou a curto prazo respetivamente); 

• q0 – sobrecarga vertical à cota da base da fundação; 

• γ – peso específico do terreno na base da fundação; 

• B* – largura equivalente da fundação; 

• Nc; Nq; Nγ – fatores de capacidade de carga; 

• dc; dq; dγ – coeficientes de correcção de profundidade; 

• sc; sq; sγ – coeficientes de correcção de forma; 

• ic; iq; iγ – coeficientes de correcção de inclinação de carga; 

• tc; tq; tγ – coeficientes de correcção de proximidade de taludes. 

Esta fórmula permite o cálculo da tensão vertical admissível tanto para as condições a longo como a curto prazo (condições drenadas 

e não drenadas respetivamente). 
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Para esta fase do projeto as fundações foram colocadas a 4,0 m de distância da crista do talude de forma a não condicionar a 

estabilidade do mesmo, não tendo sido utilizados os coeficientes de correção de proximidade de taludes no cálculo. Caso venha a 

revelar-se necessário em fase de construção, deverá ser realizada uma análise mais detalhada à estabilidade dos taludes. 

3.1.2.7.2/ Verificações de estado limite último – tipo QUE 

3.1.2.7.2.1/ Deslizamento 

A metodologia de verificação de segurança consiste na determinação da relação entre as forças estabilizadoras (Festabilizadora) e as forças 

desestabilizadoras (Fdesestabilizadora). Para condições drenadas, a verificação de segurança é a seguinte: 

𝐹𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
=

𝐹𝑣 ×
tan ɸ′
1.25

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
≥ 1.0 

Onde FV corresponde à totalidade das forças verticais aplicadas e Fdesestabilizadora refere-se à totalidade das forças horizontais aplicadas. 

Para condições não drenadas do terreno, a verificação ao deslizamento procede-se da seguinte forma. 

𝐹𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
=

𝐴′ ×
𝐶𝑢

1.25
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

≥ 1.0 

Em que A’ corresponde à área efetiva Aeff segundo o ponto 3.1.2.6.1.1 deste documento. 

3.1.2.7.2.2/ Derrube 

O procedimento de verificação de segurança consiste na determinação da relação entre os momentos fletores estabilizadores 

(Mestabilizador) e os momentos fletores desestabilizadores (Mdesestabilizador) resultantes em relação ao CIR (Centro Instantâneo de Rotação) 

da seguinte forma. 

𝐹𝑆𝐷𝑒𝑟𝑟𝑢𝑏𝑒 =
𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
≥ 1.0 

 
Figura 3.12 – Mecanismo de derrube da fundação 

 

O momento desestabilizador e quantificado no centro interno de rotação pelo que o momento resultante tem de ser transportado 

para a base da sapata, uma vez que as cargas fornecidas pelo fabricante se referem a secção na base da torre. 
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3.1.2.7.3/ Verificações de estado limite último – tipo UPL 

O critério de levantamento consiste na limitação da área ativa da fundação (área da fundação em contacto com o terreno). A segurança 

é verificada se for garantida uma área ativa de pelo menos 50% para a combinação de ações de cargas extremas, 80% para as cargas 

em serviço, e 100% para a combinação de ações do vento que tenham 1% de probabilidade de excedência na vida útil do aerogerador. 

3.1.2.7.4/ Rigidez rotacional e rigidez vertical 

A rigidez rotacional é a constante que relaciona o momento atuante com o ângulo de rotação, segundo os procedimentos indicados 

na secção 8.4 do documento “Guidelines for the design of wind turbines DNV/RISØ”. 

A rigidez rotacional obtém-se a partir dos dados geométricos e do módulo de corte do terreno G. 

𝐾𝑅 =
8𝐺𝑅3

3(1 − 𝑣)
 

A rigidez vertical, é a constante que relaciona a tensão no solo e o assentamento, e obtém-se a partir da seguinte fórmula. 

𝐾𝑉 =
4𝐺𝑅

1 − 𝑣
 

Em que: 

• R – raio da fundação; 

• ν – coeficiente de Poisson do solo; 

• G – módulo de corte do solo. 

Para este tipo de estruturas é essencial determinar a rigidez rotacional e rigidez vertical dinâmicas (ou instantâneas) para pequenas 

deformações (na ordem dos 10-5 aos 10-3), de modo a evitar fenómenos de ressonância no aerogerador. Esta verificação é feita apenas 

para o caso de carga quasi-permanente quando toda a área da fundação se encontra em contacto com o terreno. 

Durante os trabalhos de prospeção geotécnica foram executados perfis de refração sísmica e MASW. A partir destes ensaios é possível 

determinar os módulos de corte iniciais (ou máximos) do terreno para pequenas deformações (na ordem dos 10-6). 

Como o intervalo de deformação para aerogeradores é da ordem dos 10-5 aos 10-3, as curvas típicas da degradação do módulo de corte 

com a deformação permitem as seguintes conversões. 

𝐺𝑑𝑦𝑛 = 0.35 × 𝐺𝑚𝑎𝑥 

O valor mínimo da rigidez rotacional dinâmica especificado pelo fabricante é o representado na Tabela 3.24. 

Tabela 3.24 – Rigidez rotacional mínima 

WTG SG 6.0-170 T115-50A 

Minimum rotational stiffness of the foundation 1.5E+11 Nm/rad 

 

Adicionalmente, como verificação, também se determinará a rigidez rotacional dinâmica a partir de modelos numéricos de elementos 

finitos. 
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3.1.2.7.5/ Verificações de estado limite de utilização 

Devem ser verificadas as condições que se seguem ao nível das tensões no betão para as combinações característica e quase 

permanente de ações, e nas armaduras para a combinação rara. 

𝜎𝐶,𝐶𝐻𝑅 ≤ 60%𝑓𝑐𝑘 

𝜎𝐶,𝑄𝑃 ≤ 45%𝑓𝑐𝑘 

𝜎𝑆,𝐶𝐻𝑅 ≤ 80%𝑓𝑠𝑦𝐾 

Adicionalmente, é assegurada o cumprimento dos limites impostos relativos à fendilhação e à deformação da estrutura. 

3.1.2.7.6/ Verificações do estado limite de fadiga 

Considera-se que a resistência à fadiga é assegurada nas armaduras, se a variação de tensão única calculada com base nas curvas S-

N propostas pelo Eurocódigo 2 abaixo apresentadas cumprir a condição seguinte. 

𝛾𝐹,𝑓𝑎𝑡 ⋅ ∆σ𝑆,𝑒𝑞𝑢(𝑁 ∗) ≤ ∆σ𝑅𝑠𝑘(𝑁 ∗)/𝛾𝑠,𝑓𝑎𝑡 

O cálculo deve ser realizado assumindo a hipótese de seções fendilhadas. 

 
Figura 3.13 – Curva S-N genérica e valores de cálculo para as armaduras 

 

Em que γF,fat e γS,fat tomam o valor de 1,00 e 1,15 respetivamente. Δσ(S,equ) (N*) representa a variação de tensão em relação ao dano 

provocado pela ação que promove o estado de fadiga no elemento, atendendo a um número de ciclos de carga de N*. Δσ(Rsk) (N*) 

corresponde à variação de tensão resistente calculada pelas curvas SN. Em relação ao betão, a resistência à fadiga é assegurada nas 

zonas de compressão se for cumprida a condição que se segue. 

𝜎𝐶,𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑎𝑡
≤ 0.5 + 0.45 ×

𝜎𝐶,𝑚𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑑,𝑓𝑎𝑡
 

≤ 0.9 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 ≤ 50 𝑀𝑃𝑎 

≤ 0.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑐𝑘 > 50 𝑀𝑃𝑎 

Em que: 

• σc,max corresponde à tensão de compressão máxima numa fibra sob a combinação de ações frequente; 

• σc,min corresponde à tensão de compressão mínima numa fibra sob a combinação de ações frequente; 

• Fcd,fat diz respeito ao valor de cálculo da resistência à fadiga do betão. 
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3.1.2.8/ Geometria e estabilidade 

3.1.2.8.1/ Geometria 

 
Figura 3.14 – Definição geométrica da fundação 

 

 
Figura 3.15 – Esquema da sapata 
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Tabela 3.25 – Dimensões e pesos da sapata (consultar abreviaturas na Figura 3.15) 

B (m) 26,0 

Bo (m) 6,0 

H1 (m) 0,50 

H2 (m) 3,05 

Hf (m) 3,50 

H3 (m) 0,15 

Volume de betão (m3) 862 

Volume de terras (m3) 2081 

PPsapata (kN) 21547 

PPterreno (kN) 18087 

Φ’,k (°) 30 

Cu,k (kPa) 95 

γ (kN/m3) 18 
 

3.1.2.8.2/ Casos de carga, área efetiva e tensões, área de contacto no terreno, capacidade de carga, deslize e 

derrube 

As tabelas com as verificações para os diferentes casos associados às ações enumeradas neste subcapítulo encontram-se no Anexo 

1.4 do Volume III. 

3.1.2.8.3/ Rigidez rotacional e rigidez vertical 

Deverá ser garantido um determinado valor para a rigidez rotacional da fundação, para que seja válido o modelo dinâmico de obtenção 

de ações e de forma a evitar fenómenos de ressonância. Segundo as indicações do fabricante, deverá ser garantida uma rigidez mínima 

de 150 GN.m/rad. 

O cálculo do G0 min necessário para garantir a rigidez rotacional de 150 GNm/rad é realizado segundo as equações apresentadas no 

ponto 3.1.2.7.4/. 

Tabela 3.26 – Verificação da rigidez rotacional da fundação 

G0 min (MPa) r (m) v Rigidez Rotacional Mínima (GN.m/rad) 

60 13 0,30 150 

 

De acordo com o relatório de geotécnico, verifica-se que para qualquer estrato de terreno onde se vai fundar a fundação, o módulo 

de corte do terreno mínimo existente é 140 MPa (valores indicados na Tabela 14 do Anexo 1.3 do Volume III), o que é superior aos 

60 MPa necessários para garantir uma rigidez rotacional mínima de 150 GNm/rad, pelo que se considera verificado este parâmetro. 

O cálculo da rigidez vertical mínima dinâmica e estática a incluir no modelo de elementos finitos para verificação da rigidez rotacional 

é realizado segundo as equações apresentadas no ponto 3.1.2.7.4/ deste relatório. 

Tabela 3.27 – Cálculo da rigidez vertical da fundação 

G dyn min (MPa) r (m) v kv dyn min (MPa/m) kv stat min (MPa/m) 

21 13 0,30 12,0 4,0 
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3.1.2.9/ Modelo de cálculo MEF 

3.1.2.9.1/ Características gerais 

O modelo de EF foi elaborado a partir do software Robot Strucural Analisys 2021. 

A fundação é discretizada através de elementos finitos do tipo casca de espessura variável, sendo o material definido com parâmetros 

elásticos de betão armado. 

As cargas externas são aplicadas como forças estáticas equivalentes ao longo do perímetro do anchor cage. 

O solo de fundação é modelado através de molas elásticas, com comportamento não linear à tração (só activam em caso de 

compressão). 

• Casos de Carga considerados (s/ nível freático): 

> ELS Característica, p<1% (Ground Gap);  

> ELS, Operacional; 

> Extreme Mxy_ ELS; 

> ELS, Rara; 

> Extreme Mxy_ ELU_Max; 

> ELU, Mxy Máximo, N máx; 

> Extreme Mxy_ ELU_Min;  

> ELU, Mxy Máximo, N min. 

3.1.2.9.2/ Discretização da malha de EF 

Os eixos locais são definidos da seguinte forma (ver Figura 3.16): 

• + X- direção: radial; 

• + Y-direção: tangencial; 

• + Z- direção: vertical. 
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Figura 3.16 – Modelo EF 

 

As unidades adotadas foram as seguintes: 

• Tensão no solo (compressão): kPa; 

• Esforços Axiais (Nxx, Nxy, Nyy): kN/m; 

• Esforços Fletores (Mxx, Mxy, Myy): kNm/m; 

• Esforço Transverso: (Qxz, Qyz) kN/m; 

• Deformada Vertical: (Uz) mm; 

• Cálculo Área Armadura (Asxb, Asyb, Asxt, Asyt): cm2/m. 

3.1.2.10/ Outputs Modelo EF 

Os outputs do modelo EF podem ser visualizados no Anexo 1.5 do Volume III. 
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3.1.3/ Sistema Coletor – Rede de Média Tensão 

3.1.3.1/ Aerogeradores 

Para o efeito do desenvolvimento do projeto do sistema coletor de média tensão, considera-se que o Parque Eólico de Morgavel será 

constituído por aerogeradores de última geração projetados para fornecerem a potência nominal de 5.0MW à velocidade regular do 

vento. 

O princípio de funcionamento de um aerogerador baseia-se no aproveitamento de parte da energia cinética, Ec (J), associada ao 

movimento de uma dada massa de ar, m (kg), que se desloca a uma velocidade, v (m/s). 

𝐸𝐶 =
1

2
𝑚𝑣2 

Quando a massa de ar em movimento atravessa a secção plana transversal do rotor, ocorre um processo intermédio de conversão de 

energia cinética em pressão, acompanhando com uma diminuição gradual da velocidade imposta pela presença do aerogerador. De 

seguida, a pressão desce bruscamente, de tal forma que após a secção plana transversal do rotor, a mesma é mais baixa do que a 

pressão do meio envolvente. A jusante da secção plana transversal do rotor, a pressão cresce gradualmente até atingir de novo o valor 

da pressão atmosférica e a velocidade diminui segundo um processo de conversão idêntico ao que ocorre a montante da secção plana 

transversal do rotor. A potência disponível na massa de ar e movimento não é totalmente convertida em potência mecânica. Se assim 

fosse, a velocidade do vento ao ultrapassar a secção plana transversal do rotor do aerogerador anulava-se. 

A Figura 3.17 representa uma curva de potência elétrica tipo em função da velocidade do vento de um aerogerador de 5.0MW. 

 

Figura 3.17 – Curva de Potência Elétrica Tipo Aerogerador 5,0MW 

 

A velocidade do vento varia de local para local, o que obriga a um ajustamento da velocidade nominal de cada aerogerador mediante 

a sua localização. É habitual que velocidade nominal deste gama de aerogeradores se encontre entre 14 e os 18 m/s. 

Para velocidades de vento reduzidas (cut-in wind speed), abaixo de 3 m/s para o presente aerogerador, não compensa estar a produzir 

energia. Para velocidades superiores à velocidade do vento nominal o aerogerador é regulado para funcionar à potência constante, 

provocando-se, artificialmente, uma diminuição no rendimento. 

Quando a velocidade do vento aumenta perigosamente (cut-out wind speed), ou seja, quando é superior a um valor superior a 27 m/s, 

o aerogerador é desligado por razões de segurança. 
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Neste estudo, considerou-se uma turbina de referência com as seguintes caraterísticas: 

• Tipo de aerogerador: Eixo horizontal, três pás; 

• Comprimento das pás: 82,5 m; 

• Potência unitária: 5,0 MW; 

• Frequência: 50Hz; 

• Tensão de geração AC (BT/MT): 0,69/30 kV; 

• Diâmetro do rotor: de 150 a 170 m; 

• Altura da torre: de 127,5 m; 

• Material da torre: aço; 

• Velocidade de rotação e velocidade do vento para a potência nominal, de início de funcionamento e máxima de serviço: 3 – 27 

m/s; 

• Nível de Ruído: 109,3 dB(A) 

3.1.3.2/ Arquitetura do Parque eólico de Morgavel 

Os aerogeradores constituintes do Parque Eólico de Morgavel estão agrupados em quatro (4) feeders (circuitos), conforme enumerado 

abaixo e representado na Figura 3.18, Diagrama Unifilar: 

• Feeder nº1: aerogeradores WTG01 e WTG03; 

• Feeder nº2: aerogeradores WTG04, WTG05 e WTG06; 

• Feeder nº3: aerogeradores WTG07, WTG10 e WTG11; 

• Feeder nº4: aerogeradores WTG12, WTG13, WTG14 e WTG15 
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Figura 3.18 – Diagrama Unifilar Rede MT do PEM 

 

3.1.3.2.1/ Rede Média Tensão 

A interligação entre os diferentes aerogeradores constituintes do parque eólico, e destes com a subestação interna, será por uma rede 

de média tensão 30KV, constituída por linhas subterrâneas e aéreas. 

Nas distâncias mais consideráveis e onde se verifica maior dificuldade de acessos entre Subestação Elétrica Interna do PEM e feeders 

de aerogeradores, os circuitos de interligação serão compostos por rede subterrânea - linha aérea – rede subterrânea. 

A interligação do feeder Nº 1 e a Subestação Elétrica Interna do PEM é feita através de uma rede de condutores isolados e enterrados 

diretamente em valas, que interligam os aerogeradores WTG 01 e WTG 03, passando a jusante a uma linha aérea de condutores nus 

de alumínio-aço tipo ACSR 325 (Bear) – Circuito 1. A interligação entre a linha aérea e a Subestação Elétrica Interna do PEM é realizada 

através de condutores isolados e enterrados diretamente em valas. 

A interligação do feeder Nº 2 e a Subestação Elétrica Interna do PEM é feita através de uma rede de condutores isolados e enterrados 

diretamente em valas, que interligam os aerogeradores WTG 04, WTG 05 e WTG 06, passando a jusante a uma linha aérea de 

condutores nus de alumínio-aço tipo ACSR 325 (Bear) – Circuito 2. A interligação entre a linha aérea e a Subestação Elétrica Interna 

do PEM é realizada através de condutores isolados e enterrados diretamente em valas. 

A interligação do feeder Nº 3 e a Subestação Elétrica Interna do PEM é feita através de uma rede de condutores isolados e enterrados 

diretamente em valas, que interligam os aerogeradores WTG 10 e WTG 11, passando a jusante a uma linha aérea de condutores nus 
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de alumínio-aço tipo ACSR 325 (Bear) – Circuito 3. O aerogerador WTG 07 interliga-se ao apoio nº 22 da linha aérea do Circuito 3, 

através de um condutor isolado e enterrado diretamente em vala. A interligação entre a linha aérea e a Subestação Elétrica Interna 

do PEM é realizada através de condutores isolados e enterrados diretamente em valas. 

A interligação do feeder Nº 4 e a Subestação Elétrica Interna do PEM é feita através de dois ramais exclusivamente subterrâneos. O 

primeiro ramal interliga os aerogeradores WTG12, WTG13 e WTG14 à Subestação Elétrica Interna do PEM através de uma rede de 

condutores isolados e enterrados diretamente em valas. O segundo ramal interliga o aerogerador WTG 15 à Subestação Elétrica 

Interna do PEM através de um condutor isolado e enterrado diretamente em vala. 

3.1.3.2.2/ Valas de cabos MT 

As valas de cabos serão executadas, em alguns casos, ao longo dos caminhos de acesso e, noutros casos, ao longo de caminhos 

existentes. Nas duas situações será necessário proceder à abertura de valas para disposição dos cabos elétricos, de interligação entre 

os aerogeradores e a subestação. 

Classifica-se as valas de cabos de media tensão em três tipologias, a designar por Tipo 1 (1 Circuito), Tipo 2 (2 Circuitos) e Tipo 3 (3 

Circuitos), de acordo com as peças desenhadas, CJR180744.W.CD.D.C.024001. Os respetivos documentos representam em perfil 

transversal as tipologias adotadas e abrangentes ao parque, com a adoção de casos particulares para travessias hídricas e de estradas 

ou caminhos. 

 
Figura 3.19 – Vala de cabos Tipo 1 (Secção Normal, Escala 1:10) 

 

 
Figura 3.20 – Valas Tipo 2 (esquerda) e Tipo 3 (direita) (Secção Corrente, Escala 1:10) 
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A vala tipo será conforme os pormenores representados na Figura 3.19 e na Figura 3.20. Determina-se uma largura mínima de 0,4 m 

para as valas Tipo 1, 0,6 m para as valas Tipo 2 e 0,85 m para as valas Tipo 3. A profundidade mínima estipulada é de 0,80 m. 

No caso de atravessamento de valetas e linhas de águas, a altura mínima especificada para as várias tipologias de valas passa a ser 

de 1 m, conforme representado na Figura 3.21. As larguras mínimas mantêm-se para as três tipologias. 

 
Figura 3.21 – Vala de cabos (Valetas e Linhas de água, Escala 1:10) 

 

Os cabos serão colocados no fundo da vala, envolvidos em leito de areia. Por cima destes, haverá uma fita de sinalização e proteção 

mecânica (lajetas). 

No caso de atravessamento de acessos e plataformas, a altura mínima especificada para as várias tipologias de valas passa a ser de 

1,1 m. A largura mínima passa a ser de 0,6 m para as valas Tipo 1 (Figura 3.22), 0,8 m para as valas Tipo 2 e 1,0 m para as valas Tipo 

3 (Figura 3.23). 

 
Figura 3.22 – Vala de cabos Tipo 1 (Acessos e Plataformas, Escala 1:10) 
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Figura 3.23 – Vala de cabos Tipo 2 e Tipo 3 (Acessos e Plataformas, Escala 1:10) 

 

Neste caso, haverá negativos envoltos em betão, para passagem de cabos nas zonas das travessias. 

3.1.3.3/ Dimensionamento da Rede de Média Tensão (MT) – Coletor  

3.1.3.3.1/ Coletor – Rede MT 

O ponto de ligação do parque eólico à rede elétrica deve ser encontrado de modo a minimizar impactos negativos e otimizar os 

investimentos associados à execução do parque e sua interligação à rede elétrica recetora. 

Para tal, é importante caracterizar a rede elétrica de MT do sistema coletor e as condições de interligação do parque eólico. 

As principais características do sistema coletor são apresentadas na Tabela 3.28. 

Tabela 3.28 – Características principais do sistema coletor 

Parâmetro Descrição  Valor Un. S.I. 

Pn Potência ativa nominal do aerogerador  5000 kW 

Nº WTG Número de aerogerador 12 - 

PPEM Potência instalada PEM 60 MW 

Un_WTG Tensão de geração AC (BT/MT) 0,69/30 kV 

Un Tensão de serviço da rede MT 30 kV 

 

A potência nominal do parque eólico foi definida para que a potência no Ponto de Interligação corresponda exatamente ao limite 

máximo definido 60 MW, correspondentes aos 50MW licenciados mais 10 MW de sobre equipamento. A monitorização PMU (Power 

Metering Unit) atuará diretamente nos aerogeradores garantindo que os limites estabelecidos são respeitados. 

Como anteriormente mencionado, o sistema coletor de media tensão do parque eólico de Morgavel incorpora linhas aéreas, que não 

integram o âmbito de trabalho do presente estudo. 

Na Tabela 3.29 apresenta-se as principais caraterísticas do condutor nu aço-alumínio selecionado para as linhas aéreas (OHL), 

consideradas no estudo de dimensionamento dos condutores isolados. 

Tabela 3.29 – Características principais do condutor da linha aérea (OHL) 

Parâmetro Valor Un. S.I. 

Tipo de condutor ACSR 325 (Bear) - 

Secção total 326,12 mm2 

Secção total de alumínio 264,42 mm2 

Secção total do aço 61,70 mm2 

Diâmetro (Ø) 23,45 mm 
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Composição 7x3,35Øaço+30x3,35ØAL n.º fios x mm 

Resistência 0,1093 Ω/km a 20°C 

Peso linear 1,213 kg/m 

Carga de rotura 109,38 kN 

Modulo de elasticidade 79500 N/mm2 

Coeficiente de dilatação linear 17,8 1/°C 10-6 

 

A linhas LAT / OHL (A) dos Circuitos Nº 1 e Nº 2 serão constituídas por seis condutores ACSR 325 (Bear) em toda a sua extensão. 

A linha LAT / OHL (B) do Circuito Nº 3 será constituída por 3 condutores ACSR 325 (Bear). 

Será incorporado nas linhas, um cabo de comunicação (ADSS). 

As distâncias verticais entre condutores inferiores da linha de media tensão e os diversos cruzamentos com outras linhas elétricas, 

linhas de telecomunicações, infraestruturas rodoviárias e linhas de água, tem em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde 

são definidas as distâncias mínimas. 

3.1.3.3.2/ Condutores isolados 

Em relação aos condutores isolados e enterrados diretamente em valas, apresenta-se as suas principais caraterísticas na Tabela 3.30. 

Tabela 3.30 – Características principais dos condutores isolados 

Parâmetro Valor Un. S.I. 

Alma condutora Alumínio-Classe 2 - 

Forma da secção Redondo multifilar compactado - 

Secção [mm2] 95-400 mm2 

Isolamento XLPE - 

Revestimento exterior PVC - 

Blindagem Fita ou fios de cobre - 

Tensão nominal 18/30 kV 

Tensão máxima 36 kV 

Temperatura funcionamento -40 a +90 °C 

Normas de referência IEC60228; IEC60502-2 - 

 

Na Tabela 3.31 apresenta-se as seções selecionadas para cada segmento do sistema coletor de média tensão do parque eólico de 

Morgavel. 

Tabela 3.31 – Secções condutores 

Feeder / Circuito Segmento Tipo Condutor Secção [mm2] 

Nº 1 

SET Apoio 19 (OHL A) XLPE AL 185 

Apoio 19 (OHL A) Apoio 1 (OHL A) ACSR 325 Bear 

Apoio 1 (OHL A) WGT 03 XLPE AL 120 

WTG 03 WTG 01 XLPE AL 95 

Nº 2 

SET Apoio 19 (OHL A) XLPE AL 400 

Apoio 19 (OHL A) Apoio 7 (OHL A) ACSR 325 Bear 

Apoio 7 (OHL A) WTG 05 XLPE AL 240 

WTG 05 WTG 04 XLPE AL 95 

WTG 05 WTH 06 XLPE AL 95 

Nº3 
SET Apoio 30 (OHL B) XLPE AL 400 

Apoio 30 (OHL B) Apoio 22 (OHL B) ACSR 325 Bear 
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Apoio 22 (OHL B) WTG 07 XLPE AL 95 

Apoio 22 (OHL B) Apoio 1 (OHL B) ACSR 325 Bear 

Apoio 1 (OHL B) WTG 10 XLPE AL 120 

WTG 10 WTG 11 XLPE AL 95 

Nº 4 

SET WTG 12 XLPE AL 300 

WTG 12 WTG 13 XLPE AL 120 

WTG 13 WTG 14 XLPE AL 95 

SET WTG 15 XLPE AL 95 

 

A determinação das secções dos condutores isolados XLPE, foi realizada de acordo com a norma IEC 60502-2 e IEC 60986. 

Estima-se um valor de queda de tensão máximo de 2,21% e 481 kW de perdas de potência por efeito Joule, com base nas considerações 

apresentadas anteriormente. 

3.1.3.3.3/ Ecrãs  metálicos 

O transformador de aterramento a instalar na Subestação elétrica Interna do PEM limitará a corrente de defeito do sistema. As 

correntes de retorno nos ecrãs metálicos estão assim limitadas ao valor máximo permitido pelo sistema de rede de terras. Neste 

sentido, considera-se a secção de 16 mm2 para os ecrãs metálicos dos condutores isolados. 

3.1.3.3.4/ Rede terras 

O sistema de terras interligará todas as massas do sistema, garantindo a sua equipotencialidade evitando assim tensões de passo e 

contacto que possam colocar em risco os elementos presentes no parque. 

A rede de terras ligará todos os aerogeradores à subestação, que formará uma terra única. 

Toda a estrutura do aerogerador e fundação será estabelecido uma ligação por intermédio de cablagem de cobre nu, incluindo 

elétrodos de terra associando condutores e piquetes de cobre. 

A fundação do aerogerador será objeto de um sistema de terras para cada uma das 12 posições. 

A interligação dos aerogeradores será efetuada através de cabo de cobre nu instalados nas valas estabelecidas para a instalação dos 

cabos da rede subterrânea de média tensão e interligadas a subestação interna do parque. No caso onde exista linha aérea e 

subterrânea, os cabos de cobre nu serão interligados à malha de terra dos apoios garantindo que a equipotencialização é efetuada 

pelo cabo de guarda da linha aérea. 

3.1.3.3.5/ Rede comunicação 

Para permitir o controlo remoto e a operação do parque eólico será utilizado um cabo de fibra ótica monomodo de 12 fibras para 

interligar todos os aerogeradores ao sistema SCADA localizado no edifício de comando. 

Nos circuitos 1 a 3, onde parcela do circuito será realizada por linha aérea, serão usados cabos de guarda OPGW (Optical Power Ground 

Wire), com 24 fibras, em simultâneo com os cabos de fibra ótica mencionados. 

A passagem de cabo de fibra ótica para OPGW será realizada com recurso a caixas de fusão de fibra, uma splicebox de 24 canais 

(12/12), onde as 12 fibras serão linearmente ligadas. 

A conversão de cabo de fibra ótica para cabo OPGW, e vice-versa, ocorre na caixa de fusão de fibras colocada no poste de linha aérea 

na saída da subestação e no poste extremo onde existe a passagem para cabos enterrados. 
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Os cabos de fibra ótica à chegada aos aerogeradores serão ligados nas caixas de fusão de fibra localizadas em cada aerogerador 

através de pigtails do tipo SC monomodo. 

Na subestação serão conectados a um armário de comunicações e SCADA. 

3.2/ SUBESTAÇÃO 400 KV 

3.2.1/ Introdução 

A subestação elevadora 400/30 kV do parque eólico de Morgavel a ser construída, tem como finalidade interligar o parque eólico de 

Morgavel, com uma potência nominal de 60 MW e nível 30 kV, com a rede elétrica de serviço público (RESP) no nível de 400 kV. Esta 

subestação será interligada, através de uma linha de interconexão aérea com uma extensão aproximada de 9,27 km, à subestação da 

rede 400 kV da responsabilidade da REN.  

A subestação do parque eólico de Morgavel localiza-se na freguesia Sines, concelho de Sines. O acesso será feito através da estrada 

nacional N120-1 (para o lado poente do parque) e através da estrada nacional N120 (para o lado nascente do parque), seguindo 

posteriormente uma série de arruamentos até aos terrenos do parque. Nos terrenos do parque existirão ramais de acesso á subestação.  

Na Tabela 3.32 estão indicadas as coordenadas geográficas da subestação. 

Tabela 3.32 – Coordenadas geográficas da subestação 

Sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 

Longitude (m) Latitude (m) 

-52.984,80 -193.962,56 
 

3.2.2/ Edifício de comando – arquitetura 

3.2.2.1/ Solução adotada 

O edifício de comando, localizar-se-á na subestação, que apresenta uma área total de cerca de 13.400 m2. O edifício de comando 

apresentará uma forma retangular de 13,18 x 33,00 m (435 m2) e uma altura máxima de 5,50 metros.  

O edifício de comando tem como finalidade albergar todos os órgãos de comando do parque e os responsáveis pelo controlo do 

funcionamento da subestação. Na sua execução procurar-se-á empregar materiais e cores características de linhas simples para que 

o edifício se integre no ambiente envolvente.  

No que diz respeito ao layout do edifício, foi tomada a opção de separar ao máximo o cluster solar, do parque eólico, ainda assim vão 

existir parte comuns, como sala de reuniões, cozinha e wc´s. Ficam, no entanto, reservados de forma separada os espaços para as salas 

de celas, salas de baterias, escritórios (comando) e salas de quadros. Sob estes estes espaços prevê-se a construção de fossos e caleiras 

que permitem a entrada e distribuição de todas as instalações previstas.  

Está ainda previsto um espaço de cerca de 78,00 m2 destinado a armazém.  

O edifício terá cinco portas de acesso ao exterior, com barra antipânico e grelha de ventilação. Para o fecho da zona de armazém 

prevê-se a instalação de um portão de fole formado por chapas de aço galvanizado, com abertura manual.  

Todos os tratamentos de revestimento serão executados de acordo com os planos gerais do projeto e recomendações do fabricante.  
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Todo o material de pintura utilizado será da mais alta qualidade e deverá chegar selado à obra.  

Todas as tubagens elétricas serão espaçadas no mínimo a 0,2 metros em qualquer sentido de redes de água, quer seja de 

abastecimento ou de drenagem, e devem localizar-se sempre acima das outras tubagens.  

Apresenta-se na Figura 3.24 a planta de arquitetura do edifício. 

 
Figura 3.24 – Planta de arquitetura do edifício de comando 

 

3.2.2.2/ Revestimentos – paredes exteriores 

As paredes exteriores terão a seguinte constituição:  
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1. Face interior das paredes exteriores em placa de gesso cartonado;  

2. Sistema estrutural com madres de fachada em aço enformado a frio e revestidas com manta térmica de espessura a determinar 

em projeto específico;  

3. Aplicação de placa OSB de 12 mm;  

4. Membrana impermeabilizante;  

5. Revestimento exterior em sistema ETICS (espessura 80 mm) à cor branca.  

6. Deverão ser utilizadas as espessuras mínimas de isolamento térmico referido, devendo sempre ser conjugadas com o Projeto de 

Comportamento Térmico. 

3.2.2.3/ Paredes interiores 

As paredes interiores serão executadas em parede múltipla de gesso cartonado, autoportante, formado por estrutura simples de perfis 

de chapa de aço galvanizado de 46 mm de largura, montantes, canais e placa de gesso cartonado de 15 mm de espessura de cada 

placa. Nas instalações sanitárias, os panos de parede exterior serão executados em parede múltipla de gesso cartonado hidrófugo 

com as especificações apresentadas anteriormente. 

3.2.2.4/ Revestimento – cobertura 

A cobertura será constituída por painel perfilado do tipo sandwich imitação de telha, conforme normas do fabricante, apoiada sobre 

estrutura metálica (a apresentar em projeto específico da especialidade). A drenagem das águas será realizada através de caleiras, 

conforme projeto da especialidade.  

A drenagem das águas será realizada através de caleiras, e rufos em chapa de zinco n.º 12. 

3.2.2.5/ Revestimentos – pisos 

Para o fecho das caleiras e fossos interiores prevê-se a execução de um Piso metálico em chapa xadrez 5/7 reforçado com perfis 

metálicos.  

Na zona técnica (salas de quadros, celas, baterias) e armazém será executado um pavimento térreo em betão com endurecedor de 

superfícies tipo sikafloor 3 quartz top, da sika, ou equivalente.  

Nas restantes áreas interiores (W.C.’s, cozinha, sala de reuniões e escritórios), o pavimento será revestido com mosaicos cerâmicos de 

grés esmaltado, de 40x40 cm.  

No exterior, o passeio será em betonilha esquartelada com base em betão c 16/20 e camada de desgaste constituída por argamassa 

de cimento e areia (meia areia) ao traço 1:2 com espessura de 0,02 m e acabamento esquartelado;  

Para o estacionamento prevê-se a pavimentação em paralelepípedo bicamada de betão, formato retangular, 200x100x60 mm, 

acabamento superficial liso, cor cinzento. 

3.2.2.6/ Vãos 

• Portas exteriores CF60, modelo NINZ UNIVER, RAL 9010 com barra antipânico e grelha de ventilação;  

• Armazém: Portão de fole, formado por chapas de aço galvanizado, com abertura manual;  

• Portas interiores de uma folha de 203x82,5x3,5 cm, de painel de aglomerado, contraplacado com pinho da região, envernizada 

em oficina, com molduras sobrepostas de forma recta; aro de madeira maciça; guarnição do mesmo material e acabamento que 

a folha; com ferragens de pendurar e de fecho; 

• Janelas de alumínio, gama básica, duas folhas de batente, com abertura para o interior, acabamento lacado cor branca, coeficiente 

de transmissão térmica do aro: uh,m = desde 5,7 w/(m²°c). 
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3.2.2.7/ Edifício de comando – especialidades 

3.2.2.7.1/ Solução estrutural 

Tratando-se de edifícios industriais, procurou-se adotar soluções correntes economicamente vantajosas com mínimo de impacto no 

programa funcional e operativo da SE. Optou-se assim por um sistema porticado de pilares e vigas metálicas onde apoiam madres 

metálicas que por sua vez dão apoio direto à cobertura materializada por chapas em painel sandwich 75 mm.  

Está previsto um sistema de contraventamentos com perfis tubulares e tirantes dispostos em ambas as direções de forma a fazer face 

às cargas horizontais.  

Os pilares são distribuídos numa malha com afastamentos máximos de 5,45 m, constituindo pórticos que vencem um vão de 12,65 m, 

compatíveis com o dimensionamento dos elementos que constituem a cobertura.  

Enquanto o vão máximo de cerca de 5,45 m é vencido pelas madres de cobertura do tipo Z200x2.0, na fachada prevê-se que o vão 

máximo também de 5,45 m seja vencido por madres do tipo C200x2.0.  

Como critério de dimensionamento, admitiu-se o funcionamento de cada pórtico com dois apoios encastrados nas fundações.  

Relativamente aos pavimentos, propõe-se uma solução de pavimento térreo com 15 cm de espessura. Em todo o contorno desta laje 

definiram-se vigas Lintel que realizam o desnível de 1,0 m entre o pavimento térreo e a base das Fundações.  

Está ainda prevista a realização de caleiras e fossos em betão armado com tampas metálicas para entrada das utilidades e instalações 

previstas para este edifício. 

3.2.2.7.2/ Rede de drenagem de águas pluviais 

As águas pluviais provenientes da cobertura do edifício serão recolhidas em caleira de chapa de aço de zinco e conduzidas pelos tubos 

de queda para caixas de visita ou caleiras que debitarão esse fluxo em valetas ou no terreno em local afastado do edifício. Este 

escoamento efetua-se por gravidade.  

A drenagem da subestação efetuar-se-á por meio de valas drenantes criteriosamente espaçadas, que conduzirão as águas para fora 

do recinto da subestação. 

3.2.2.7.3/ Outras considerações 

Para além dos pontos apresentados anteriormente, deverão ser considerados os seguintes elementos para o edifício de comando:  

• Iluminação interior:  o edifício de comando deverá apresentar iluminação em cada divisão a definir pelo fornecedor;  

• Iluminação exterior: o exterior do edifício de comando deverá apresentar pontos de iluminação (focos) que permitam a 

visualização em condições noturnas ao longo do caminho entre o edifício de comando e o exterior da subestação, de acordo com 

o cálculo luminotécnico efetuado;  

• Pontos elétricos interiores: o edifício de comando deverá apresentar tomadas de forma a que seja possível alimentar 

equipamentos, com tomadas tipo shucko, segundo normas europeias;  

• Sistema de climatização: o edifício de comando deverá conter uma unidade de ar condicionado de forma a ser executada a boa 

climatização interior;  

• Arranjos exteriores: a entrada principal para o edifício de comando deverá apresentar um passeio com 1,00 metro de largura e 

que deverá ser executado em betonilha esquartelada com base em betão c 16/20 e camada de desgaste constituída por argamassa 

de cimento e areia (meia areia) ao traço 1:2 com espessura de 0,02 m e acabamento esquartelado. 
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3.3/ LINHA ELÉTRICA 30 KV – CIRCUITO 1 E 2 

Com o objetivo de interligação dos aerogeradores do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque Eólico de Morgavel, 

vai ser construída uma linha aérea de transporte de energia elétrica a 30 kV. 

3.3.1/ Características principais 

A linha a estabelecer terá as características presentes na Tabela 3.33 

Tabela 3.33 – Características principais da linha elétrica 

Características principais 

Tipo de instalação Linha aérea circuito simples (apoio 1 ao apoio 7) e circuito duplo (apoio 7 ao apoio 18) 

Tensão nominal 30 kV 

Tensão estipulada 36 kV 

Corrente elétrica Alternada trifásica 

Frequência de rede 50 Hz 

Regime de neutro Neutro à terra por reactância 

Número de circuitos 1 (apoio 1 ao apoio 7) e 2 (apoio 7 ao apoio 18) 

Número de ternos 1 (apoio 1 ao apoio 7) e 2 (apoio 7 ao apoio 18) 

Número de condutores por fase 1 

Número de cabos de guarda 1 

Número de cabos de telecomunicação 1 

Apoios com ligação individual à terra subterrânea Todos 

Apoios com ligação individual à terra aérea Todos equipados com cabo de guarda 

Comprimento total 3256,03 metros 
 

3.3.2/ Localização e traçado 

3.3.2.1/ Localização 

A linha a construir desenvolver-se-á na freguesia e concelho de Sines, com o comprimento total de 3.256 metros. 

3.3.2.2/ Constituição de servidões 

O perfil e planta parcelar identifica as parcelas e respetivos proprietários dos prédios atravessados pela linha, que se consideram 

como únicas entidades envolvidas para efeitos de constituição de servidões administrativas. 

3.3.2.3/ Condições topográficas 

O traçado da linha a construir desenvolve-se nas zonas indicadas na Tabela 3.34, classificadas conforme indicado no Anexo 1.6 do 

Volume III. 

Tabela 3.34 – Classificação das zonas onde se desenvolverá o traçado da linha 

Condições topográficas 

Zona A Apoio 1 ao Apoio 18 

Zona B, sem gelo Não se prevê interferência neste projeto 

Zona B, com gelo Não se prevê interferência neste projeto 
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3.3.2.4/ Identificação de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Não se prevê interferência neste projeto. 

3.3.2.5/ Identificação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Para os efeitos das disposições no Decreto-Lei N.º 239/2012, de 2 de novembro, indicam-se as áreas ocupadas pelos apoios que se 

pretendem implantar em área REN, assim como as suas coordenadas georreferenciadas na Tabela 3.35. 

Tabela 3.35 – Coordenadas e área ocupada pelos apoios da linha elétrica a implementar 

Apoio Coordenadas (ETRS89) 
Área ocupada (m2) 

Número Tipo X (m) Y (m) 

1 F95CA/15 -50636,24 -192972,57 7,756 

2 F95CA/18 -50664,75 -193073,47 9,878 

3 F95CA/15 -50633,15 -193377,24 7,756 

4 F95CA/15 -50733,12 -193534,31 7,756 

5 F95CA/18 -50740,16 -193812,80 9,878 

6 F95CA/15 -50916,07 -194046,07 7,756 

7 DR3 -51036,88 -194113,30 21,716 

8 F30CD/18 -51206,46 -194207,67 1,865 

9 F165CD/15 -51362,58 -194294,55 9,56 

10 F95CD/18 -51607,51 -194312,67 9,878 

11 F30CD/15 -51799,38 -194300,65 1,484 

12 F30CD/18 -51966,39 -194290,18 1,865 

13 F30CD/18 -52146,10 -194278,92 1,865 

14 F30CD/15 -52312,92 -194268,47 1,484 

15 F165CD/18 -52493,24 -194257,17 12,32 

16 F30CD/18 -52630,64 -194149,28 1,865 

17 F165CD/15 -52758,33 -194049,01 9,56 

18 F165CD/15 -52843,07 -193982,48 9,56 

 

3.3.2.6/ Identificação de áreas integradas na Rede Natura 2000 

Não se prevê interferência neste projeto.  

3.3.3/ Critérios técnicos gerais 

O projeto foi elaborado seguindo as prescrições do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), publicado 

através do Decreto Regulamentar 1/92 de 18 de fevereiro, e as Recomendações da Direção Geral de Energia para Linhas Aéreas de 

Alta Tensão até 30 kV. 

3.3.4/ Equipamento 

3.3.4.1/ Cabos 

As características principais dos cabos a utilizar estão presentes na Tabela 3.36. 
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Tabela 3.36 – Características principais dos cabos 

Características 

Condutor ACSR BEAR 325 

Cabo de Guarda OPGW AA/ACS/ST 92/35-1x24 
 

3.3.4.2/ Isolamento 

O isolamento dos condutores na fixação às armações dos apoios realizar-se-á através de cadeias de amarração ou de suspensão, 

equipadas com isoladores de cadeia, em fieira simples de 3 elementos, exceto nos casos indicados no Anexo 1.6 do Volume III. 

As cadeias de isoladores serão equipadas hastes de descarga fixas, de ambos os lados, conforme a seguir indicado: 

a) Nível de poluição médio 

• Linha de fuga mínimo: 20 mm/kV; 

• Isolamento reforçado com haste: 3xU100BS+HA1. 

Em qualquer caso, as características do isolamento garantir deverão garantir os seguintes valores de referência: 

• Distância de isolamento mínima fase-terra: 480 mm; 

• Distância de isolamento mínima fase-fase: 540 mm; 

• Tensão suportável ao choque atmosférico: 250 kV (pico). 

3.3.4.3/ Acessórios dos condutores, cabos de guarda e cabo de telecomunicação 

Os acessórios dos condutores, cabos de guarda e cabo de telecomunicação serão compostos por: 

• Pinças de amarração dos condutores: de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e 

por um tubo de alumínio que se comprime sobre a superfície do condutor. Possuem uma carga de rutura não inferior à dos cabos 

a que se destinam, com uma resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento; 

• Amarração de cabos com fibras óticas: sem corte do cabo, devendo os acessórios para amarração realizar o aperto do cabo por 

intermédio de varetas preformadas, de acordo com as especificações do fabricante; 

• Pinças de suspensão: do tipo "AGS, armour-grip suspension". O ângulo máximo de enrolamento dos cabos nas pinças é de 120º; 

• Uniões dos condutores: de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e por um tubo de 

alumínio que se comprime sobre a superfície do condutor. As uniões garantem a carga de rutura teórica dos cabos, com uma 

resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento; 

• Mangas de reparação: constituídas por duas peças de alumínio a comprimir sobre o cabo nas zonas em que apenas alguns fios 

da camada exterior se encontrem danificados. Sempre que um ou mais fios das camadas interiores se encontrar danificado será 

aplicada uma união de compressão. 

3.3.4.4/ Amortecedores de vibrações eólicas 

Se necessário utilizar-se-ão amortecedores anti vibratórios, tipo “Stockbridge”, de acordo com o critério de aplicação definido no Anexo 

1.6 do Volume III.  

Sendo da responsabilidade do fornecedor do condutor da quantidade e tipo a ser aplicado na linha. 
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3.3.4.5/ Armações 

Em postes metálicos: constituídas por perfis de aço, ligados por chapas e parafusos, galvanizados por imersão a quente para proteção 

contra a corrosão atmosférica. Fabrico integrado na estrutura dos postes. 

3.3.4.6/ Apoios 

Utilizar-se-ão postes metálicos normalizados, dos tipos indicados no Anexo 1.6 do Volume III e no perfil e planta parcelar. 

O cálculo mecânico dos postes metálicos integra o Projeto Tipo de Postes Metálicos da série “F” para linhas Aéreas de MT/AT da 

METALOGALVA-IRMÃOS SILVA LDA., aprovado em 3 de Março de 1994 pela DGE. 

3.3.4.7/ Fundações 

Apoios com postes metálicos serão executados segundo o projeto tipo daqueles apoios, como se pode ver no Anexo 1.6 do Volume 

III. 

3.3.4.8/ Ligações à terra 

3.3.4.8.1/ Resistência de terra 

Zonas públicas e frequentadas: máximo de 20 Ω. 

Proximidade de até 1 km de subestações e postos de corte: máximo de 20 Ω, exceto em apoios localizados dentro das instalações 

cujo valor máximo é de 1 Ω. 

3.3.4.8.2/ Elétrodos de terra 

Postes metálicos: elétrodo de terra vertical, constituído no mínimo por 2 varetas “Copperweld” (no caso de fundações monopódicas), 

ou por 4 varetas “Copperweld” (no caso de fundações polipódicas), com 14,3 mm de diâmetro e 2,0 m de comprimento e um 

revestimento mínimo de cobre de 0,25 mm de espessura, ligadas em paralelo, devendo as extremidades superiores situar-se abaixo 

do nível do solo, a uma profundidade não inferior a 0,8 m. Os elétrodos serão interligados entre si, e ligados ao terminal inferior do 

poste através de cabo de cobre de 35 mm2. Os postes metálicos instalados no interior de subestações MT devem ser ligados à terra 

geral da subestação, através do cabo de cobre nu de 95 mm2. 

Reforço do elétrodo de terra: caso seja necessário, será instalado pelo menos um anel circundante ao(s) poste(s) com cabo de cobre 

nu de 35 mm2 interligando as varetas de terra, de forma a garantir os valores estipulados. Poderão ainda ser instalados elétrodos de 

terra horizontais em cabo de cobre nu de 35 mm2 (configuração em serpentina, simples, dupla ou longa, ou configuração em estrela) 

enterrados a uma profundidade compreendida entre 0,5 m a 1 m. 
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Figura 3.25 – Configuração do tipo da malha de terra 

 

3.3.4.8.3/ Ligação do cabo de guarda 

Ligação individual ao circuito de terra de cada um dos apoios através do terminal de terra aéreo existente na estrutura metálica de 

fixação destes cabos. 

A ligação à terra deverá ser efetuada através de fio de cobre ou do mesmo material do cabo de guarda, de secção pelo menos 

equivalente à deste. 

A intensidade de corrente máxima que percorre os cabos de guarda, na ocorrência de um curto-circuito fase-terra, deverá ser tomada 

como 75% do valor da corrente de defeito fase-terra, assumindo-se que toda a corrente flui pela secção de alumínio nos cabos de 

guarda em alumínio-aço. 
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3.3.4.9/ Transição aero-subterrânea 

Nesta linha será instalado interruptores-seccionadores montados na vertical com DST no Apoio 7 para a realização da transição aero-

subterrânea. 

Sendo que anteriormente ao Apoio 7, a linha aérea é simples. Após a transição aero-subterrânea no Apoio 7 a linha passa a ser dupla. 

Os Interruptores-seccionadores de MT reúnem num só aparelho as funções de interruptor, que lhes confere poder de corte e poder de 

fecho, e a função seccionador, que lhes confere a distância de seccionamento. 

Os valores do poder de corte e poder de fecho encontram-se descritas na respetiva especificação técnica destes equipamentos (DMA-

C64-166), e estão resumidas na Tabela 3.37. 

Tabela 3.37 – Poder de corte e poder de fecho dos interrutores-seccionadores tripolares MT 

 
 Tensões (kV) 

 10 15 30 

Poder de corte (A) 

Em anel fechado 31,5 31,5 31,5 

De carga predominantemente ativa 31,5 31,5 31,5 

De cabos em vazio 10 10 10 

Poder de fecho (kA) Em curto-circuito 40 31,5 20 

 

Os níveis de isolamento definidos na especificação técnica (DMA-C64-164/N), na secção 4.2 da IEC 62271-102, e no Guia de 

Coordenação de Isolamento (tabela 3.2 do DRE-C10-001/N), têm os valores da Tabela 3.38. 

Tabela 3.38 – Níveis de Isolamento dos interruptores-seccionadores tripolares de MT 

Tensão estipulada 

Tensão suportável ao choque atmosférico (kV pico) 

Tensão suportável à frequência industrial durante 1 

minuto 

(v. eficaz) sob chuva (kV) 

À terra 
Sobre a distância de 

seccionamento 
À terra 

Sobre a distância de 

seccionamento 

12 75 85 28 32 

17,5 95 110 38 45 

36 170 195 70 80 

 

Assim, e dado que estes equipamentos serão montados em linhas aéreas de MT (transições aéreos-subterrâneas), para as quais está 

estabelecido um nível de isolamento de 250 kV [distâncias de isolamento mínimas de: 480 mm (fase-terra) e 540 mm (fase-fase)], 

então estes equipamentos poderão eventualmente ser dotados de DST, nos termos referidos no Guia de Coordenação de Isolamento. 

Tabela 3.39 – Características dos descarregadores de sobretensões para as linhas aéreas e equipamentos 

Características Unidade 10 kV 15 kV 30 kV 

Tensão nominal da rede kV 10 15 30 

Tensão mais elevada da rede kV 12 17,5 36 

Sobretensão temporária (TOV) kV 12 17,5 36 

Duração da TOV s 180 180 180 

Tensão estipulada Ur kV 12 18 36 

Tensão em regime permanente kV 8 11 22 

Corrente nominal de descarga kA 10 10 10 

Classe de descarga de linha CEI - 1 1 1 

Tensão residual 8/20 µs, 10 kA(1) kV 44,6 56,5 101,2 

(1) Valores da tensão residual utilizados nos estudos de coordenação de isolamento 
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3.3.4.10/ Balizagem aeronáutica 

A utilização de equipamento de sinalização aeronáutica resulta das disposições da Circular de Informação Aeronáutica (CIA 10/03 de 

06 de maio) do Instituto Nacional de Aviação Civil. 

3.3.4.10.1/ Balizagem diurna 

Não se prevê balizagem diurna no presente projeto. 

3.3.4.10.2/ Balizagem noturna 

Não se prevê balizagem noturna no presente projeto. 

3.3.4.11/ Sinalização avifauna 

No traçado da linha em projeto foram identificadas ocorrência de espécies com estatutos de ameaça de eletrocussão elevados e 

ocorrência de mortalidade e o risco de colisão intermédio. Neste âmbito deverão ser tomadas as medidas enumeradas nos subcapítulos 

seguintes. 

3.3.4.11.1/ Medidas de minimização do risco de colisão 

A linha deverá ser sinalizada em toda a sua extensão com Firefly Bird Flapper do tipo Rotativo. 

Tendo o cabo de guarda um diâmetro inferior a 17 mm e cabos condutores um diâmetro superior a 17 mm os sinalizadores deverão 

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

3.3.4.11.2/ Medidas de minimização do risco de eletrocussão 

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; 

• 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]. 

A linha projetada localiza-se num Área Critica com ocorrência de aves de rapina de maior envergadura de asa (neste local em específico 

a águia-de-bonelli ou águia-perdigueira), a distância de cobertura acima referida deverá ser no mínimo de 120 cm. 

Deverão ser adotados entre o apoio 1 e o apoio 18 (Zona de aves de rapina): 

• Os dispositivos normalizados pela E-REDES de anti-pouso. Preventivamente, a aplicação destes dispositivos mantém-se mesmo 

no caso de utilização de cabo coberto. 

3.3.5/ Cálculos 

No Anexo 1.6 do Volume III são apresentados os resultados dos seguintes cálculos: 
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a) Cálculo Elétrico; 

h) Cálculo mecânico de cabos; 

i) Distância entre condutores; 

j) Estabilidade das cadeias de suspensão. 

3.3.6/ Travessias e cruzamentos com outras instalações 

Em cada caso indicam-se os apoios que limitam o vão de travessia ou cruzamento. 

3.3.6.1/ Travessias de autoestradas, estradas nacionais e municipais 

Não se prevê nenhuma travessia de autoestradas, estradas nacionais e municipais neste projeto. 

3.3.6.2/ Cruzamento com linhas BT e MT 

Não se prevê nenhum cruzamento com linhas BT e MT neste projeto. 

3.3.6.3/ Cruzamento com linhas de telecomunicação 

Não se prevê nenhum cruzamento com linhas de Telecomunicações neste projeto. 

3.3.7/ Elementos do projeto 

Para além do que se encontra descrito ao longo deste subcapítulo (3.3/) o projeto integra os seguintes elementos: 

a) Anexo 1.6 do Volume III, que inclui:  

• Anexo 01: Elementos gerais e medições; 

• Anexo 02: Esquema Axial dos Apoios; 

• Anexo 03: Esquema das Fundações; 

• Anexo 04: Características dos Cabos; 

• Anexo 05: Características dos Isoladores; 

• Anexo 06: Planos de Cadeias e Isoladores; 

• Anexo 07: Condições de Regulação dos Cabos; 

• Anexo 08: Verificação da distância entre condutores; 

• Anexo 09: Verificação da estabilidade das cadeias de suspensão; 

• Anexo 10: Cálculo Elétrico; 

• Anexo 11: Cálculo Mecânico; 

• Anexo 12: Campo Elétrico; 

• Anexo 13: Campo Magnético; 

• Anexo 14: Capacidade térmica dos Cabos; 

• Anexo 15: Critério de aplicação de Amortecedores; 

• Anexo 16: Zonamento do território; 

• Anexo 17: Mapa de medições; 

• Anexo 18: Lista de Proprietários. 

b) Peças Desenhadas 

• Planta geral: des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031001.0A; 
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• Perfil e planta parcelar: des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031002.0A; 

• Planta geral (REN): des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031004.0A; 

• Planta geral Traçado (1:2000): des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031003.0A. 

3.4/ LINHA ELÉTRICA 30 KV – CIRCUITO 3 

Com o objetivo de interligação dos aerogeradores do Parque Eólico de Morgavel à subestação coletora do Parque Eólico de Morgavel, 

vai ser construída uma linha aérea de transporte de energia elétrica a 30kV. 

3.4.1/ Características Principais 

A linha a estabelecer terá as características presentes na Tabela 3.40:  

Tabela 3.40 – Características principais da linha elétrica 

Características principais 

Tipo de instalação Linha aérea circuito simples (Apoio 1 ao Apoio 32) 

Tensão nominal 30 kV 

Tensão estipulada 36 kV 

Corrente elétrica Alternada trifásica 

Frequência de rede 50 Hz 

Regime de neutro Neutro à terra por reactância 

Número de circuitos 1 (Apoio 1 ao Apoio 32) 

Número de ternos 1 (Apoio 1 ao Apoio 32) 

Número de condutores por fase 1 

Número de cabos de guarda 1 

Número de cabos de telecomunicação 1 

Apoios com ligação individual à terra subterrânea Todos 

Apoios com ligação individual à terra aérea Todos os equipados com cabo de guarda 

Comprimento total 6.686,86 metros 
 

3.4.2/ Localização e Traçado 

3.4.2.1/ Localização 

A linha a construir desenvolver-se-á na freguesia e concelho de Sines, com o comprimento total de 6.686,86 metros. 

3.4.2.2/ Constituição de servidões 

O perfil e planta parcelar identifica as parcelas e respetivos proprietários dos prédios atravessados pela linha, que se consideram 

como únicas entidades envolvidas para efeitos de constituição de servidões administrativas. 

3.4.2.3/ Condições Topográficas 

O traçado da linha a construir desenvolve-se nas seguintes zonas, classificadas conforme indicado em anexo:  
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Tabela 3.41 – Classificação das zonas onde se desenvolverá o traçado da linha 

Condições topográficas 

Zona A Apoio 1 ao Apoio 32 

Zona B, sem gelo Não se prevê interferência neste projeto 

Zona B, com gelo Não se prevê interferência neste projeto 
 

3.4.2.4/ Identificação de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Não se prevê interferência neste projeto. 

3.4.2.5/ Identificação de áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Não se prevê interferência neste projeto. 

3.4.2.6/ Identificação de áreas integradas na Rede Natura 2000 

Não se prevê interferência neste projeto. 

3.4.3/ Critérios técnicos gerais 

O projeto foi elaborado seguindo as prescrições do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), publicado 

através do Decreto Regulamentar 1/92 de 18 de fevereiro, e as Recomendações da Direção Geral de Energia para Linhas Aéreas de 

Alta Tensão até 30 kV. 

3.4.4/ Equipamento 

3.4.4.1/ Cabos 

As características principais dos cabos a utilizar são apresentadas Tabela 3.42. 

Tabela 3.42 – Características principais dos cabos 

Características 

Condutor ACSR BEAR 325 

Cabo de Guarda OPGW AA/ACS/ST 92/35-1x24 
 

3.4.4.2/ Isolamento 

O isolamento dos condutores na fixação às armações dos apoios realizar-se-á através de cadeias de amarração ou de suspensão, 

equipadas com isoladores de cadeia, em fieira simples de 3 elementos, exceto nos casos indicados nos elementos anexos e peças 

desenhadas.  

As cadeias de isoladores serão equipadas hastes de descarga fixas, de ambos os lados, conforme a seguir indicado: 

a) Nível de poluição médio  

• Linha de fuga mínimo: 20 mm/kV  

• Isolamento reforçado com haste: 3xU100BS+HA1  

Em qualquer caso, as características do isolamento garantir deverão garantir os seguintes valores de referência: 
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• Distância de isolamento mínima fase-terra: 480 mm  

• Distância de isolamento mínima fase-fase: 540 mm  

• Tensão suportável ao choque atmosférico: 250 kV (pico) 

3.4.4.3/ Acessórios dos condutores, cabos de guarda e cabo de Telecomunicação 

Os acessórios dos condutores, cabos de guarda e cabo de telecomunicação serão compostos por: 

• Pinças de amarração dos condutores de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e por 

um tubo de alumínio que se comprime sobre a superfície do condutor. Possuem uma carga de rutura não inferior à dos cabos a 

que se destinam, com uma resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento.  

• Amarração de cabos com fibras óticas sem corte do cabo, devendo os acessórios para amarração realizar o aperto do cabo por 

intermédio de varetas preformadas, de acordo com as especificações do fabricante.  

• Pinças de suspensão do tipo "AGS, Armor-Grip Suspension". O ângulo máximo de enrolamento dos cabos nas pinças é de 120°.  

• Uniões dos condutores de compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e por um tubo de 

alumínio que se comprime sobre a superfície do condutor. As uniões garantem a carga de rutura teórica dos cabos, com uma 

resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento.  

• Mangas de reparação constituídas por duas peças de alumínio a comprimir sobre o cabo nas zonas em que apenas alguns fios da 

camada exterior se encontrem danificados. Sempre que um ou mais fios das camadas interiores se encontrar danificado será 

aplicada uma união de compressão. 

3.4.4.4/ Amortecedores de vibrações eólicas 

Se necessário utilizar-se-ão amortecedores anti vibratórios, tipo “Stockbridge”, de acordo com o critério de aplicação definido no Anexo 

1.7 do Volume III. 

Sendo da responsabilidade do fornecedor do condutor da quantidade e tipo a ser aplicado na linha. 

3.4.4.5/ Armações 

Em postes metálicos constituídas por perfis de aço, ligados por chapas e parafusos, galvanizados por imersão a quente para proteção 

contra a corrosão atmosférica. Fabrico integrado na estrutura dos postes. 

3.4.4.6/ Apoios 

Utilizar-se-ão postes metálicos normalizados, dos tipos indicados no Anexo 1.7 do Volume III e no perfil e planta parcelar.  

O cálculo mecânico dos postes metálicos integra o Projeto Tipo de Postes Metálicos da série “F” para linhas Aéreas de MT/AT da 

METALOGALVA-IRMÃOS SILVA LDA., aprovado em 3 de março de 1994 pela DGE. 

3.4.4.7/ Fundações 

Apoios com postes metálicos executadas segundo o projeto tipo daqueles apoios, Anexo 1.7 do Volume III. 

3.4.4.8/ Ligações à terra 

3.4.4.8.1/ Resistência de terra 

Zonas públicas e frequentadas: máximo de 20 Ω.  

Proximidade de até 1 km de subestações e postos de corte: máximo de 20 Ω, exceto em apoios localizados dentro das instalações 

cujo valor máximo é de 1 Ω. 
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3.4.4.8.2/ Elétrodos de terra 

Postes metálicos: elétrodo de terra vertical, constituído no mínimo por 2 varetas “Copperweld” (no caso de fundações monopódicas), 

ou por 4 varetas “Copperweld” (no caso de fundações polipódicas), com 14,3 mm de diâmetro e 2,0 m de comprimento e um 

revestimento mínimo de cobre de 0,25 mm de espessura, ligadas em paralelo, devendo as extremidades superiores situar-se abaixo 

do nível do solo, a uma profundidade não inferior a 0,8 m. Os elétrodos serão interligados entre si e ligados ao terminal inferior do 

poste através de cabo de cobre de 35 mm2. Os postes metálicos instalados no interior de subestações MT devem ser ligados à terra 

geral da subestação, através do cabo de cobre nu de 95 mm2.  

Reforço do elétrodo de terra: caso seja necessário, será instalado pelo menos um anel circundante ao(s) poste(s) com cabo de cobre 

nu de 35 mm2 interligando as varetas de terra, de forma a garantir os valores estipulados. Poderão ainda ser instalados elétrodos de 

terra horizontais em cabo de cobre nu de 35 mm2 (configuração em serpentina, simples, dupla ou longa, ou configuração em estrela) 

enterrados a uma profundidade compreendida entre 0,5 m a 1 m. 

 

Figura 3.26 – Configuração do tipo da malha de terra 
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3.4.4.8.3/ Ligação do Cabo de guarda 

Ligação individual ao circuito de terra de cada um dos apoios através do terminal de terra aéreo existente na estrutura metálica de 

fixação destes cabos.  

A ligação à terra deverá ser efetuada através de fio de cobre ou do mesmo material do cabo de guarda, de secção pelo menos 

equivalente à deste.  

A intensidade de corrente máxima que percorre os cabos de guarda, na ocorrência de um curto-circuito fase-terra, deverá ser tomada 

como 75% do valor da corrente de defeito fase-terra, assumindo-se que toda a corrente flui pela secção de alumínio nos cabos de 

guarda em alumínio-aço. 

3.4.4.9/ Transição aero-subterrânea 

Nesta linha serão instalados interruptores-seccionadores montados na vertical com DST no Apoio 32 para a realização da transição 

aero-subterrânea. Também serão instalados interruptores-seccionadores com DST nos apoios 1 e 22 para a realização de transição 

subterrânea-aérea e subida subterrânea respetivamente.  

Os Interruptores-seccionadores de MT reúnem num só aparelho as funções de interruptor, que lhes confere poder de corte e poder de 

fecho, e a função seccionador, que lhes confere a distância de seccionamento.  

Os valores do poder de corte e poder de fecho encontram-se descritas na respetiva especificação técnica destes equipamentos (DMA-

C64-166), e estão resumidas na Tabela 3.43. 

Tabela 3.43 – Poder de corte e poder de fecho dos interrutores-seccionadores tripolares MT 

 
 Tensões (kV) 

 10 15 30 

Poder de corte (A) 

Em anel fechado 31,5 31,5 31,5 

De carga predominantemente ativa 31,5 31,5 31,5 

De cabos em vazio 10 10 10 

Poder de fecho (kA) Em curto-circuito 40 31,5 20 

 

Os níveis de isolamento definidos na especificação técnica (DMA-C64-164/N), na secção 4.2 da IEC 62271-102, e no Guia de 

Coordenação de Isolamento (tabela 3.2 do DRE-C10-001/N), têm os valores da Tabela 3.44. 

Tabela 3.44 – Níveis de Isolamento dos interruptores-seccionadores tripolares de MT 

Tensão estipulada 

Tensão suportável ao choque atmosférico (kV pico) 

Tensão suportável à frequência industrial durante 1 

minuto 

(v. eficaz) sob chuva (kV) 

À terra 
Sobre a distância de 

seccionamento 
À terra 

Sobre a distância de 

seccionamento 

12 75 85 28 32 

17,5 95 110 38 45 

36 170 195 70 80 

 

Assim, e dado que estes equipamentos serão montados em linhas aéreas de MT (transições aéreos-subterrâneas), para as quais está 

estabelecido um nível de isolamento de 250 kV [distâncias de isolamento mínimas de: 480 mm (fase-terra) e 540 mm (fase-fase)], 

então estes equipamentos poderão eventualmente ser dotados de DST, nos termos referidos no Guia de Coordenação de Isolamento. 
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Tabela 3.45 – Características dos descarregadores de sobretensões para as linhas aéreas e equipamentos 

Características Unidade 10 Kv 15 kV 30 kV 

Tensão nominal da rede kV 10 15 30 

Tensão mais elevada da rede kV 12 17,5 36 

Sobretensão temporária (TOV) kV 12 17,5 36 

Duração da TOV s 180 180 180 

Tensão estipulada Ur kV 12 18 36 

Tensão em regime permanente kV 8 11 22 

Corrente nominal de descarga kA 10 10 10 

Classe de descarga de linha CEI - 1 1 1 

Tensão residual 8/20 µs, 10 kA(1) kV 44,6 56,5 101,2 

(1) Valores da tensão residual utilizados no estudos de coordenação de isolamento 
 

3.4.4.10/ Balizagem aeronáutica 

A utilização de equipamento de sinalização aeronáutica resulta das disposições da Circular de Informação Aeronáutica (CIA 10/03 de 

06 de maio) do Instituto Nacional de Aviação Civil. 

3.4.4.10.1/ Balizagem diurna 

A balizagem diurna consiste na colocação de esferas possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, são instaladas nos cabos de guarda 

convencionais. A projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre esferas consecutivas é sempre igual ou inferior a 30 metros. 

Quando se justificar serão igualmente balizados os apoios por pintura total ou parcial nas cores: branco e laranja internacional. 

Neste projeto será efetuada a balizagem do vão 3-4 por ser um vão que está abrangido pelo seguinte critério da Circular de Informação 

Aeronáutica: Vãos que cruzam linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma  

largura média superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre o 

terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas. 

3.4.4.10.2/ Balizagem noturna 

Não se prevê balizagem noturna no presente projeto. 

3.4.4.11/ Sinalização avifauna 

No traçado da linha em projeto foram identificadas ocorrência de espécies com estatutos de ameaça de eletrocussão elevados e 

ocorrência de mortalidade e o risco de colisão intermédio. Neste âmbito deverão ser tomadas as medidas enumeradas nos subcapítulos 

seguintes: 

3.4.4.11.1/ Medidas de Minimização do Risco de Colisão 

A linha deverá ser sinalizada em toda a sua extensão com Firefly Bird Flapper do tipo Rotativo.  

Tendo o cabo de guarda um diâmetro inferior a 17 mm e cabos condutores um diâmetro superior a 17 mm os sinalizadores deverão 

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

3.4.4.11.2/ Medidas de Minimização do Risco de Eletrocussão 

Cobertura de elementos em tensão:  

• Não são admitidos elementos em tensão sem proteção por cima do topo do poste ou das travessas.  
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• 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].  

A linha projetada localiza-se num Área Critica com ocorrência de aves de rapina de maior envergadura de asa (neste local em específico 

a águia-de-bonelli ou águia-perdigueira), a distância de cobertura acima referida deverá ser no mínimo de 120 cm.  

Deverão ser adotados entre o apoio 1 e o apoio 32 (Zona de aves de rapina): 

• Os dispositivos normalizados pela E-REDES de anti pouso. Preventivamente, a aplicação destes dispositivos mantém-se mesmo 

no caso de utilização de cabo coberto.  

3.4.5/ Cálculos 

Nos Anexo 1.7 do Volume III são apresentados os resultados dos seguintes cálculos:  

a) Cálculo Elétrico  

b) Cálculo mecânico de cabos  

c) Distância entre condutores  

d) Estabilidade das cadeias de suspensão  

3.4.6/ Travessias e Cruzamentos com outras instalações 

Em cada caso indicam-se os apoios que limitam o vão de travessia ou cruzamento. 

3.4.6.1/ Travessias de autoestradas, estradas nacionais e municipais 

Não se prevê nenhuma travessia de autoestradas, estradas nacionais e municipais neste projeto. 

3.4.6.2/ Cruzamento com linhas BT e MT 

Não se prevê nenhum cruzamento com linhas BT e MT neste projeto. 

3.4.6.3/ Cruzamento com linhas de telecomunicação 

Não se prevê nenhum cruzamento com linhas de telecomunicações neste projeto. 

3.4.7/ Elementos do Projeto 

Para além da presente memória descritiva o projeto integra os seguintes elementos: 

e) Anexo 1.7 do Volume III, que inclui:  

• Anexo 01: Elementos Gerais  

• Anexo 02: Esquema Axial dos Apoios  
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• Anexo 03: Esquema das Fundações  

• Anexo 04: Características dos Cabos  

• Anexo 05: Características dos Isoladores  

• Anexo 06: Planos de Cadeias e Isoladores  

• Anexo 07: Condições de Regulação dos Cabos  

• Anexo 08: Verificação da Distância entre Condutores  

• Anexo 09: Verificação da Estabilidade das Cadeias de Suspensão  

• Anexo 10: Cálculo Elétrico  

• Anexo 11: Cálculo Mecânico  

• Anexo 12: Campo Elétrico  

• Anexo 13: Campo Magnético  

• Anexo 14: Capacidade Térmica dos Cabos  

• Anexo 15: Critério de Aplicação de Amortecedores  

• Anexo 16: Zonamento do Território  

• Anexo 17: Mapa de Medições  

• Anexo 18: Lista de Proprietários 

f) Peças Desenhadas  

• Planta geral: des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031001.0A  

• Perfil e planta parcelar: des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031002.0A  

• Planta geral (REN): des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031004.0A  

• Planta geral Traçado (1:2000): des n.º CJR180607.W.CD.D.E.031003.0A 

3.5/ ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO PRÉVIO A PROJETO DE EXECUÇÃO E IMPACTES 

DIFERENCIAIS 

3.5.1/ Principais alterações ocorrentes no Projeto de Execução 

Nos subcapítulos seguintes encontram-se enumeradas as principais alterações ocorrentes entre a fase de Estudo Prévio e a presente 

fase de Projeto de Execução. Como referência, no Desenho 1.3 – PD do Volume II, pode ser visualizada uma comparação entre os 

projetos nestas duas fases. 
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3.5.1.1/ Parque eólico e acessos 

Tabela 3.46 – Alterações em relação ao projeto original, com respetiva justificação e impacto gerado 

Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

1 Plataforma Geral 

Ajuste de dimensão/configuração das plataformas 
Versatibilidade do layout/dimensões da plataforma 

para servir diferentes tipos de máquinas 

- Incremento nos Volumes de Terras; 

- Incremento das áreas de intervenção de 

construção. 

- Inclusão de área de desmontagem de pás; 

- Inclusão de áreas para gruas auxiliares 

(montagem do 'boom' da grua principal); 

- Limitação da inclinação da plataforma a 0,8%; 

- Inclusão das áreas de sobrevoo de pás. 

- Inclusão no projeto de funcionalidades 

necessárias às operações de montagem dos 

componentes da Turbina  

2 Plataforma AEG1 

Ajustada a cota de pedestal, aprox. 0,50 m abaixo 

da cota de Terreno Natural (TN) 

Necessidade de garantir estabilidade da fundação, 

de forma a ter a fundação mais "enterrada", ou 

seja, ter em conta o declive acentuado do terreno. 

- Incremento nos Volumes de Terras; 

- A interferência com depressão natural do 

terreno, obriga a inclusão de passagem 

Hidráulica (PH) para reposição de Linha de água 

existente 

Ajuste no traçado do acesso à plataforma Evitar interferência com limites de propriedades 

não contratadas  

3 Plataforma AEG2 Substituída a posição AEG 02 pela AEG 07 Condicionantes de uso de terrenos para a AEG02 
Sem impacto. Ambas estavam previstas no 

Estudo de Impacto Ambiental 

4 Plataforma AEG3 

Posição da Turbina ajustada a Noroeste, de modo a 

posicionar-se melhor na linha de cumieira 

- Maior aproveitamento do Recurso Eólico; 

- Afastar a fundação do declive da encosta. 

- Melhor Enquadramento da intervenção de 

Construção, com menor impacto a vários níveis; 

- Menor área de intervenção em planta; 

- Maior equilíbrio nos Volumes de Terras a 

movimentar; 

- Subida da cota do hub; 

Ajustada a cota de pedestal, 0,50 m abaixo da cota 

de Terreno Natural (TN) 
Equilibrar o movimento terras escavação/aterro 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

Ajuste de dimensão/configuração, montagem ‘just 

in time’ (jit) total; 

Configuração não standard da plataforma face à 

posição da turbina 

Minimizar área de construção/minimizar impacto 

de construção 

- Menor impacto visual da construção; 

- Fundação afastada da encosta. 

Acrescentada proposta de aumento de largura do 

acesso, necessário para bypass de veículos 

aquando das montagens 

Necessário para viabilizar a fase de montagem do 

'boom' da grua principal 
Inclusão de áreas temporárias de construção 

5 Plataforma AEG4, AEG5, AEG6 

Ligeiro ajuste na posição da Turbina, com subida 

da cota do hub;  

- Equilibrar os movimentos de terras; 

- Minimizar área de construção/projeção de 

taludes de aterro 

- Equilíbrio nos Volumes de movimentação de 

Terras (escavação/aterro), ainda que com 

aumento dos volumes; 

- Melhor Enquadramento da intervenção de 

Construção, com menor impacto a vários níveis. 

Ajuste no traçado do acesso à plataforma; 

Ajuste de dimensão/configuração, montagem ‘just 

in time’ (jit) total; 

Incluída uma zona de 'inversão de marcha' 
- Evitar que o acesso ao AEG06 seja efetuado de 

'marcha-atrás' 
Inclusão de áreas temporárias de construção 

Acrescentada proposta de áreas temporárias no 

ponto de entrega, na ligação do acesso que 

conecta o acesso à WTG04 com a estrada nacional 

a Este 

Necessário para viabilizar o acesso dos transportes Inclusão de áreas temporárias de construção 

6 Plataforma AEG7 

Ajuste de dimensão/configuração, montagem ‘just 

in time’ (jit) total; 

Minimizar área de construção / projecção de 

taludes de aterro 
- Redução dos impactos diretos da construção 

Alteração da Cota de pedestal/cota do hub;  
Afastar o limite da fundação da linha de declive do 

terreno 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

7 Plataforma AEG10 

A plataforma da AEG10 foi revista de modo a 

otimizar a cota de pedestal e os movimentos de 

terras 

- Equilibrar os volumes de movimento de terras; 

- Maior versatibilidade de montagem para 

diferentes tipos de turbinas. 

- Redução dos impactos diretos da construção 

- Ajuste de dimensão/configuração das 

plataformas; 

- Inclusão de áreas temporárias para montagem de 

gruas 

Inclusão de pavimento em betão, na ligação à 

estrada nacional, para permitir o escoamento 

hidráulico natural 

8 Plataforma AEG11 

- Ajuste na posição da plataforma AEG11; 

- Ajuste de dimensão/configuração das 

plataformas; 

- Inclusão de áreas temporárias para montagem de 

gruas. 

Necessidade de alocar maior área para a 

plataforma 
- Maior área de construção 

- A plataforma da AEG11 foi revista de modo a 

otimizar a cota de pedestal e os movimentos de 

terras 

- Subida da cota de hub 

- Equilibrar/otimizar o movimento terras; 

- Maior aproveitamento do Recurso Eólico. 
- Redução dos impactos diretos da construção 

Inclusão de pavimento em betão na ligação à 

estrada nacional, para permitir o escoamento 

hidráulico natural 

Garantir passagem de caudais. - Inclusão de Pavimento em betão 

9 Plataforma AEG13, AEG14 
Ajuste de dimensão/configuração das plataformas; 

Inclusão de PHs 
Garantir passagem de caudais. - Inclusão de PH 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

10 Plataforma AEG15 

Ajuste de dimensão/configuração da plataforma, e 

alteração de cotas de plataforma. 

- Inclusão de áreas temporárias para montagem de 

gruas 

Na posição AEG15, necessário incluir uma PH por 

debaixo da plataforma, de modo a permitir o 

desvio de linha de água. 

Cotas de plataforma revistas de modo a ter este 

aspeto em consideração 

- Inclusão de PH para ter em consideração uma 

depressão que vai ser “obstruída” pela 

construção da plataforma; 

- Maior volume de movimento de terras. 

11 Acesso Geral   

Uso de Pavimentos com ABGEC para 

melhoramento condições de aderência em locais 

de maior inclunação 

  

12 Acesso Geral 
- Inclusão no projeto de PHs para reposição de 

linhas de água 
- Preservação das linhas de água existentes. - Aumento do impacto de construção. 

13 Acesso AEG4-N120 Alteração do traçado em planta Ocupar mais área do acesso existente - Diminuição do impacto de construção 

14  AEG1 Alteração do traçado em planta Equilíbrio de movimentos de terra - Diminuição do impacto de construção 

15 Acesso AEG3 Inclusão de acesso alternativo à Turbina AEG3 
Verificou-se ser necessária esta ligação, por 

dificuldades de contratação de terrenos 

- Inclusão de Ligação direta à estrada Nacional, 

novo troço de acesso, incluindo PHs; 

- Alteração do traçado de linha de MT, com 

maior extensão ao longo da estrada nacional 

existente. 

16 Acesso 
AEG4 

AEG6 

Ajuste do traçado no troço de ligação da 

Subestação à WTG04 

Verificou-se ser necessária esta ligação, por 

dificuldades de contratação de terrenos 

- Dado nem sempre ser possível usar o caminho 

existente, é expectável um acréscimo de 

volume de terras 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

17 Acesso AEG3-AEG4 

Eliminação do Troço de Ligação entre a AEG3 e a 

AEG4 + 

Inclusão de acesso alternativo à Turbina AEG4, 

bem como de área temporária para viragem 

Verificou-se ser inviável esta ligação (AEG3 a 

AEG4), porque a orografia do terreno é 

incompatível com os requisitos/parâmetros de 

traçado  

Inclusão de Ligação direta à estrada Nacional, 

novo troço de acesso, incluindo PHs 

18 Acesso AEG7 Modificação de traçado no acesso à AEG7 

- Limitação de uso de propriedades privadas onde 

possível, aproveitar acessos/caminhos existentes e 

minimizar ocupação de terrenos a contratar. 

- Traçado distinto do considerado 

anteriormente; 

- Inclusão de PHs nos pontos de 

atravessamento de linhas de água. 

19 Acessos Geral 

Inclusão de intervenções decorrentes do estudo de 

transportes, atualizados para pás de maiores 

dimensões: 

- Áreas de sobrevoo de pás; 

- Áreas de sobrelarguras para pás compatíveis com 

rotor até aos 170 m; 

- Áreas para cruzamento de veículos (passing 

places); 

- Revisão de raios mínimos de traçado; 

- Inclusão de áreas de ocupação temporárias para 

manobras de transportes. 

- Inclusão no projeto de estudo de transportes. 

- Maiores áreas de intervenção de construção 

(temporárias e permanentes); 

- Maiores volumes de movimentos de terras. 

20 Turbina AEGs 
Alteração da potência da Turbina 4.2 MW para 5.x 

MW e 6.x MW 
Redução do n.º de AEGs para 12 posições 

- Menores locais com impacto de construção; 

- Eventual impacto no Ruido. 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

Possível adoção de rotor até aos 170 m, em vez 

dos 150 m do Estudo Original 

Inclusão de inputs da procura de fornecedores, que 

incluem máquinas com rotor de maiores 

dimensões, incluindo: 

- SiemensGamesa 5.0 SG145 HH127.5; 

- SiemensGamesa 6.2 SG170 HH115; 

- Nordex Delta 4000 N163/5.7 TS118; 

- Vestas 4.3 V150 HH120; 

- Vestas 6.0 V162 HH125. 

 

Rentabilização da Capacidade de Produção, para o 

mesmo nível de potência nominal do Parque 

- Impacto Visual; 

- Maiores exigências a nível de requisitos de 

projeto; 

- Aumento das áreas de intervenção (acessos, 

plataformas, áreas livres de obstáculos, etc.) e 

volumes/quantidades de movimentos de terras; 

- Redução do número de posições, mas com 

maior intensidade de volume de tráfego, maior 

concentração da atividade de construção. 

21 Rede MT Geral 
Alteração da linha de MT enterrada de modo a 

ajustar-se às mudanças de traçado da linha aérea 
Adaptação ao traçado revisto da linha aérea Alteração do traçado da linha enterrada de MT 

22 Rede MT Geral 

Alteração da linha de MT enterrada de modo a 

ajustar-se às mudanças de traçado de 

acessos/plataformas 

Ajustar o traçado de valas de MT ao longo dos 

caminhos 

Limitar a intervenção de construção de valas a 

zonas de construção de acessos 

23 Rede MT AEG07 

Adaptação da vala de cabo de MT ao novo acesso à 

AEG7 

Ligação direta à Linha Aérea no poste n.º 22 

Adaptação ao traçado revisto da linha aérea 
Maior intervenção de construção em vala 

enterrada 

24 Rede MT AEG10 Alteração do traçado AEG10-Apoio A1 Limitação do uso de propriedades 

Maior extensão de intervenção em vala 

enterrada, ainda que ao longo de caminhos 

existentes 
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Número Tipo Item Alteração ao projeto original Racional da modificação Impactos no projeto 

25 Rede MT AEG03 
Alteração de traçado em planta da LAT 30 kV (MT), 

junto ao AEG03 

Evitar atravessamento da linha de MT enterrada 

com linha de água 
Mitigação da intervenção de construção   

26 Fundações Geral 

Revisão da fundação de modo a ‘abarcar’ uma 

gama de turbinas com rotor de maior dimensão e 

diferentes alturas de hub 

Inclusão de inputs da procura de fornecedores, que 

incluem máquinas com rotor de maiores 

dimensões, até 170 m 

Incremento na dimensão da fundação, com 

maior volume de movimento de terras e 

materiais (betão, aço, etc.) 

27 Geral 

AEG2 

AEG8 

AEG9 

Suprimidas 
Otimização do projeto, com aerogeradores de 

maior potência 
Menos número de AEGs consideradas 
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3.5.1.2/ Linha aérea 30 kV  

A interligação entre os diferentes aerogeradores constituintes do parque eólico, e destes com a subestação interna, será efetuado por 

intermédio de linhas subterrâneas e aéreas. Nas distâncias mais consideráveis e com maior dificuldade de acesso entre subestação 

interna do parque e grupos de aerogeradores, os circuitos de interligação subestação e grupos serão constituídos por intermédio de 

linhas aéreas com a passagem a linhas subterrâneas. Uma vez efetuada a transição aéreo-subterrânea, as ligações entre grupos de 

aerogeradores, dos circuitos constituintes da rede de média tensão 30KV, serão garantidas exclusivamente por linhas subterrâneas. 

3.5.1.2.1/ Circuito 1/2 

3.5.1.2.1.1/ Materiais 

A respeito dos materiais usados nesta linha as principais diferenças entres as duas versões referem-se ao tipo de cabo condutor e tipo 

de apoios. O cabo definido no projeto prévio para esta linha foi o condutor alumínio-aço, tipo ACSR 160 (Partridge) contudo o cálculo 

atualizado das necessidades de transporte dos vários pontos do parque resultou na adoção condutor alumínio-aço, tipo ACSR 325 

(Bear). Os apoios indicados no projeto prévio seriam de betão, no entanto iremos propor nos projetos atuais maioritariamente postes 

metálicos atendendo aos seguintes aspetos: Não consideramos viável o uso de postes de betão na maioria dos troços das linhas pois, 

atendendo às dimensões de cabo condutor, é menos penalizador o uso de postes metálicos para fazer face aos esforços instalados em 

particular no troço de linha dupla e nos postes de amarração. Referimos também que não consideramos viável o uso de postes de 

betão por dificuldade de acesso aos locais de implantação dos mesmos em grande parte dos troços da linha, nomeadamente o 

transporte e equipamento de montagem dos postes de betão. 

3.5.1.2.1.2/ Traçado 

Para a Linha 30 kV Circuito 1/2 as diferenças entre o traçado atual com o traçado do estudo prévio decorrem da compatibilização com 

outros projetos em desenvolvimento pelo parque, como localização de aerogeradores e caminhos de acessos e também do pedido 

feito pelo promotor para ligação mais direta ao aerogerador entre os postes P1 e P4. 

A maior diferença no estudo resultou das alterações feitas durante o processo de negociação com proprietários por forma a viabilizar 

a passagem da linha. 

3.5.1.2.2/ Circuito 3 

3.5.1.2.2.1/ Materiais 

A respeito dos materiais usados nesta linha as principais diferenças entres as duas versões referem-se ao tipo de cabo condutor e tipo 

de apoios. 

O cabo definido no projeto prévio para esta linha foi o condutor alumínio-aço, tipo ACSR 160 (Partridge) contudo o cálculo atualizado 

das necessidades de transporte dos vários pontos do parque resultou na adoção condutor alumínio-aço, tipo ACSR 325 (Bear). 

Os apoios indicados no projeto prévio seriam de betão, no entanto iremos propor nos projetos atuais maioritariamente postes 

metálicos atendendo aos seguintes aspetos: 

Não consideramos viável o uso de postes de betão na maioria dos troços das linhas pois, atendendo às dimensões de cabo condutor, 

é menos penalizador o uso de postes metálicos para fazer face aos esforços instalados em particular no troço de linha dupla e nos 

postes de amarração. 

Referimos também que não consideramos viável o uso de postes de betão por dificuldade de acesso aos locais de implantação dos 

mesmos em grande parte dos troços da linha, nomeadamente o transporte e equipamento de montagem dos postes de betão. 
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3.5.1.2.2.2/ Traçado 

A respeito das alterações de traçado da linha referimos o seguinte: 

Para a Linha 30 kV Circuito 3 as diferenças entre o traçado atual com o traçado do estudo prévio decorrem da compatibilização com 

outros projetos em desenvolvimento pelo parque, o afastamento em relação à barragem e habitações. 

A maior diferença no estudo resultou das alterações feitas durante o processo de negociação com proprietários por forma a viabilizar 

a passagem da linha. 

3.5.2/ Avaliação de impactes diferenciais nos descritores críticos 

A avaliação dos impactes diferenciais face à necessidade das várias alterações enumeradas é apresentada em documento próprio 

(Anexo 2 do Volume III). 

 De um modo geral, salienta-se a redução de 3 aerogeradores bem como uma Linha Aérea de Média Tensão, pelo que se considera 

que o layout apresentado em fase de Projeto de Execução, se configura bastante mais favorável  do ponto de vista da avaliação de 

impactes aos descritores avaliados. 

Estas alterações implicaram a redução do nível de magnitude e significâncias dos impactes negativos, em comparação com o projeto 

apresentado em estudo prévio. A redução do número de aerogeradores e linha elétrica mencionados irá surtir efeitos essencialmente 

sobre os seguintes descritores avaliados: Biodiversidade, Ambiente  Sonoro, Ordenamento do Território e Paisagem. 
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4/ CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA 

4.1/ INTRODUÇÃO 

A DIA que se apresenta no Anexo 1.1 do Volume III, e que foi emitida em fase de Estudo Prévio, como mencionado anteriormente, 

estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e respetivas medidas de minimização e de 

compensação, bem como os planos de monitorização e os estudos a elaborar. 

A demonstração da conformidade do projeto de execução com a DIA é fundamentada nos seguintes elementos: 

• Compatibilidade do projeto com os IGT, servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes; 

• Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do projeto; 

• Avaliação de impactes ambientais diferenciais nos descritores críticos; 

• Conformidade com condicionantes da DIA; 

• Conformidade com elementos a apresentar no RECAPE (DIA); 

• Inventário das medidas de minimização e compensação (fases de construção, exploração e desativação); 

• Programas de monitorização; 

• Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta pública; 

• Para qualquer uma das situações descritas e sempre que aplicável, optou-se por transcrever os elementos constantes da DIA, de 

modo a facilitar a verificação da conformidade do PE relativamente às mesmas. 

Tendo em conta o solicitado na DIA, foram também analisados e desenvolvidos nos casos aplicáveis o conjunto de estudos 

complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção, correspondentes a: 

• Elementos a apresentar: 

> Cronograma de Obra, na pasta EA3 – Anexo 3 do Volume III de acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º 3. 

> Shapefiles do layout final do projeto, na pasta EA4 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento a 

apresentar n.º 4 

> Estudo geológico-geotécnico, na pasta EA5 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento a apresentar 

n.º 5 

> Relatório da monitorização de quirópteros (ano 0), na pasta EA6 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no 

elemento a apresentar n.º 6 

> Áreas de sobreiros em povoamento , na pasta EA8 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto o elemento a 

apresentar n.º 8 

> Levantamento das áreas de regeneração natural, na pasta EA9 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto o 

elemento a apresentar n.º 9 

> Modelação dos taludes da subestação e das plataformas dos aerogeradores, na pasta EA10 – Anexo 3 do Volume III, de 

acordo com o previsto o elemento a apresentar n.º 10 

> Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e na coroa circular em torno da base dos aerogeradores, na pasta 

EA12 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto o elemento a apresentar n.º 12 

> Soluções para o revestimento das valetas de drenagem longitudinal, na pasta EA13 – Anexo 3 do Volume III, de acordo 

com o previsto o elemento a apresentar n.º 13 

> Soluções para pavimentos da subestação e tipologia de luminárias considerada, nas pastas EA14 e EA15 – Anexo 3 do 

Volume III, de acordo com o previsto os elementos a apresentar n.º 
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> Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, na pasta EA16 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o 

previsto no elemento a apresentar n.º 16; 

> Projeto de Integração Paisagística da Subestação, na pasta EA18 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no 

elemento a apresentar n.º 18; 

> Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção, 

de acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º 19, na pasta EA19 – Anexo 3 do Volume III; 

> Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, na pasta EA20 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com as especificações 

presentes na DIA; 

> Reavaliação de Impactes no Ambiente Sonoro, na pasta EA21 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no 

elemento a apresentar n.º 21 

> Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto, na pasta EA22 – Anexo 3 do Volume III, nos termos e condições 

referidos na DIA; 

> Programa de Monitorização de Quirópteros revisto, na pasta EA23 – Anexo 3 do Volume III; 

> Programa de Monitorização da Avifauna revisto, na pasta EA24 – Anexo 3 do Volume III. 

> Demonstração que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências 

patrimoniais identificadas, na pasta EA25 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento a apresentar 

n.º 25 

> Resultados das Sondagens Arqueológicas, na pasta EA26 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento 

a apresentar n.º26  

• Medidas de mitigação: 

> Planta de condicionantes, na pasta MM1 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

> Bosques de sobreiro, na pasta MM10 – Anexo 3 do Volume III de acordo com o previsto na DIA 

> Sobreiros, na pasta MM11 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

> Rede de cabos subterrânea, na pasta MM12 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

> Acesso ao AG7 e AG9, na pasta MM14 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

> Revestimento exterior e argamassas, na pasta MM21 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

> Enquadramento paisagístico da subestação, na pasta MM23 – Anexo 3 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA 

Este relatório integra, desta forma, toda a informação relevante para que possa ser apreciada a conformidade das alterações ao Projeto 

de Execução com a DIA. Sendo assim, este capítulo, estruturar-se-á da seguinte forma: 

• No subcapítulo 4.2/ enquadra-se o Projeto de Execução, tendo como finalidade a análise da sua conformidade com os 

condicionamentos gerais da DIA; 

• Em segundo lugar, no subcapítulo 4.3/, apresentam-se os estudos complementares que foram desenvolvidos no âmbito do 

RECAPE, com o objetivo de responder ao estipulado na DIA; 

• Por fim, são analisadas, de forma detalhada, as medidas de minimização propostas na DIA e, assim, averiguada a sua conformidade 

com o Projeto de Execução e desenvolvidos os estudos e planos nesta estipulados (subcapítulo 4.4/). 

Na Tabela 4.7 encontram-se sistematizadas as medidas presentes na DIA identificando, para cada uma, os documentos que lhes dão 

cumprimento de forma a verificar a sua conformidade 

4.2/ CONFORMIDADE DO PE – CONDICIONANTES 

Da leitura da página da DIA reproduzida no ponto 3.2. do presente Relatório, podem-se verificar as condicionantes que é necessário 

cumprir para que a mesma seja favorável, as quais se enunciam e comentam de seguida (Tabela 4.1). 
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Tabela 4.1 – Condicionantes presentes na DIA 

Condicionantes 

C1 Adoção do Layout B para o parque eólico e respetivas linhas elétricas a 30 kV. 

 

O projeto de Execução foi desenvolvido adotando o Layout B para o parque eólico e respetiva linha elétrica a 30 kV, conforme 

estipulado na DIA. Os elementos do Projeto de Execução podem ser visualizados no Desenho 1.2 – PD do Volume II.  

4.3/ CONFORMIDADE DO PE - ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE DE RECAPE 

No presente ponto, são listados, conforme constante na DIA, os elementos adicionais, complementares ao EIA, cuja apresentação em 

fase de RECAPE é exigida pela DIA, no sentido de permitir à Comissão de Avaliação completar a avaliação ambiental do projeto em 

estudo. 
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Tabela 4.2 – Elementos a apresentar presentes na DIA 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização Projeto de 

Execução 
RECAPE (Volume) 

Plano de Acompanhamento de 

Obra 

Elementos a apresentar 

EA-3 Cronograma da obra atualizado. - Volume III – Anexo 3 – EA 3  FP 

EA-4 Shapefiles do Layout final do projeto.  Volume III – Anexo 3 – EA 4  FP 

EA-5 

Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no 

terreno, que permita avaliar com rigor as condições 

geotécnicas e hidrogeológicas nos locais de fundação 

dos aerogeradores, de modo que se possa definir o 

melhor processo de desmonte a implementar, tendo em 

vista assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos 

taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos de 

drenagem subterrânea. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 5 - FP 

EA-6 

Resultados da monitorização (prévia à construção) de 

quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de 

morcegos, com importância, deve ser informado o ICNF 

para que seja corretamente avaliada a importância e 

sensibilidade do abrigo e, caso se justifique, deve ser 

garantida a sua proteção e propostas medidas de 

minimização ou compensação que se considerarem 

adequadas para a sua salvaguarda. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 6 - FP 

EA-7 

Avaliação da necessidade de implementar uma medida 

que defina a velocidade de "cut in" que impeça as 

turbinas de trabalhar a velocidades em que a atividade 

dos quirópteros seja maior. 

- Volume II – Cap. 3.1 - FpC 

EA-8 

Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, 

com respetiva quantificação e apresentação em 

cartografia dos polígonos que efetivamente constituem 

povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os 

dados do arvoredo (espécies, número e localização) que 

- Volume III – Anexo 3 – EA 8 - FP 
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constam do EIA. 

EA-9 

Levantamento das áreas onde se registe a regeneração 

natural de espécies da vegetação autóctone natural 

potencial, quer em termos de porte arbóreo quer 

arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as 

que serão a preservar, e em função dos quais as 

componentes do projeto se devem ajustar. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 9 - FP 

EA-10 

Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas 

dos aerogeradores sobreposta ao 

levantamento topográfico juntamente com os 

perfis/cortes transversais e longitudinais das 

plataformas. As curvas de nível do levantamento e 

respetivas cotas, assim como as cotas altimétricas de 

projeto devem ter uma leitura adequada.  

- Volume III – Anexo 3 – EA 10 - FP 

EA-11 

Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com 

adequada definição/resolução de imagem, onde conste 

para todos os apoios a representação gráfica da área 

total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua 

implantação, assim como os acessos aos apoios. 

- NA - NA 

EA-12 

Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e 

na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. 

Esta deve constituir uma solução mais estabilizadora do 

pavimento e que reduza os níveis de poeira e de 

refletância de luz. Deve recorrer-se a materiais que 

permitam uma coloração/tonalidade próxima da 

envolvente, no mínimo para aplicação à camada de 

desgaste do acesso, em detrimento da utilização de 

materiais brancos e altamente refletores de luz. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 12 - FP 

EA-13 

Soluções para o revestimento das valetas de drenagem 

longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que 

venham a ser realizadas, com revestimento em pedra 

local/região com argamassa branca, ou em alternativa 

simplesmente colocada à mão e compactada. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 13 - FP 
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EA-14 

Soluções consideradas para os pavimentos e 

revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de 

Comando, que privilegiem materiais de baixa refletância 

e tendencialmente neutros, sugerindo-se 

como preferencial o uso de pedra natural da região. 

- 
Volume III – Anexo 3 – EA 14 e 

15 
- FP 

EA-15 

Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de 

luz exteriores quer da subestação quer os que se 

localizam sobre a entrada na torre dos aerogeradores. 

Todo o equipamento a utilizar no exterior deve 

assegurar a existência de difusores de vidro plano e 

fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça 

segundo a vertical. 

- 
Volume III – Anexo 3 – EA 14 e 

15 
- FP 

EA-16 

Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas 

Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento 

georreferenciado das áreas onde se registe a presença 

de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a 

caracterização das espécies em presença e as 

metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As 

áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à 

linha e todas as áreas de trabalho associadas e 

necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às 

plataformas assim como as plataformas e valas de cabos. 

Devem ser dadas orientações para que corte seja 

realizado fora da fase de produção de semente e que 

todo o material vegetal proveniente do seu corte deve 

ser totalmente separado do restante material vegetal e 

devidamente acondicionado, sobretudo do efeito de 

ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser 

considerados como ações a desenvolver. No transporte 

deste material, a destino final adequado, deve ser 

assegurado o não risco de propagação das espécies em 

causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 16 - FP, FpC, FC 

EA-17 Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da - NA - NA 
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LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento 

rápido existentes na faixa de proteção legal da linha 

elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser 

constituído por peças escritas e desenhadas onde conste 

cartograficamente as áreas 

passíveis de serem objeto da sua 

implementação/aplicação. No que se refere ao material 

vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser dada 

preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras com 

porte relativamente já desenvolvido. Deve constar o 

Plano de Manutenção e Monitorização. 

EA-18 Projeto de Integração Paisagística da Subestação.  Volume III – Anexo 3 – EA 18  FP 

EA-19 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) 

que contemple todas as áreas que foram objeto de 

intervenção. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 19 - FP 

EA-20 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. - Volume III – Anexo 3 – EA 20 - FP 

EA-21 

Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais 

detalhe, em função do Layout final para o parque eólico 

e do traçado da LMAT, para que, em função dos 

resultados, venham a ser propostas medidas de 

minimização, caso sejam identificadas habitações com 

possibilidade de ficar expostas a níveis acima dos limites 

previstos no RGR. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 21 - FP, FpC, FC 

EA-22 

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto 

nos termos e condições referidos no presente 

documento. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 22 - FP; FpC, FP, FE 

EA-23 Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. - Volume III – Anexo 3 – EA 23 - FP; FpC, FP, FE 

EA-24 Programas de Monitorização da Avifauna revisto. - Volume III – Anexo 3 – EA 24 - FP; FpC, FP, FE 

EA-25 

Demonstração que o desenvolvimento do projeto de 

execução procurou evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou a 

inevitabilidade dessa afetação. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 25 - FP 
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FP – Fase de Projeto;  FpC – Fase de pré-construção; FC – Fase de Construção; FE – Fase de Execução; NA – elemento não aplicável por ser relativo à linha de 400kV, não contemplada neste documento.

EA-26 

Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico 

nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 

1, 2, 4, e 5. 

- Volume III – Anexo 3 – EA 26 - FP 

EA-27 

Resultados da prospeção arqueológica sistemática do 

corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m 

centrados no eixo da linha, bem como dos acessos à 

respetiva obra. De acordo com os resultados destes 

trabalhos deve proceder-se à alteração ou ajuste da 

localização das componentes de projeto que interfiram 

com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

- NA - NA 
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Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão sobre o projeto, o Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve ainda apresentar os seguintes os elementos: 

EA-3 - Cronograma da obra atualizado. 

O cronograma da obra atualizado é apresentado na pasta EA3 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-4 - Shapefiles do Layout final do projeto. 

As shapefiles do Layout final encontram-se na pasta EA4 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-5 - Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as condições geotécnicas e 

hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a 

implementar, tendo em vista assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos de 

drenagem subterrânea. 

Os Estudos geológico-geotécnicos realizados para o parque eólico e para a subestação são apresentados na pasta EA 5 - Anexo 3 do 

Volume III. 

EA-6 - Resultados da monitorização (prévia à construção) de quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de morcegos, com 

importância, deve ser informado o ICNF para que seja corretamente avaliada a importância e sensibilidade do abrigo e, caso se 

justifique, deve ser garantida a sua proteção e propostas medidas de minimização ou compensação que se considerarem adequadas 

para a sua salvaguarda. 

Os resultados da monitorização de quirópteros na fase de pré-construção (ano 0) do projeto do Parque Eólico de Morgavel encontram-

se no respetivo relatório de monitorização, apresentado na pasta EA6 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-7 - Avaliação da necessidade de implementar uma medida que defina a velocidade de "cut in" que impeça as turbinas de trabalhar 

a velocidades em que a atividade dos quirópteros seja maior. 

Esta avaliação será apresentada no âmbito das conclusões do relatório da monitorização de quirópteros na fase de pré-construção 

(ano 0) mencionado no EA6. 

EA-8 - Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, com respetiva quantificação e apresentação em cartografia dos polígonos 

que efetivamente constituem povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os dados do arvoredo (espécies, número e localização) 

que constam do EIA. 

A determinação das áreas de sobreiros em povoamentos seguiu o estipulado no documento “metodologia para a delimitação de áreas 

de povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”, produzido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Os métodos de cálculo foram os seguintes: 

1. A área de levantamento das árvores a afetar pelo projeto consiste num buffer de 30 m em torno de qualquer estrutura do projeto, 

assim como das áreas de estaleiro e vazadouro da obra. A área de levantamento é entregue de forma anexa a este documento, 

sob a forma de shapefile, com o nome “Area_levantamento”. 

2. A georreferenciação das árvores a afetar pelo projeto, cujo resultado é entregue de forma anexa a este documento, sob a forma 

de shapefile, com o nome “Sobreiros”, foi realizada de acordo com os seguintes métodos: 
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a) Execução de voo aerofotogramétrico com equipamento Sensefly Ebee X RTK: nesta fase foi realizado um voo e recolhidos 

pontos de controlo (GCP- “Ground Control Points”) com base em equipamento GNSS/GPS. 

g) Processamento da informação e criação de ortofotomapas: a informação recolhida em terreno foi processada em ambiente 

Pix4D Mapper. Foram criados ortofotomapas (do tipo “true ortho”), em cor real e com um pixel ao solo de 5 cm.  

h) Identificação e mapeamento dos sobreiros: foram identificados e mapeados (objeto topológico: ponto) por fotointerpretação 

cada um dos sobreiros/azinheiras da área de trabalho. 

i) Definição do diâmetro da copa dos sobreiros: foi desenhado, por restituição em ambiente SIG, a copa de cada um dos 

sobreiros anteriormente mapeados. Esta restituição permitiu aferir o valor do diâmetro (e do raio) da copa.  

j) Determinação do PAP dos sobreiros: procede-se à determinação do PAP dos sobreiros a partir do raio da copa apurado na 

fase anterior e da aplicação da tabela de conversão definida pelo ICNF (ponto 4 da “metodologia para a delimitação de áreas 

de povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”). Em paralelo, fez-se, a partir de uma amostra de 20% do universo, um inventário 

florestal tradicional, com a medição no terreno do PAP dos sobreiros. Esta amostra, realizada aleatoriamente e distribuída 

ao longo da área do projeto, serve para fazer o controle de qualidade do processo.  

3. Com base na georreferenciação das árvores, foi calculado um buffer de 10 m de raio a partir do limite exterior da copa de cada 

árvore.  

4. Foram agrupadas todas as árvores cujos buffers estejam em contacto, ou seja, foram agrupadas todas as árvores cujas copas se 

distanciem a menos de 20 metros da copa de outra árvore.   

5. Foi traçado um polígono a envolver o conjunto das árvores identificadas no ponto 3. 

6. Foram excluídos os polígonos com área inferior a 0,5 ha. 

7. Para cada polígono com área igual ou superior a 0,5 ha foi determinado o PAP médio das árvores (média ponderada). 

8. Com base no PAP médio de cada polígono, no número de árvores nele existente e na área, foram identificados os polígonos que 

reúnem condições para serem classificados como povoamento, de acordo com os critérios estabelecidos na tabela 3 do 

documento “metodologia para a delimitação de áreas de povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”. 

9. Foi calculado o buffer de 10 m em torno de todos os polígonos que reunisse as condições para serem considerados como 

povoamento. O ficheiro resultante é entregue de forma anexa a este documento sob a forma de shapefile, com o nome 

“Limite_povoamento”. 

10. A faixa de proteção das raízes, correspondente a duas vezes o raio da copa com um mínimo de 4 m, encontra-se abrangida pelo 

polígono que define cada povoamento, não sendo necessário acrescentar nenhum limite adicional. 

11. Relativamente ao estado de desenvolvimento das árvores, considera-se o sobreiro adulto quando atingiu as dimensões que 

permitam a desbóia (PAP > 70 cm), mesmo que não tenha sido descortiçado. No caso da azinheira, considera-se como adulta 

quando tem DAP superior a 20 cm (PAP > 62 cm). 

Os resultados obtidos pela aplicação desta metodologia são apresentados no documento de Adenda ao Estudo de Impacte Ambiental, 

incluído no Anexo 2 do Volume III. 

O relatório técnico do levantamento de sobreiros é apresentado na pasta EA8 - Anexo 3 do Volume III. 
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A informação geográfica em anexo a este Elemento Adicional apresenta o sistema de referência PT-TM06/ETRS89 e consiste nas 

seguintes shapefiles (pasta EA8 - Anexo 3 do Volume III.): 

• Area_levantamento (ponto 1); 

• Sobreiros (ponto 2); 

• Limite_povoamento (ponto 9). 

EA-9 - Levantamento das áreas onde se registe a regeneração natural de espécies da vegetação autóctone natural potencial, quer em 

termos de porte arbóreo quer arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as que serão a preservar, e em função dos quais as 

componentes do projeto se devem ajustar. 

As áreas em que a regeneração natural se considera mais expressiva são as áreas cartografadas para os valores naturais (na pasta EA9 

- Anexo 3 do Volume III). Aqui pode verificar-se a regeneração das espécies autóctones correspondentes aos habitats identificados. 

Nestas manchas cartografadas é também possível verificar a regeneração de espécies que se encontrem associadas aos habitats em 

questão. 

EA-10 - Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas dos aerogeradores sobreposta ao levantamento topográfico 

juntamente com os perfis/cortes transversais e longitudinais das plataformas. As curvas de nível do levantamento e respetivas cotas, 

assim como as cotas altimétricas de projeto devem ter uma leitura adequada.  

A memória descritiva da modelação dos taludes é apresentada na pasta EA10 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-11 - Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com adequada definição/resolução de imagem, onde conste para todos os apoios 

a representação gráfica da área total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua implantação, assim como os acessos aos apoios. 

Dado que, como explicado anteriormente, este RECAPE não engloba a linha de 400 kV, não será apresentado este estudo. Tal será 

realizado num relatório posterior. 

EA-12 - Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. Esta deve 

constituir uma solução mais estabilizadora do pavimento e que reduza os níveis de poeira e de refletância de luz. Deve recorrer-se a 

materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso, 

em detrimento da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. 

Quanto ao tipo de pavimento previsto para os pavimentos dos acessos internos do PE, trata-se de caminhos com construção usual, 

como caminhos florestais, e com pouco impacto na envolvente. 

A “camada de desgaste” será o habitualmente usado na generalidade dos PE em Portugal, que se constitui por uma camada de 

agregado britado (tout-venant), recorrendo a agregados de empréstimo provenientes desta mesma zona/região. De notar que esta 

solução fica integrada na envolvente como se de um caminho florestal se tratasse. 

Na coroa circular em torno da base dos aerogeradores, é um requisito habitual por parte do turbineiros solicitar uma coroa em 

agregado grosso (pedra), que fica distinto do pavimento dos acessos. 

Prevê-se que a poeira fique contida devido a: 

• na altura de construção, através de medidas mitigadores como a rega do pavimento; 

• há troços de pavimento (zonas de inclinações elevadas), previstas com acabamento em ABGEC, logo menos sensíveis a levantar 

poeira; 

• na fase pós-construção, haverá muito pouco tráfego, pelo que não se espera que a ‘poeira’ devida a tráfego venha a ser um 

problema. 
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A constituição do acesso pode ser vista na documentação presente  na pasta EA13 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-13 - Soluções para o revestimento das valetas de drenagem longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que venham a ser 

realizadas, com revestimento em pedra local/região com argamassa branca, ou em alternativa simplesmente colocada à mão e 

compactada. 

O revestimento previsto para as valetas adjacentes aos caminhos é o habitual neste tipo de construção em parques eólicos, como se 

pode ver na documentação presente  na pasta EA13 - Anexo 3 do Volume III. 

Como prática habitual nos PE em Portugal, são previstas sem revestimento, o que confere uma aparência próxima do terreno natural, 

logo melhor integrada na envolvente. 

Nas valetas com pendente > 7%, que constitui uma extensão relevante no total, é previsto revestimento a betão por questões de não-

destruição das mesmas (desgaste hidráulico). 

EA-14 - Soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de Comando, que privilegiem 

materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como preferencial o uso de pedra natural da região. 

As soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação e Edifício de Comando encontram-se na 

memória descritiva da arquitetura do edifício de comando apresentada na pasta EA14 e EA15 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-15 - Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de luz exteriores quer da subestação quer os que se localizam sobre a 

entrada na torre dos aerogeradores. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano 

e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

A tipologia de luminárias consideradas para os pontos de luz exteriores quer da subestação, quer os que se localizam sobre a entrada 

na torre dos aerogeradores encontram-se na memória descritiva da arquitetura do edifício de comando, na pasta EA14 e EA15 - Anexo 

3 do Volume III. 

EA-16 - Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das 

áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença e as 

metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à linha e todas as áreas de 

trabalho associadas e necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às plataformas assim como as plataformas e valas de cabos. 

Devem ser dadas orientações para que corte seja realizado fora da fase de produção de semente e que todo o material vegetal 

proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, sobretudo do 

efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material, 

a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as 

medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras é apresentado na pasta EA16 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-17 - Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento rápido 

existentes na faixa de proteção legal da linha elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e 

desenhadas onde conste cartograficamente as áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. No que se refere ao 

material vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser dada preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras com porte relativamente 

já desenvolvido. Deve constar o Plano de Manutenção e Monitorização. 

Dado que, como explicado anteriormente, este RECAPE não engloba a linha de 400 kV, não será apresentado este estudo. Tal será 

realizado num relatório posterior. 
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EA-18 - Projeto de Integração Paisagística da Subestação. 

O Projeto de Integração Paisagística da Subestação da Subestação do Parque Eólico de Morgavel foi executado tendo por base as 

orientações constantes da presente decisão e é apresentado na pasta EA 18 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-19 - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção. 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas foi executado tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é 

apresentado na pasta EA19 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-20 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) foi executado tendo por base as orientações constantes da presente decisão. 

Este plano é apresentado na pasta EA20 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-21 - Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais detalhe, em função do Layout final para o parque eólico e do traçado 

da LMAT, para que, em função dos resultados, venham a ser propostas medidas de minimização, caso sejam identificadas habitações 

com possibilidade de ficar expostas a níveis acima dos limites previstos no RGR. 

4.3.1/ Introdução 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e do bem-estar das populações. 

No decorrer de desenvolvimento para projeto de execução, e das ligeiras alterações ao Layout B avaliado no EIA em fase de estudo 

prévio, pretende-se efetuar a reavaliação do impacte no ambiente sonoro, e a conformidade com os limites legais estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro. 

A área de influência acústica do layout do parque eólico em avaliação na fase de RECAPE e a avaliada no Estudo de Impacte Ambiental 

em fase de Estudo Prévio (Layout B) é semelhante, pelo que se considera que a Caraterização da Situação de Referência efetuada se 

mantém atual. 

4.3.2/ Metodologia 

Na sequência do EIA, em fase de estudo prévio, foi selecionado o Layout B que sofreu ligeiros ajustes na localização dos aerogeradores. 

A subestação elevadora 400/30 kV do Parque Eólico de Morgavel a ser construída, tem como finalidade interligar o parque eólico de 

Morgavel, com duas linhas 30 kV. A ligação á rede elétrica de serviço público (RESP) será efetuada através de uma LMAT a 400 kV, 

que se exclui da presenta avaliação. 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, relativamente ao ambiente 

sonoro gerado exclusivamente 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 do projeto. Tabela 4.3 apresenta-se a descrição dos 

critérios de avaliação considerados no descritor ruído. 

Tabela 4.3 – Critérios de avaliação do impacte no descritor ruído 

Termos de Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 

Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 

Aumento dos níveis sonoros existentes. 
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Termos de Impacte Critérios 

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 a 

longo prazo, reversível a 

médio/curto prazo); 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 

Influência Local, Regional, Nacional Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 

Reduzida 

 

Moderada 

 

Elevada 

 

> Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à Situação de Referência em não mais de 

6 dB(A). 

> Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 6 dB(A) mas 

em não mais de 15 dB(A). 

> Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais de 15 dB(A). 

Significância 

Não Significativo 

Pouco Significativo 

Significativo 

Muito Significativo 

> Níveis sonoros previstos iguais à Situação de referência 

> 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). 

 

4.3.3/ Impactes na fase de construção 

A fase de construção será caracterizada pelas atividades ruidosas temporárias, que tenderão a aumentar de forma temporária e 

limitada no espaço os níveis de ruído na sua envolvente das frentes de obra.  

Durante a fase de construção serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com algum significado, 

onde se destacam: 

• 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. 

Comparativamente à avaliação efetuada na fase EIA, verifica-se apenas a utilização de um caminho para acesso ao parque, com acesso 

direto à EN120, o qual não possui qualquer recetor sensível na envolvente. 

As principais frentes de obra (implantação dos aerogeradores) localizam-se aproximadamente nos locais já avaliados no EIA, no caso, 

os recetores sensíveis mais próximos localizam-se a mais de 500 metros de distância, pelo 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 as povoações mais 

próximas da área de intervenção do projeto, e o respetivo tráfego médio diário será reduzido, pelo que não é previsível que o ambiente 

sonoro envolvente às rodovias não venha a variar significativamente. 
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Na envolvente dos pórticos para a linha elétrica de interligação dos aerogeradores à respetiva subestação será caracterizada pelas 

atividades construtivas de curta duração, e não existem recetores sensíveis na imediata envolvente, pelo que é expectável que o 

ambiente sonoro seja pouco significativo. 

Neste sentido, conforme previsto no EIA, para a fase de construção prevêem-se impactes: negativos, diretos e indiretos, prováveis, 

reversíveis, temporários, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

4.3.4/ Impactes na 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. A Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) a 400 kV para ligação da 

energia subestação do parque eólico à rede elétrica nacional, avaliada no estudo prévio, exclui-se do presente RECAPE. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto, devido ao 

Parque Eólico, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA. 

O programa informático 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, atendendo às especificidades que carateriza a emissão sonora dos aerogeradores do parque eólico, na simulação 

acústica foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, método 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). 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados complementares associados ao meio 

de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo, 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 que se apresentam na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração) 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2020) 

Máximo raio de busca 8000 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 = 0,3 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 15 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) 

Avaliação de ruído nos 

recetores 

Altura acima do solo 1,5 m acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 
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Considerou-se 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 majorativa por 

segurança dos resultados. De notar que, caso fosse considerada a distribuição de ventos local (Rosa dos Ventos), iria-se ter apenas 

algumas direções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de 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, sobretudo no período noturno, traduzir-se-ia na subvalorização da ocorrência 

de 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 parque eólico será provido de 10 aerogeradores acrescidos de 2 aerogeradores para sobreequipamento, do fabricante Vestas. Na 

Tabela 4.5 apresentam-se os modelos dos aerogeradores previstos para o parque eólico. Na avaliação, por segurança, serão 

considerados os 12 aerogeradores previstos.  

Para ambos os modelos de aerogeradores previstos (Vestas V150 e Vestas V162) existe a possibilidade de utilizar 2 configurações 

para as pás, que têm associadas diferentes potências sonoras. Para cada aerogerador foi selecionada a configuração de pás que permite 

minimizar o ruído apercebido junto dos recetores sensíveis, que se identificam na Tabela 4.5. 

Na modelação foi considerada a potência sonora especificas de cada modelo de aerogerador, indicada na Tabela 4.5, tendo sido 

considerada a respetiva espectro por frequências em 1/3 de oitavas, indicado nos respetivos documentos técnicos: “Document no 

0095-3732_01 - Third octave noise emission EnVentus™ V162-6.0MW” e DMS 0080-4413_02 – V150-4.3 MW Third octave noise 

emission. 

Tabela 4.5 – Modelos de aerogeradores do parque eólico 

Aerogeradores Modelo Configuração das pás Altura do rotor 
Potência sonora 

[dB(A)] 

WTG 04 V150 Mode PO2 120 m 104,9 

WTG 05 V150 Mode PO2 120 m 104,9 

WTG 06 V150 Mode PO2 120 m 104,9 

WTG 11 V150 Mode PO2-0S 120 m 107,6 

WTG 07 V162 Mode PO6000-0S 125 m 107,1 

WTG 10 V162 Mode PO6000 125 m 104,3 

WTG 12 V162 PO6000-0S 125 m 107,1 

WTG 13 V162 Mode PO6000-0S 125 m 107,1 

WTG 14 V162 Mode PO6000-0S 125 m 107,1 

WTG 15 V162 Mode PO6000 125 m 104,3 

Sobreequipamento 

WTG 03 V150 Mode PO2 120 m 104,9 

WTG 01 V162 Mode PO6000-0S 125 m 107,1 

Configuração das pás dos aerogeradores: 

- Mode PO6000 – “Blades with serrated trailing edge”; Mode PO6000-0S – “Blades without serrated trailing edge” 

- Mode PO2 – “Blades with serrated trailing edge”; Mode PO2-0S – “Blades without serrated trailing edge” 

 

O funcionamento de uma subestação poderá levar a um aumento dos níveis sonoros, de carácter permanente, em função do número 

de equipamentos instalados e do nível de potência sonora que os caracteriza, sendo normalmente associado ao efeito de coroa e ao 

funcionamento das unidades de transformação. 

Nas subestações de energia os transformadores de potência são os equipamentos com maior emissão sonora, e tipicamente a 2 metros 

de distância, o nível de potência sonora de transformadores de 400 kV, varia de 60 a 64 dB(A). A 5 metros dos perímetros das 



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE       103 

subestações os níveis sonoros tendem a ser inferiores a 55 dB(A). Neste contexto, efetuou-se a modelação da subestação, considerando 

o transformador de potência como uma fonte vertical em área, com uma potência sonora de 65 dB(A)/m2, a operar continuamente nos 

3 períodos legais do RGR. 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos, foram perspetivados os Níveis Sonoros Contínuos Equivalentes 

Ponderados A do Ruído Particular, associados ao funcionamento continuo (24 horas) dos 12 aerogeradores e da subestação, para os 

vários recetores sensíveis (fachada e piso mais desfavorável) potencialmente mais afetados pelo ruído do Parque Eólico, que se 

localizam nas peças desenhadas Desenho 1 e Desenho 2 na pasta EA21 - Anexo 3 do Volume III). Com o objetivo de melhor comparar 

a fase de estudo prévio (EIA) e a de projeto de execução (RECAPE), os recetores sensíveis mantém a mesma identificação numérica.  

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular da fase de exploração do projeto em apreço, foram também 

calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para os indicadores Lden e Ln, cujos resultados se ilustram 

respetivamente nas peças desenhadas Desenho 1 e Desenho 2 na pasta EA21 - Anexo 3 do Volume III. 

Na Tabela 4.6 apresentam-se os níveis sonoros de ruído de referência (resultados das medições experimentais realizadas no âmbito 

do EIA), os resultados previsionais associados ao ruído particular dos aerogeradores, 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 valores foram arredondados à unidade com vista à 

avaliação da conformidade com os limites legais do RGR. 

Tabela 4.6– Níveis de ruído nos recetores individualizados (fase de exploração) 

Recetor/ 

Ponto 

Medição 

Zonamento 

Acústico 

Ruído de Referência 

[dB(A)] 
Ruído Particular [dB(A)] 

Ruído Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora [dB(A)] 
RGR 

art. 11º 

e 13º Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 1 Z. Mista 45 40 39 47 34 34 34 40 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R02 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 33 33 33 39 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R03 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 33 33 33 39 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R04 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 30 31 31 37 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R05 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 33 34 34 40 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R06 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 30 31 31 37 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R07 / Pto 1 Ausência 45 40 39 47 34 35 35 41 45 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R08 / Pto 13 Ausência 45 41 40 47 34 34 34 40 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R09 / Pto 13 Ausência 45 41 40 47 33 34 34 40 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R10 / Pto 13 Ausência 45 41 40 47 33 34 34 40 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R11 / Pto 13 Ausência 45 41 40 47 33 33 34 40 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R12 / Pto 12 Ausência 45 43 40 48 35 35 35 41 45 44 41 48 0 1 1 cumpre 

R13 / Pto 12 Ausência 45 43 40 48 41 41 41 47 46 45 44 51 1 2 4 cumpre 

R14 / Pto 12 Ausência 45 43 40 48 39 39 39 45 46 44 43 50 1 1 3 cumpre 

R15 / Pto 10 Ausência 37 37 35 42 38 38 39 45 41 41 40 47 4 4 5 cumpre 

R16 / Pto 10 Ausência 37 37 35 42 39 39 39 45 41 41 40 47 4 4 5 cumpre 

R17 / Pto 10 Ausência 37 37 35 42 39 39 39 45 41 41 40 47 4 4 5 cumpre 

R18 / Pto 11 Ausência 51 49 47 54 35 36 36 42 51 49 47 54 0 0 0 cumpre 

R19 / Pto 11 Ausência 51 49 47 54 36 36 36 42 51 49 47 54 0 0 0 cumpre 

R20 / Pto 4 Ausência 39 37 37 44 38 38 38 44 42 41 41 47 3 4 4 cumpre 

R21 / Pto 4 Ausência 39 37 37 44 40 40 40 46 43 42 42 48 4 5 5 cumpre 

R22 / Pto 2 Z. Mista 45 41 40 47 36 36 36 42 46 42 41 48 1 1 1 cumpre 

R23 / Pto 2 Z. Mista 45 41 40 47 37 37 37 43 46 42 42 49 1 1 2 cumpre 

R24 / Pto 2 Ausência 45 41 40 47 42 42 42 48 47 45 44 51 2 4 4 cumpre 

R25 / Pto 2 Ausência 45 41 40 47 41 41 41 47 46 44 44 51 1 3 4 cumpre 

R26 / Pto 2 Ausência 45 41 40 47 38 38 38 44 46 43 42 49 1 2 2 cumpre 

R27 / Pto 2 Z. Mista 45 41 40 47 34 35 35 41 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R28 / Pto 2 Z. Mista 45 41 40 47 34 35 35 41 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R29 / Pto 2 Z. Mista 45 41 40 47 35 35 35 41 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R30 / Pto 3 Z. Mista 58 53 51 59 36 36 36 42 58 53 51 59 0 0 0 cumpre 
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Recetor/ 

Ponto 

Medição 

Zonamento 

Acústico 

Ruído de Referência 

[dB(A)] 
Ruído Particular [dB(A)] 

Ruído Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora [dB(A)] 
RGR 

art. 11º 

e 13º Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R31 / Pto 2 Ausência 45 41 40 47 36 36 36 42 46 42 41 48 1 1 1 cumpre 

R32 / Pto 3 Z. Mista 58 53 51 59 35 35 35 41 58 53 51 59 0 0 0 cumpre 

R33 / Pto 3 Z. Mista 58 53 51 59 35 35 35 41 58 53 51 59 0 0 0 cumpre 

R34 / Pto 2 Ausência 45 41 40 47 33 34 34 40 45 42 41 48 0 1 1 cumpre 

R35 / Pto 5 Z. Mista 42 39 38 45 25 26 26 32 42 39 38 45 0 0 0 cumpre 

R36 / Pto 5 Ausência 42 39 38 45 26 27 27 33 42 39 38 45 0 0 0 cumpre 

R37 / Pto 5 Ausência 42 39 38 45 29 29 30 36 42 39 39 46 0 0 1 cumpre 

R38 / Pto 5 Ausência 42 39 38 45 24 25 25 31 42 39 38 45 0 0 0 cumpre 

R39 / Pto 5 Ausência 42 39 38 45 27 27 28 34 42 39 38 45 0 0 0 cumpre 

R40 / Pto 5 Z. Mista 42 39 38 45 24 25 25 31 42 39 38 45 0 0 0 cumpre 

R41 / Pto 6 Ausência 43 40 39 46 24 25 25 31 43 40 39 46 0 0 0 cumpre 

R42 / Pto 6 Ausência 43 40 39 46 28 29 29 35 43 40 39 46 0 0 0 cumpre 

R43 / Pto 6 Ausência 43 40 39 46 30 31 31 37 43 41 40 47 0 1 1 cumpre 

R44 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 25 25 26 32 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R45 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 23 24 24 30 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R46 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 26 27 27 33 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R47 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 26 27 28 34 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R48 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 23 24 24 30 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R49 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 27 28 28 34 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R50 / Pto 7 Ausência 43 41 39 46 27 27 28 34 43 41 39 46 0 0 0 cumpre 

R51 / Pto 8 Ausência 42 40 38 45 32 33 33 39 42 41 39 46 0 1 1 cumpre 

R52 / Pto 8 Ausência 42 40 38 45 36 36 36 42 43 41 40 47 1 1 2 cumpre 

R53 / Pto 8 Ausência 42 40 38 45 39 39 39 45 44 43 42 49 2 3 4 cumpre 

R54 / Pto 8 Ausência 42 40 38 45 37 37 37 43 43 42 41 48 1 2 3 cumpre 

R55 / Pto 9 Ausência 43 40 39 46 37 37 37 43 44 42 41 48 1 2 2 cumpre 

R56 / Pto 9 Ausência 43 40 39 46 38 38 38 44 44 42 42 49 1 2 3 cumpre 

R57 / Pto 9 Ausência 43 40 39 46 35 35 35 41 44 41 40 47 1 1 1 cumpre 

 

De acordo com os resultados da Tabela 4.6, considerando a emissão sonora dos 12 aerogeradores (10 aerogeradores mais 2 dos 

sobreequipamento), a funcionar 24h / dia, em condições de emissão e propagação sonora 100% favoráveis, o que corresponde a uma 

posição de segurança, prospetiva-se o cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis, conforme disposto no artigo 11º do 

RGR: 

• Recetores localizados no concelho de Santiago do Cacém – zona mista ou equiparados a zona mista [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 

dB(A)]: R01; R22; R23; R27; R28; R29; R30; R32; R33; R35; R40. 

• Recetores localizados no concelho de Sines – ausência de classificação acústica [Lden≤63 dB(A) e Ln≤53 dB(A)]: restantes 

recetores. 

Face aos resultados obtidos perspetiva-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, estabelecidos na alínea b) número 1 artigo 13º do RGR], não sendo aplicáveis nos casos em 

que o ruído ambiente é igual ou inferior a 45 dB(A), conforme estabelecido no número 5, artigo 13º do RGR. 

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, propondo-se a implementação de um Plano de 

Monitorização de Ruído com vista a avaliar a efetiva conformidade com os limites do RGR.  

Assim, de acordo com o explicitado anteriormente, junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do Parque 

Eólico na fase de exploração, prevêem-se impactes Negativos, Permanentes, Diretos, Prováveis, Reversíveis, Locais, de Magnitude 

Reduzida e Pouco Significativos. 
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EA-22 - Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto nos termos e condições referidos no presente documento. 

O Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro foi revisto tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é 

apresentado na pasta EA22 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-23 - Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. 

O Programa de Monitorização de Quirópteros foi revisto tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é apresentado 

na pasta EA23 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-24 - Programas de Monitorização da Avifauna revisto. 

O Programa de Monitorização da Avifauna foi revisto tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é apresentado 

na pasta EA24 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-25 - Demonstração que o desenvolvimento do projeto de execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais 

identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação. 

No geral, verifica-se que o projeto procurou evitar afetação direta das ocorrências de interesse cultural identificadas em fase de EIA e 

nos trabalhos de atualização realizados nas novas áreas de estudo (na pasta EA25 - Anexo 3 do Volume III). 

Neste contexto, permanecem alguns casos de afetação direta considerados pouco significativos e, relativamente aos quais não haveria 

vantagem em modificar o projeto. Estas situações verificam-se em relação as ocorrências 1, 2, 4 e 5, ocorrências 49 e 50 e ocorrências 

51 e 52. 

No caso das ocorrências 1, 2, 4 e 5, identificadas no âmbito do EIA, foram realizadas sondagens arqueológicas, conforme solicitado na 

DIA, tendo estas permitido concluir pela viabilidade do Projeto de Execução nestas áreas. 

No caso das ocorrências 49 e 50, correspondentes a vestígios de superfície situados na AI direta de um acesso a beneficiar, a afetação 

direta é apenas considerada provável, não se justificando alteração do projeto, de resto muito ligeira (beneficiação de um estradão 

existente), desde que cumpridas as medidas propostas aplicáveis. 

Em relação às ocorrências 51 e 52, correspondentes a achados isolados situados na AI direta de uma vala de cabos, os impactes 

expectáveis são considerados de baixa magnitude e pouca significância. Sendo achados isolados não faz sentido desviar o percurso 

previsto para a vala, desde que cumpridas as medidas propostas aplicáveis 

EA-26 - Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 1, 2, 4, e 5. 

Estas sondagens foram executadas ao abrigo de um Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) específico, com 

autorização comunicada pela DGPC em 29 de julho de 2021, através do Portal do Arqueólogo. 

Os resultados são apresentados na pasta EA26 - Anexo 3 do Volume III. 

EA-27 - Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m centrados no eixo da 

linha, bem como dos acessos à respetiva obra. De acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se à alteração ou ajuste 

da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de 

minimização específicas. 

Esta medida não foi executada, uma vez que foi aceite efetuar a avaliação da LTE a 400 kV em posterior procedimento autónomo em 

comunicação com a APA, tal como foi referido no capítulo 2.3/. Contudo, tendo havido alterações no desenho do Projeto de Execução 
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comparativamente com a alternativa B aprovada, optou-se por prospetar os corredores das novas infraestruturas com traçado não 

coincidente com a implantação daquela alternativa (EA25 - Anexo 3 do Volume III).  

Essas alterações estão identificadas do seguinte modo:  

• a infraestrutura 1 corresponde a acesso e cabo enterrado;  

• a infraestrutura 2 corresponde a linha aérea elétrica interna;  

• a infraestrutura 3 corresponde a acesso;  

• a infraestrutura 4 corresponde a acesso e cabo enterrado;  

• a infraestrutura 5 corresponde a linha aérea elétrica interna.  

Esta pesquisa foi objeto de PATA específico, com autorização comunicada pela DGPC em 10 de agosto de 2021, através do Portal do 

Arqueólogo (pasta MM2 - Anexo 3 do Volume III). 

4.4/ CONFORMIDADE DO PE – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / POTENCIAÇÃO / COMPENSAÇÃO 

O presente ponto do relatório compreende a análise da conformidade dos vários documentos que integram o Projeto de Execução 

com as medidas de minimização definidas na DIA. Estas medidas aplicam-se às várias fases de implementação do projeto (construção, 

exploração e desativação). 

Refira-se que a responsabilidade pelo cumprimento destas medidas também será, de forma geral, determinada pela fase a que dizem 

respeito. 

Nas fases antes do início e durante a obra/atividade, face à natureza prática de grande parte das medidas definidas, a implementação 

será delegada no Empreiteiro. Caberá ao Dono de Obra acompanhar e controlar a sua aplicação através da equipa de Fiscalização 

selecionada para o efeito. 

Após a conclusão da obra/atividade (fase de exploração), a responsabilidade pela aplicação das medidas propostas será da Entidade 

Gestora/Administração Local. 

Nas secções que se seguem apresentam-se, então, as medidas de minimização estabelecidas pela DIA, mantendo a estrutura definida 

naquele documento (Anexo 1.1 do Volume III). 
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Tabela 4.7 – Medidas de minimização para as fases de Projeto de Execução, construção, exploração e desativação presentes na DIA 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

Medidas de minimização – Fase de Projeto de Execução 

MM-1 

Deve ser respeitado o exposto na planta de 

condicionamentos. Esta planta deve incluir: 

• As populações das espécies importantes do ponto 

de vista conservacionista, ou com estatuto de 

proteção elevado; 

• A totalidade das ocorrências patrimoniais 

identificadas, devendo ficar interdita, em locais a 

menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, a 

instalação do estaleiro, novos acessos à obra e áreas 

de empréstimo e de depósito de inertes; 

• Sempre que se venham a identificar elementos que 

justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 

condicionamentos deve ser atualizada. 

 Volume III- Anexo 3 -MM1 Volume III – Anexo 3 – EA20 - 

MM-2 

Para a elaboração do RECAPE, a equipa de trabalhos 

arqueológicos deve ser previamente autorizada pela 

DGPC. Esta deve integrar arqueólogos com experiência 

comprovada em Pré-História. 

 Volume III- Anexo 3 -MM2  - 

MM-3 

De acordo com os resultados da prospeção arqueológica 

do corredor da linha, a 400 kV, deverá proceder-se à 

alteração ou ajuste da localização das componentes de 

projeto que interfiram com ocorrências de interesse 

arqueológico ou preconizar medidas de minimização 

específicas. 

- NA - - 

MM-4 

Quando, por razões técnicas do Projeto, não houver 

possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou de localização dos respetivos componentes, a 

destruição total ou parcial de uma ocorrência 

Volume III – Anexo 3 – EA25 - - - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

patrimonial deve ser assumida no RECAPE como 

inevitável. Deve ficar também expressamente garantida 

a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade 

dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela 

obra, independentemente do seu meio. No caso de 

elementos arquitetónicos, através de registo gráfico, 

fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no 

caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 

integral. 

MM-5 

Deve ser garantida a conservação in situ de todas as 

ocorrências que se encontram na envolvente das áreas 

diretamente afetadas pela construção do projeto. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 - 

MM-6 

O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção 

arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à 

obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 

prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado 

ausência de visibilidade do solo. 

- Volume III – Anexo 3 – MM6 - - 

MM-7 

De acordo com os resultados dos trabalhos 

arqueológicos, proceder à alteração ou ajuste da 

localização das componentes de projeto que interfiram 

com ocorrências de interesse arqueológico ou 

preconizar medidas de minimização específicas. 

- Volume III – Anexo 3 – EA25 - - 

MM-8 

Obter parecer da REN - Redes Energéticas Nacionais, 

S.A., de modo a ser garantida a compatibilidade entre as 

infraestruturas da RNT existentes. 

- NA - - 

MM-9 

Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e 

noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 

6 de Maio. 

- 
Volume II – RB Cap. 3.3.4.10 

e 3.4.4.10 
- - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

MM-10 

Os aerogeradores devem evitar a proximidade de 

bosques (mínimo de 200 m), nomeadamente de 

sobreiros para reduzir a presença e interação dos 

quirópteros com aquelas estruturas. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-11 

Ajustar as plataformas dos aerogeradores de modo a 

salvaguardar a integridade física dos sobreiros 

existentes das classes II, III e IV. A sua afetação apenas 

deve ser justificada caso o seu estado fitossanitário não 

seja bom. 

- 
Volume II – RB Cap. 4.4.1; 

Volume III- Anexo 3 -MM11 
- - 

MM-12 

A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, 

preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do 

parque eólico, nomeadamente entre os aerogeradores o 

AG8 e AG9. Nos casos em que não seja possível deve ser 

apresentada a respetiva justificação. 

- 
Volume II – RB Cap. 4.4.1; 

Volume III- Anexo 3 -MM12 
- - 

MM-13 
No estabelecimento do acesso ao aerogerador AG1 deve 

ser avaliado o acesso existente mais a norte. 
- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-14 
O traçado do acesso ao AG7 e ao AG9 deve acompanhar 

o caminho existente. 
 

Volume II – RB Cap. 4.4.1; 

Volume III- Anexo 3 -MM14 
 - 

MM-15 

Prever a possibilidade de um percurso alternativo para o 

acesso aos aerogeradores AG8 e AG9, de modo a evitar a 

interferência com uma Quinta com exploração de vinha. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-16 

Reduzir ao mínimo indispensável a iluminação dos 

aerogeradores, desde que não haja o comprometimento 

da segurança, para diminuir a concentração de insetos 

junto das torres. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-17 

Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas 

plataformas de montagem não devem ser utilizados 

materiais impermeabilizantes. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-18 A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar - Volume II – RB Cap. 3.1/ e - - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

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 acessos. Idêntica preocupação deve ser 

extensível ao piso da envolvente imediata dos 

aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor área 

possível. 

4.4.1 

MM-19 

Prever um sistema de drenagem que assegure a 

manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

- 
Volume II – RB Cap. 

3.1.1.6.3.1/ e 4.4.1 
- - 

MM-20 

As valetas de drenagem não devem ser em betão, 

exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde 

que devidamente justificado. 

- 
Volume II – RB Cap. 

3.1.1.6.5.1// e 4.4.1 
- - 

MM-21 

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. 

- 
Volume II – RB Cap. 4.4.1; 

Volume III- Anexo 3 -MM21 
- - 

MM-22 

A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, 

preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do 

parque eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, 

ser devidamente justificado. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-23 

A escolha do local de implantação do edifício de 

comando/subestação do Parque Eólico deve ter em 

consideração a necessidade do seu bom enquadramento 

- 
Volume II – RB Cap. 4.4.1; 

Volume III- Anexo 3 -MM23 
- - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

paisagístico. 

MM-24 

No projeto da subestação deve proceder-se ao estudo e 

definição de propostas quanto aos materiais a usar nos 

revestimentos exteriores (tipo, técnica, cor, textura e 

dimensões) a usar em todas as estruturas construídas, 

bem como assumir volumetrias, adequadas às 

características locais, no sentido da procura de uma 

maior integração com a paisagem envolvente, 

preconizando-se por isso a utilização de materiais 

típicos da região, devendo ser reduzidas todas as 

superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) que pela 

sua tonalidade apresentem elevadas refletâncias. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-25 

A linha elétrica, a 400 kV (Hipótese A), deve 

desenvolver-se ao longo do corredor garantindo que os 

apoios se localizem o mais afastado possível, quer para 

jusante quer para montante, das habitações existentes. 

- NA - NA 

MM-26 

Atravessamento das vias segundo um plano 

perpendicular, em que os apoios se encontrem a uma 

maior distância ao eixo da via. 

- - - - 

MM-27 

O traçado e localização dos caboucos das linhas 

elétricas aéreas, 30 kV deve evitar, tanto quanto 

possível, a afetação direta de manchas de habitats e 

flora de interesse conservacionista. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

MM-28 

Prever a implementação de medidas de minimização de 

impactes sobre a avifauna, ao longo do traçado das 

linhas elétricas aéreas, em termos de eletrocussão e 

colisão. 

- Volume II – RB Cap. 4.4.1 - - 

Medidas de minimização – Fase de Construção 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

MM-29 

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. Esta deve ser 

distribuída a todos os intervenientes da obra. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Dono de obra 

MM-30 

Registar qualquer ocorrência que possa apresentar 

interesse em geoconservação na área de estudo. 

Verificando-se a observação local de ocorrências 

geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por exemplo 

durante a exposição de novos taludes, o LNEG deve ser 

contactado, para que, eventualmente, se possa proceder 

ao seu reconhecimento, fotografia e eventual 

amostragem. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento da Ambiental 

MM-31 

Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas 

para verificar a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento da Ambiental 

MM-32 

Antes do início da obra deve ser apresentado e 

discutido, por todos os intervenientes, o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Dono de obra 

MM-33 
Concentrar no tempo os trabalhos de obra, 

especialmente os que causem maior perturbação. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-34 
Não realizar trabalhos noturnos, de forma a minimizar 

perturbações nas populações residentes e na fauna. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-35 

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 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

diminuição da sua capacidade erosiva. 

MM-36 
Assegurar o escoamento natural em todas as fases de 

desenvolvimento da obra. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-37 

Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis 

consequências de uma atitude negligente em relação às 

medidas minimizadoras identificadas, através da 

instrução sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-38 

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.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Promotor do projeto 

MM-39 

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.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Promotor do projeto 

MM-40 

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.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Promotor do projeto 

MM-41 

As populações mais próximas devem ser informadas 

acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação em locais 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e 

câmaras municipais. 

MM-42 

Todos os acessos à obra devem ser claramente 

identificados, devendo proceder-se à sinalização logo no 

início da obra. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 

 

MM-43 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 

 

MM-44 

O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-

se fora das manchas de habitats naturais classificados, 

nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 

24 de fevereiro, bem como das áreas com ocupação 

florestal. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-45 

Os estaleiros devem 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(s) 

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, 

- Volume II – RB Cap. 4.4.2 - 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

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. 

MM-46 

A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com 

exceção dos locais de manuseamento e armazenamento 

de substâncias poluentes. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-47 

Não devem ser efetuadas operações de manutenção e 

lavagem de máquinas e viaturas no local do parque 

eólico. Caso seja imprescindível, devem ser criadas 

condições que assegurem a não contaminação dos 

solos. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-48 

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da 

obra, estes devem estar devidamente acondicionados de 

forma a evitar contaminações do solo.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-49 

Em condições climatéricas adversas, nomeadamente 

dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de 

aspersão nas áreas de circulação. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-50 

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 

- - - Empreiteiro 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

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. 

MM-51 

Colocar, na zona do parque eólico, sinalética 

disciplinadora e condicionante de comportamentos que 

suscitem um aumento do risco de incêndio. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-52 

Os serviços interrompidos, resultantes de afetações 

planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o 

mais brevemente possível. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-53 

Os espécimes de Centaurea vicentina que forem afetados 

pelos trabalhos devem ser transplantados para uma área 

próxima de características edáficas semelhantes, onde 

poderão vingar. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-54 

De forma a compensar o abate de sobreiros, deve 

proceder-se à plantação de 1,5 ha de povoamento misto 

de sobreiro com medronheiro por cada 1 ha de área 

afetada pelas estruturas do projeto, e ainda: 

- - - 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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• Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à 

espécie; 

• Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem 

cativos até que sejam efetuadas todas as 

compensações, através de uma estimativa a efetuar 

com base na proporção de ocupação existente na 

situação de referência; 

• Na plantação a efetuar, deve ser garantido o 

acompanhamento das árvores ao longo do seu 

crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, 

prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a 

reposição de exemplares perdidos (retancha). 

MM-55 

No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo: 

• Deve ser dada atenção especial à sua origem, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e 

introduzam plantas invasoras; 

• Deve ser especificado o local de obtenção de terras 

de empréstimo; 

• Não podem ser retiradas de áreas de REN. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-56 

Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se 

encontram a menos de 25 m das componentes do 

projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até 

um limite máximo de 50 m das componentes de projeto. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-57 

Antes do início da obra, efetuar a prospeção 

arqueológica sistemática dos locais de implantação das 

infraestruturas do projeto, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com 

zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas 

anteriormente, após desmatação e antes do avanço das 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 
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operações de decapagem e escavação. De acordo com 

os resultados destes trabalhos deve proceder-se ainda à 

alteração ou ajuste da localização das componentes de 

projeto que interfiram com ocorrências de interesse 

arqueológico ou preconizar medidas de minimização 

específicas. 

MM-58 

Deve estar previsto que o acompanhamento 

arqueológico a executar na fase de obra deve ser 

efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 

ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais mas simultâneas. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-59 

O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir 

em todos os trabalhos, durante a instalação de 

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e 

terraplenagens, abertura de acessos, escavação das 

valas e de todas as ações que impliquem revolvimento 

de solos desde as suas fases preparatórias. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-60 

Se na fase na fase preparatória ou de construção forem 

detetados vestígios arqueológico, a obra será suspensa 

nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar 

de imediato à tutela do Património Cultural essa 

ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de 

minimização a implementar.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-61 

Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção 

arqueológica sistemática das áreas de incidência do 

projeto (acessos, valas de cabos, plataformas dos 

aerogeradores, apoios das linhas elétricas) incluindo 

ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 
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empréstimos de inertes.  

MM-62 

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser 

reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto 

quanto possível e em função do seu valor patrimonial, 

ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação atual ou serem 

salvaguardadas pelo registo. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-63 

Os resultados obtidos no acompanhamento 

arqueológico podem determinar a adoção de medidas 

de minimização específicas (registo documental, 

sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 

entre outras) nomeadamente no caso de não ser 

possível determinar a importância científica e 

patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso 

de identificação de contextos arqueológicos preservados 

deve sempre ser realizada a respetiva escavação 

arqueológica. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-64 

Os achados móveis efetuados no decurso destas 

medidas devem ser colocados em depósito credenciado 

pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-65 

No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos 

trabalhos, deve ser remetido o Relatório Final de 

Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da 

tutela. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM-66 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos 

devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. 

As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo 

projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

MM-67 

A progressão da máquina nas ações de decapagem deve 

fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, 

ou a partir do acesso adjacente, para 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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-68 

A execução de escavações e aterros deve ser 

interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para 

assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 

ravinamentos e/ou deslizamentos. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-69 
Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e 

arbustivas que não perturbem a execução da obra. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 

Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-70 

Devem ser implementadas medidas de proteção e/ou 

sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a 

intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam 

ser acidentalmente afetadas.  

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-71 

No corredor das linhas elétricas deve ser mantida, 

sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas 

técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do seu 

corte, no caso das espécies que não tenham crescimento 

rápido. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-72 

Durante as ações de escavação a camada superficial de 

solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e 

depositada em pargas. As pargas de terra vegetal 

proveniente da decapagem superficial do solo não 

devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se 

na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior 

utilização nas ações de recuperação. 

MM-73 

Durante as ações de escavação a camada superficial de 

solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e 

depositada em pargas, de forma a não haver qualquer 

mistura de terras de qualidade e natureza distinta ou de 

níveis/horizontes inferiores. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-74 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem 

superficial do solo não devem ultrapassar os 2 metros 

de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais 

de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e 

bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 

recuperação. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-75 

A profundidade da decapagem da terra viva deve 

corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, 

em toda a profundidade do horizonte e não em função 

de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de 

decapagem devem ser realizadas com recurso a balde 

liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir 

pelo Dono de Obra em cada local. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-76 

Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas 

onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve ser 

totalmente separada da restante terra viva/vegetal a 

reutilizar nas ações de recuperação e integração 

paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito 

definitivo devidamente 

acondicionada. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM-77 
Caso se revele necessária a utilização de explosivos, 

deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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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. 

MM-78 
Não podem ser instaladas centrais de betão na área de 

implantação do parque eólico. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-79 

Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, 

deve ser dada atenção especial à sua origem, para que 

as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam 

plantas invasoras. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-80 

Não utilizar recursos naturais existentes no local de 

implantação do projeto. Excetua-se o material sobrante 

das escavações necessárias à execução da obra. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-81 

Implementar um plano de gestão de resíduos que 

permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-82 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-83 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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MM-84 

É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de 

resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta 

ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou 

em qualquer local que não tenha sido previamente 

autorizado. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-85 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-86 

Os resíduos resultantes das diversas obras de 

construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, 

armações, cofragens, entre outros) devem ser 

armazenados temporariamente num contentor na zona 

de estaleiro, para posterior transporte para local 

autorizado. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-87 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-88 

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 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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adequadas. 

MM-89 

O material inerte que não venha a ser utilizado 

(excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na 

recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, 

transportado para vazadouro autorizado. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-90 
Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos 

ventos e das chuvas. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-91 

Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os 

despojos de ações de decapagem, desmatação e 

desflorestação necessárias à implantação do projeto, 

podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-92 

O armazenamento de combustíveis e/ou outras 

substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e 

dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os 

recipientes devem estar claramente identificados e 

possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-93 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das 

zonas destinadas ao armazenamento de substâncias 

poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma 

camada de material absorvente e o empreiteiro 

providenciar a remoção dos solos afetados para locais 

adequados a indicar pela entidade responsável pela 

fiscalização ambiental, onde não causem danos 

ambientais adicionais. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-94 

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, 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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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. 

MM-95 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-96 

O transporte de materiais suscetíveis de serem 

arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 

fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, 

caso a viatura não seja fechada. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-97 
Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte 

do público em geral, às zonas de obra.  
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-98 

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 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 
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localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e 

ser efetuado a velocidade reduzida.  

MM-99 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-100 
Alertar as povoações mais próximas de eventuais 

condicionamentos previstos na circulação viária. 
- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-101 

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. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-102 

No final das intervenções proceder à colocação da terra 

vegetal, se e quando aplicável, nas áreas perturbadas 

durantes a fase de construção, procedendo antes à 

limpeza de todo e qualquer material alóctone. 

- - Volume III – Anexo 3 – EA20 Empreiteiro 

MM-103 

A substituição de grandes componentes do projeto, 

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 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 
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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. 

MM-104 

As ações relativas à exploração e manutenção devem 

restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 

compatibilizada a presença do parque com as outras 

atividades presentes. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-105 

Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, 

reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro 

para consulta a planta de condicionamentos atualizada, 

incluindo todos os elementos patrimoniais que se 

venham a identificar na fase de construção, e cumpridas 

as medidas de 

minimização, previstas para a fase de construção, 

quando aplicáveis. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-106 

Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 

obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, em áreas anteriormente não 

afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-107 

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. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-108 

Implementar um programa de manutenção de 

balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 

verificada e assegurar uma manutenção adequada na 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

fase de exploração do projeto para que o sistema de 

sinalização funcione nas devidas condições. 

MM-109 

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes 

das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-110 

Os óleos usados nas operações de manutenção 

periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita 

estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, 

recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-111 
Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos 

níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores. 
- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-112 

Caso o funcionamento dos aerogeradores que 

constituem o Sobreequipamento 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. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

Medidas de minimização – Fase de Exploração 

MM-113 

Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento 

dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, 

devem ser efetuadas as correções necessárias. 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

MM-114 

Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de 

atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações criado na fase de construção. Elaborar um 

relatório relativo à receção e processamento das 

reclamações e pedidos de informação recebidos através 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Medidas de minimização – Fase de Desativação 

MM-115 

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 projeto, sem 

prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser 

apresentado um estudo das respetivas alterações 

referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes 

previsíveis e medidas de minimização, bem como o 

destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se 

a alternativa passar pela desativação, deve ser 

apresentado um plano de desativação pormenorizado 

contemplando nomeadamente: 

• Ponderação da remoção total ou parcial 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 

- Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

implementar que poderão ser as mesmas da fase de 

construção, dadas 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. 

MM-116 Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. - Volume III- Anexo 1.8 - Promotor do projeto 

NA – medida não aplicável por ser relativa à linha de 400kV, não contemplada neste documento. 
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4.4.1/ Fase de Projeto de Execução 

MM-1 - Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Esta planta deve incluir: 

• As populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista, ou com estatuto de proteção elevado. 

• A totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, devendo ficar interdita, em locais a menos de 25 m das ocorrências 

patrimoniais, a instalação do estaleiro, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes. 

• Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser 

atualizada. 

Esta medida encontra-se integrada no Plano de Implementação das Medidas de Minimização incluído no Anexo 1 do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos 

da Obra correspondendo, à MM 1 da Fase de Preparação Prévia à Obra (pasta MM1 - Anexo 3 do Volume III). 

MM-2 - Para a elaboração do RECAPE, a equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela DGPC. Esta deve 

integrar arqueólogos com experiência comprovada em Pré-História. 

A autorização para a realização dos trabalhos arqueológicos pode ser consultada na pasta MM2 - Anexo 3 do Volume III). 

MM-3 - De acordo com os resultados da prospeção arqueológica do corredor da linha, a 400 kV, deverá proceder-se à alteração ou 

ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas 

de minimização específicas. 

Dado que, como explicado anteriormente, este RECAPE não engloba a linha de 400 kV, não será apresentado este estudo. Tal será 

feito num relatório posterior. 

MM-4 - Quando, por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de 

localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial deve ser assumida no RECAPE 

como inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e 

contextos a afetar diretamente pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de registo 

gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral 

Devido às alterações ocorridas em fase de Projeto de Execução, foram efetuadas novas prospeções nos terrenos de forma a assegurar 

a avaliação de todas as áreas novas. Dessa avaliação (cujo relatório se encontra na pasta EA25 - Anexo 3 do Volume III), verifica-se 

que o projeto procurou evitar afetação direta das ocorrências de interesse cultural identificadas em fase de EIA e nos trabalhos de 

atualização realizados nas novas áreas de estudo. 

Neste contexto, permanecem alguns casos de afetação direta considerados pouco significativos e, relativamente aos quais não haveria 

vantagem em modificar o projeto. Estas situações verificam-se em relação as ocorrências 1, 2, 4 e 5, ocorrências 49 e 50 e ocorrências 

51 e 52. 

No caso das ocorrências 1, 2, 4 e 5, identificadas no âmbito do EIA, foram realizadas sondagens arqueológicas, conforme solicitado na 

DIA, tendo estas permitido concluir pela viabilidade do Projeto de Execução nestas áreas. 

MM-5 - Deve ser garantida a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas diretamente 

afetadas pela construção do projeto. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-6 - O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito 

de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado 

ausência de visibilidade do solo. 

Esta medida foi efetuada no decorrer da elaboração do RECAPE, tal como se pode verificar pela análise dos elementos apresentados 

na pasta MM6 - Anexo 3 do Volume III. 

MM-7 - De acordo com os resultados dos trabalhos arqueológicos, proceder à alteração ou ajuste da localização das componentes de 

projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de minimização específicas. 

Devido às alterações ocorridas em fase de Projeto de Execução, foram efetuadas novas prospeções nos terrenos de forma a assegurar 

a avaliação de todas as áreas novas. Dessa avaliação (cujo relatório se encontra na pasta EA25 - Anexo 3 do Volume III), verifica-se 

que o projeto procurou evitar afetação direta das ocorrências de interesse cultural identificadas em fase de EIA e nos trabalhos de 

atualização realizados nas novas áreas de estudo. 

Neste contexto, permanecem alguns casos de afetação direta considerados pouco significativos e, relativamente aos quais não haveria 

vantagem em modificar o projeto. Estas situações verificam-se em relação as ocorrências 1, 2, 4 e 5, ocorrências 49 e 50 e ocorrências 

51 e 52. 

No caso das ocorrências 1, 2, 4 e 5, identificadas no âmbito do EIA, foram realizadas sondagens arqueológicas, conforme solicitado na 

DIA, tendo estas permitido concluir pela viabilidade do Projeto de Execução nestas áreas. 

MM-8 - Obter parecer da REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., de modo a ser garantida a compatibilidade entre as infraestruturas 

da RNT existentes. 

Este parecer só poderá ser obtido e enviado à APA aquando da entrega do RECAPE da linha de 400 kV que, como mencionado 

anteriormente, será entregue numa data posterior. 

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

O Projeto de Execução contempla, de acordo com o disposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, comtempla a colocação de 

balizagem aeronáutica diurna no circuito 3 da Linha de 30 kV, conforme descrito no ponto 3.4.4.10/ do presente relatório. 

MM-10 - Os aerogeradores devem evitar a proximidade de bosques (mínimo de 200 m), nomeadamente de sobreiros para reduzir a 

presença e interação dos quirópteros com aquelas estruturas. 

Os bosques de sobreiro encontram-se cartografados com a nomenclatura Habitat 9330. Como é possível verificar na cartografia dos 

12 aerogeradores, foi possível evitar a proximidade a bosques de sobreiro em todos os aerogeradores exceto em 2, nomeadamente 

os AG4 e AG7. Salvo algumas exceções, as espécies de quirópteros não voam tipicamente a uma altura tão elevada como a das pás 

dos aerogeradores. Será realizada uma comparação entre os dados analisados no relatório de monitorização do primeiro ano da fase 

de exploração com os dados apresentados no relatório da fase de pré-construção, de forma a possibilitar uma avaliação do impacto 

da proximidade dos AG4 e AG7 aos bosques presentes nas suas áreas envolventes. 

MM-11 - Ajustar as plataformas dos aerogeradores de modo a salvaguardar a integridade física dos sobreiros existentes das classes 

II, III e IV. A sua afetação apenas deve ser justificada caso o seu estado fitossanitário não seja bom. 

O Projeto de Execução contempla dois tipos de plataformas: as plataformas tipo standard  (WTGs 10, 11, 12, 13, 14, 15) e as plataformas 

do tipo J.I.T. (“just in time”), mais pequenas nas posições WTGs 1, 3, 4, 6, 7. A opção pela utilização das plataformas J.I.T, apesar de mais 

onerosa e logisticamente mais complexa, foi selecionada para ser utilizada em áreas de maior densidade de sobreiros, de forma a 

minimizar o impacte ambiental no que concerne ao abate destas árvores. 
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Na pasta MM11 - Anexo 3 do Volume III é apresentado o desenho com a localização de todas as plataformas e os sobreiros das classes 

II, III e IV, no qual se pode verificar que no caso dos AG 1, 3, 4, 6, 7 e 15 existe sobreposição das plataformas com alguns sobreiros da 

classe II. 

MM-12 - A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque eólico, 

nomeadamente entre os aerogeradores o AG8 e AG9. Nos casos em que não seja possível deve ser apresentada a respetiva justificação. 

A rede de cabos, quando subterrânea, é realizada ao longo dos caminhos como forma de minimização de impactes ambientais, bem 

como económicos, cumprindo com as boas práticas do setor. A aplicação deste critério pode ser vista ao longo das 22 páginas das 

peças desenhadas apresentadas na pasta MM12 - Anexo 3 do Volume III. No que concerne aos aerogeradores AG8 e AG9, essas 

posições não serão utilizadas.  

MM-13 - No estabelecimento do acesso ao aerogerador AG1 deve ser avaliado o acesso existente mais a norte. 

Foi realizada uma avaliação criteriosa em sítio, e verifica-se que a solução preconizada é a de menor impacte quer ambiental quer 

socioeconómico, visto o caminho existente usado ser um caminho público (executado e mantido pelo município) que permite ligar de 

forma mais rápida e cómoda a CM1108 e a N120. Este caminho é utilizado somente em 250 m iniciais a partir da N120, e com 

retificações mínimas, sendo que a utilização do caminho mais a norte teria de ser alargada até ao acesso de entrada para o aerogerador. 

MM-14 - O traçado do acesso ao AG7 e ao AG9 deve acompanhar o caminho existente. 

O traçado do aerogerador AG7 foi retificado, por indisponibilidade do acesso preconizado em fase de EIA tendo como alternativa o 

apresentado neste RECAPE, (ver página 4 na pasta MM14 - Anexo 3 do Volume III), sendo o percurso utilizado maioritariamente por 

acesso existentes, procura-se também minimizar os impactes ligando este aerogerador à linha aérea de 30 kV, que por sua vez liga o 

AG 10 e AG11 à subestação, no apoio 22.  

A posição AG9, como já referido anteriormente, não será utilizada. 

MM-15 - Prever a possibilidade de um percurso alternativo para o acesso aos aerogeradores AG8 e AG9, de modo a evitar a 

interferência com uma Quinta com exploração de vinha. 

Como previamente referido, as posições do AG8 e AG9, não serão utilizadas, atendendo a que serão utilizados aerogeradores de maior 

potência instalada, e tendo sido decidido evitar estas duas posições que foram consideradas como relevantes a nível socioeconómico.  

MM-16 - Reduzir ao mínimo indispensável a iluminação dos aerogeradores, desde que não haja o comprometimento da segurança, 

para diminuir a concentração de insetos junto das torres. 

A iluminação dos aerogeradores será feita pela balizagem diurna/noturna presente na nacelle dos aerogeradores, como requerido pela 

ANAC. A iluminação dos aerogeradores, que se situará junto às portas, só será utilizada aquando da presença de técnicos de 

manutenção. 

MM-17 - Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. 

Como referido no PRAI: 

“As plataformas deverão ser parcialmente desmontadas, (de acordo com o indicado em desenhos anexos) ficando apenas a área indispensável 

ao acesso ao equipamento.  
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Poderá ser mantida em ‘tout-venant’ a área designada de plataforma permanente e a zona em redor dos aerogeradores, por forma a assegurar 

a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal por 

forma a assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone.”  

No que concerne aos acessos, somente as áreas de maior inclinação terão uma mescla de matarias do tipo ABGEC para garantir maior 

tração e garantir a integridade destes troços de acesso, pelo menos durante a vida útil do parque. 

Do capítulo 3.1/ do presente documento, deve-se referir que: 

“Este tipo de pavimento, com recurso a ABGE (tout-venant), tem capacidade estrutural para resistir à circulação de veículos pesados, cuja 

carga por eixo não ultrapasse as 12 toneladas. Tendo em conta que os acessos serão utilizados por veículos pesados, no máximo 1 vez por 

ano, e tendo em conta que o período de vida dos aerogeradores não ultrapassa os 25 anos, o pavimento não sofrerá danos resultantes das 

cargas aplicadas pelos respetivos eixos dos veículos pesados.” 

Como se pode depreender do anterior descrito, os materiais a utilizar são os “tipo” para este tipo de instalação, não sendo 

completamente impermeabilizantes, contudo mantendo uma capacidade de agregação necessária para garantir a integridade dos 

acessos e a sua utilização segura. 

MM-18 - 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 

acessos. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à 

menor área possível. 

Será dada preferência à utilização de material proveniente de obra sempre que possível e, quando não aplicável, será utilizado material 

importado de pedreira nas imediações do Parque Eólico, procurando manter uma uniformização dos acessos existes e melhorados. 

Como descrito no capítulo 3.1/, as raquetes envolventes aos aerogeradores serão em ABGE, que servirá para permitir a manutenção 

dos aerogeradores e como corta-fogo em caso de incendio. 

MM-19 - Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e valetas). 

Como se pode verificar no subcapítulo 3.1.1.6.3.1/ as drenagens e escoamentos naturais são mantidos e, quando desviados, são feitas 

as correções necessárias para que volte ao seu curso natural.  

MM-20 - As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde que devidamente 

justificado. 

Como pode ser observado no ponto 3.1.1.6.5.1/, só serão executadas valetas de betão para inclinações superiores a 7%, as soluções 

preconizadas procuram garantir a não erosão do acesso e dos terrenos naturais, com uma baixa necessidade de manutenção, 

permitindo assim as populações usufruir dos acessos mesmo depois de terminada a vida útil do Parque eólico. 

MM-21 - 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. 

Apenas se está a considerar o revestimento das valetas em zonas em que a velocidade de escoamento de água seja mais elevada, no 

entanto os materiais utilizados serão os existentes na zona do projeto. 

Quanto às caixas de visita e restantes obras de arte, foi questionada a necessidade de tal, tendo em conta as já existentes na 

envolvência do projeto. Pode ser observado o previsto na pasta MM21 - Anexo 3 do Volume III. 
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MM-22 - 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. 

A rede de cabos subterrânea acompanha os acessos, como pode ser comprovado no ponto MM-12. 

MM-23 - A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deve ter em consideração a 

necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. 

A escolha da localização da subestação é feita em local de baixa altitude, em local que permite o balanço de terras dentro da própria 

subestação, e em parcela com baixo índice de espécies protegidas e não cultivadas. Também é de referir que está prevista junto a um 

acesso existente. Esta prevê um edifício virado ao acesso em traçada típica da região, como pode ser observado na pasta MM23 - 

Anexo 3 do Volume III. 

MM-24 - No projeto da subestação deve proceder-se ao estudo e definição de propostas quanto aos materiais a usar nos revestimentos 

exteriores (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) a usar em todas as estruturas construídas, bem como assumir volumetrias, 

adequadas às características locais, no sentido da procura de uma maior integração com a paisagem envolvente, preconizando-se por 

isso a utilização de materiais típicos da região, devendo ser reduzidas todas as superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) que pela 

sua tonalidade apresentem elevadas refletâncias. 

Como referido no ponto anterior e no anexo previamente referido, o edifício e os materiais a utilizar permitem a construção de um 

edifício de características típicas da região. 

MM-25 A linha elétrica, a 400 kV (Hipótese A), deve desenvolver-se ao longo do corredor garantindo que os apoios se localizem o 

mais afastado possível, quer para jusante quer para montante, das habitações existentes. 

Dado que, como explicado anteriormente, este RECAPE não engloba a linha de 400 kV, não será apresentado este estudo. Tal será 

feito num relatório posterior. 

MM-26 - Atravessamento das vias segundo um plano perpendicular, em que os apoios se encontrem a uma maior distância ao eixo da 

via. 

Dado que, como explicado anteriormente, este RECAPE não engloba a linha de 400 kV, não será apresentado este estudo. Tal será 

feito num relatório posterior. 

MM-27 - O traçado e localização dos caboucos das linhas elétricas aéreas, 30 kV deve evitar, tanto quanto possível, a afetação direta 

de manchas de habitats e flora de interesse conservacionista. 

O Projeto de Execução apresentado teve em consideração as áreas de regeneração natural de espécies autóctones, bem como as 

manchas de habitats com interesse conservacionista. Apenas existe a afetação permanente de 267 m2 de habitat classificados RN 

2000, que representa somente 0,04% da área total de habitats identificados (Tabela 6.2 – Anexo 2 do Volume III). 

MM-28 - Prever a implementação de medidas de minimização de impactes sobre a avifauna, ao longo do traçado das linhas elétricas 

aéreas, em termos de eletrocussão e colisão. 

O Projeto de Execução contempla todas as medidas aplicáveis às linhas aéreas de média tensão de acordo com as disposições 

apresentadas no documento: ICNF (2019). Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica – versão revista. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. Relatório não publicado. 

Ver pontos 3.3.4.11/ 3.4.4.11/ do presente relatório. 
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4.4.2/ Fase de construção 

MM-29 - 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. Esta deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-30 - Registar qualquer ocorrência que possa apresentar interesse em geoconservação na área de estudo. Verificando-se a 

observação local de ocorrências geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por exemplo durante a exposição de novos taludes, o LNEG 

deve ser contactado, para que, eventualmente, se possa proceder ao seu reconhecimento, fotografia e eventual amostragem. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-31 - Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-32 - Antes do início da obra deve ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-33 - Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-34 - Não realizar trabalhos noturnos, de forma a minimizar perturbações nas populações residentes e na fauna. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-35 - 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. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-36 - Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-37 - 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). 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-38 - 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.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-39 - 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.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-40 - 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.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-41 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. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-42 - Todos os acessos à obra devem ser claramente identificados, devendo proceder-se à sinalização logo no início da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-43 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. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-44 O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de habitats naturais classificados, nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, bem como das áreas com ocupação florestal. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-45 - Os estaleiros devem 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(s) 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. 

MM-46 - A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de 

substâncias poluentes. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-47 - Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do parque eólico. Caso seja 

imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-48 - Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a 

evitar contaminações do solo.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-49 Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de aspersão nas 

áreas de circulação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-50 - 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. 
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MM-51 - Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um aumento 

do risco de incêndio. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-52 Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente 

possível. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-53 - Os espécimes de Centaurea vicentina que forem afetados pelos trabalhos devem ser transplantados para uma área próxima 

de características edáficas semelhantes, onde poderão vingar. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-54 - De forma a compensar o abate de sobreiros, deve proceder-se à plantação de 1,5 ha de povoamento misto de sobreiro com 

medronheiro por cada 1 ha de área afetada pelas estruturas do projeto, e ainda: 

• Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie; 

• Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de uma 

estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação de referência; 

• Na plantação a efetuar, deve ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior 

a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

Na Adenda ao EIA (Anexo 2 do Volume III) é apresentada a atualização da área de povoamento afetada, assim como o número de 

sobreiros em povoamento e isolados que se prevê abater no âmbito deste projeto. Esta medida compensatória deve, assim, considerar 

os valores atualizados.  

MM-55 No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo: 

• Deve ser dada atenção especial à sua origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras; 

• Deve ser especificado o local de obtenção de terras de empréstimo; 

• Não podem ser retiradas de áreas de REN. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-56 - Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 25 m das componentes do projeto. Sinalizar 

os restantes elementos situados até um limite máximo de 50 m das componentes de projeto. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-57 - Antes do início da obra, efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 

projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não 

prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação. De acordo com os 
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resultados destes trabalhos deve proceder-se ainda à alteração ou ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram 

com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de minimização específicas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-58 - Deve estar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 

continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais mas simultâneas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-59 - O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de estaleiros, as fases de 

decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento 

de solos desde as suas fases preparatórias. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-60 - Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra será suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor 

as medidas de minimização a implementar.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-61 - Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto (acessos, valas 

de cabos, plataformas dos aerogeradores, apoios das linhas elétricas) incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de 

empréstimos de inertes.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-62 - As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do acompanhamento arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação atual ou serem salvaguardadas pelo registo. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-63 - Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização específicas 

(registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível 

determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos 

arqueológicos preservados deve sempre ser realizada a respetiva escavação arqueológica. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-64 - Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 

tutela do Património Cultural. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-65 - No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deve ser remetido o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos 

para análise e aprovação da tutela. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-66 - Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes 

às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-67 - A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, ou a partir 

do acesso adjacente, para 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-68 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-69 - Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-70 - 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.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-71 - No corredor das linhas elétricas 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-72 - Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e depositada 

em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 m 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-73 - Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e depositada 

em pargas, de forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade e natureza distinta ou de níveis/horizontes inferiores. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-74 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-75 - A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda a 

profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas 

com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-76 - Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve ser totalmente 

separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. A referida terra deve ser levada 

a depósito definitivo devidamente acondicionada. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-77 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-78 - Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-79 - Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, para que as mesmas 

não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 
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Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-80 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-81 - Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos resíduos 

resultantes da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-82 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-83 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-84 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-85 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-86 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-87 - 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. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-88 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-89 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-90 - Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-91 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-92 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-93 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-94 - 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. 
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Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-95 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-96 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-97 - Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-98 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-99 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-100 - Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM-101 - 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, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM-102 - No final das intervenções proceder à colocação da terra vegetal, se e quando aplicável, nas áreas perturbadas durantes a 

fase de construção, procedendo antes à limpeza de todo e qualquer material alóctone. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 3 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

4.4.3/ Fase de exploração 

MM-103 - A substituição de grandes componentes do projeto, 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-104 - As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a 

presença do parque com as outras atividades presentes. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-105 - Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta 

a planta de condicionamentos atualizada, incluindo todos os elementos patrimoniais que se venham a identificar na fase de construção, 

e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-106 - Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e 

pessoal afeto, em áreas anteriormente não afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-107 - 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 
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MM-108 - 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 cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-109 - 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 cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-110 - 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-111 - Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-112 - Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-113 - Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, devem ser 

efetuadas as correções necessárias. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-114 - Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 
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4.4.4/ Fase de desativação 

MM-115 - 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 projeto, sem prejuízo 

do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter 

lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa 

passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

• Ponderação da remoção total ou parcial 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, dadas 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. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM-116 - Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.8 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

4.5/ PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

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

(AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento desta, e estender-

se até à conclusão da construção. 

2. Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos ambientais requeridos na DIA 

e DCAPE, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local 

de implantação do projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com 

estacas e/ou balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às atividades de construção previstas, 

deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação da Autoridade de AIA. 

4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 
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> Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da legislação ambiental 

aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

> Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos; 

> Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e a situações imprevistas, 

resultantes ou não de reclamações; 

> Analisar a implementação, cumprimento e eficácia das medidas. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com formação na área de Ambiente 

ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de 

Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar 

visitas periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DCAPE 

ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de 

minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO, de acordo com a estrutura apresentada, mais à frente 

neste capítulo. 

6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no AAO, as medidas de 

minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o parque eólico e linhas elétricas, à escala 1:5000 ou superior, no caso do 

parque, e 1:25 000 ou superior, no caso das linhas. Estas plantas devem apresentar todos os elementos do projeto, áreas dos 

estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis 

de salvaguarda necessária - zonas exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas 

as pessoas afetas à obra. 

8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do projeto a realizar pela EEA, 

projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer 

alteração/adaptação do projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios 

Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas 

efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do 

cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes 

relatórios propostas de alterações ao projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha o 

RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. Os documentos apresentados devem estar de acordo com o 

previsto no ponto 2 do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para o registo fotográfico, deve ser estabelecido 

um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra 

das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses "pontos de 

referência" de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da 

obra assim como a envolvente. 

9. No que concerne à verificação do cumprimento das medidas de minimização, acresce a necessidade ser efetuada uma análise 

aprofundada das condições da DCAPE, nomeadamente, o seu modo de implementação, o seu cumprimento, as constatações de 

incumprimento identificadas e a sua eficácia, bem como as respetivas demonstrações, através de apoio documental, fotográfico 

ou cartográfico (através das plantas de condicionamentos mais atualizadas). Para uma melhor interpretação, o registo fotográfico 

pode ainda estar associado a um mapa/diagrama que identifique geograficamente as intervenções ilustradas. 

O PAAO pode ser consultado na pasta EA20 – Anexo 3 do Volume III. 
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5/ LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Não se reconhecem lacunas de conhecimento que impeçam a tomada de decisão fundamentada relativamente ao projeto em análise. 

6/ CONCLUSÃO 

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

conformidade do Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, com as condicionantes impostas na DIA emitida no âmbito do 

Estudo Prévio e respetivo Parecer da Comissão de Avaliação do processo de AIA n.º 3308.  

No EIA do Estudo Prévio do projeto foram avaliados um conjunto de elementos, nomeadamente posições de aerogeradores, 

subestação, linhas elétricas e acessos, sendo apenas na fase de Projeto de Execução se verificou ser necessário redefinir alguns dos 

elementos citados, quer ao nível do seu número, como do seu traçado. Devido as estas alterações, foi efetuada uma nova caraterização 

e consequente análise de impactes, que revelou que o layout apresentado em Projeto de Execução acarreta impactes negativos de 

magnitude e significância inferiores, face ao layout apresentado em fase de estudo Prévio. 

O presente Projeto de Execução respeita, a solução da alternativa B do layout do Parque eólico, aprovada na DIA (com as devidas 

considerações anteriormente mencionadas), considerando as condicionantes ao projeto identificadas na Declaração de Impacte 

Ambiental. Durante esta fase do projeto foram elaborados estudos complementares no sentido de ser dado cumprimento aos termos 

e condições fixadas na DIA, nomeadamente:  

• Estudo geológico e geotécnico; 

• Plano de Recuperação de Habitats; 

• Levantamento do Património Arqueológico e Arquitetónico;  

• Levantamento das áreas de povoamento de sobreiros; 

• Plano de Gestão e Controlo de Espécies Invasoras; 

• Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra;  

• Projeto de Integração paisagística da Subestação; 

• Projeto de Intervenção das Áreas Intervencionadas; 

• Programa de Monitorização da Avifauna, quirópteros e ambiente sonoro.  

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 que serão integradas no Caderno de Encargos da Obra, considera-se haver garantia de uma significativa 

minimização de impactes. 
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