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1 - INTRODUÇÃO
1.1 - INTRODUÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE
O presente documento constitui o Relatório Base do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do
projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, para o qual foi emitido o Título Único Ambiental, a 11 de fevereiro de
2019, com a respetiva Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada à entrega de vários elementos à Autoridade AIA,
na fase prévia ao licenciamento, e ao cumprimento de um conjunto de medidas de minimização, em sede de avaliação da
conformidade do projeto de execução.
O referido Parque Eólico (PE) atualmente em funcionamento é constituído por 7 aerogeradores de 1,5 MW de potência unitária e
localiza-se na união de freguesias de Vila do Bispo e Raposeira, concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro (vide Figura 1 e Peça
Desenhada 01, em Peças Desenhadas).
O promotor do projeto é a empresa UNIT ENERGY – Energias Renováveis S.A., com o NIPC 503787825, com sede comercial na Rua
Comandante Matoso nº 34, Vila do Bispo e Raposeira, 8650 - 413 Vila do Bispo, que por sua vez adjudicou à empresa NOCTULA –
Consultores em Ambiente a elaboração do presente estudo, que foi desenvolvido, entre janeiro de 2020 e maio de 2021, em
conformidade com a legislação em vigor.
É objetivo deste projeto a substituição dos 7 aerogeradores obsoletos atualmente instalados no PE de Picos Verdes II por 3
aerogeradores novos (repowering), mais modernos e com maior potência. Este projeto destina-se a melhorar as condições de
produção de energia elétrica do PE de Picos Verdes II, a partir de uma fonte renovável e não poluente – o vento, contribuindo
desta forma, para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado
Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis.
Este projeto irá utilizar várias estruturas já existentes no PE, nomeadamente, acessos, linha de transporte de energia e subestação.
Com a implementação deste projeto estima-se uma produção média anual de 53.039 MWh.
Em relação ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta algumas alterações, tendo sido
reajustado o número de aerogeradores a instalar, de 6 para 3, e apresentado um novo layout para os 3 aerogeradores propostos,
dentro da área de estudo analisada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (vide Figura 2 e Peça Desenhada 02, em Peças
Desenhadas). Refira-se ainda que, ao contrário do projeto apresentado em Estudo prévio, o projeto de execução não contempla
o sobreequipamento.
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Figura 1: Localização e enquadramento do Parque Eólico de Picos Verdes II – situação atual.

Figura 2: Comparação entre o layout do Parque Eólico existente, layout do Projeto apresentado em Estudo Prévio e layout proposto no Projeto de Execução.

1.2 - EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RECAPE E PERÍODO DE ELABORAÇÃO
O presente RECAPE foi elaborado pela empresa NOCTULA – Consultores em Ambiente, no período compreendido entre janeiro
de 2020 e janeiro de 2022, tendo sido reunida uma equipa técnica qualificada e multidisciplinar (vide Tabela 1).

Tabela 1: Equipa técnica participante no RECAPE.
NOME

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Pedro Silva-Santos

Eng.º Florestal

(NOCTULA, Lda.)

Mestre em Tecnologia Ambiental

Cristina Santiago

Eng.ª do Ambiente

(NOCTULA, Lda.)

Mestre em Engenharia do Ambiente

FUNÇÃO/DESCRITOR

Coordenação do estudo

Coordenação do estudo
Gestão do projeto
Elaboração do RECAPE
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)
Eduardo Ribeiro
Raquel Rosário

Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística e
Arq.ª Paisagista

(EDRV, LDA)

Ambiental
Estudo complementar e reavaliação de impactes do
descritor Paisagem
Estudo complementar e reavaliação de impactes do

Gabriel Pereira
Maximino

Arqueólogo

descritor Património

Rodrigues

(Envienergy, Lda.)

Eng.º do Ambiente
Estudo complementar e reavaliação de impactes do
descritor Ambiente sonoro

Nuno Pereira
(Envienergy, Lda.)
Maria João Martins

Eng.º do Ambiente

Bióloga

Estudo complementar e reavaliação de impactes do
descritor Flora, vegetação e habitats

José Miguel Oliveira

Biólogo

Teresa Saraiva

Bióloga

(ECOSATIVA, Lda.)

Mestre em Ecologia Aplicada

Coordenação Operacional das Monitorizações de Avifauna,
Aves Migradoras Planadoras e Quirópteros referentes ao

Marco Magalhães
(Gistree, Lda.)

ano de pré-construção

Eng.º Florestal
Pós-Graduado em Sistemas de Informação

Elaboração de cartografia

Geográfica

1.3 - OBJETIVOS DO RECAPE
O projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II foi sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo sido
submetido o Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio, aprovado através de parecer favorável condicionado à
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entrega de vários elementos à Autoridade AIA, na fase prévia ao licenciamento, e ao cumprimento de um conjunto de medidas
de minimização e de compensação, expressas na Decisão de Impacte Ambiental (DIA).
O presente RECAPE tem por objetivo fundamental descrever e demonstrar que o Projeto de Execução do Repowering do Parque
Eólico de Picos Verdes II obedece às condições definidas na DIA do Projeto “Repowering e sobreequipamento do Parque Eólico de
Picos Verdes II – Estudo Prévio”, apresentada no Anexo 01 dos Anexos Técnicos do RECAPE, dando cumprimento ao ponto 1 do
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Neste contexto, o relatório que se apresenta procura descrever e justificar a conformidade ambiental do projeto e o cumprimento
das condições impostas na referida DIA, para que a entidade licenciadora se possa pronunciar sobre o mesmo, em sede de
licenciamento.

1.4 - ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE
A estrutura do Relatório corresponde à definida na Portaria 399/2015, de 5 de novembro, que regulamenta as normas técnicas
para a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução.
O RECAPE é assim composto por:
•

O Resumo Não Técnico corresponde a um volume autónomo e transmite de uma forma resumida as principais informações
que constam do RECAPE, destinando-se a publicitação. Em termos de conteúdo, este documento identifica numa primeira
fase, os antecedentes do projeto e descreve, posteriormente a sua conformidade ambiental, explicitando as medidas de
minimização existentes e os planos de monitorização a executar para o seu controlo ambiental.

•

O presente documento constitui o Relatório Base. O conteúdo estrutural considerado para o Relatório Base deste RECAPE
privilegiou a melhor forma de expor toda a informação recolhida e analisada ao longo da elaboração do estudo, apresentando
a seguinte estrutura apresentada na Portaria 399/2015, de 5 de novembro, módulo Xii.
No CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO, foram apresentados o projeto, o proponente e os responsáveis pela elaboração do RECAPE.
Neste capítulo foram ainda apresentados os objetivos, estrutura e conteúdo do RECAPE.
No CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES, são descritos os antecedentes do projeto em termos do procedimento de AIA e são
descritas as condicionantes inscritas na DIA;
No CAPÍTULO 3: DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO, descreve-se as características técnicas do projeto;
O CAPÍTULO 4: CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA:
i) Identifica e justifica as alterações introduzidas no projeto e verifica se as características do projeto asseguram as
condições estabelecidas na DIA.
ii) Apresenta os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se julgaram necessários para assegurar a
conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes apresentadas na DIA.
iii) Analisa e discute as medidas de minimização propostas na DIA respeitante.
iv) Analisa as pretensões da consulta pública.
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No CAPÍTULO 5: IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO, identificam-se as principais lacunas de informação
que surgiram no decorrer do RECAPE.
No CAPÍTULO 6: Conclusões, apresentam-se as conclusões do estudo.
•

Os Anexos Técnicos apresentam os documentos complementares ao Relatório Base.

•

Peças Desenhadas, incluindo as peças que se afigurem necessárias para representar e refletir a informação constante no
Relatório Base;

•

Projeto de Execução do Repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II;

•

Relatório Técnico Final das medidas e condicionantes ambientais, que constitui um documento autónomo.
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2 - ANTECEDENTES
2.1 - ENQUADRAMENTO PRÉVIO
O projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, nos termos da legislação, ao
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, cuja conclusão ocorreu em 11 de fevereiro de 2019, com a emissão do TUA e
respetiva DIA favorável condicionada (vide Anexo 01 em Anexos Técnicos).
A apreciação da conformidade do Projeto de Execução com a DIA deve ocorrer até quatro anos após a data de emissão da DIA
com base no RECAPE a apresentar à Autoridade de AIA.

2.2 - ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO AIA
A localização do Parque Eólico de Picos Verdes II integra um importante corredor migratório da avifauna, com espécies de elevado
estatuto de proteção, fator que levou a que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) solicitasse a
implementação de um sistema de deteção de aves e paragem dos aerogeradores, com o objetivo de minimizar os impactes na
mortalidade de aves por colisão com os aerogeradores. Este sistema já se encontra implementado nos Parques Eólicos adjacentes.
No entanto, a implementação deste sistema com os aerogeradores atualmente existentes no PE de Picos Verdes II revela-se de
difícil execução, pois estes aerogeradores não possuem a tecnologia necessária para que a paragem temporária seja ativada à
distância nem no tempo útil pretendido para que o sistema seja implementado com sucesso.
Em 2017, o projeto de repowering e sobreequipamento do PE de Picos Verdes II foi sujeito a apreciação de um Estudo de Impacte
Ambiental, o qual não obteve a aprovação da Comissão de Avaliação devido à falta de um conjunto substancial de elementos a
esclarecer, desenvolver ou corrigir.
Após alguns ajustes do projeto, um novo Estudo de Impacte Ambiental do projeto repowering e sobreequipamento do Parque
Eólico de Picos Verdes II, desenvolvido entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, foi submetido na plataforma SILiAmb. A 09 de
novembro de 2018 foi declarada a conformidade do EIA. A consulta pública decorreu entre 16 de novembro e 28 de dezembro de
2018. A 14 de dezembro de 2018 decorreu a visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto. Este procedimento de
AIA culminou na emissão da DIA em 11 de fevereiro de 2019, em que a Comissão de Avaliação (CA) deu parecer favorável
condicionado.
Na presente fase em que se desenvolve o Projeto de Execução, procede-se à elaboração do presente RECAPE de modo a avaliar a
sua conformidade com a DIA.

2.3 - CONDICIONANTES DA DIA E ELEMENTOS A ENTREGAR
A Decisão de Impacte Ambiental do projeto “repowering e sobreequipamento do Parque Eólico de Picos Verdes II” foi Favorável
Condicionada à entrega de elementos a apresentar à autoridade de AIA, na fase prévia ao licenciamento, em sede de avaliação da
conformidade do projeto de execução com a DIA, e ao cumprimento das medidas de minimização inscritas na DIA (vide Anexo
01).
Os elementos a entregar impostos na DIA foram os seguintes:
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1- Layout final do projeto, que procure evitar a afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção. Para
o layout final do projeto devem ser reavaliados os impactes associados às alterações que venham a ser introduzidas.
Face ao projeto que foi apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução considera uma importante diminuição
do número de aerogeradores a instalar. O layout do projeto foi alterado, tendo-se procurado evitar a afetação dos elementos
patrimoniais e respetivas áreas de proteção, assim como as áreas delimitadas, em fase de EIA, com vestígios de proteção (vide
Peça Desenhada 03, em Peças Desenhadas).
No âmbito do Ordenamento do Território, a alteração do layout e a redução do número de aerogeradores a instalar
representará uma diminuição dos impactes do projeto.
A área de implantação do projeto continuará a abranger Rede Natura 2000, fazendo parte do SIC “Costa Sudoeste” (sítio
PTCON0012). Da análise efetuada à Planta de Ordenamento do PDM de Vila do Bispo verifica-se que o projeto de repowering
do PE de Picos Verdes II abrange Espaços de Preferência de usos Agroflorestais e de preferências Florestais.
Comparativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo prévio, o layout agora apresentado revela-se mais favorável.
O layout apresentado em Estudo Prévio incluía 4 aerogeradores e respetivas plataformas em solos da Reserva Agrícola
Nacional e 2 aerogeradores e respetivas plataformas em solos da Reserva Ecológica Nacional.
Nas localizações agora propostas para os novos aerogeradores, apenas 1 aerogerador e a respetiva plataforma abrange áreas
integradas na Reserva Ecológica Nacional, tipologia Cabeceiras e linhas de água, e dois aerogeradores abrangem áreas
integradas na Reserva Agrícola Nacional.
A reavaliação de impactes para o layout final do projeto nos descritores Flora, vegetação e habitats naturais, Ambiente
sonoro, paisagem e património é realizada no subcapítulo 4.4.5.
2- Definição final dos acessos ao e no Parque Eólico. Caso se opte por alguma alteração em relação ao inicialmente
proposto devem ser analisados os eventuais impactes ambientais associados e propostas as respetivas medidas de
minimização.
O acesso principal ao parque faz-se por um acesso existente em muito bom estado de conservação e com bom traçado para
os veículos longos, o qual totaliza cerca de 4 372 m, desde a estrada nacional EN 268, junto ao parque eólico da Lagoa Funda.
Neste acesso, não haverá qualquer tipo de intervenção.
A partir deste acesso, acede-se às posições dos três novos aerogeradores, sem necessidade de criar novos acessos,
beneficiando apenas os existentes. Pontualmente, existem pequenos desvios dos acessos existentes, mas mantêm-se
integralmente os existentes e não se criam acessos novos.
O acesso 1, para aceder ao aerogerador 1, apresenta uma extensão de 568,58 m, estando praticamente a totalidade no acesso
existente.
O acesso 2, que permite aceder ao aerogerador 2 e liga depois aos acessos 1 e 3, apresenta uma extensão de 391,87 m,
aproveitando 100% o acesso existente.
O acesso 3, para aceder ao aerogerador 3 mais a sul, apresenta uma extensão de 702,34 m, estando praticamente a totalidade
no acesso existente, com exceção dos últimos 200 m.
RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 10 DE 142

RELATÓRIO BASE

A reavaliação de impactes para as ações a desenvolver nos acessos finais é realizada no subcapítulo 4.4.
3- Calendarização da obra, atendendo aos períodos críticos para a avifauna, incluindo cronograma de remoção dos
aerogeradores a substituir;
Estima-se que as ações de construção tenham início em janeiro de 2023, após o período de migração de aves migradoras
planadoras, com o início dos trabalhos preparatórios e a construção das plataformas provisórias e beneficiação dos acessos.
Entre 15 de março e 30 de junho, época da reprodução da avifauna, os trabalhos encontrar-se-ão parados, sendo retomados
entre 1 de julho e 1 de setembro para a montagem dos novos aerogeradores e desmontagem dos aerogeradores existentes.
Por fim, após a época de migração das aves migradoras planadoras serão realizados os arranjos paisagísticos.

Tabela 2: Cronograma previsto para o desenvolvimento dos trabalhos de repowering do PE de Picos Verdes II.

4- Análise, ponderação e proposta de medidas complementares, relativas à sinalização e balizagem dos aerogeradores
para diminuição da mortalidade de aves, com base em monitorizações e estudos já elaborados e nos primeiros
resultados da monitorização da pré-construção do presente projeto.
Os relatórios de monitorização relativos ao ano de pré-construção do projeto de repowering do PE de Picos Verdes II (vide
Anexo 03 dos Anexos Técnicos), cujas campanhas se realizaram durante o ano de 2020, evidenciaram, assim como os
resultados das monitorizações realizadas no âmbito da fase de exploração dos Parques Eólicos da Raposeira e de Picos
Verdes I, que as medidas propostas, particularmente no que se refere à implementação do protocolo de paragem seletiva
dos aerogeradores, são muito eficazes no que respeita a minimizar a mortalidade de aves na área do Parque Eólico de Picos
Verdes II. Assim, não se evidenciou a necessidade de propor outras medidas para além das já propostas no EIA e impostas na
DIA do projeto em análise.
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5- Plano de paragem dos aerogeradores assistidos por radar nos períodos críticos para a avifauna, nomeadamente
planadoras migratórias, durante a fase de exploração, com definição dos períodos, critérios e ações a desenvolver,
com base em monitorizações e estudos já elaborados e nos primeiros resultados da monitorização da pré-construção
do presente projeto.
O Plano de paragem seletiva dos aerogeradores nos períodos críticos para a avifauna, nomeadamente planadoras migradoras,
a implementar durante a fase de exploração do Parque Eólico de Picos Verdes II, encontra-se incluído no Programa Especial
de Monitorização de Aves Migradoras Planadoras que é apresentado no Anexo 02 dos Anexos Técnicos e apresenta a
definição dos períodos, critérios e ações a desenvolver.
6- Protocolo de paragem de aerogeradores e de eventuais protocolos de colaboração com outras entidades para as ações
de deteção e de paragem de aerogeradores.
O Plano de paragem seletiva dos aerogeradores, a implementar durante os períodos críticos para a avifauna, nomeadamente
planadoras migradoras, ao longo da fase de exploração do Parque Eólico de Picos Verdes II, encontra-se descrito no Programa
Especial de Monitorização de Aves Migradoras Planadoras, que é apresentado no Anexo 02 dos Anexos Técnicos.
7- Confirmação da presença/ausência de habitats do Decreto-Lei n.º 140/99, de 14 de abril, na redação atual dada pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente prioritários, e das espécies de flora endémica
referenciadas para a área do Parque Eólico. Em função desses resultados devem ser avaliados os eventuais impactes
do projeto sobre esses habitats e proposta de medidas de minimização, se necessário, incluindo projeto de reabilitação
desses habitats nas áreas intervencionadas.
A campanha realizada na primavera de 2020 dirigida ao fator Flora, vegetação e habitats permitiu confirmar a presença de 6
das 7 espécies da flora RELAPE identificadas na área de estudo, não se tendo confirmado a espécie Dipsacus comosus, assim
como foi confirmada a área de distribuição do habitat prioritário 5140* (vide Peça Desenhada 04, em Peças Desenhadas).
A reavaliação de impactes sobre esses habitats e ponderação sobre a proposta de medidas de minimização é realizada no
subcapítulo 4.4.3.
Considerou-se que as medidas propostas no EIA e na DIA encontram-se adequadas para minimizar o impacte decorrente da
implementação do projeto nos habitats e espécies RELAPE presentes na área de projeto.
8- Primeiros resultados da monitorização da fase de pré-construção, com desenvolvimento da análise de impactes na
fauna e eventual proposta de medidas de minimização.
Os relatórios de Monitorização de avifauna no geral, aves migradoras planadoras e quirópteros, referentes às monitorizações
realizadas para a fase de pré-construção, que decorreram durante o ano de 2020, são apresentados no Anexo 03 dos Anexos
Técnicos.
Os impactes do projeto na fauna corresponderão aos já descritos no Estudo de Impacte Ambiental, no entanto, estima-se que
os impactes apresentem uma magnitude inferior aos avaliados no EIA, uma vez que o projeto de execução contempla apenas
a implementação de 3 novos aerogeradores, enquanto que no EIA se propunha a implementação de 6 novos aerogeradores.
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Durante a fase de construção estima-se alguma perturbação decorrente da presença de máquinas e pessoas e a alteração e
perda de habitat e a mortalidade de algumas espécies de mamíferos de menor porte, bem como de anfíbios e répteis, com a
implementação das plataformas de montagem dos 3 novos aerogeradores. Estes impactes serão minimizados através de uma
boa calendarização da obra, em que não se estimam ações de construção durante a época da reprodução.
Durante a fase de construção, para a avifauna, prevê-se uma menor utilização da área de estudo por parte de algumas
espécies, contudo, e uma vez que não se encontram previstas ações de construção durante a época de reprodução, estimase que este impacte seja pouco significativo.
Durante a fase de exploração, o número de aerogeradores (3) será menos de metade do número de aerogeradores
atualmente presentes no PE (7), contudo os novos aerogeradores terão uma maior dimensão do que os aerogeradores
atualmente em funcionamento, em termos de altura e diâmetro ocupado pelas pás em rotação, pelo que é expectável que
ocorra o afastamento de espécies mais sensíveis, como as aves de rapina. A presença, na região, de aerogeradores cuja
rotação das pás do rotor ocorre numa faixa de altura muito utilizada pelas aves em migração, poderá levar ao afastamento
de algumas aves para rotas alternativas, que são normalmente evitadas por serem menos favoráveis, criando o designado
“efeito-barreira”. Refira-se, contudo, que a definição do layout atual permitiu diminuir a área de aerogeradores
perpendiculares aos movimentos migratórios predominantes na região, minimizando desta forma o efeito barreira.
Tendo em consideração que durante a época de migração será implementado o protocolo de paragem seletiva dos
aerogeradores, não é espetável que venha a ocorrer mortalidade de aves migradoras planadoras devido à colisão com as
estruturas dos aerogeradores.
Tendo em conta o exposto, não se evidenciou a necessidade de propor outras medidas para além das já propostas no EIA e
impostas na DIA do projeto em análise.
9- Cartografia (orto) com representação gráfica das manchas, ou locais, onde, eventualmente, se registe a existência de
espécies vegetais exóticas invasoras a par da sua identificação.
A cartografia orto com representação gráfica das manchas onde foram confirmadas espécies exóticas invasoras encontra-se
na Peça desenhada 05, em Peças Desenhadas.
10- Resultados de sondagens arqueológicas prévias nas plataformas dos aerogeradores 2, 3 e 4 e na área do traçado da
vala de cabos abrangida pela área de proteção do EP 1 – Lagoa do Bordoal, na impossibilidade de alteração ao layout
do projeto de forma a evitar a afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção
Foi possível alterar o layout do projeto. A definição do novo layout procurou evitar a afetação dos elementos patrimoniais e
respetivas áreas de proteção identificadas em fase de Estudo de Impacte Ambiental. O atual projeto considera a instalação
de apenas três aerogeradores, destes apenas a plataforma provisória de um deles (Aerogerador número 2) abrange
marginalmente a área de proteção do EP 3 – Mosteiro.
A vala de cabos abrange a área de proteção do EP1 – Lagoa do Bordoal, contudo refira-se que esta será implementada num
acesso já existente, constituindo o traçado mais curto entre a subestação e os novos aerogeradores, fator importante para a
minimização de impactes noutros fatores ambientais.
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Tendo em consideração a fraca qualidade de observação dos solos, o descritor Património recomenda a realização das
sondagens arqueológicas prévias após a realização da desmatação das áreas a intervir no âmbito da implementação do
Projeto de Execução, em fase prévia à construção do projeto em análise.
Para o EP1 – Lagoa do Bordoal e para o EP 3 – Mosteiro será ainda garantida a sinalização do elemento patrimonial, a criação
de um perímetro de salvaguarda e o levantamento gráfico, fotográfico exaustivo e memória descritiva destes elementos,
conforme proposto pelo descritor Património (vide ponto 4.4.5 e Anexo 07 dos Anexos Técnicos).
11- Resultados da prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas a afetar, nomeadamente caminhos de acesso,
áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, incluindo as áreas a afetar pelos trabalhos de
desmontagem dos AG existentes, ou outras componentes de projeto, caso estes locais se situem fora das áreas já
prospetadas, bem como das zonas que tivessem apresentado visibilidade reduzida. A equipa no terreno deve incluir
um especialista em pré-história recente.
Todas as áreas a afetar tendo em conta o novo layout do projeto, foram alvo de prospeção arqueológica sistemática por uma
equipa que incluiu um especialista de pré-história recente.
Os resultados da prospeção arqueológica sistemática são apresentados no subcapítulo 4.4.5. O relatório de incidências
patrimoniais apresenta-se no Anexo 07 dos Anexos Técnicos, o qual foi submetido a apreciação da tutela.
12- Cartografia à escala 1:25 000 e à escala de projeto de todos os elementos patrimoniais, mantendo a numeração, tanto
os que constem do EIA e do respetivo Aditamento como os que forem detetados durante a fase de prospeção mais
aprofundada, assim como os decorrentes da ação de diagnóstico prévia. Estes elementos patrimoniais devem estar
individualmente identificados e georreferenciados (em polígono – área de dispersão / concentração dos vestígios).
A cartografia à escala 1:25 000 e à escala do projeto (1:5 000) de todos os elementos patrimoniais é apresentada na peça
desenhada 07, em Peças Desenhadas.
13- Quadro Síntese com a localização de caracterização da situação de referência face a todas as componentes do projeto,
nas suas duas vertentes de construção e de desativação dos AG existentes. Deve ser indicada a distância dos limites
exteriores dos elementos patrimoniais relativamente às várias componentes do projeto.
Na Tabela 3 apresenta-se o quadro síntese com a localização de caracterização da situação de referência face a todas as
componentes do projeto, com a distância dos limites exteriores às componentes do projeto.
Tabela 3: Localização e Caracterização da Situação de Referência face ao Projeto.
DISTÂNCIA BUFFER

DESCRITOR

DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA (M)

1

Lagoa do Bordoal

630

580

Indireta

2

Mosqueiro 1

146

96

Indireta

3

Mosqueiro 2

40

0

Direta

(50M)

INCIDÊNCIA
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DISTÂNCIA BUFFER

DESCRITOR

DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA (M)

4

Lagoa de Budens

1770

1720

Indireta

5

Povoado do Monte do Bordoal

860

810

Indireta

6

Marcos de Apoio Topográfico de Vale Ferreiros

136

86

Indireta

7

Monte da Moita do Gancho

450

400

Indireta

8

Monte de Vale Ferreiro

195

145

Indireta

9

Charca 1 do Monte da Sinceira

270

220

Indireta

10

Charca 2 do Monte da Sinceira

250

210

Indireta

11

Mancha de Ocupação do Mosqueiro

0

0

Direta

12

Restos de malacofauna – Concheiro(?)

0

0

Direta

(50M)

INCIDÊNCIA

14- Fichas de caracterização das ocorrências de interesse patrimonial detetadas, tanto no EIA e respetivo Aditamento,
como nos trabalhos de diagnóstico prévio (mantendo a numeração), avaliação de impactes e proposta das respetivas
medidas de minimização. Incluem-se neste caso todas as ocorrências que se localizem a menos de 100 metros da área
de afetação, incluindo as que se situam junto aos acessos já existentes e que serão utilizados na fase de
construção/desmontagem.
Apresentam-se de seguida as fichas de caracterização das ocorrências de interesse patrimonial detetadas. A avaliação de
impactes e propostas de medidas são apresentados no subcapítulo 4.4.5.

1. Lagoa do Bordoal
Tipologia: Lagoa (natural).

Figuras:

Cronologia: Indeterminada.
Localização: Localiza-se na planície algarvia, a cerca de 45m a sul da
“Via Algarviana” e a noroeste do Monte do Bordoal (380m).
Descrição: Afigura-se uma lagoa natural, que nalguns pontos parece
ter sido retocada ou reforçada com talude. O seu comprimento
máximo atinge os 83m e em largura ronda os 41m. Trata-se da lagoa
mais profunda, de entre as assinaladas, na envolvente da qual se
registou um interessante sítio e mancha de materiais à superfície.
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O local foi descoberto por C. Reid Ferring, em 2000, ao abrigo do
Projeto de Investigação intitulado “A Ocupação Humana Paleolítica do
Algarve”, coordenado por Nuno Bicho. No mesmo ano, o local foi
sondado pela mesma equipa, no sentido de obter datações OSL. Os
resultados apontam para uma ocupação entre o Moustierense, cerca
de 26 mil anos BP, e o Magdalenense, cerca de 14.800 anos BP
(FORREST et al., 2003).
Em face de alguns materiais líticos, lamelares, de pequenas lascas
retocadas e de pequenos núcleos de silex, observados nas
proximidades do parque solar, somos levados a pensar em contextos
mais recentes. Por comparação com os materiais registados no sítio
de Mosqueiro, não será de excluir a presença de contextos do
Neolítico.
Espólio: Identificámos a presença de núcleos de sílex e quartzo, lascas
de sílex, quartzo e quartzito, uma ostra perfurada, um possível
machado ainda em estado de fabrico, alguns percutores e bigornas.
Coordenadas Datum73: -64935,857; -285153,940
Altitude: 136m.

2. Lagoa do Mosqueiro 1
Tipologia: Lagoa (natural).

Figuras:

Cronologia: Indeterminada.
Localização: Em plena planície de Picos Verdes, entre o
vértice geodésico do Mosqueiro e a plantação de pinheiros
mansos, a sul do caminho de terra batida.
Descrição: Observa-se uma depressão suave, discreta na
paisagem, de forma subcircular, com um diâmetro a rondar
os 70m. Trata-se de uma pequena lagoa sazonal, pouco
profunda, que apenas retém água no período invernal.
Espólio: Na área envolvente, registam-se alguns materiais
líticos – Cf. EP11.
Coordenadas Datum 73: -65533,474; -284890,517
Altitude: 140m.
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3. Lagoa do Mosqueiro 2
Tipologia: Lagoa (natural).

Figuras:

Cronologia: Indeterminada.
Localização: A cerca de 300m a nordeste da Lagoa do Mosqueiro 1 e do
Vértice Geodésico do Mosqueiro, encontra-se uma pequena lagoa. Encontrase, igualmente, numa zona de planície, em Picos Verdes, a norte do caminho
de terra batida.
Descrição: Trata-se de uma pequena depressão, suave, discreta na paisagem,
com um diâmetro a rondar os 35m. À semelhança da anterior, mas de menor
dimensão, é uma pequena lagoa sazonal, que apenas retém água em períodos
de maior pluviosidade ou no inverno.
Espólio: Em torno da lagoa foram recolhidos alguns materiais líticos, em
menor densidade, tratados no sítio do Mosqueiro – cf. EP.11
Coordenadas Datum 73: -65806,727; -284656,581
Altitude: 139m.
4. Lagoa de Budens
Tipologia: Lagoa e mancha de materiais

Figuras:

Cronologia: Indeterminada/Pré-história Recente
Localização: Localiza-se numa zona de planície, a ladear e a sul
da “Via Algarviana”, a cerca de 1km a norte de Budens e a 1,1km
do atual projeto.
Descrição: Trata-se de uma grande depressão (260x170m), de
forma ovalada, de pouca profundidade, sazonal, gerada pela
impermeabilização do subsolo, por argilas ou xistos, retendo um
grande lençol de água, principalmente no inverno. Em alguns
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pontos foram retiradas terras humosas, onde registámos a
presença de alguns materiais líticos.
Espólio: Algumas lascas e núcleos de sílex.
Coordenadas Datum 73: -63596,525; -284639,114
Altitude: 138m.
5. Monte do Bordoal
Tipologia: Mancha de Ocupação/Casal rústico ou monte

Figuras:

Cronologia: Tardo antigo-Alto Medieval/Séc. XX.
Localização: Localiza-se a cerca de 620m da “Via Algarviana”,
seguindo pelo caminho de terra batida que ladeia a Lagoa do
Bordoal. Encontra-se a sul da dita lagoa, a 370m, em linha reta.
Descrição: O Monte do Bordoal, atualmente em reconstrução,
encontrava-se abandonado e em adiantado estado de
degradação. Apresentava um edifício principal, de duas águas,
em estado de ruína (21x13,9m). A curta distância registam-se
duas construções menores, uma quadrangular a nordeste
(4,5x4,5m) e a segunda retangular a sudeste (6x4,5m).
Na envolvência deste monte, segundo informação oral de
Ricardo Soares, foram identificados alguns materiais tardo
antigos ou alto medievais.
Espólio: Materiais de construção, tegulae e imbrices, e
cerâmicas comuns.
Coordenadas Datum 73: -64843,376; -285515,548
Altitude: 130m.
6. Marcos de Apoio Topográfico de Vale Ferreiro)
Tipologia: Marco de apoio topográfico.

Figuras:

Cronologia: Séc. XX.
Localização: Numa suave elevação a sudoeste do futuro
aerogerador AG1, ou a cerca de 60m a sul do atual aerogerador,
encontram-se 3 marcos de apoio topográfico ou geográfico.
Descrição: O marco principal é de granito, de grão médio,
semienterrado, encontrando-se numa posição central, em
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relação aos outros dois. Apresenta uma forma de prisma
(49x18x18cm), encontrando-se semienterrado, pelo que não foi
possível medir a altura. Na face voltada a nascente apresenta a
inscrição TC / 39. No topo apresenta um orifício circular para
colocação de uma vara ou bandeira sinalizadora.
Sensivelmente a 16m desse marco, na direção oeste, encontrase um segundo marco, tombado, de cimento, de forma idêntica,
mas com medidas diferentes (37x15x15cm). Do lado oposto, o
terceiro marco, de igual dimensão e também de cimento,
semienterrado, encontra-se 15m a este do marco de granito.
Espólio: Não observado.
Coordenadas Datum 73: -65858,717; -285406,407
Altitude: 132m.

7. Monte da Moita do Gancho
Tipologia: Casal rústico ou monte.

Figuras:

Cronologia: Séc. XX.
Localização: Implanta-se numa vertente suave, voltada a
sudeste, à direita do caminho de acesso a Picos Verdes, com
boa exposição solar e, de algum modo, protegida dos ventos
de norte.
Descrição: Trata-se de uma construção rural, tipicamente
rural e algarvia. O conjunto de estruturas, foi construído
segundo as técnicas tradicionais, taipa, alvenaria e adobes,
encontrando-se abandonado e em adiantado estado de ruína.
A tipologia desta construção encontra paralelos no Monte de
Vale Cavalos e Monte de Vale Ferreiro.
Espólio: Não observado.
Coordenadas Datum 73: -65630,513; -285780,132.
Altitude: 110m.
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8. Monte de Vale Ferreiro
Tipologia: Casal rústico ou monte.

Figuras:

Cronologia: Séc. XX.
Localização: Implanta-se numa vertente suave, voltada a sul,
com boa exposição solar e, de algum modo, protegida dos
ventos de norte.
Descrição: Trata-se de uma construção rural, de duas águas,
tipicamente rural e algarvia. O conjunto de estruturas,
maioritariamente construído em taipa e alguma alvenaria,
encontra-se em avançado estado de ruína. A tipologia desta
construção encontra paralelos no Monte de Vale Cavalos e
Monte da Moita do Gancho.
Espólio: Não observado.
Coordenadas Datum 73: -65805,800; -285088,906
Altitude: 123m.

9. Charca do Monte da Sinceira
Tipologia: Represa.

Figuras:

Cronologia: Final séc. XX.
Localização: Localiza-se à direita ou nascente do caminho de
acesso ao Monte da Sinceira, a cerca de 48m. Encontra-se a
nordeste do AG5 (225m).
Descrição: Trata-se de uma charca ou represa para
armazenamento de água, construída na vertente da planície
para aproveitar a drenagem e as respetivas linhas de água
RECAPE REPOWERING PE PVII
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sazonais. Foi realizada através de escavação e taludes, com
auxílio mecânico. Mede cerca de 45mx24m.
Espólio: Não observado.
Coordenadas Datum 73: -65253,481; -284351,379.
Altitude: 120m.

10. Charca do Monte da Sinceira
Tipologia: Represa.

Figuras:

Cronologia: Final séc. XX.
Localização: Localiza-se à direita ou nascente do caminho de
acesso ao Monte da Sinceira, a cerca de 157m. Encontra-se a
nordeste do AG5 (214m) e a sul da charca anterior.
Descrição: Trata-se de uma charca ou represa para
armazenamento de água, construída na vertente da planície
para aproveitar a drenagem e as respetivas linhas de água
sazonais. Foi também criada através de escavação e taludes,
com auxílio mecânico. Mede cerca de 38mx25m.
Espólio: Não observado.
Coordenadas Datum 73: -65250,174; -284470,442
Altitude: 130m.

11. Mosqueiro, Mancha de Ocupação
Tipologia: Mancha de ocupação.

Figuras:

Cronologia: Pré-história Recente / Neolítico.
Localização: Localiza-se em torno do Vértice Geodésico
do Mosqueiro, prolongando-se até à envolvência da
Lagoa do Mosqueiro 1 e Lagoa do Mosqueiro 2, bem
como para norte. Trata-se de uma zona plana, em que a
pendente se vai acentuando à medida que nos dirigimos
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para norte.
Descrição: Trata-se de uma mancha de dispersão de
materiais líticos, que se estende por uma área
considerável, atingindo os 600m de extensão no sentido
este-oeste e 400m no sentido sul-norte. A área de maior
concentração de materiais encontra-se na envolvência
do Vértice Geodésico do Mosqueiro. À medida que nos
afastamos desse ponto de referência na paisagem atual,
a densidade de materiais vai diminuindo. Pensamos que
a atividade agrícola contribuiu decisivamente para a
dispersão de materiais e que o provável sítio
arqueológico se encontre nas proximidades vértice
geodésico e da lagoa LMQ1.
Espólio: Enxó de xisto, lascas de sílex e quartzo, lascas de
quartzito, núcleos de sílex e quartzo leitoso.
Coordenadas Datum 73: -65713,196; -284685,416
Altitude: 138m.

(PEREIRA & PEREIRA 2017)

12. Restos de Malacofauna, Concheiro (?)
Tipologia: Concheiro (?).

Figuras:

Cronologia: Indeterminado.
Localização: Localiza-se no entroncamento em
direção à Sinceira. Trata-se de uma zona plana, em
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que a pendente se vai acentuando à medida que
nos dirigimos para norte.
Descrição: Trata-se de uma mancha de dispersão de
restos de malacofauna, bastante fragmentados,
situada nas proximidades de uma linha de água.
Recorrendo à análise de imagem de Infravermelho
Próximo é possível observar-se uma ligeira
“anomalia”, de contorno tendencialmente circular,
evidenciada

pela

diferença

na

vegetação

observada.
Coordenadas Datum 73: -65481,685; -284414,218
Altitude: 138m.

15- Planta de Condicionamentos atualizada, a qual deve incluir também todas as áreas a salvaguardar.
A Planta de Condicionamentos foi incluída nas peças desenhadas (vide Peça desenhada 08).
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16- Plano Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado/reformulado.
O Anexo 04 dos Anexos Técnicos constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) atualizado/reformulado.

17- Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que deve seguir, na sua elaboração, as seguintes orientações:
i.

Deve ser apresentado como documento autónomo.

ii.

. Incluir cartografia com a delimitação gráfica de todas as áreas intervencionadas – acessos a desativar,

plataformas, áreas dos Kyobet’s, valas de cabos, estaleiro, áreas de apoio e, eventuais, outras.
iii.

Para cada área afetada deve estabelecer o tipo ou conjunto de ações – remoção de todos os materiais em

profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos de obra e alóctones, remobilização,
descompactação, despedrega, modelação, colocação de terra vegetal, etc - a realizar em função da utilização que
cada uma teve.
iv.

Incluir a definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras vivas/vegetais

provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies.
O Anexo 05 dos Anexos Técnicos constitui o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que seguiu as orientações
indicadas.

18- Programas de monitorização para:
a. Os sistemas ecológicos, mais concretamente para a Avifauna e para os Quirópteros;
b. O ambiente sonoro;
c. A recuperação paisagística e ambiental;
d. O Património, caso os resultados das ações de diagnóstico prévio a entregar com o RECAPE o justifiquem.
Estes programas devem ser desenvolvidos a partir das propostas de monitorização apresentadas no EIA, adaptadas ao
projeto de execução que vier a ser desenvolvido e considerando as orientações constantes na presente decisão.
No Anexo 02 dos Anexos Técnicos apresentam-se os referidos programas de monitorização, os quais foram igualmente integrados
no Relatório Técnico.
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3 - DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
Como referido anteriormente, o projeto em análise consiste no repowering do PE de Picos Verdes II. Este projeto visa substituir
os 7 aerogeradores obsoletos de 1,5 MW por 3 aerogeradores de 3,5 MW, mantendo desta forma a potência atualmente instalada
(10,5 MW).
Este projeto irá utilizar várias estruturas já existentes no PE, nomeadamente, acessos, subestação e linha de transporte de energia.
A implantação proposta para os novos aerogeradores teve em conta as características morfológicas do terreno, a área do terreno
que constitui propriedade do promotor, as restrições conhecidas a nível do ordenamento do território, a localização dos
elementos patrimoniais e respetivas faixas de proteção e a maximização da produção de energia.
O projeto do repowering do PE de Picos Verdes II será composto, no seu essencial, pela instalação de novos aerogeradores para
aproveitamento da energia eólica e pela desativação dos aerogeradores existentes, implicando a instalação/execução dos
seguintes elementos e infraestruturas principais (vide Peça desenhada 06 em Peças Desenhadas)
Instalação de três aerogeradores, com uma potência unitária de 3,5 MW;
Rede elétrica (subterrânea) de cabos de interligação dos novos aerogeradores à subestação existente;
Uma área de estaleiro (exclusivamente durante a fase de construção);
Acessos, plataformas e valetas de drenagem de águas pluviais;
Desativação dos 7 aerogeradores existentes.
Apresenta-se em seguida uma descrição mais detalhada de cada um dos equipamentos a instalar no âmbito do projeto em análise.

3.1 - AEROGERADORES
Os aerogeradores a instalar serão da marca ENERCON modelo E126. Estes aerogeradores de última geração irão produzir energia
elétrica a partir do vento, através da rotação das pás com um diâmetro de percurso de 126,67 m.
O rotor destes aerogeradores eleva-se a uma altura de 93,2 m, perfazendo a altura da torre metálica de 93,20 m. Cada aerogerador
terá a potência unitária de 3,5 MW, totalizando assim uma potência total 10,5 MW.
Cada um dos aerogeradores previstos têm a seguinte constituição base para além da torre (vide Figura 3):
Nacelle ou Cabina;
Grupo gerador;
Sistemas mecânicos e de acionamento primário;
Três perfis alares que constituem as pás do rotor;
Sistemas de controlo e segurança;
Instalações elétricas;
Restante equipamento e demais acessórios, necessários ao seu bom funcionamento.
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As torres serão constituídas por uma estrutura metálica tubular cónica, ficando o rotor e a cabina, com o grupo gerador, caixa de
velocidades e os quadros de potência e de controlo do grupo, na sua parte superior.
Os aerogeradores a instalar serão do fabricante Enercon, modelo E126. As caraterísticas destas máquinas apresentam-se na Tabela
4.

Tabela 4: Descrição dos aerogeradores Enercon, modelo E126, a instalar.
Potência máxima da turbina
Altura da torre
Diâmetro do rotor
N.º de pás
Comprimento das pás
Área de varrimento

3500 kW
93,2 m
126,67 m
3
61,08 m
12 602 m²

Velocidade nominal (m/s)

14

Velocidade inferior de “cut” (m/s)

3,5

Velocidade superior de “cut” (m/s)

25

Nível de potência sonora global @ velocidade nominal (dB)

106,1

Este tipo de equipamento é pré-fabricado e vem para a obra em peças ou módulos. Com recurso a uma grua de elevação, montamse os aerogeradores, posicionando a grua em cada plataforma de montagem. Estima-se que o rendimento de montagem seja de
1 aerogerador por semana.
A estrutura dos aerogeradores é essencialmente metálica, pintados de cor branca, com exceção das pás que são em liga leve ou
fibra, também pintadas de cor branca.
Os postos de transformação estão no interior dos aerogeradores, não sendo necessário ter pré-fabricados no exterior, conforme
está atualmente.
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Figura 3: Esquema geral do aerogerador tipo a instalar.

3.2 - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA
A vala de cabos nova será executada num comprimento aproximado total de cerca 2 483 m, para a colocação dos cabos de média
tensão e de transporte de sinais, entre os novos aerogeradores e a subestação existente.
A vala tipo terá uma largura mínima de 0,5 m e uma profundidade mínima de 0,90 m (vide Figura 4). Será instalada ao longo dos
acessos, o mais próximo possível do lado exterior da valeta. Na zona da travessia, a vala terá largura de 0,90 m e profundidade
mínima de 1,10 m. Haverá negativos envoltos em betão, para passagem de cabos nas zonas das travessias.
Os cabos serão colocados no fundo da vala, envolvidos em leito de areia. Por cima destes, haverá uma fita de sinalização e
protecção mecânica (lajetas).
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Figura 4: Corte tipo das valas de cabos

3.3 - ESTALEIRO
A seleção do local para a instalação do estaleiro de apoio à construção do repowering do PE de Picos Verdes II, teve em
consideração aspetos como a facilidade de acesso às zonas a intervencionar e a ausência de condicionalismos ambientais.
O estaleiro, com dimensões mínimas 30 x 10 m, será organizado(s) nas seguintes áreas (vide Figura 5):

a. Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
b. 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;

c. Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser impermeabilizada, coberta
e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;

d. Parqueamento de viaturas e equipamentos;
e. Deposição de materiais de construção.

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 28 DE 142

RELATÓRIO BASE

Figura 5: Planta tipo do estaleiro.

A área do estaleiro não será impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de substâncias
poluentes.
O estaleiro terá instalações sanitárias amovíveis. Caso os contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações
sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
O estaleiro será devidamente vedado com rede bekaert, de tal modo que apenas seja possível a entrada no interior dos mesmos,
a partir de portões de acesso, estando a área social e área industrial plenamente definidas.
Não haverá cantina/ refeitório, pois de acordo com procedimento interno da Entidade Executante os seus trabalhadores têm
oferta de serviço de restauração pré-definido nas proximidades do local de trabalho.
Durante a execução da empreitada, de forma a não sobrecarregar esta área determinam-se as quantidades dos materiais em
função das necessidades de aplicação.
No final dos trabalhos de construção, o estaleiro e eventuais zonas complementares de apoio, serão desmantelados, e todas as
zonas intervencionadas serão completamente naturalizadas, de acordo com as medidas de minimização apresentadas no presente
documento.

3.4 - ACESSOS, PLATAFORMAS E VALETAS DE DRENAGEM
3.4.1 - ACESSOS
O acesso principal ao parque faz-se por um acesso em muito bom estado de conservação e com bom traçado para os veículos
longos, o qual totaliza cerca de 4 372 m, desde a estrada nacional EN 268, junto ao parque eólico da Lagoa Funda. Neste acesso,
não haverá qualquer tipo de intervenção.
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A partir deste acesso, acede-se às posições dos três novos aerogeradores, sem necessidade de criar novos acessos, beneficiando
apenas os existentes.
Para que os veículos longos não apresentem dificuldades para chegar à plataforma do aerogerador, foi estudada uma solução
simples integrada na própria plataforma de cada aerogerador. Pontualmente, existem pequenos desvios dos acessos existentes,
mas mantêm-se integralmente os existentes e não se criam acessos novos.
Para o traçado da diretriz dos acessos foram usados alinhamentos retos e curvas circulares simples.
O acesso 1, para aceder ao aerogerador A1, apresenta uma extensão de 568,58 m, estando praticamente a totalidade no acesso
existente.
O acesso 2, que permite aceder ao aerogerador A2 e liga depois aos acessos 1 e 3, apresenta uma extensão de 391,87 m,
aproveitando 100% o acesso existente.
O acesso 3, para aceder ao aerogerador A3 mais a sul, apresenta uma extensão de 702,34 m, estando praticamente a totalidade
no acesso existente, com exceção dos últimos 200 m.
De um modo geral, todas as curvas em planta apresentam raios superiores ou iguais a 50 m, salvo em situações pontuais. Nestas
situações pontuais, existirá uma sobrelargura adicional para que os camiões descrevam corretamente a trajetória.
Os acessos a beneficiar terão uma largura de 4 m, que é muito próximo dos acessos existentes, e serão pavimentados com material
de granulometria extensa ABGE, de fuso 0/31,5, e será executado em duas camadas de 15 cm cada, perfazendo uma espessura
total de 30 cm, e devidamente compactado segundo as cláusulas patentes no caderno de encargos, nomeadamente no que se
refere a sub-bases em material de granulometria extensa.
A rasante dos acessos foi traçada tendo em conta a rasante dos acessos existentes e que serão aproveitados na íntegra,
conjugando com a rasante plana nas plataformas.
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 o acesso será utilizado por veículos pesados, no
máximo 1 vez por ano, e tendo em conta que o período de vida do aerogerador não ultrapassa os 25 anos, o pavimento não
sofrerá danos resultantes das cargas aplicadas pelos respetivos eixos dos veículos pesados.
A inclinação longitudinal utilizada foi entre 0 e 5%, no máximo, cumprindo as especificações do fabricante dos aerogeradores e
evitando assim grandes movimentos de terra.
O perfil transversal tipo dos acessos apresenta uma largura total de 4 m, tendo a cada via 2 m. Não existindo bermas, a faixa de
rodagem apresenta a mesma largura da plataforma do acesso, ou seja, 4 m.
A inclinação transversal dos acessos será a inclinação a duas águas, para o lado dos taludes, de valor de 2,0%, de forma a permitir
um escoamento das águas pluviais para as valetas laterais em terra.
Para raios iguais ou superiores a 70 m, a sobrelargura nas curvas torna-se praticamente insignificante, pelo que poucas curvas dos
acessos apresentarão sobrelarguras, ou seja, as que apresentam raios inferiores a 70 m.
Nos limites da faixa de rodagem, haverá lugar a concordância de aterro ou valeta, consoante se esteja presente em talude de
aterro escavação, respetivamente.
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A concordância de aterro terá um desenvolvimento total de 50 cm e a valeta terá uma largura efetiva de 100 cm, sendo ambas
executadas em terras comuns.
3.4.2 - PLATAFORMAS
A diretriz das plataformas resume-se a um troço retilíneo de cerca de 80 m, integrado nas diretrizes dos acessos 1, 2 e 3.
As plataformas terão dimensões aproximadas de 80 x 50 m, de acordo com as especificações do fabricante dos aerogeradores,
perfazendo uma área de cerca de 15 546 m2 (vide Figura 6). Estas plataformas são provisórias e serão cobertas no final da obra
com terra vegetal, ficando apenas a raquete do aerogerador e o acesso.

Figura 6: Pormenor geral da plataforma de montagem.

Nas plataformas, o traçado em perfil longitudinal é totalmente plano, ou seja, a inclinação longitudinal será a 0%. Esta inclinação
nula, torna-se muito importante para a estabilidade da grua, facilitando a montagem das partes do aerogerador.
A cota da rasante foi definida tendo em conta a cota do topo da sapata do aerogerador. A plataforma não deverá estar a uma cota
inferior à cota da base da torre do aerogerador, pelo que tidas elas se encontram a uma cota igual ou superior à cota da base da
sapata, facilitando posteriormente a montagem dos aerogeradores.
A plataforma terá um perfil transversal tipo de largura total de cerca média de 50 m, estando o eixo colocado no acesso integrado
(vide Figura 7). A inclinação transversal da plataforma será a duas águas, de forma a permitir um correto escoamento das águas
pluviais. Uma vez que a estabilidade da grua é importante, a inclinação da plataforma será de 1% no máximo para ambos os lados
do eixo.
Nas plataformas, não se aplica a sobrelargura, nem a sobreelevação.

Figura 7: Perfil transversal tipo das plataformas.
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3.4.3 - VALETAS DE DRENAGEM
Ao longo dos acessos e parte das plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com
recurso a valetas triangulares em terra. Estas valetas surgem na sequência das plataformas serem modeladas e, por conseguinte,
os acessos ficarão em ligeira escavação (altura máxima de 40 cm).
As valetas terão uma largura mínima de 1 m e profundidade mínima de 0,5 m. Estas terão que ser regularizadas e não deverão ter
quaisquer tipo de vegetação, nem raízes.
A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta para o terreno natural, sem prejuízo de bens
dos proprietários dos terrenos adjacentes.
Não estão previstas passagens hidráulicas, uma vez que o projeto não intercepta linhas de água.
Contudo, em algumas zonas dos acessos, poderá haver acumulação de águas pluviais. Neste sentido, estão previstas 5 passagens
hidráulicas nos três acessos e devidamente identificado nas plantas.
Estas passagens hidráulicas terão diâmetro mínimo interior de 400 mm, em material de betão classe IV ou equivalente (vide Figura
8). A inclinação mínima longitudinal será de 1% para permitir o escoamento das águas. As passagens hidráulicas terão também
bocas de saída e caixas de entradas, de acordo com os pormenores do projeto, executadas em betão, preferencialmente préfabricadas.
Dada a pouca profundidade das passagens hidráulicas, os tubos devem ser cobertos com betão da classe mínima C16/20, para o
devido reforço.

Figura 8: Corte tipo geral das passagens hidráulicas.

3.5 - ENQUADRAMENTO FACE AO ESTUDO PRÉVIO
Relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta uma configuração diferente
tendo sido reduzido para metade o número de aerogeradores a instalar e a sua localização.
A disponibilidade de aerogeradores com maior potência, permitiu reduzir significativamente o número de aerogeradores a instalar
para obter a potência pretendida para o Parque Eólico de Picos Verdes II, que será limitada de forma a manter a potência
atualmente instalada, não se contemplando nesta fase o sobreequipamento do Parque Eólico.
Relativamente às novas localizações propostas para a instalação dos aerogeradores, procurou-se evitar a afetação dos elementos
patrimoniais identificados em fase de Estudo Prévio e respetivas áreas de proteção, as áreas delimitadas no EIA com vestígios de
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proteção, áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional, assim como se procurou evitar a
necessidade de se construírem novos acessos.
No entanto, importa salientar que a nova configuração do Parque Eólico de Picos Verdes II se mantém incluída na área estudada
no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do repowering e sobreequipamento do Parque Eólico de Picos Verdes II.
Estima-se que os impactes associados ao presente projeto sejam mais reduzidos quando comparados com os apresentados no
projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, devido à redução significativa de aerogeradores a implementar (vide Figura 2 e
Peça desenhada 02, em Peças Desenhadas).

3.6 - PROJETOS COMPLEMENTARES OU ASSOCIADOS
O projeto em análise não tem projetos complementares ou associados.

3.7 - PROGRAMA TEMPORAL DO PROJETO
Com base nos horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam períodos com características
funcionais específicas, foram consideradas as diferentes fases do projeto – fase de construção, fase de exploração e fase de
desativação.
Prevê-se que a fase de construção do projeto de repowering do PE de Picos Verdes II tenha início em janeiro de 2023 e que decorra
nos seguintes períodos: Entre janeiro e 15 de março; entre julho e setembro de 2023 e entre 15 e 31 de dezembro, altura em que
se prevê a entrada em funcionamento (vide Tabela 5).
•

Fase de construção;

•

Fase de exploração;

•

Fase de desativação.

Tabela 5: Cronograma das fases previstas para o projeto.
ANO
FASE
2023

2024

2031

[…]

2049

2050

Construção
Exploração
Desativação

3.8 - PRINCIPAIS ATIVIDADES POR FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
3.8.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO
A duração da obra será de aproximadamente 12 meses, conforme o cronograma apresentado (vide Tabela 6).
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Tabela 6: Cronograma das atividades previstas para o repowering do PE de Picos Verdes II, durante 12 meses.

Na fase de construção, serão desativados os 7 aerogeradores que existem atualmente no PE de Picos Verdes II e instalados 3 novos
aerogeradores, o que envolverá um conjunto de atividades das quais se destacam:
Montagem de uma pequena área de estaleiro local;
Trabalhos de desmatação e limpeza na área dos aerogeradores;
Trabalhos de terraplanagens, pavimentação e execução das valetas de drenagem nos acessos a beneficiar e das
plataformas dos aerogeradores (vide Figura 9);

Figura 9: Trabalhos de decapagem e terraplanagens necessárias para a criação e beneficiação dos acessos e para a construção das
plataformas.

Trabalhos de terraplanagens e abertura das valas e colocação dos cabos;
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Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura do cabouco para a fundação e betonagem do maciço de
fundação) (vide Figura 10);

Figura 10: Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura do cabouco para a fundação e betonagem do maciço de fundação).

Transporte de materiais para construção das fundações;
Transporte de materiais sobrantes da escavação;
Transporte dos aerogeradores e equipamentos auxiliares;
Operações de montagem do equipamento principal (aerogeradores) e equipamentos auxiliares;
Trabalhos de desativação e desmontagem dos 7 aerogeradores atuais (vide Figura 11);

Figura 11: Operações de montagem e desmontagem do equipamento principal (aerogeradores) e equipamentos auxiliares.

Arranjos exteriores finais envolvendo instalação de drenagem, modelação do terreno e recobrimento com os materiais
escavados, para recuperação da vegetação (vide Figura 12).
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Figura 12: Exemplo da recuperação paisagística de um Parque Eólico.

3.8.1.1 - PREPARAÇÃO DAS ÁREAS A INTERVENCIONAR
Na área dos novos aerogeradores existe alguma vegetação de pequeno e médio porte. Em termos de desmatação será necessário
limpar as zonas a intervir, nomeadamente no que se refere a vegetação de médio porte (pequenos arbustos), vegetação rasteira
e raízes. Nos acessos a beneficiar não haverá lugar a desmatação uma vez que não existe atualmente vegetação nesses locais.
Em termos de desmatação, prevê-se uma área de cerca de 23 382 m2.
Verifica-se que a espessura de terra vegetal média é de 20 cm. Assim sendo, sempre que o traçado ou faixa saia fora do acesso
existente, ou plataformas, será considerada uma decapagem de terra vegetal na espessura de 20 cm. Esta decapagem, no presente
projeto, existe praticamente em toda a extensão.
Toda a terra vegetal será colocada em depósito provisório para posterior reutilização no revestimento dos taludes de aterro e
modelação das áreas das plataformas provisórias. Toda a terra vegetal será reaproveitada na obra, sobretudo em modelação de
taludes e modelação/renaturalização da área da plataforma.
Contabilizou-se um volume aproximada do 4 677 m3 de terra vegetal decapada, em que parte da mesma será transportada a
vazadouro, cerca de 467, sobretudo a parte que apresenta pedras, raízes e derivados vegetais.
O traçado da diretriz e da rasante dos acessos e plataformas, teve em conta o equilíbrio de terras escavadas e aterradas. Desta
forma conseguiu-se que as terras escavadas fossem suficientes para as necessidades de aterro do acesso e plataforma, ou seja,
procurou-se evitar excedentes ou défices de terras.
3.8.1.2 - CONSTRUÇÃO CIVIL
As obras de construção civil a realizar no âmbito do repowering do PE de Picos Verdes II consistirão nas seguintes etapas:
Beneficiação dos acessos aos aerogeradores;
Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores;
Abertura das valas para instalação da rede de cabos;
Execução da fundação dos aerogeradores.
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Prevê-se que as obras de construção civil sejam iniciadas com a beneficiação dos acessos.

ACESSOS
O acesso principal ao parque faz-se por um acesso em muito bom estado de conservação e com bom traçado para os veículos
longos, o qual totaliza cerca de 4 372 m, desde a estrada nacional EN 268, junto ao parque eólico da Lagoa Funda. Neste acesso,
não haverá qualquer tipo de intervenção.
A partir deste acesso, acede-se às posições dos três novos aerogeradores, sem necessidade de criar novos acessos, beneficiando
apenas os existentes.
Para que os veículos longos não apresentem dificuldades para chegar à plataforma do aerogerador, foi estudada uma solução
simples integrada na própria plataforma de cada aerogerador.
Para o traçado da diretriz dos acessos foram usados alinhamentos retos e curvas circulares simples.
O acesso 1, para aceder ao aerogerador A1, apresenta uma extensão de 568,58 m, estando praticamente a totalidade no acesso
existente.
O acesso 2, que permite aceder ao aerogerador A2 e liga depois aos acessos 1 e 3, apresenta uma extensão de 391,87 m,
aproveitando 100% o acesso existente.
O acesso 3, para aceder ao aerogerador A3 mais a sul, apresenta uma extensão de 702,34 m, estando praticamente a totalidade
no acesso existente, com exceção dos últimos 200 m.
De um modo geral, todas as curvas em planta apresentam raios superiores ou iguais a 50 m, salvo em situações pontuais. Nestas
situações pontuais, existirá uma sobrelargura adicional para que os camiões descrevam corretamente a trajetória.
Os acessos a beneficiar terão uma largura de 4 m, que é muito próximo dos acessos existentes, e serão pavimentados com material
de granulometria extensa ABGE, de fuso 0/31,5, e será executado em duas camadas de 15 cm cada, perfazendo uma espessura
total de 30 cm, e devidamente compactado segundo as cláusulas patentes no caderno de encargos, nomeadamente no que se
refere a sub-bases em material de granulometria extensa.
A rasante dos acessos foi traçada tendo em conta a rasante dos acessos existentes e que serão aproveitados na íntegra,
conjugando com a rasante plana nas plataformas.
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 o acesso será utilizado por veículos pesados, no
máximo 1 vez por ano, e tendo em conta que o período de vida do aerogerador não ultrapassa os 25 anos, o pavimento não
sofrerá danos resultantes das cargas aplicadas pelos respetivos eixos dos veículos pesados.
A inclinação longitudinal utilizada foi entre 0 e 5%, no máximo, cumprindo as especificações do fabricante dos aerogeradores e
evitando assim grandes movimentos de terra.
O perfil transversal tipo dos acessos apresenta uma largura total de 4 m, tendo a cada via 2 m. Não existindo bermas, a faixa de
rodagem apresenta a mesma largura da plataforma do acesso, ou seja, 4 m.
A inclinação transversal dos acessos será a inclinação a duas águas, para o lado dos taludes, de valor de 2,0%, de forma a permitir
um escoamento das águas pluviais para as valetas laterais em terra.
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Para raios iguais ou superiores a 70 m, a sobrelargura nas curvas torna-se praticamente insignificante, pelo que poucas curvas dos
acessos apresentarão sobrelarguras, ou seja, as que apresentam raios inferiores a 70 m.
Nos limites da faixa de rodagem, haverá lugar a concordância de aterro ou valeta, consoante se esteja presente em talude de
aterro escavação, respetivamente.
A concordância de aterro terá um desenvolvimento total de 50 cm e a valeta terá uma largura efetiva de 100 cm, sendo ambas
executadas em terras comuns.

PLATAFORMAS
A diretriz das plataformas resume-se a um troço retilíneo de cerca de 80 m, integrado nas diretrizes dos acessos 1, 2 e 3.
As plataformas terão dimensões aproximadas de 80 x 50 m, de acordo com as especificações do fabricante dos aerogeradores,
perfazendo uma área de cerca de 15 546 m2 (vide Figura 13). Estas plataformas são provisórias e serão cobertas no final da obra
com terra vegetal, ficando apenas a raquete do aerogerador e o acesso.

Figura 13: Pormenor geral da plataforma de montagem.

Nas plataformas, o traçado em perfil longitudinal é totalmente plano, ou seja, a inclinação longitudinal será a 0%. Esta inclinação
nula, torna-se muito importante para a estabilidade da grua, facilitando a montagem das partes do aerogerador.
A cota da rasante foi definida tendo em conta a cota do topo da sapata do aerogerador. A plataforma não deverá estar a uma cota
inferior à cota da base da torre do aerogerador, pelo que tidas elas se encontram a uma cota igual ou superior à cota da base da
sapata, facilitando posteriormente a montagem dos aerogeradores.
A plataforma terá um perfil transversal tipo de largura total de cerca média de 50 m, estando o eixo colocado no acesso integrado
(vide Figura 14). A inclinação transversal da plataforma será a duas águas, de forma a permitir um correto escoamento das águas
pluviais. Uma vez que a estabilidade da grua é importante, a inclinação da plataforma será de 1% no máximo para ambos os lados
do eixo.
Nas plataformas, não se aplica a sobrelargura, nem a sobreelevação.
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Figura 14: Perfil transversal tipo das plataformas.

VALETAS DE DRENAGEM
Ao longo dos acessos e parte das plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com
recurso a valetas triangulares em terra. Estas valetas surgem na sequência das plataformas serem modeladas e, por conseguinte,
os acessos ficarão em ligeira escavação (altura máxima de 40 cm).
As valetas terão uma largura mínima de 1 m e profundidade mínima de 0,5 m. Estas terão que ser regularizadas e não deverão ter
quaisquer tipo de vegetação, nem raízes.
A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta para o terreno natural, sem prejuízo de bens
dos proprietários dos terrenos adjacentes.
Não estão previstas passagens hidráulicas, uma vez que o projeto não intercepta linhas de água.
Contudo, em algumas zonas dos acessos, poderá haver acumulação de águas pluviais. Neste sentido, estão previstas 5 passagens
hidráulicas nos três acessos e devidamente identificado nas plantas.
Estas passagens hidráulicas terão diâmetro mínimo interior de 400 mm, em material de betão classe IV ou equivalente (vide Figura
15). A inclinação mínima longitudinal será de 1% para permitir o escoamento das águas. As passagens hidráulicas terão também
bocas de saída e caixas de entradas, de acordo com os pormenores do projeto, executadas em betão, preferencialmente préfabricadas.
Dada a pouca profundidade das passagens hidráulicas, os tubos devem ser cobertos com betão da classe mínima C16/20, para o
devido reforço.
O total de passagens hidráulicas totaliza uma extensão de cerca de 34 m.

Figura 15: Corte tipo geral das passagens hidráulicas.
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3.8.1.3 - MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS
Na Tabela 7 apresenta-se a estimativa das áreas e volumes de terra que estarão envolvidos nas obras de construção civil do
repowering do PE de Picos Verdes II.
Foi contabilizado um total de volume total de escavação (excluindo os caboucos das fundações dos aerogeradores) de 10 480 m3
e um volume de aterro de 10 722 m3, fincando a faltar cerca de 242 m3.
Está prevista a escavação de caboucos das três fundações de cerca de 5 520 m 3, dos quais 4 140 m3 serão para o aterro nas sapatas
e o restante será para o défice que existe nos acessos (242 m3) e condução a vazadouro (1 138 m3).
Os taludes em zonas de aterro deverão ter inclinação mínima de 2/3 (V/H), enquanto os taludes de escavação 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.
Todos os taludes deverão ser naturalizados através da sua cobertura com terra vegetal, na espessura média de 20 cm, sempre
que tal seja possível.
Uma vez que se prevê encontrar afloramentos rochosos, está prevista a necessidade de recorrer a explosivos ou a martelo
pneumático para se proceder ao desmonte.
Tabela 7: Resumo da estimativa das áreas e dos volumes de terra envolvidos nas obras de construção civil.
QUANTIDADES
ITEM

DESCRIÇÃO DA TAREFA

01

PREPARAÇÃO DE OBRA

01.1

Trabalhos preparatórios:

01.1.1

Montagem de estaleiro geral com condições para direcção de obra, fiscalização, reuniões e instalações
sanitárias. Pré-fabricados com área mínima de 20 m2 em cada sala.

01.1.2

Implantação da obra. Marcação por meio de estacas ou pregos, de todas as coordenadas do acesso,
plataforma, aerogerador e demais elementos inerentes ao parque eólico.

01.1.3

Sinalização temporária de toda a obra, incluindo avisos de segurança, sinais de trânsito temporários
e vedações necessárias.

01.1.4

Trabalhos de proteção e segurança de toda a obra, incluindo coordenação de segurança, plano de
segurança e saúde em obra e fiscalização.

02

TERRAPLENAGENS

02.1

Trabalhos preparatórios:

02.1.1

Desmatação geral, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga,
transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

UNIDADE

vg
vg

vg

vg

TOTAIS

1

1

1

1

m2

23 382

02.1.2

Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 20 cm e colocação em:

02.1.2.1

Depósito provisório para posterior reutilização.

m3

4 210

02.1.2.2

Depósito definitivo para vazadouro.

m3

467

02.2

Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:

02.2.1

Escavação em terreno de qualquer natureza (rocha ou solo), com recurso a riper, balde, martelo
pneumático ou explosivos (inclui volume de escavação da fundação da sapata do novo aerogerador)
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QUANTIDADES
ITEM

DESCRIÇÃO DA TAREFA

02.2.1.1

Acessos e plataformas

02.2.1.1

Cabouco da sapata incluindo sobreescavação de 1,0 m e reforço com ABGE ou betão ciclópico
(diâmetro de 24,20 m e profundidade de 4,0 m). Este trabalho inclui aterro final das sapatas e

UNIDADE

TOTAIS

m3

10 480

m3

5 520

condução das terras sobrantes a vazadouro próprio.
02.2.2

Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação.

02.2.2.1

Acessos e plataformas

m3

10 480

02.2.2.1

Aterro das sapatas dos aerogeradores novos

m3

4 140

02.2.3

Terras de empréstimo para os acessos (provenientes da abertura de caboucos)

m3

242

02.2.4

Terras sobrantes para vazadouro legal

m3

1138

02.4

Integração paisagística e medidas minimizadoras:

02.4.1

Regularização de taludes de:

02.4.1.1

Escavação

m2

1 458

02.4.1.2

Aterro

m2

1 782

02.4.2

Colocação de terra vegetal, na espessura média de 20 cm, em taludes de aterro e modelação de
m3

4210

m

825

un

3

un

3

m

34

20cm (4 m2 cada).

m2

20

03.3.2

Valas de descarga em pedra argamassada (b=1,00m e h=0,20m), nas zonas de descarga de valetas.

un

8

04

PAVIMENTAÇÃO

04.1

Camada de sub-base em ABGE:

04.1.1

Em material de granulometria extensa (ABGE):

04.1.1.1

Com 0,15 m de espessura

m2

10 199

04.2

Camadas de base em ABGE:

plataforma, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados, incluindo todos os
trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento.
03

DRENAGEM

03.1

Drenagem Longitudinal.

03.1.1

Valetas em terra compactada ou em rocha escavada:

03.1.1.1

Triangulares (1,00 x 0,50) m

03.2

Drenagem Perimetral.

03.2.1

Fornecimento e colocação de geodreno (geotêxtil e brita) perimetral à volta do ETS (profundidade
aprox. 1m), com ligação a ponto com cota exterior inferior.

03.2.2.1

Fornecimento e colocação de dreno periférico à volta da fundação, com ligação a ponto com cota
exterior inferior.

03.3

Drenagem Transversal.

03.3.1

Fornecimento e assentamento de tubagem para PH's, em manilhas de betão pré-fabricado ou
equivalente, da classe mínima de tráfego IV, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à
sua boa execução:

03.3.1.1

Diâmetro mínimo interior de 400 mm, incluindo boca a montante ou caixa de recolha com tampa em
betão e boca a jusante, conforme peças desenhadas. Inclui reforço de betão (Classe C16/20) na
geratriz superior do tubo (5 PH's).

03.3.1.2

Execução de dissipador de energia a jusante das PH's, em pedra argamassada, na espessura média de
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QUANTIDADES
ITEM

DESCRIÇÃO DA TAREFA

UNIDADE

TOTAIS

04.2.1

Em material de granulometria extensa (ABGE):

04.2.1.1

Com 0,15 m de espessura

m2

10 199

04.3

Camada em ABGE nas zonas das plataformas provisórias:

04.3.1

Em material de granulometria extensa (ABGE):

04.3.1.1

Com 0,20 m de espessura

m2

3 600

05

VALA DE CABOS

05.1

Vala de cabos Tipo I (extensão 2483 m)

05.1.1

Escavação de vala em terreno ou rocha de qualquer natureza (h=0,90m b=0,50m) em vala comum e
(h=1,10m b=0,90m) em travessia de acessos

m3

1 274

05.1.2

Colocação de uma camada de areia fina 0/2 (esp.=0,40 m)

m3

648

05.1.3

Aterro com os solos escavados, resultantes da abertura de valas, devidamente compactado em
m3

626

sinalização

m

2483

05.1.5

Marcos de sinalização em betão, normalizados para o efeito, com espaçamento médio de 25 m

un

105

05.1.6

Colocação de betão da classe C16/20, em travessias de acessos (h=0,6m b=0,9m), para proteger e
m3

17

exterior

m

30

05.1.8

Fornecimento e colocação de negativo em PVC de 90 mm de diâmetro, liso no interior e exterior

m

30

05.1.9

Reposição do pavimento escavado no acesso, na mesma espessura, materiais e processo construtivo
(h=0,30m, b=0,6m)

m2

30

05.1.11

Reforço de valas existentes de cabos, com camada de betão C16/20, na espessura mínima de 15 cm.

vg

1

06

OUTROS TRABALHOS

06.1

Trabalhos de demolição / remoção

un

7

06.1.1

Desmontagem / demolição dos edifícios pré-fabricados existentes junto aos aerogeradores existentes,
un

7

un

7

un

7

vg

1

camadas de 20 cm (h=0,6m b=0,5m)
05.1.4

Colocação de lajetas de betão normalizadas de proteção, rede plástica de sinalização e fita de

envolver os negativos
05.1.7

Fornecimento e colocação de negativo em PP de 200 mm de diâmetro, liso no interior e corrugado no

incluindo transporte a vazadouro próprio (área de cada Kyobet = 5 m2).
06.1.2

Desmontagem dos aerogeradores existentes modelos Wintus 1.5 MW e transporte a vazadouro
próprio (cada aerogerador: altura de 46 m e rótor de 44 m).

06.1.3

Escavação e demolição das sapatas dos aerogeradores existentes, separação do aço e betão,
transporte a vazadouro próprio e aterro / renaturalização da área.

06.1.4

Verificação e confirmação do traçado e profundidade da vala de cabos do parque atual com recurso a
sondagens efetuadas de forma manual

06.1.5

Remoção da vala de cabos existente, referente aos 7 aerogeradores existentes a desmontar, incluindo
escavação, aterro e transporte a vazadouro próprio.

06.2

Trabalhos acessórios

06.2

Trabalhos de limpeza e arranjos finais

06.2.1

Limpeza geral da obra

vg

1

06.2.2

Reparação de todos os acessos eventualmente danificados durante a construção da obra

vg

1

06.2.3

Modelação de terras sobrantes em área objeto de integração paisagística.

vg

1
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QUANTIDADES
ITEM

DESCRIÇÃO DA TAREFA

06.3

Trabalhos Road Survey / alargamentos

06.3.1

Alargamentos provisórios na zona da entrada direta do acesso existente a melhorar, escavação,
regularização e compactação em terra batida, execução de valetas provisórias e modelação final.

06.3.2

UNIDADE

TOTAIS

vg

1

vg

1

Trabalhos do Road Survey cujo estudo deve ser realizado pela empresa transportadora do
aerogerador. Os trabalhos patentes no estudo do Road Survey são da responsabilidade da entidade
executante e as autorizações são da responsabilidade da transportadora / dono-de-obra.

3.8.1.4 - MONTAGEM DO EQUIPAMENTO
Os trabalhos de construção civil relacionados com a montagem dos equipamentos serão executados em harmonia com os
pormenores definitivos, fornecidos pelo fabricante.
Após a preparação do terreno e do estabelecimento das fundações, serão montados os aerogeradores. Esta montagem far-se-á
através da condução ao local, em veículos apropriados, das torres dos aerogeradores, das nacelles e das pás. Estes componentes
serão colocados no local apropriados e montados com o apoio de gruas adequadas.
Na fase final de construção, após a montagem dos novos aerogeradores, serão realizados os trabalhos de recuperação paisagística,
de forma a minimizar o impacte paisagístico e a prevenir possíveis ações erosivas. Assim, as plataformas e as valas de cabos serão
cobertas com terra vegetal, ficando somente uma área circular em torno dos aerogeradores com pavimento em tout-venant e
largura suficiente para que um veículo ligeiro o contorne, por razões de segurança contra incêndios, não se tornando necessário,
em caso algum, a impermeabilização do terreno.
As zonas afetadas com a implantação de estruturas temporárias serão alvo de renaturalização, de acordo com as medidas de
minimização apresentadas no presente documento.
As plataformas de montagem dos aerogeradores serão cobertas com uma camada de terra vegetal, na espessura média de 20 cm,
anulando desta forma o impacto visual da área de montagem, renaturalizando as zonas das plataformas.
3.8.1.5 - DESATIVAÇÃO DAS MÁQUINAS EXISTENTES
De uma forma geral, o processo de desmontagem de um aerogerador, contempla as seguintes fases:
Descativar o aerogerador e bloqueá-lo contra a reativação;
Desligar todas as conexões da alimentação da corrente elétrica;
Descarregar a energia residual acumulada;
Remoção de produtos que pelas suas propriedades físicas ou químicas podem poluir o ambiente (como por exemplo,
óleos lubrificantes);
Limpeza de módulos e componentes;
Desmontagem de todos os componentes do aerogerador (a seguir descritas).
1.

ROTOR E PÁS

Os trabalhos de desmontagem do rotor estão divididos nas seguintes subactividades:
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Trabalhos preparatórios
Após o estudo da plataforma de trabalho a nível de espaço e área adjacente, será definida a localização para a colocação de uma
grua principal, de uma grua auxiliar e dos componentes a desmontar em conformidade com a especificação existentes.
Serão efetuados todos os procedimentos de segurança de verificação e inspeção visual a acessórios de elevação a utilizar,
ferramentas e equipamentos, garantindo desta forma, a conformidade e operacionalidade de acordo com a legislação em vigor.
Será igualmente definida a área de trabalho, estabelecido um perímetro de segurança e colocada sinalização de segurança préestabelecida de forma a informar sobre os riscos existentes no local.
Colocação de acessórios de elevação
O técnico efetuará o aperto do acessório de elevação utilizando as ferramentas adequadas para o efeito. Durante a realização da
tarefa o técnico estará equipado com EPI (Equipamento de Proteção Individual) anti-queda e com a corda de amarração fixa ao
ponto de ancoragem, de acordo com o estipulado nos procedimentos de montagem.
Será necessário posicionar uma cinta em torno da pá de retenção para auxiliar na horizontalidade do conjunto (rotor + pás) para
posicionamento no solo. O posicionamento será efetuado com um colaborador devidamente ancorado em ponto pré-definido no
interior de uma plataforma elevatória (man-basket) elevada pela grua principal e este colocará uma cinta na pá de retenção que
se encontrará ancorada na grua auxiliar. A cinta será colocada desde a extremidade até ao local pré-definido de forma a garantir
a estabilidade necessária para apoiar na movimentação do conjunto rotor + pás.
Será nomeado um colaborador que desempenhará a tarefa de sinaleiro, ficando responsável por dar as devidas orientações ao
manobrador da grua principal.
Desaperto e remoção dos parafusos
O rotor dos aerogeradores atualmente em funcionamento encontra-se acoplado à nacelle por parafusos apertados com máquina
de aperto controlado a uma carga estabelecida. Para a retirada dos parafusos será efetuado um alívio inicial dos mesmo com o
auxílio da máquina de aperto. Nesta altura a grua principal içará o cadernal de forma a que as cintas fiquem em tensão.
O processo será iniciado com a remoção de todas as ligações entre o hub e a nacelle.
Será aliviada a carga dos parafusos com recurso a máquinas de impacto e os mesmos serão retirados. Na utilização das máquinas
de impacto, o técnico manterá uma posição firme e equilibrada e a máquina será utilizada com recurso às duas mãos.
Durante esta operação, os técnicos utilizarão auriculares e nunca deverão colocar as mãos entre os parafusos.
Para a realização desta tarefa, todas as ferramentas e material de apoio estará organizado e arrumado numa área específica para
evitar possíveis tropeçamentos (e.g. cabos, máquinas, ferramentas manuais).
O conjunto rotor + pás somente será desacoplado da nacelle quando estiverem reunidas as condições de segurança,
nomeadamente não estar nenhum colaborador na zona de rotação das gruas nem na zona restrita de cargas suspensas e as
condições climatéricas forem favoráveis.
Após a indicação do supervisor dos trabalhos ao manobrador do equipamento e aos colaboradores que estarão a realizar o
desaperto, será autorizado o desacoplamento final do conjunto rotor com pás.
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Posicionamento no solo
O colaborador nomeado com a tarefa de sinaleiro, dará as devidas orientações ao manobrador da grua principal, para o conjunto
rotor + pás até próximo do solo. No entanto quando este se encontrar a uma altura em que seja possível colocar os suportes/bases
de proteção específicos, a descida para e estes serão colocados debaixo do rotor através do multifunções de forma a proteger os
técnicos sob cargas suspensas caso se verifique alguma situação inesperada.
Após a sua colocação o conjunto será apoiado e quando já se encontrar devidamente estabilizado, serão retirados os acessórios
de elevação. A remoção dos acessórios será realizada através de ferramentas adequadas para o efeito.
Retirada das pás
Esta tarefa envolverá a remoção de três pás que se encontram acopladas ao rotor de cada um dos aerogeradores que se
encontram atualmente em funcionamento.
As fases seguintes descrevem as tarefas a efetuar para a remoção das pás individualmente no rotor. O processo seguidamente
descrito será efetuado para as três pás a retirar de cada rotor.
Desaperto dos parafusos
Será aliviada a carga dos parafusos, com recurso a máquinas de impacto, e os mesmos são retirados. Na utilização das máquinas
de impacto, o técnico mantém uma posição firme e equilibrada e a máquina é utilizada com recurso às duas mãos.
Durante esta operação, os técnicos utilizarão auriculares e nunca deverão colocar as mãos entre os parafusos.
Para a realização desta tarefa, todas as ferramentas, e material de apoio, estarão organizadas e arrumadas numa área específica
para evitar possíveis tropeçamentos.
Antes da retirada dos parafusos será colocada uma cinta na pá e conforme os parafusos vão sendo aliviados da carga, a cinta ficará
em tensão mantendo o posicionamento da pá.
Remoção da pá e limpeza
Após a retirada dos parafusos será colocada uma cinta na pá e esta (a pá) será removida do rotor, efetuando a movimentação no
sentido contrário ao rotor.
Durante esta operação, apenas o supervisor de montagem se encontrará na área de movimentação da pá, garantindo que nunca
se coloca numa posição sob cargas suspensas e que a restante equipa se mantém fora da área de rotação.
Preparação para transporte
Será realizada uma limpeza na zona do acoplamento da pá e será colocada uma cinta no topo da estrutura e com o suporte do
multifunções e o transport frame será acoplado na base da pá. Após o acoplamento, serão apertados os parafusos para o
transporte da pá.
Preparação para o transporte
Será efetuada uma limpeza no rotor para remoção de massas e óleos. Todas as mangueiras/ tubos serão devidamente tamponadas
para evitar derrames.
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Será colocado o acessório de elevação do hub (designado por lifting crossbeam) pelo interior do mesmo. Nesta tarefa será
garantida uma boa comunicação entre o operador da grua e o técnico que estará a engatar o acessório de elevação para evitar
entalamento. O hub será colocado no transport frame e será realizado o aperto os parafusos.
A operação de elevação e movimentação do hub para a posição final será coordenada pelo supervisor de montagem, assegurando
que não se existem pessoas na área envolvente.
2.

NACELLE

Trabalhos preparatórios
Após o estudo da plataforma de trabalho a nível de espaço e área adjacente, será definida a localização para a colocação de uma
grua principal, uma grua auxiliar e dos componentes a desmontar em conformidade com a especificação existentes.
Serão efetuados todos os procedimentos de segurança de verificação e inspeção visual a acessórios de elevação a utilizar,
ferramentas e equipamentos, garantindo desta forma, a conformidade e operacionalidade de acordo com a legislação em vigor.
Será igualmente definida a área de trabalho, estabelecido um perímetro de segurança e colocada sinalização de segurança préestabelecida de forma a informar sobre os riscos existentes no local.
Colocação de acessórios de elevação
O acessório de elevação (designado por lifting loop) será movimentado e posicionado na nacelle através da grua. As cintas que
fizerem parte do acessório de elevação serão fixas no interior da nacelle em pontos predefinidos (chassi da nacelle) através de
manilhas.
O técnico responsável pela tarefa terá que garantir que as manilhas estão devidamente bloqueadas com o pino de segurança.
Durante esta tarefa será garantida através de uma boa comunicação entre o operador de grua e o técnico que se encontrar a fixar
os acessórios de elevação de forma a evitar o risco de entalamento.
Desaperto e remoção dos parafusos
O processo irá iniciar-se com a recolha dos cabos que serão colocados no interior da nacelle. Será aliviada a carga dos parafusos
com recurso a máquinas de impacto e os mesmos são retirados. Na utilização das máquinas de impacto, o técnico manterá uma
posição firme e equilibrada e utilizará á máquina com recurso às duas mãos.
Durante esta operação, os técnicos utilizarão auriculares e nunca deverão colocar as mãos entre os parafusos.
Para a realização desta tarefa, todas as ferramentas e materiais de apoio deverão estar organizados e arrumados numa área
específica para evitar possíveis tropeçamentos.
Antes da retirada dos parafusos serão colocadas em tensão as cintas com os acessórios de elevação. Assim, após o início do torque
os colaboradores encontrar-se-ão junto à flange (plataforma do Yaw) devidamente equipados com EPI anti-queda engatados a
pontos de ancoragem, conforme o estipulado nos procedimentos de montagem.
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Posicionamento no solo
Para o posicionamento da nacelle no solo serão colocadas duas bases/suportes (apoios em madeira) devidamente centralizados,
considerando o centro da nacelle. As bases serão colocadas por um multifunções debaixo da nacelle de forma a proteger os
trabalhadores na eventualidade de cedência da nacelle.
Depois dos suportes colocados, o colaborador nomeado com a tarefa de sinaleiro, dará as devidas orientações ao manobrador da
grua principal, para o posicionamento da nacelle no solo sobre as bases/suportes mas somente após o supervisor de montagem
dar as devidas instruções para o início da manobra.
Preparação para transporte
Após a colocação no solo será realizada a limpeza de massas e eventuais óleos das zonas de contacto, será retirado o mastro
meteorológico e serão removidas as ligações do anemómetro e da luz de balizamento aeronáutico (aviation lights).
Terminada a tarefa, a nacelle será colocada no transport frame, onde serão apertados os parafusos do transporte frame à nacelle.
Posteriormente a nacelle será encaminhada em transporte adequado.
3.

SECÇÕES

Esta tarefa envolverá a remoção de todas as secções da torre. O processo inicia-se com a retirada da secção superior (top section),
seguindo-se as secções intermédias e terminando com a secção inferior (bottom section). As fases seguintes descrevem as tarefas
a efetuar para a remoção das secções.
Trabalhos preparatórios
Após o estudo da plataforma de trabalho a nível de espaço e área adjacente, será definida a localização para a colocação de uma
grua principal, uma grua auxiliar e dos componentes a desmontar em conformidade com a especificação existentes.
Serão efetuados todos os procedimentos de segurança de verificação e inspeção visual a acessórios de elevação a utilizar,
ferramentas e equipamentos, garantindo desta forma, a conformidade e operacionalidade de acordo com a legislação em vigor.
Será igualmente definida a área de trabalho, estabelecido um perímetro de segurança e colocada sinalização de segurança préestabelecida de forma a informar sobre os riscos existentes no local.
Colocação de acessórios de elevação e Desaperto e remoção dos parafusos
O acessório de elevação será movimentado e posicionado na flange superior da secção da torre através da grua principal na
posição predefinida de acordo com o manual de instalação. Os trabalhadores que realizarem esta atividade deverão estar
equipados com arnês de segurança, de acordo com o estipulado nos procedimentos de montagem com as cordas de amarração
fixas num de ancoragem pré-definido.
Após a colocação do acessório na flange superior, os colaboradores descerão até à plataforma anterior onde se encontrará a outra
extremidade da secção. Na plataforma, os técnicos estarão fixos a um ponto de ancoragem.
Será aliviada a carga dos parafusos com recurso a máquinas de impacto e os mesmos serão retirados. Na utilização das máquinas
de impacto, o técnico manterá uma posição firme e equilibrada e a máquina será utilizada com recurso às duas mãos.
Durante esta operação, os técnicos utilizarão auriculares e nunca deverão colocar as mãos entre os parafusos.
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Para a realização desta tarefa, todas as ferramentas e material de apoio deverão estar organizados e arrumados numa área
específica para evitar possíveis tropeçamentos.
Antes da retirada dos parafusos as cintas serão colocadas em tensão com os acessórios de elevação. Após a remoção de todos os
parafusos, será elevada a secção o suficiente para se colocar o acessório de elevação de apoio, de forma a que se possa
horizontalizar a secção no solo.
Após a tarefa estar terminada, o supervisor de montagem encontrar-se-á na área de movimentação da secção, garantindo que
nenhum colaborador se coloca numa posição sob cargas suspensas e a restante equipa se mantém fora da área de rotação.
Durante esta tarefa será garantida uma boa comunicação entre o operador de grua e o técnico que se encontrar a fixar os
acessórios de elevação de forma a evitar o risco de entalamento.
Posicionamento no solo e preparação para transporte
Aquando do posicionamento da secção de torre no solo serão colocadas duas bases/suportes (apoios em madeira) devidamente
centralizados, considerando o centro da secção. As bases serão colocadas por um multifunções em cada uma das extremidades.
A secção ficará em tensão pelas gruas, muito próxima dos suportes de forma a proteger os trabalhadores na eventualidade de
cedência da secção.
Para efetuar a limpeza da base da secção serão utilizados cabos extensíveis para evitar o posicionamento sob cargas suspensas.
Quando a secção de torre for armazenada no solo, serão colocados suportes de madeira em ambas as extremidades no solo para
que esta fique devidamente equilibrada e segura, evitando um possível rolamento/queda da mesma.
4.

BASE

Os trabalhos subdividem-se nas seguintes tarefas:
Trabalhos preparatórios
Estes trabalhos iniciam-se com a implantação de estacas de arranque pela topografia que indicam onde se iniciam as escavações
ou os aterros, indicam as alturas a escavar ou aterrar e as inclinações a adotar nos respetivos taludes.
Colocação de acessórios de elevação
Após a desmontagem dos aerogeradores existentes, dar-se-á início à desmobilização e corte superficial (cerca de 20 cm) do plinto
da fundação.
Iniciar-se-ão os trabalhos com o recurso a meios mecânicos, os quais farão a demolição superficial do betão na envolvência dos
parafusos. Seguidamente proceder-se-á ao corte dos parafusos com recurso a equipamentos de corte.
Recuperação Paisagística
Após a desmobilização parcial das fundações, proceder-se-á à recuperação paisagística das áreas intervencionadas, de acordo
com as especificações e regras estabelecidas para o local.
5.

ELIMINAÇÃO

O objetivo fundamental é a promoção, sempre que possível, da reutilização dos componentes do aerogerador.
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Caso tal não seja possível, proceder-se-á à correta eliminação dos mesmos, procurando-se desta forma encontrar os destinos
finais mais adequados para os resíduos de acordo com a legislação em vigor.
3.8.1.6 - RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
No final da fase de construção, após a montagem dos novos aerogeradores, desmontagem dos aerogeradores inicialmente
existentes e obras associadas, proceder-se-á à recuperação paisagística de todas as zonas intervencionadas, nomeadamente os
taludes dos acessos e das plataformas de montagem, as zonas dos aerogeradores a desativar, a zona de estaleiro e de
armazenamento de diversos tipos de materiais e as zonas de abertura das valas de instalação dos cabos elétricos.
Assim, após a conclusão dos trabalhos de construção, o local de estaleiro e todas as zonas de trabalho serão meticulosamente
limpos e será implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (vide Anexo 05, nos Anexos Técnicos).
O objetivo dos trabalhos de recuperação do coberto vegetal será repor, sempre que possível, uma situação final, o mais próximo
possível da situação inicial. Para isso, os trabalhos poderão envolver a remoção de entulhos, a estabilização de taludes, o
restabelecimento, tanto quanto possível, das formas originais de morfologia, a descompactação do solo e a recuperação do
coberto vegetal afetado, através do restabelecimento da vegetação autóctone.
As superfícies de terreno exposto serão recobertas com terra vegetal oriunda dos locais anteriormente escavados, de forma a
possibilitar o rápido crescimento das espécies e a recolonização natural, por espécies locais, de toda a área afetada pela obra.
3.8.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO
O grande desenvolvimento da tecnologia ao serviço da produção energética a partir do vento permite, nos dias de hoje, que os
PE’s funcionem em regime de semiabandono, não sendo necessária a presença humana assídua. Quer-se com isto dizer que, a
presença humana apenas é requerida em situações de manutenção ou outras situações pontuais que não possam ser controladas
remotamente. De facto, o grande desenvolvimento da tecnologia eólica permite que muitas das operações dos aerogeradores
(e.g. o arme, o desarme ou resets) sejam efetuadas remotamente utilizando-se apenas uma ligação VPN.
Após o período de construção, os novos aerogeradores entrarão em regime de exploração até pelo menos 2030, conforme
previsto na licença de exploração (até 2030), após o qual poderá ser renovada por um novo período, durante o período de vida
útil dos aerogeradores (cerca de 25 anos).
A partir desse momento, o funcionamento dos aerogeradores será acompanhado em tempo real pelo proponente, sendo que as
intervenções serão asseguradas de imediato, sempre que surja uma situação que comprometa o bom funcionamento dos
mesmos.
Os acessos utilizados para a construção e montagem dos novos aerogeradores serão mantidos durante a sua vida útil de
exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização ou meteorológicas o imponham.
3.8.3 - FASE DE DESATIVAÇÃO
A desativação dos aerogeradores está prevista para quando terminar a validade da licença de exploração do Parque Eólico e terá
uma duração prevista de cerca de 4 semanas.
Apesar da atual licença de exploração ter validade até 2030, tratando-se de um projeto de produção de energia renovável, poderá
existir interesse em prolongar o seu período de exploração, reaproveitando parte das estruturas já criadas.
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No âmbito da desativação do repowering do PE de Picos Verdes II, não se prevê a necessidade de demolição de estruturas. O
conjunto de operações a efetuar no âmbito da desativação incidirá, fundamentalmente, nos seguintes níveis:
Aerogeradores;
Acessos.
De uma forma geral, o processo de desmontagem de um aerogerador, contempla as seguintes fases:
Descativar o aerogerador e bloqueá-lo contra a reativação;
Desligar todas as conexões da alimentação da corrente elétrica;
Descarregar a energia residual acumulada;
Remoção de produtos que pelas suas propriedades físicas ou químicas podem poluir o ambiente (como por exemplo,
óleos lubrificantes);
Limpeza de módulos e componentes;
Desmontagem de todos os componentes do aerogerador (já anteriormente descrito).

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 50 DE 142

RELATÓRIO BASE

4 - CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
4.1 - INTRODUÇÃO
Nos pontos seguintes refere-se de que forma foi dado cumprimento no Projeto de Execução ao definido na DIA (AIA3040,
apresentada no Anexo I).
Foi ainda considerado necessário proceder-se a um breve diagnóstico da situação existente e a uma reavaliação de impactes
face às alterações introduzidas, desenvolvendo-se os estudos complementares necessários para dar resposta ao estipulado na
DIA.

4.2 - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO DE EXECUÇÃO
4.2.1 - ENQUADRAMENTO
Relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta as seguintes alterações (vide
Peça desenhada 02, em Peças Desenhadas)
•

Diminuição do número de aerogeradores, de 6 aerogeradores propostos em Estudo Prévio para 3 aerogeradores no
Projeto de Execução;

•

Alteração da localização dos aerogeradores propostos e respetivos acessos;

•

Os aerogeradores atualmente propostos não apresentam postos de transformação no exterior do aerogerador;

•

O projeto atual não contempla o sobreequipamento do Parque Eólico.

Salienta-se que a nova configuração do repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II se mantém incluída na área estudada no
âmbito do Estudo de Impactes Ambiental.
Tendo em conta as alterações implementas no Projeto de Execução, estima-se que os impactes associados ao presente projeto
sejam mais reduzidos comparativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio.
4.2.2 - ALTERAÇÕES DO PROJETO DECORRENTES DA DIA
Conforme já descrito no capítulo relativo aos Antecedentes do Projeto, a conclusão do processo de AIA do projeto em avaliação
ocorreu em 11 de fevereiro de 2019, com a emissão do TUA e respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada à entrega de vários elementos à Autoridade AIA, na fase prévia ao licenciamento, e ao cumprimento de um conjunto
de medidas de minimização, em sede de avaliação da conformidade do projeto de execução.
Em fase de Estudo Prévio, segundo a caracterização da situação de referência do descritor Património, área de estudo denota
uma ocupação humana enquadrável seguramente entre a Pré-história recente e a atualidade.
De acordo com os vários elementos coligidos no decurso da elaboração da Situação de Referência do descritor Património em
fase de EIA, através da pesquisa documental/bibliográfica e dos elementos patrimoniais documentados na envolvência da área
de implementação do presente projeto, foram apurados 11 elementos patrimoniais, cujo projeto teria incidência direta ou
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indireta. Paralelamente, na Área de Incidência Direta do Projeto, classificada de Potencial Arqueológico Elevado, foi identificada
a possibilidade de incorrer impactes significativos sobre elementos patrimoniais ocultos no solo.
Neste sentido, na DIA surge inscrita a seguinte condicionante ao projeto:
“Layout final do projeto, que procure evitar a afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção. Para o layout
final do projeto devem ser reaviados os impactes associados às alterações que venham a ser introduzidas.”
Com vista à minimização da afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção, foram alteradas as posições
propostas para a implementação dos aerogeradores, tendo-se procurado evitar a afetação das referidas áreas (vide Peça
desenhada 03, em Peças Desenhadas).

4.3 - VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA
Conforme já descrito anteriormente, o projeto em análise obteve uma DIA favorável condicionada à entrega de vários elementos
à Autoridade AIA, na fase prévia ao licenciamento, e ao cumprimento de um conjunto de medidas de minimização, em sede de
avaliação da conformidade do projeto de execução.
Neste ponto pretende-se demonstrar de que forma foi assegurada a conformidade do Projeto de Execução com o documento
indicado.
Relativamente aos elementos a apresentar, já transcritos no Capítulo dos Antecedentes, o cumprimento dos elementos 1, 2, 7 e
do 10 ao 14 mereceu uma análise mais detalhada, pelo que estes foram analisados em maior detalhe nos subcapítulos 4.4.3 e
4.4.5, através do desenvolvimento de estudos necessários para assegurar a conformidade do Projeto de Execução com as
condicionantes apresentadas na DIA.
Tendo em consideração a complexidade da DIA, optou-se por descrever as medidas de minimização nela definidas, de modo a
facilitar a verificação da conformidade do projeto relativamente às mesmas. Para tal, adotou-se a estrutura da DIA, abordando no
subcapítulo 4.3.1 - as medidas de minimização definidas para a elaboração do Projeto de Execução do projeto em análise e para
a elaboração do RECAPE e no subcapítulo 4.3.2 - , as medidas de minimização e de compensação definidas na DIA para as fases
de construção, exploração e desativação.
Das medidas de minimização analisadas, muitas delas correspondem a regras ou procedimentos de comportamento em obra, que
serão integradas no dossier técnico da obra e que foram para isso, sistematizadas num volume próprio do RECAPE designado de
Cláusulas Ambientais do Projeto de Execução (vide Anexo 06, nos Anexos Técnicos).
4.3.1 - CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E
DO RECAPE

1.

Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.

A Planta de Condicionamentos é apresentada na Peça desenhada 08, em Peças Desenhadas. A definição do novo layout do
projeto procurou evitar a afetação, dentro do possível, das condicionantes identificadas nesta planta.
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2.

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

Nos acessos a beneficiar e nas plataformas será utilizado um material de granulometria extensa ABGE de fuso 0/31,5, material
100% permeável.
3.

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

4.

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

5.

Na conceção de todos os órgãos de drenagem deve proceder-se ao seu revestimento com pedra do local ou extraída
da escavação, caso das valetas, bocas-de-lobo e tampas das caixas de visita ou de queda. No que se refere à eventual
utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno
ou no limite através de utilização de cimento branco.

Ao longo dos acessos e parte das plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com
recurso a valetas triangulares em terra. Estas valetas surgem na sequência das plataformas serem modeladas e, por
conseguinte, os acessos ficarão em ligeira escavação (altura máxima de 40 cm).
As valetas terão uma largura mínima de 1 m e profundidade mínima de 0,5 m. Estas terão que ser regularizadas e não deverão
ter qualquer tipo de vegetação, nem raízes.
A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta para o terreno natural, sem prejuízo de
bens dos proprietários dos terrenos adjacentes.
Não estão previstas Passagens Hidráulicas para linhas de água existentes, uma vez que o projeto não intercepta estas linhas
de água.
Contudo, em algumas zonas dos acessos, poderá haver acumulação de águas pluviais. Neste sentido, estão previstas 5
Passagens Hidráulicas nos três acessos.
Estas Passagens Hidráulicas terão diâmetro mínimo interior de 400 mm, em material de betão classe IV ou equivalente. A
inclinação mínima longitudinal será de 1% para permitir o escoamento das águas. As Passagens Hidráulicas terão também
bocas de saída e caixas de entradas, de acordo com os pormenores do projeto, executadas em betão, preferencialmente préfabricadas.
Dada a pouca profundidade das Passagens Hidráulicas, os tubos devem ser cobertos com betão da classe mínima C16/20,
para o devido reforço.

6.

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 vala de cabos a executar será instalada ao longo dos acessos existentes, o mais próximo possível do lado exterior da valeta.

7.

Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna nos aerogeradores de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de maio. Para além do disposto na referida circular, deve ser incluída nessa comunicação a
informação dos metadados requeridos pelo Regulamento (UE) da Comissão, n.º 73/2010, de 26 de Janeiro e que são:
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o modelo de referência terrestre utilizado; o sistema de coordenadas utilizado; exatidão estatística da técnica de
medição ou de cálculo utilizada; a resolução: coordenadas à centésima de segundo; elevação à décima de metro ou pé
(ft); o nível de confiança que a qualidade de dados apresenta.
De forma a dar cumprimento ao disposto na circular de informação aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, “Limitações em
altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea” encontra-se prevista a instalação de balizagem aeronáutica
nos aerogeradores número 1 e 3: Diurna 20.000 cd branca flash e Noturna 2.000 cd encarnada, redundante e com baterias,
estando, contudo, sujeita à aprovação prévia da ANAC.
8.

Assegurar a reposição da situação inicial, nos termos da legislação em vigor, no caso de afetação de infraestruturas
de distribuição de eletricidade.

Não se espera qualquer afetação de infraestruturas de distribuição de eletricidade, no entanto, caso tal venha a ocorrer, será
assegurada a reposição da situação inicial. O cumprimento desta medida não é verificável em definitivo nesta fase.

9.

Garantir o cumprimento das servidões e distâncias de segurança, nos termos da legislação em vigor, para as linhas de
média e alta tensão.

Segundo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, a Zona de proteção das Linhas Elétricas, com vista a garantir a
segurança de exploração das linhas, apresenta uma largura máxima variável entre os 15 e 45 metros, dependendo do tipo de
linha. Em relação às Linhas de 2ªclasse (até 1500 V) a zona de proteção corresponde a uma largura máxima de 15 metros e
no que respeita às Linhas de 3ª classe (=˂ 60kV), a zona de proteção corresponde a uma largura máxima 25 metros. Através
da Peça desenhada 09, em Peças Desenhadas, é possível verificar que o projeto em análise garante o cumprimento das
servidões e distâncias de segurança, nos termos da legislação em vigor, para as linhas de média e alta tensão.

10. Na definição do layout final deve ser avaliada a possibilidade de utilização de algumas posições dos aerogeradores a
desmontar. Esta solução não deve, porém, comprometer a diminuição da área de aerogeradores perpendiculares aos
movimentos migratórios predominantes na região nem a minimização do efeito barreira, aspetos importantes na
redução do risco de colisão com aves migradoras planadoras. A montagem dos novos aerogeradores deve ser feita em
concomitância com a desativação dos existentes.
Na definição do layout final não foi possível a utilização das posições dos aerogeradores a desmontar. Uma vez que estamos
na presença de aerogeradores de maiores dimensões, e tendo em conta que, para evitar o efeito esteira, o espaçamento
entre aerogeradores deverá ser 3 diâmetros, na direção perpendicular à direção dominante do vento, e 6 diâmetros na
direção dominante do vento, houve a necessidade de utilizar os novos terrenos, não se revelando possível a utilização das
posições dos aerogeradores a desmontar. A definição do layout atual permitiu diminuir a área de aerogeradores
perpendiculares aos movimentos migratórios predominantes na região, minimizando desta forma o efeito barreira.
A montagem dos novos aerogeradores será realizada em concomitância com a desativação dos existentes conforme previsto
no cronograma dos trabalhos.
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11. Deve ser encontrada uma solução final para os edifícios pré-fabricados (ETS), com dimensões de 6x2,5m2, a colocar
junto aos aerogeradores que não passe pela sua presença no exterior.
Os aerogeradores considerados em Projeto de Execução apresentam os postos de transformação no seu interior, não sendo
necessário ter pré-fabricados no exterior.

12. A conceção de eventuais novos acessos, a beneficiação dos existentes e da coroa pavimentada na envolvente imediata
dos aerogeradores, deve considerar a utilização, na camada de desgaste, soluções alternativas aos tradicionais
“saibros” - altamente refletores de luz, de forma a reduzir o impacte visual desse efeito. Devem ser utilizados materiais
que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente.
No final das obras, as plataformas provisórias serão renaturalizadas através da sua coberta com terra vegetal local.

13. Na conceção dos eventuais novos acessos, no reperfilamento dos existentes, e da plataforma final, o perfil tipo
transversal a adotar deve prever a suavização em perfil sinusoidal com a envolvente.
O perfil transversal tipo dos acessos apresenta uma largura total de 4 m, tendo cada via 2,00 m. Não existindo bermas, a faixa
de rodagem apresenta a mesma largura da plataforma do acesso, ou seja, 4 m, de acordo com as especificações do fabricante
dos aerogeradores. A inclinação transversal dos acessos será a inclinação a duas águas, para o lado dos taludes, de valor de
2,0 %, de forma a permitir um escoamento das águas pluviais para as valetas laterais em terra. Para raios iguais ou superiores
a 70 m, a sobrelargura nas curvas torna-se praticamente insignificante, pelo que poucas curvas dos acessos apresentarão
sobrelarguras, ou seja, as que apresentam raios inferiores a 70 m. Nos limites da faixa de rodagem, haverá lugar a
concordância de aterro ou valeta, consoante se esteja presente em talude de aterro ou escavação, respetivamente. A
concordância de aterro terá um desenvolvimento total de 50 cm e a valeta terá uma largura efetiva de 100 cm, sendo ambas
executadas em terras comuns.
A plataforma terá um perfil transversal tipo de largura total de cerca média de 50 m, estando o eixo colocado no acesso
integrado. A inclinação transversal da plataforma será a duas águas, de forma a permitir um correto escoamento das águas
pluviais. Uma vez que a estabilidade da grua é importante, a inclinação da plataforma será de 1% no máximo para ambos os
lados do eixo. Nas plataformas, não se aplica a sobrelargura, nem a sobreelevação.
14. As soluções para a iluminação exterior sobre a entrada na torre não devem ser geradoras de poluição luminosa. As
mesmas devem acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar
a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano
e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. Apresentar o tipo/modelo de luminária a utilizar
na iluminação exterior sobre o acesso ao interior da torre.
Os aerogeradores serão equipados com um projetor de luz sobre a porta, que atua através de um sensor de presença.
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15. Evitar a afetação dos vários elementos patrimoniais identificados, nomeadamente: EP 1- Lagoa do Bordoal; EP 2 –
Mosqueiro 1; EP 3 – Mosqueiro 2; EP – 11 Mancha de ocupação do Mosqueiro.
No desenvolvimento do Projeto de Execução procurou-se evitar a afetação dos vários elementos patrimoniais, ainda assim a
vala de cabos que interligará os aerogeradores à subestação existente intersectará a área de proteção associada ao EP 1 –
Lagoa do Bordoal. Refira-se, contudo, que a vala de cabos encontra-se projetada ao longo de um acesso existente.
A posição proposta para o aerogerador número 2 procurou evitar a afetação da mancha de ocupação do Mosteiro (EP 11)
identificada em fase de Estudo Prévio, no entanto, após nova prospeção arqueológica verificou-se que apesar dos esforços
realizados este aerogerador continua incluído na mancha de vestígios de superfície EP-11 Mancha de ocupação do Mosteiro.
Adicionalmente, verifica-se que a plataforma provisória deste aerogerador abrange marginalmente a área de proteção do EP
3 – Mosteiro.

16. Deve ser equacionado o ajustamento /relocalização dos aerogeradores 2, 3 e 4, de modo a garantir o seu afastamento
relativamente aos elementos patrimoniais EP 2, 3 e 11.
Tal como referido anteriormente, o número de aerogeradores a instalar no âmbito do presente projeto é significativamente
inferior ao previsto em fase de Estudo Prévio, tendo a localização dos mesmos sido ajustada de modo a procurar o seu
afastamento relativamente aos elementos patrimoniais identificados.

17. Ajustar o traçado dos acessos e das valas de cabos de forma a salvaguardar a destruição da EP 1 e de outras que
venham a ser identificadas nos trabalhos de prospeção sistemática previstos em sede de RECAPE.
O acesso apresentado no projeto que intersecta a área de proteção do EP 1 – Lagoa do Bordoal corresponde a um acesso já
existente e que não sofrerá alterações. A vala de cabos que interligará os aerogeradores à subestação será realizada ao longo
desse caminho já existente evitando desta forma impactes noutros fatores ambientais.

18. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto (aerogeradores, acessos, valas)
aos elementos patrimoniais identificados no EIA, bem como para todos os que vierem a ser identificados no âmbito da
prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE, compatível com a sua
conservação no decurso da obra.
A localização dos aerogeradores a instalar garantem um afastamento de 50 m aos elementos patrimoniais identificados no
EIA.
O acesso 1 não garante o afastamento de 50 m ao Elemento Patrimonial 12 - Restos de malacofauna – Concheiro (?), contudo
trata-se de um acesso já existente.
A vala de cabos será integralmente instalada ao longo dos acessos existentes, no entanto refira-se que esta interseta a
mancha de ocupação do Mosteiro (EP 11) e a área de proteção do Elemento Patrimonial 12 - Restos de malacofauna.
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19. Caso sejam identificados elementos patrimoniais no local de implantação dos aerogeradores, das valas de cabos ou
dos acessos a construir ou a melhorar, deve ser avaliado o ajuste do projeto de modo a garantir a sua integridade.
No decurso dos últimos trabalhos de prospeção arqueológica foi identificado na envolvência e o interior da AI do projeto um
sobre o Indício de Potencial Arqueológico n.º 12 – Restos de malacofauna/Concheiro(?). Contudo refira-se que a afetação
deste Potencial Arqueológico se restringe à implementação da vala de cabos que se desenvolverá ao longo de um acesso já
existente.

4.3.2 - CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – PORMENORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
4.3.2.1 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
Neste ponto pretende-se descrever de que forma serão cumpridas as medidas de minimização inscritas na DIA para a fase de
construção, no entanto, nesta fase, será apenas possível garantir o compromisso do promotor em cumprir estas medidas.
Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção foram transpostas para o documento no Cláusulas Ambientais
do Projeto de Execução, no Anexo 06, e Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), no Anexo 04 dos Anexos Técnicos.
As medidas de minimização a cumprir na fase construção serão verificadas no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental
de Obra (PAAO).
20. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos
A planta de condicionamentos é apresentada na Peças desenhada 08, em Peças Desenhadas.

21. Sempre que se venham a identificar elementos (patrimoniais ou outros) que justifiquem a sua salvaguarda, a planta
de condicionamentos deve ser atualizada.
No decorrer da fase de construção, todas as ações que incluam movimentações de terras terão acompanhamento
arqueológico. Sempre que se venham a identificar elementos (patrimoniais ou outros) que justifiquem a sua salvaguarda, os
mesmos serão identificados na planta de condicionamentos atualizada.

22. Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho topográfico final do projeto e os
elementos de interesse patrimonial já identificados, implementando, caso se justifique, medidas de minimização ou
anulação de eventuais impactes negativos.
No subcapítulo 4.4.5 foi realizada a reavaliação de impactes do projeto no que respeita ao descritor Património e foram
propostas medidas de minimização que serão aplicadas durante as diferentes fases do projeto. O relatório de Incidências
Patrimoniais encontra-se no Anexo 07 dos Anexos Técnicos, o qual foi submetido a apreciação da tutela.

23. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
Segundo a calendarização da obra, os trabalhos de obra que causam maior perturbação encontram-se concentrados no
tempo. Os trabalhos de encontram-se concentrados entre janeiro e 15 de março, entre julho e 1 de setembro e entre 15 e
31 de dezembro.
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24. Garantir que a fase de construção não ocorre na época de reprodução e/ou na época de migração para as espécies de
avifauna potencialmente afetadas pelo projeto.
Segundo a calendarização da obra, os trabalhos de obra realizar-se-ão entre início de janeiro e 15 de março, entre julho e 1
de setembro e após 15 de dezembro de 2022, fora dos períodos de reprodução e migração de espécies de avifauna
potencialmente afetadas pelo projeto.

25. 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.
Segundo a calendarização da obra, os trabalhos de limpeza e movimentações geral de terras irão realizar-se principalmente
entre janeiro e março, de forma a evitar a época de reprodução.
O projeto contempla as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, nomeadamente, a
inclinação transversal das plataformas será a duas águas, de forma a permitir um correto escoamento das águas pluviais. Ao
longo dos acessos e parte das plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com
recurso a valetas triangulares em terra. A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta
para o terreno natural, sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos adjacentes.
26. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
O escoamento natural será assegurado em todas as fases de desenvolvimento da obra.
Ao longo dos acessos e parte das plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com
recurso a valetas triangulares em terra. A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta
para o terreno natural, sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos adjacentes.
Não estão previstas Passagens Hidráulicas para linhas de água existentes, uma vez que o projeto não intercepta estas linhas
de água. Contudo, em algumas zonas dos acessos, poderá haver acumulação de águas pluviais. Neste sentido, estão previstas
5 Passagens Hidráulicas.
27. 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).
No âmbito do Acompanhamento Ambiental de Obra, serão realizadas ações de formação e sensibilização. A sensibilização
ambiental contribuirá para uma maior consciencialização de todos os intervenientes na presente obra, não só através das
ações de formação previstas ao longo da empreitada, mas, sobretudo, pela prática diária que será exigida a cada um dos
elementos afetos à empreitada
28. 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
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envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de
implantação do projeto.
Previamente ao início da fase de construção será enviada uma comunicação ao Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção
Civil, departamento florestal da Câmara Municipal de Vila do Bispo e aos Bombeiros Voluntário de Vila do Bispo, a dar
conhecimento sobre o início dos trabalhos.

29. 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.
Previamente ao início da fase de construção será enviada uma comunicação à Força Aérea e à ANA, a dar conhecimento
sobre o início dos trabalhos, onde serão incluídas todas as informações solicitadas nos pareceres emitidos por estas
entidades.

30. As populações mais próximas devem ser informadas sobre as ações de construção e respetiva calendarização, através
da divulgação desta informação em locais públicos, juntas de freguesia e câmaras municipais.
Será disponibilizada na junta de freguesia e Câmara Municipal de Vila do Bispo informação sobre o projeto a ser
implementado, ações de construção associadas e respetiva calendarização.

31. O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) e
devem ser organizado (s) nas seguintes áreas:
a. Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
b. 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;
c. Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser
impermeabilizada, coberta e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação
das áreas adjacentes;
d. Parqueamento de viaturas e equipamentos;
e. Deposição de materiais de construção.
A localização do estaleiro encontra-se prevista próxima da subestação existente. O estaleiro será organizado de acordo com
as áreas indicadas nesta medida, conforme descrito no ponto 3.3.

32. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de
substâncias poluentes.
A área de estaleiro não será impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de substâncias
poluentes, conforme descrito no ponto 3.3.
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33. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Caso os contentores que servirão as equipas técnicas
possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser
removida no final da obra.
O estaleiro será equipado com instalações sanitárias amovíveis, conforme descrito no ponto 3.3.

34. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do Parque. Caso seja
imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos.
Não serão efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do Parque.

35. Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, para que as
mesmas não alterem a ecologia local nem introduzam plantas invasoras.
Está previsto que seja necessário utilizar cerca de 242 m3 de terras de empréstimo. Será dada atenção à sua origem de forma
que esta não contenha sementes de plantas invasoras.

36. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica do estaleiro, nas
ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a
evitar contaminações do solo.
Caso seja necessário utilizar geradores no decorrer da obra, estes estarão devidamente acondicionados de forma a evitar a
contaminação do solo devido a derrames.

37. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de aspersão
nas áreas de circulação.
Sempre que se justifique, nomeadamente em condições climatéricas adversas, serão utilizados sistemas de aspersão nas
áreas de circulação.

38. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem prévia das
áreas a intervencionar.
Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:
a. Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. Nesta vedação devem ser colocadas placas de
aviso que incluam as regras de segurança a observar.
b. 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.
c. 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.
d. Locais de depósitos de terras.
e. Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.
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No decorrer da obra serão balizadas as seguintes áreas:
Estaleiro: o estaleiro será vedado em toda a sua extensão. Nesta vedação serão colocadas placas de aviso com as regras
de segurança a observar.
Acessos: será delimitada uma faixa de 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 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 restringirse às áreas balizadas para o efeito.
Locais de depósitos de terras.
Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos.

39. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais
brevemente possível.
No decorrer da obra, não se espera que sejam interrompidos serviços, contudo caso ocorra estes serão restabelecidos com
a máxima brevidade possível.

40. Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionantes, ou outras que vierem a ser
identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros
das áreas a intervencionar. A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que devem
ser regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem
ser vedadas com recurso a painéis. Deve proceder-se à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao
final das obras, incluindo, na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte
de pargas e, mesmo, durante os trabalhos de integração/recuperação paisagística.
As áreas identificadas na Planta de Condicionantes e outras que vierem a ser identificadas pela equipa de Acompanhamento
Ambiental e/ou arqueológico, nas quais não se espera qualquer afetação, serão sinalizadas e vedadas. Caso se verifique a
existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas serão vedadas com recurso a painéis. Proceder-se-á à
manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na fase final (em que já não existe
mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os trabalhos de
integração/recuperação paisagística.

41. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem
movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens
superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de desmontagem dos AG
existentes. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
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decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Incluir na equipa de
acompanhamento arqueológico especialista em pré-história recente.
Garantir-se-á o acompanhamento arqueológico em todas as operações que impliquem movimentação dos solos, em todas
as frentes de obra, por uma equipa especialista em pré-história recente.

42. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à
Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de
qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios
patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação.
No âmbito do Acompanhamento Arqueológico, caso os resultados obtidos determinem a proposta de medidas de
minimização específicas que apenas podem ser implementadas após aprovação da DGPC, será garantida a preservação dos
vestígios patrimoniais, através da suspensão da obra nesse local.

43. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo
obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de
medidas de minimização a implementar, sob a forma de um relatório preliminar.
Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local. O arqueólogo comunicará de
imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a
implementar, sob a forma de relatório preliminar.

44. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deve
ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da
escavação arqueológica integral.
Caso ocorra a situação em for considerado inevitável a destruição de um sítio (total ou parcial), depois de devidamente
justificado, será garantida a salvaguarda desse sítio pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da
escavação arqueológica integral.

45. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, em
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma
que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.
As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra serão, em função do
valor do seu valor patrimonial, conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade
o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis serão colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela do património cultural.
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46. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deve ser atualizada.
Tal como já referido para a medida de minimização n.º 21, sempre que se venham a identificar elementos (patrimoniais ou
outros) que justifiquem a sua salvaguarda, os mesmos serão identificados na planta de condicionamentos atualizada.

47. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível. Esta
medida é visa a minimizar a incomodidade da população residente nas localidades que se situam próximo das áreas a
intervencionar.
Durante o período de obra serão selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível.

48. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas a desmatar, o material vegetal proveniente
do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, sobretudo do
efeito de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A estilhagem e o
espalhamento deste material não podem 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.
Apenas foram identificadas espécies exóticas invasoras na área envolvente ao acesso existente entre a subestação e o Parque
Eólico de Picos Verdes II, ao longo do qual se desenvolverá a vala de cabos. Caso se verifique a necessidade de desmatar esta
área, esta será preferencialmente realizada fora da fase de produção da semente e o material proveniente do seu corte será
totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. No
transporte deste material até destino final adequado serão tomadas medidas de acondicionamento adequadas de forma a
minimizar o risco de propagação das espécies em causa.

49. 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.
Caso se revele necessário decapar em áreas onde se encontram espécies vegetais invasoras, a terra viva/vegetal será
totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística, será
devidamente acondicionada e enviada para deposito final adequado.

50. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, ou a
partir do acesso adjacente, para evitar que a máquina circule sobre a área já decapada. Deve também ser evitado o
recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a compactação das camadas inferiores do solo.
A progressão nas ações de decapagem será realizada sempre em terreno já anteriormente decapado, ou a partir do acesso
adjacente. Será evitado o recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a compactação das camadas inferiores do solo.
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51. A decapagem da terra viva deve corresponder à profundidade da terra realmente existente e ser realizada com recurso
a balde liso e por camadas.
A decapagem da terra viva corresponderá à profundidade da terra realmente existente e será realizada com recurso a balde
liso e por camadas.

52. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias à execução
dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as
movimentações de terras tenham terminado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto não devem
ser desmatadas ou decapadas.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos. Proceder-se-á á reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que possível após a conclusão
das movimentações de terras.

53. As operações de movimentação de terras devem ser efetuadas no menor tempo possível de modo a evitar exposição
do solo, minimizando a atuação dos processos erosivos
As operações de movimentação de terras serão realizadas no menor tempo possível de modo a evitar a exposição do solo.

54. 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.
Caso ocorram períodos de elevada pluviosidade durante a execução das escavações e aterros, estes trabalhos serão
interrompidos e serão tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes.

55. As operações de escavação devem privilegiar, sempre que possível, a utilização de meios mecânicos, para não
introduzir perturbações excessivas no maciço.
As operações de escavação privilegiarão, sempre que possível, a utilização de meios mecânicos.

56. As terras resultantes das escavações devem ser reutilizadas, sempre que possível, nas obras de construção onde haja
necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das plataformas dos
aerogeradores. Caso tal não seja possível devem ser levadas para aterro licenciado.
Sempre que possível, as terras resultantes das escavações serão reutilizadas na obra. Caso não seja possível as terras serão
encaminhadas para aterro licenciado.

57. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra.
Todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra serão salvaguardadas.

58. Caso se perspetive a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, deve respeitar o
exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente devem ser implementadas medidas de proteção e/ou
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sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas.
O projeto em análise não prevê a afetação de sobreiros ou de outras espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de
proteção. Antes do início de obra, serão sinalizadas as áreas com flora RELAPE e com o habitat 5140* que se encontrem fora
das áreas a intervencionar, de modo a evitar a afetação acidental.

59. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e
depositada em pargas para posterior redistribuição pelos diferentes locais intervencionados de acordo com o novo
layout a produzir.
Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo será cuidadosamente removida e depositada em pargas para
posterior reutilização.

60. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 metros de altura
e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas,
para posterior utilização nas ações de recuperação.
As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não ultrapassarão os 2 metros de altura e localizarse-ão na vizinhança dos locais de onde foi removida, em zona plana e bem drenada, para posterior utilização nas ações de
recuperação.

61. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e
escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas
de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes
e áreas a afetar pelos trabalhos de desmontagem dos aerogeradores existentes. Os resultados obtidos no decurso
desta prospeção podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). A equipa de arqueologia responsável pelos trabalhos de
reprospeção deve incluir um arqueólogo com experiência pré-história recente.
Após a desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação, será realizada a prospeção arqueológica
sistemática nas áreas de incidência do projeto que apresentam visibilidade reduzida dos solos, de forma a colmatar as lacunas
de conhecimento. A equipa de arqueologia responsável pelos trabalhos incluirá um arqueólogo especialista em pré-história
recente.

62. Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da reprospeção arqueológica
apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de
minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios
afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com
os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda.
Nos casos em que os resultados de reprospeção arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios irá
considerar-se sempre primeiro a possibilidade de se realizarem acertos no projeto, ainda que pontuais, de forma a
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compatibilizar a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a
garantir a sua salvaguarda.

63. 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.
Caso se revele necessária a utilização de explosivos, recorrer-se-á a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores.

64. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.
Não serão instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico.

65. Deve ser dada atenção especial às condições de armazenagem ou extração, na origem de todos os materiais inertes a
utilizar na construção dos novos acessos, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por
espécies vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Todos os materiais inertes provenientes de áreas onde se encontram espécies vegetais invasoras, serão totalmente separados
dos restantes materiais inertes a reutilizar e serão devidamente acondicionados e enviados para deposito final adequado.

66. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material sobrante das
escavações necessárias à execução da obra.
Com exceção do material sobrante das escavações, não serão utilizados outros recursos naturais existentes no local de
implantação do projeto.

67. Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado armazenamento e encaminhamento
dos resíduos resultantes da obra.
Será implementado o Plano de Gestão de Resíduos apresentado em fase de EIA.

68. 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.
No início da obra, será designado por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos que 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.

69. 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.
O Gestor de Resíduos designado ficará responsável por arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos.
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70. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou de qualquer outra substância poluente, direta ou
indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.
Não será efetuada qualquer descarga ou depósito de resíduos ou de qualquer outra substância poluente, em qualquer local
que não tenha sido previamente autorizado.

71. Deve proceder-se à recolha diária dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu armazenamento temporário
no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito
Realizar-se-á a recolha diária dos resíduos segregados nas frentes de obra e o seu armazenamento temporário no estaleiro.
Os resíduos serão armazenados devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito.

72. 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.
Todos os resíduos serão armazenados temporariamente, devidamente acondicionados, na zona de estaleiro para posterior
transporte para local autorizado.

73. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: vidro,
papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito
normal de recolha de RSU do município onde se desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito.
Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis serão triados de acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão,
embalagens e resíduos orgânicos e temporariamente armazenados no estaleiro. Estes resíduos serão posteriormente
encaminhados por e para entidade licenciada para o efeito.

74. 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).
O material inerte proveniente das ações de escavação será depositado na envolvente dos locais de onde foi removido, para
posteriormente ser utilizado nas ações de aterro.

75. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na recuperação de
zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado.
Estima-se que não haverá excedente de terras, contudo, caso ocorra este será preferencialmente utilizado na recuperação
de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado.

76. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
Os depósitos de materiais finos serão protegidos das ações dos ventos e das chuvas, na forma que se considerar mais
adequada.
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77. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de desmatação necessárias
à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.
Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo será cuidadosamente removida e depositada em pargas para
posterior reutilização. Os inertes vegetais decorrentes das ações de desmatação necessárias à implantação do projeto
posteriormente, serão preferencialmente, aproveitados na fertilização dos solos.

78. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias poluentes,
deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e removidos os solos afetados para locais
adequados, a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais
adicionais.
Caso ocorra, acidentalmente, algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias poluentes, será
imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e removidos os solos afetados para locais adequados, a indicar
pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

79. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das betoneiras.
Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A
capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas
as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação.
Durante as betonagens, proceder-se-á à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das betoneiras, que se
localizar-se-ão, preferencialmente junto das zonas a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras será a
mínima indispensável à execução da operação e estas serão posteriormente aterradas e alvo de recuperação.

80. São proibidas queimas a céu aberto.
Não se realizarão queimas a céu aberto.

81. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada, ou
devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento será efetuado em viaturas fechadas ou serão
devidamente acondicionadas e cobertas.

82. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do seu bom funcionamento.
Garantir-se-á que os veículos e maquinaria apresentam a inspeção periódica em dia.
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83. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as populações.
Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e ser efetuado a
velocidade reduzida.
O tráfego de viaturas pesadas será efetuado preferencialmente fora de aglomerados populacionais, contudo, caso seja
inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto será o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.

84. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
A circulação de veículos motorizados nas zonas de obra será restringida, dentro do possível, procurando limitar o acesso do
público em geral.

85. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores sensíveis cumpram os valores
limites impostos pela legislação em vigor.
Será garantido que os limites impostos pela legislação em vigor, nomeadamente, no que respeita aos valores de ruído, são
cumpridos.

86. 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
Relativamente aos acessos a utilizar no âmbito da implementação do projeto, serão constituem acessos já existentes, sendo
pontualmente necessário o beneficiamento de pequenos troços dos mesmos.
O acesso 1, para aceder ao aerogerador A1, apresenta uma extensão de 568,58 m, estando praticamente a totalidade no
acesso existente.
O acesso 2, que permite aceder ao aerogerador A2 e liga depois aos acessos 1 e 3, apresenta uma extensão de 391,87 m,
aproveitando 100% o acesso existente.
O acesso 3, para aceder ao aerogerador A3 mais a sul, apresenta uma extensão de 702,34 m, estando praticamente a
totalidade no acesso existente, com exceção dos últimos 200 m.
87. Implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).
Após a conclusão dos trabalhos de obra será implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) (vide
Anexo 05 dos Anexos Técnicos).
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88. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado
em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de
acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a
recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das 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.
No decorrer da obra, será apresentado, com periodicidade trimestral, o Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra,
tal como se encontra definido no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (vide Anexo 04 dos Anexos Técnicos). Este
relatório será fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem. Será
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações
e avanços de obra das diversas componentes do projeto.

89. Na desmontagem devem ser seguidas as medidas anteriormente enunciadas, sempre que aplicáveis.
Sempre que aplicável, as medidas de minimização anteriormente enunciadas serão aplicadas na desmontagem dos
aerogeradores.

4.3.2.2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
Neste ponto pretende-se descrever de que forma serão cumpridas as medidas de minimização para a fase de exploração. Refirase, contudo, que a verificação do cumprimento destas medidas apenas será possível em definitivo durante a fase de exploração
do projeto. Nesta fase é garantido o compromisso do promotor em cumprir estas medidas.
90. Implementar o Plano de Monitorização de acompanhamento da recuperação paisagística e ambiental.
No final da fase de construção e, pelo menos, durante os dois primeiros anos da fase de exploração será implementado o Plano
de Monitorização de Acompanhamento da Recuperação Paisagística e Ambiental, transcrito no Relatório Técnico e no Anexo
02 dos Anexos Técnicos.
91. Efetuar a paragem dos aerogeradores nos períodos críticos para a avifauna, nomeadamente na época da passagem
migratória, de acordo com plano específico referido nos “Elementos a Apresentar”. Este Plano será implementado
durante toda a fase de exploração do projeto
Durante toda a fase de exploração do Parque Eólico será implementado, entre 1 de setembro e 15 de dezembro, o Protocolo
de Paragem temporária dos aerogeradores, protocolo incluído no Programa Especial de Monitorização das Aves Migradoras
Planadoras (vide Anexo 02 e Anexos Técnicos).
92. 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.
As ações relativas à exploração e manutenção do Parque Eólico restringir-se-ão às áreas já ocupadas. A presença do parque
será compatibilizada com outras atividades presentes nesta área, nomeadamente, com as atividades de pastorícia que
decorrem atualmente na área do parque.
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93. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para consulta a planta
de Condicionantes atualizada aos responsáveis e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de
construção, aplicáveis.
A planta de condicionantes atualizada será disponibilizada aos intervenientes de ações de manutenção, reparação ou de obra,
com vista ao cumprimento das condicionantes existentes.
94. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de modo a garantir uma
barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a veículos de combate a incêndios.
Sempre que necessário, proceder-se-á à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, sem
comprometer a zonas com habitats e flora RELAPE de modo a garantir uma barreira à proteção de eventuais incêndios e a
possibilitar o acesso e circulação a veículos de combate a incêndios.
95. Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um
aumento do risco de incêndio.
Será adicionada, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um
aumento do risco de incêndio.
96. A iluminação do parque eólico deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não
constituir motivo de atração para aves ou morcegos.
A iluminação presente no parque eólico corresponderá ao mínimo. Para além da iluminação correspondente à balizagem
aeronáutica diurna e noturna, de forma a dar cumprimento ao disposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, os
aerogeradores serão equipados com um projetor de luz sobre a porta, que atua através de um sensor de presença.
97. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração verificada e
assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do parque eólico para que o sistema de sinalização
funcione nas devidas condições.
Durante a fase de exploração será garantida a correta sinalização dos aerogeradores, de acordo com a Circular Aeronáutica
10/03, de 6 de maio, e serão implementados procedimentos específicos de exploração relativos à alimentação de socorro ou
à monitorização remota das balizagens, tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom funcionamento, que
serão previamente submetidos à aprovação da ANAC.
98. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos para
os operadores de gestão de resíduos.
Os resíduos provenientes das operações de manutenção e reparação serão corretamente encaminhados para operadores de
gestão de resíduos licenciados.
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99. 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.
Os óleos usados provenientes das operações de manutenção e reparação serão recolhidos e armazenados em recipientes
adequados e de perfeita estanquicidade, tendo posteriormente transportados pela equipa de manutenção que fica
responsável por os encaminhar para tratamento adequado a resíduos perigosos.
100. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores.
Os aerogeradores serão alvo de revisões periódicas para garantir o seu bom funcionamento as quais incluirão ações com vista
à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores.
101. Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na receção radioelétrica em
geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, devem ser adotadas medidas para a
resolução do problema.
De acordo com o parecer da ANACOM (vide Anexo 09 dos Anexos Técnicos), não foram identificadas condicionantes de
natureza radioelétrica aplicáveis nos locais onde serão instalados os três aerogeradores. Contudo, caso o funcionamento do
parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na
receção de emissões de radiodifusão televisiva, a ANACOM, no âmbito das suas competências, informa que se encontra
disponível para colaborar na deteção e identificação de eventuais interferências/perturbações. O promotor por seu lado,
compromete-se a tomar as medidas necessárias com vista à sua resolução destas interferências/perturbações.
102.Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, devem
ser efetuadas as correções necessárias.
De acordo com a comunicação do Ministério da Defesa Nacional da Força Aérea (vide Anexo 09 dos Anexos Técnicos), as
posições previstas para os três aerogeradores a instalar não se encontram abrangidas por qualquer servidão de unidades
afetas à Força Aérea. Caso surja alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força
aérea, serão efetuadas as correções necessárias.
103.Em caso de aparecimento de espécies vegetais exóticas com características invasoras, na área do projeto e envolvente,
estas devem ser alvo de um projeto de erradicação, a apresentar ao ICNF através da Autoridade de AIA para análise e
aprovação.
Na área de estudo, na área envolvente ao acesso já existente, onde será desenvolvida a vala de cabos entre a subestação e
os novos aerogeradores, ocorrem algumas espécies exóticas invasoras, contudo não se espera qualquer afetação destas áreas
pelos trabalhos de obra. Durante a fase de exploração, em caso de aparecimento de espécies vegetais exóticas com
características invasoras na área de projeto, ou seja, junto aos aerogeradores e na envolvente próxima, estas deverão ser
erradicadas de forma apropriada e fora da fase de produção de semente. Previamente a qualquer ação, será apresentado um
projeto de erradicação ao ICNF através da Autoridade de AIA para análise e aprovação.
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4.3.2.3 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO
Neste ponto pretende-se descrever de que forma serão cumpridas as medidas de minimização para a fase de desativação do
Parque Eólico de Picos Verdes II, no entanto, nesta fase há uma dificuldade acrescida de prever de que forma serão cumpridas as
medidas de minimização. Assim, será apenas possível garantir o compromisso do promotor em cumprir estas medidas, tal como
todas as medidas inscritas na DIA.
104.Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, de 27 anos, e a dificuldade de prever as condições
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, deve o promotor, no último ano
de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do parque eólico e projetos
complementares. Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal então
em vigor, deve ser apresentado o estudo das respetivas alterações, referindo especificamente as ações a ter lugar,
impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se
a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado, contemplando
nomeadamente: a) solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos
complementares, a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com
o quadro legal então em vigor; b) ações de desmantelamento e obra a ter lugar; c) destino a dar a todos os elementos
retirados; d) definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; e) 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 parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que
forem aplicáveis no momento da sua elaboração. Deve também ser assegurado o acompanhamento arqueológico.

No último ano de exploração do Projeto, o promotor compromete-se a apresentar a solução futura de ocupação da área de
implantação do parque eólico e projetos complementares.
No caso de reformulação ou alteração do parque eólico, será apresentado o 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, será apresentado um plano de desativação pormenorizado, contemplando
nomeadamente:
a) solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos complementares, a qual deve ser
compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;
b) ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
c) destino a dar a todos os elementos retirados;
d) definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; e) plano de recuperação final de todas
as áreas afetadas
4.3.3 - CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – PORMENORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
Neste ponto pretende-se descrever de que forma serão cumpridas as medidas de compensação inscritas na DIA.
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1.

O eventual abate de espécies florestais protegidas, para além do procedimento específico de autorização, terá de ser
compensado com a plantação de espécies iguais na proporção de 1:5 e acompanhado no sentido de garantir a
sobrevivência. Este Plano de Compensação deve submetido a apreciação e autorização do ICNF através da Autoridade
de AIA.

Não se prevê a necessidade de abater espécies florestais protegidas, contudo, caso se revele necessário, para além do
procedimento específico de autorização, será elaborado um Plano de Compensação que será submetido a apreciação e
autorização do ICNF através da Autoridade de AIA, prevendo a compensação com a plantação de espécies iguais na
proporção de 1:5 e o acompanhamento, no sentido de garantir a sobrevivência dos indivíduos plantados.
2.

A destruição de áreas de habitats protegidos deve ser compensada pela implementação de área igual, de acordo com
Projeto a apresentar e a aprovar.

A implementação do projeto prevê a destruição de alguma área do habitat 5140*, contudo atendendo às características e à
capacidade regenerativa da vegetação da área de implantação do projeto e à experiência obtida em projetos similares na
envolvente deste projeto e ainda as recomendações tecidas pelo ICNF em projetos similares, considera-se que, se
devidamente cumpridos os procedimentos definidos Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (vide Anexo 05 nos
Anexos Técnicos), a área de intervenção deverá reunir as condições para que a recolonização vegetal se processe de forma
espontânea.
É ainda importante salientar que os locais onde se localizam os 7 aerogeradores atualmente em funcionamento e que serão
desativados e desmantelados, serão alvo de recuperação. Nestas áreas será espalhada a terra vegetal que foi previamente
decapada, prevendo-se a proliferação de espécies presentes no habitat 5140* assim como de outras espécies presentes nas
áreas intervencionadas.
A monitorização da recuperação destas áreas será realizada no âmbito do Programa de Monitorização da Recuperação
Paisagística e Ambiental (vide Anexo 02 nos Anexos Técnicos). Caso o balanço entre a área de habitat natural que foi afetado
pela implementação do projeto e a área de habitat natural que recuperou por regeneração natural for negativa, será
proposta uma solução alternativa à autoridade de AIA.

4.4 - AVALIAÇÕES E ESTUDOS COMPLEMENTARES
4.4.1 - INTRODUÇÃO
Os estudos ambientais realizados na fase anterior caracterizaram toda a zona de influência do projeto.
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) definiu um conjunto de recomendações, medidas e condicionantes a ser consideradas
no Projeto de Execução que foram devidamente analisados, delas resultando um conjunto de modificações que melhoraram de
forma significativa a solução proposta.
Neste ponto apresentam-se os estudos e desenvolvimentos em áreas temáticas, que se julgaram necessários para assegurar a
conformidade do Projeto de Execução com as condicionantes apresentadas na DIA, tendo-se procedido à reavaliação sintética dos
impactes dos seguintes fatores ambientais:
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Flora RELAPE: para confirmar que as alterações introduzidas no Projeto de Execução face ao Estudo Prévio tiveram em
consideração a salvaguarda das espécies RELAPE;
Ambiente Sonoro: para confirmar, através da nova avaliação acústica que as alterações não afetam os recetores sensíveis;
Paisagem: essencialmente resultantes das alterações introduzidas na localização dos aerogeradores, promovendo uma
melhor inserção na morfologia, com consequências positivas na alteração da paisagem e na melhor inserção do projeto;
Património: para confirmar, através da prospeção sistemática realizada na área de estudo, que as alterações não colocam
em risco qualquer valor significativo.
Nas secções seguintes estas áreas temáticas são desenvolvidas tendo em conta estes objetivos.
Seguidamente apresentam-se os estudos realizados e suas conclusões, que justificam a conformidade do projeto face às medidas
constantes na DIA.
4.4.2 - AMBIENTE SONORO
4.4.2.1 - ASPETOS GERAIS
Este descritor foi avaliado por meio de uma análise comparativa do cenário de referência, que considerou os aerogeradores (AEs)
atualmente instalados, com a fase de exploração, admitindo-se a instalação dos novos aerogeradores, com a substituição dos
existentes.
No Estudo de Impacte Ambiental foi estudado a substituição dos atuais 7 aerogeradores Fuhrlander modelo MD70 por 6
aerogeradores Senvion modelo MM92.
Na atual fase de RECAPE, o projeto de remodelação do Parque Eólico Picos Verdes II – Repowering, consiste na substituição dos
sete aerogeradores existentes por 3 novos aerogeradores da marca ENERCON modelo E126, com altura de torre de 93,20 m e
diâmetro de rotor de 126,67 m.
São seguidamente apresentadas as características relevantes à emissão sonora dos aerogeradores estudados e utilizadas na
modelação de campos sonoros (vide Tabela 8).

Tabela 8: Características dos Aerogeradores.
CARACTERÍSTICAS

EXISTENTES

A INSTALAR - EIA

A INSTALAR - RECAPE

Marca

FUHRLÄNDER

SENVION

ENERCON

Modelo

MD70

MM92

E-126

Quantidade

7

6

3

Altura do Rotor

65

100

93,2

Diâmetro das pás

70

92,5

126,67

Velocidade nominal (m/s)

10

12,5

14

Velocidade inferior de “cut” (m/s)

3

3

3,5

Velocidade superior de “cut” (m/s)

20

24

25

104

103,2

106,1

Nível de potência sonora global @
velocidade nominal (dB)

RECAPE REPOWERING PE PVII
RELATÓRIO BASE

PÁGINA 75 DE 142

4.4.2.2 - REAVALIAÇÃO DE IMPACTES - FASE DE CONSTRUÇÃO
Os equipamentos e atividades a desenvolver, ainda que potencialmente ruidosas, decorrerão a uma distância considerável dos
recetores sensíveis mais próximos (distâncias superiores a 1km). Equipamentos como escavadoras, camiões, gruas, compressores,
geradores e outros têm níveis de potência sonoras significativos. Contudo, os níveis de pressão sonora induzidos a distâncias
superiores a 500 m são tipicamente inferiores a 50 dB(A), não sendo, portanto, expetáveis níveis de ruído ambiente globais que
excedam os VLE previstos no RGR.
Considera-se que o impacte decorrente das obras de construção civil a desenvolver no parque eólico no ambiente sonoro será
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e local. Não sendo previsível que os níveis sonoros
ultrapassem os valores regulamentares junto aos usos sensíveis mais próximos, considera-se o impacte como não significativo.
4.4.2.3 - REAVALIAÇÃO DE IMPACTES -FASE DE EXPLORAÇÃO
O atual projeto de remodelação do Parque Eólico Picos Verdes II - Repowering prevê a instalação de 3 aerogeradores e cada
aerogerador terá uma potência unitária de 3,5 MW, com uma torre de 93,2 m de altura.
Após a instalação e funcionamento do Parque Eólico, a geração de ruído do mesmo terá um caracter permanente, embora seja
determinado pelo funcionamento de cada um dos aerogeradores mediante a intensidade do vento.
Para a modelação do ruído do parque eólico, cada aerogerador foi considerado uma fonte pontual, com uma potência sonora de
Lwa=106,1 dB(A), para todos os períodos de referência, com o espetro de frequência apresentado na Tabela 9 e no Elemento I do
Anexo 08 dos Anexos Técnicos.
Considerou -se assim, um funcionamento permanente e constante ao longo do dia do parque eólico– situação mais desfavorável
e que não é habitual acontecer.
Tabela 9: Dados do espetro de oitavas do aerogerador ENERCON modelo E-126.
31,5HZ

63HZ

125HZ

250HZ

500HZ

1KHZ

2KHZ

4KHZ

8KHZ

LW A

77,9

89,5

95,4

98,5

100,7

100,4

97,7

88,8

68,0

106,1

De acordo com a informação técnica, é garantida a inexistência de componentes tonais no ruido particular dos seus aerogeradores.
A partir destes dados, foram calculados os Mapas de Ruído Particular para os descritores relevantes (Lden e Ln), cujos resultados
se ilustram nos Elementos II e III do Anexo 08 dos Anexos Técnicos, e foram estimados os níveis sonoros máximos nos recetores
sensíveis alvo.
As previsões dos níveis sonoros e consequente mapa de ruído foram obtidos através de um modelo de cálculo onde foram
aplicados os métodos de cálculo definidos no Anexo II da Diretiva (Métodos de avaliação dos indicadores de ruído), ou seja, o
método CNOSSOS-EU para o ruído industrial.
O estudo foi realizado com recurso a um software computacional para simulação da emissão e propagação sonora “CADNA-A” da
DataKustik de eficácia comprovada e parametrizado de acordo com métodos de cálculo recomendados pela Diretiva 2002/49/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002.
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O algoritmo “central” de cálculo baseia-se na teoria da propagação do som ao livre, de acordo o previsto na norma ISO 96132:19961, na qual estão descritos algoritmos de análise por bandas de oitava (intervalo de frequências centrais normalizadas de
63Hz a 8 kHz) para cálculo da atenuação do som produzido por uma fonte pontual, ou conjunto de fontes pontuais.
4.4.2.3.1 - AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
A partir dos resultados obtidos na campanha de medições acústicas para a situação de referência e das estimativas de ruído
particular para os cenários estudados, situação atual, fase de exploração EIA e Fase de Exploração RECAPE, estimaram-se os níveis
de ruído ambiente globais para a fase de exploração – que correspondem aos níveis de ruído residual (sem o funcionamento dos
AEs atuais) somados do ruído particular dos AEs a instalar (vide Tabela 10).

Tabela 10: Níveis de ruído ambiente para ambos os cenários estudados e comparação com os VLE aplicáveis.
RUÍDO AMBIENTE - LAEQ,AMB [DB(A)]

RUÍDO PARTICULAR - LAEQ,PART [DB(A)]

RUÍDO RESIDUAL - LAEQ,RES [DB(A)]

LOCAIS
LD

LE

LN

LDEN

LD

LE

LN

LDEN

LD

LE

LN

LDEN

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
PR1

37,5

36,5

34,4

41

35,9

36,8

36,2

43

32,4

26,5

24,4

31

PR2

36,4

37,6

33,4

41

34,8

35,7

35,1

41

31,3

33,1

23,4

31

PF1

34,2

33,9

30,4

38

26,8

28,3

27,2

34

33,3

32,5

27,6

36

FASE DE EXPLORAÇÃO - EIA
PR1

34,8

32,6

32,2

39

31,0

31,4

31,4

38

32,4

26,5

24,4

31

PR2

34,3

35,4

32,2

39

31,2

31,6

31,6

38

31,3

33,1

23,4

31

PF1

33,6

32,9

28,8

37

22,1

22,6

22,6

29

33,3

32,5

27,6

36

Fase de Exploração - RECAPE
PR1

37,9

36,8

36,7

43

36,4

36,4

36,4

43

32,4

26,5

24,4

31

PR2

38,0

38,4

37,1

44

36,9

36,9

36,9

43

31,3

33,1

23,4

31

PF1

34,4

33,8

30,8

38

28,0

28,0

28,0

34

33,3

32,5

27,6

36

53

63

VLE (Zonas não classificada)
Legenda de sombreados

Medições

Estimados (previsão)

Calculados

Da análise da Tabela 10, nos vários cenários estudados não se verificou a violação dos Valores Limite de Exposição e os resultados
obtidos para os parâmetros Ln e Lden são em mais 10 dB(A) inferiores aos Valores Limite de Exposição aplicáveis.

1

Norma portuguesa correspondente: NP ISO9613-2:2014 – “Acústica – Atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2: Método geral de cálculo”.
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A solução atualmente proposta em fase de RECAPE com a instalação de 3 aerogeradores da ENERCON modelo E-126 origina no
máximo um incremento até 4 dB(A) nos níveis sonoros junto aos recetores sensíveis mais expostos em relação à situação atual,
correspondendo a uma magnitude reduzida.
Relativamente ao critério de Incomodidade, de acordo com o n.º 5 do artigo 13.º do RGR, este critério só é aplicável para valores
de LAeq do ruído ambiental superiores a 45 dB(A), o que não acontece em nenhum dos cenários estudados. Em todos os pontos e
em todos os períodos de referência de ambos os cenários estudados, os valores são inferiores a 45 dB(A), pelo que o requisito não
é aplicável.
Assim, pode-se concluir que o impacte decorrente da fase de exploração da remodelação do Parque Eólico Picos Verdes II Repowering será negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, permanente e considera-se o impacte como não significativo.
4.4.2.4 - REAVALIAÇÃO DE IMPACTES -FASE DE DESATIVAÇÃO
A fase de desativação do Projeto, durante a remoção das infraestruturas, terá associada impactes localizados e temporários
previsivelmente equivalentes aos da fase de construção, terminando após a finalização dos trabalhos.
4.4.3 - FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS
4.4.3.1 - ENQUADRAMENTO
O parque Eólico de Picos Verdes II já existe com um total de sete aerogeradores. Em fase de Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
(fevereiro, 2018), foi considerado o projeto inicial de substituição dos 7 aerogeradores obsoletos por 6 aerogeradores de maior
potência.
Atualmente, o projeto consiste na substituição dos sete aerogeradores existentes por 3 novos aerogeradores de maior potência.
O RECAPE tem como objetivo a verificação de que o projeto de execução obedece aos critérios estabelecidos pela Declaração de
Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento aos termos e condições nela fixados.
No âmbito do procedimento RECAPE, o presente capítulo visa dar resposta aos dois elementos solicitados no âmbito da DIA,
referentes ao descritor “Flora e Vegetação”:
7 – Confirmação da presença/ausência de habitats do Decreto-Lei n.º 140/99, de 14 de abril, na redação atual dada pelo Decretolei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente prioritários, e das espécies de flora endémica referenciadas para a área do
Parque Eólico. Em função desses resultados devem ser avaliados os eventuais impactes do projeto sobre esses habitats e proposta
de medidas de minimização, se necessário, incluindo projeto de reabilitação desses habitats nas áreas intervencionadas.”
“9 – Cartografia (orto) com representação gráfica das manchas, ou locais, onde eventualmente, se registe a existência de espécies
vegetais exóticas invasoras a par da sua identificação.”
4.4.3.2 - METODOLOGIA
A caracterização da flora, da vegetação e dos habitats foi realizada no campo em unidades de paisagem previamente identificadas
em base cartográfica através de fotointerpretação de ortofotomapas. Cada unidade de paisagem foi caraterizada com base na sua
estrutura e composição florística e representada em mapa com as áreas de distribuição de cada unidade, com especial relevo para
os habitats naturais e para as espécies vegetais enquadráveis no supracitado Decreto-Lei, e para as espécies RELAPE (raras,
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endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção) identificadas no procedimento de avaliação de impacte ambiental,
assim como para a presença de espécies exóticas.
Foi dada especial atenção à confirmação da presença/ausência de habitats do Decreto-Lei n.º 140/99, de 14 de abril, na redação
atual dada pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente prioritários, e das espécies de flora endémica
referenciadas para a área de implantação do Parque Eólico.
O trabalho de campo decorreu durante o mês de junho de 2020.
Em função dos resultados anteriores serão avaliados os eventuais impactes do projeto sobre os habitats e as espécies da flora
endémica e serão apresentadas propostas de medidas de minimização e, se necessário, proposto projeto de reabilitação desses
habitats nas áreas intervencionadas.
4.4.3.3 - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo correspondeu à área de implantação dos novos 3 aerogeradores e à área de remoção de todas as infraestruturas
e um buffer de 100 metros em redor das mesmas sendo praticamente coincidente com a área de estudo constante do já referido
EIA. A área de estudo relacionada com a análise das espécies RELAPE e com as áreas de distribuição dos habitats prioritários
correspondeu, igualmente, às áreas já identificadas em sede de EIA (vide Peça Desenhada 10, em Peças Desenhadas), visto não
haver alterações ao posicionamento do edifício de comando e da subestação, o acesso ao parque se fazer por um acesso já
existente e sem qualquer tipo de intervenção. A partir desse acesso, acede-se às posições dos 3 novos aerogeradores, sem
necessidade de criar novos acessos, beneficiando apenas os existentes. Pontualmente, existem desvios dos acessos existentes,
mas mantêm-se integralmente os existentes não estando prevista a criação de novos.
4.4.3.4 - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
4.4.3.4.1 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E CONSERVACIONISTA
O Parque Eólico dos Picos Verdes II, localizado no Algarve, junto à povoação de Vale de Cavalos, no município de Vila do Bispo,
biogeograficamente localiza-se na Região Mediterrânica, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província GaditanoOnubo-Algarviense, Setor Algarbiense, Superdistrito Costeiro Vicentino (Costa et al., 1998), com um bioclima mediterrânico seco
(Monteiro-Henriques et al., 2016). De acordo com os mesmos autores, trata-se de um território maioritariamente silicioso,
constituído por areias e xistos, com exceção de pequenas áreas calcárias isoladas, entre Melides e a Península de Sagres. Existem
também nesta área extensões importantes de dunas consolidadas e dunas fósseis, sobre-elevadas e assentes sobre falésias
xistosas. De acordo com o Plano de Gestão Florestal (ICNF, 2013), a zona de Vila do Bispo é dominada por solos esqueléticos de
xisto e grauvaques, muito pedregosos e de baixa capacidade de retenção de água.
A área de implantação do Parque Eólico está inserida no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste (PTCON0012)
(Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto). O concelho de Vila do Bispo representa 14% da totalidade do
SIC. O SIC Costa Sudoeste sobrepõe-se em 65% do seu território com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina
(Decreto Regulamentar n.º 26/95, de 21 de setembro).
De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICNB) o Sítio Costa Sudoeste apresenta uma grande diversidade de habitats
costeiros, incluindo sapais, falésias, sistemas dunares e sistemas lagunares. São de salientar, pela sua singularidade, as falésias
litorais e áreas adjacentes, expostas a ventos marinhos carregados de salsugem, onde ocorrem comunidades endémicas apenas
deste Sítio, tais como as de matos baixos, de caráter prioritário, com codominância de Cistus palhinhae (habitat 5140*) ou as
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arbustivas em forma de almofada, caracterizadas pelo domínio de Astragalus tragacantha (5410), entre outros. Ainda como refere
a Ficha do Sítio Costa Sudoeste (Plano Setorial Rede Natura 2000), “aqui se congrega um notável património florístico, de extrema
importância científica a nível mundial, constituindo-se como uma das áreas europeias de maior biodiversidade florística, com
especial profusão de endemismos nacionais (e.g. Avenula hackelii, Biscutella vicentina, Centaurea fraylensis, Chaenorrhinum
serpyllifolium subsp. lusitanicum, Cistus palhinhae, Diplotaxis vicentina, Herniaria algarvica, Herniaria maritima, Hyacinthoides
vicentina, Linaria algarviana, L. ficalhoana, Myosotis lusitanica, M. retusifolia, Ononis hackelii, Plantago almogravensis,
Pseudarrhenatherum pallens, Silene rothmaleri, Thymus camphoratus, Verbascum litigiosum), muitos deles ocorrendo somente
neste Sítio.”
O mesmo plano setorial identifica dois fatores de ameaça principais, a saber, a perturbação e a degradação dos sistemas litorais,
nomeadamente as dunas, os matos litorais e as falésias, devido ao pisoteio excessivo e uso desregrado de veículos todo-o-terreno,
o empobrecimento do mosaico agrícola e o desaparecimento dos sistemas agrícolas extensivos associado à crescente
intensificação agrícola.
4.4.3.4.2 - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
A caraterização da flora, da vegetação e dos habitats naturais e seminaturais constantes deste ponto visa dar resposta ao solicitado
“Confirmação da presença/ausência de habitats do Decreto-Lei n.º 140/99, de 14 de abril, na redação atual dada pelo Decreto-lei
n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente prioritários, e das espécies de flora endémica referenciadas para a área do Parque
Eólico”.
Da leitura da carta de ocupação do solo (COS 2018, DGS) (vide Peça Desenhada 11, em Peças Desenhadas) verifica-se que a área
de estudo é maioritariamente dominada por pastagens melhoradas (vide Tabela 11). Toda a área é dominada pela exploração
silvícola (cerca de 30%) e pastorícia, pelo que a paisagem é fortemente dominada por áreas de prados em mosaico com matos
baixos.

Tabela 11: Ocupação do solo (COS, 2018).
Ocupação do Solo

Área (m2)

(%)

Matos

5059

0,8

Pastagens espontâneas

13839

2,1

Pastagens melhoradas

443776

68,7

Florestas de pinheiro bravo

29472

4,6

Florestas de pinheiro manso

69815

10,8

Florestas de eucalipto

84132

13,0

No trabalho de campo realizado, foram visitados todos os pontos onde estavam identificadas as espécies RELAPE, assim como
percorrida toda a área com o objetivo de identificar os habitats naturais e seminaturais com conservação obrigatória. A Peça
desenhada 12 apresenta as unidades de paisagem presentes na área, confirmados perante a confrontação com aquelas
identificadas no EIA, assim como os locais monitorizados para a presença de espécies e habitats.
A caracterização da flora, da vegetação e dos habitats foi balizada pelas unidades de paisagem constantes na Peça desenhada 12.
São analisados todos os tipos de ocupação do solo, ainda que alguns menos relevantes para os recursos biológicos. A
caracterização das unidades a seguir elencadas baseou-se nas descrições constantes no Plano Sectorial Rede Natura 2000
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(Instituto da Conservação da Natureza, 2006), no manual “Habitats Naturais e Semi-naturais de Portugal Continental – Tipos de
habitats mais significativos e agrupamentos vegetais característicos” (Instituto da Conservação da Natureza, 1998) e em outra
bibliografia específica. A definição das comunidades vegetais características de cada unidade teve por base os resultados dos
levantamentos de flora e de vegetação realizados durante as saídas de campo. A descrição seguinte identifica e caracteriza as
unidades de paisagem.

a) Espaço artificializado
Corresponde ao conjunto do edificado e campos agrícolas intensivos. Não estão cartografados os caminhos e a áreas de
implantação dos aerogeradores atuais, que também devem ser considerados.

b) Florestas dominadas por pinheiro bravo, pinheiro manso e eucalipto
As formações de pinheiro bravo (Pinus pinaster), pinheiro manso (Pinus pinea) e de eucalipto (Eucaliptus globulus) dominam a
vegetação arbórea em toda a área de estudo (vide Figura 16). O subcoberto arbustivo desta unidade corresponde na sua maioria
ao a seguir descrito para as formações arbustivas, associada a estas formações surgem algumas espécies exóticas a seguir tratadas.

Figura 16: Áreas de pinhal bravo e manso ladeadas por formações arbustivas.

c)

Formações arbustivas e subarbustivas

É a unidade dominante de toda a paisagem na área de estudo em conjunto com as formações herbáceas. Verifica-se que são
fortemente pastoreados e, em alguns locais, sujeitos a corte para renovação de áreas a pastorear. Nestas formações são comuns
espécies como: Cistus crispus, Cistus ladanifer subsp. ladanifer, Cistus ladanifer subsp. sulcatus, Cistus salviifolius, Dittrichia viscosa
subsp. revoluta, Genista hirsuta subsp. hirsuta, Lavandula stoechas subsp. luisieri, Genista triacanthos e Daphne gnidium. Nos
matos baixos dominam Dittrichia viscosa subsp. revoluta, Cistus crispus e Cistus salviifolius, enquanto nos matos mais altos Cistus
ladanifer subsp. sulcatus. É neste biótipo que ocorrem as espécies RELAPE Cistus ladanifer subsp. sulcatus, Genista hirsuta subsp.
hirsuta, Lavandula stoechas subsp. luisieri. Em alguns locais ocorrem no sub-bosque do pinhal/eucaliptal. Em associação a esta
unidade surgem alguns exemplares de Quercus suber.
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O habitat prioritário 5140* - Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas, subtipo 1 – Matos baixos de Cistus palhinhae
sobre surraipa fóssil e xistos enquadra-se nas formações arbustivas e subarbustivas (vide Figura 17), sendo dominado pela espécie
Cistus ladanifer subsp. sulcatus (sinonímia de Cistus palhinhae).

Figura 17: Áreas com vegetação arbustiva e subarbustiva em mosaico.

d) Formações herbáceas
As formações herbáceas (vide Figura 18), em conjunto e em mosaico com as áreas de matos, dominam a paisagem. São áreas
sujeitas a pressão humana, quer pela prática da pastorícia, quer pela transformação em áreas agrícolas. Têm composição florística
diversa. São dominadas por um grande conjunto de gramíneas, compostas e leguminosas, como Andryala integrifolia, Galactites
tomentosa, Leontodon taraxacoides, Helichrysum stoechas, Holcus lanatus, Daucus carota, Foeniculum vulgare, Dactylis
glomerata, entre outros. Nesta unidade de paisagem foi possível confirmar a presença de duas espécies RELAPE identificadas:
Cynara algarbiensis e Lavandula stoechas subsp. luisieri. Em associação a esta unidade surgem alguns exemplares de Quercus
suber.

Figura 18: Áreas dominadas por vegetação herbácea.

e) Zonas húmidas
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Apesar da relevância ecológica e conservacionista desta unidade, que quando em bom estado de conservação é enquadrável em
habitats prioritários (3170* Charcas temporárias mediterrânicas), a área identificada está em franco estado de conservação
desfavorável, sendo apenas destacável uma pequena bordadura de juncáceas. É ladeada por exemplares arbóreos de espécies
exóticas, como a Casuarina equisitiforme e/ou o Pittosporum undulatum verificando-se alguma colmatação pela presença de
espécies semiarbustivas terrestres, como a Daphne gnidium (vide Figura 19).

Figura 19: Zona húmida.

RELEVÂNCIA ECOLÓGICA E CONSERVACIONISTA
Com o objetivo de confirmação da presença/ausência dos habitats, nomeadamente os prioritários, e das espécies com especial
estatuto de conservação ou endémicas, foram revisitados os pontos identificados no Estudo de Impacte Ambiental como de
referência para habitats e espécies da flora RELAPE.
As espécies RELAPE identificadas na área de implantação do Parque Eólico pelo EIA são as constantes do Tabela 12 e Tabela 13 e
nos pontos de Flora RELAPE (vide Peça desenhada 13). Os autores justificam a inclusão do sobreiro (Quercus suber), por ser uma
espécie protegida por legislação específica e por ter uma elevada importância económica, ecológica e paisagística, assim como a
não inclusão da espécie Cistus ladanifer subsp. sulcatus (Cistus palhinhae) por esta ser uma espécie típica do Habitat 5140*.

Tabela 12: Espécies da flora RELAPE identificadas na área de estudo.
TAXON

COROLOGIA

Cistus ladanifer subsp. sulcatus

Endemismo lusitânico

Cynara algarbiensis

DL 49/2005
ANEXOS B-II, B-IV E B-V

ESTATUTO DE AMEAÇA GLOBAL
WALTER & GILLET 1997

B-II e B-IV

Vulnerável

Endemismo ibérico

Não referido

Não referido

Dipsacus comosus

Endemismo ibérico

Não referido

Não referido

Dittrichia viscosa subsp. revoluta

Endemismo lusitânico

Não referido

Não referido

Genista hirsuta subsp. hirsuta

Endemismo ibérico

Não referido

Não referido

Lavandula
luisieri

Endemismo ibérico

Não referido

Não referido

Não endémico

Não referido

Não referido

stoechas

Quercus suber

subsp.
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Tabela 13: Identificação dos pontos das espécies RELAPE e respetivas abundâncias.
IDENTIFICAÇÃO DO PONTO

IDENTIFICAÇÃO E NÚMERO DE INDIVÍDUOS

359

5 Dipsacus comosus

361

12 Lavandula luisieri e > 20 Genista hirsuta

363

> 20 Genista hirsuta e 11 Quercus suber

373

9 Cynara algarbiensis

381

24 Lavandula luisieri

382

1 Quercus suber

383

1 Quercus suber

Os pontos de 1 a 17 foram os pontos monitorizados no âmbito do procedimento RECAPE para o descritor flora e vegetação. A
Tabela 14 resume as unidades de paisagem existentes e a presença de espécies RELAPE, assim como a presença de exóticas que
serão tratadas em ponto dedicado (vide ponto 4.4.3.4.2).
Tabela 14: Resumo da caraterização dos pontos de amostragem.
IDENTIFICAÇÃO
DO PONTO

PAISAGEM

ESPÉCIES RELEVANTES QUE CARATERIZAM A

PRESENÇA E ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES RELAPE

PAISAGEM

1

Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

2

Pinhal de pinheiro manso
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

3

Pinhal de pinheiro manso
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

4

Pinhal de pinheiro manso
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

5

Pinhal de pinheiro bravo (< 10%)
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

6

Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

7

Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

8

Pinhal de pinheiro manso
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

Cistus salviifolius
Cistus crispus
Olea europea subsp. sylvestris
Ditrichia viscosa subsp. revoluta
Pinus pinea
Cistus salviifolius
Cistus crispus
Ditrichia viscosa subsp. revoluta
Phoeniculum vulgare
Pistacia lentiscus
Pinus pinea
Daucus carota
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Genista hirsuta
Cynara algarbiensis
Pinus pinea
Daucus carota
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Genista hirsuta
Cynara algarbiensis
Quercus suber
Pinus pinaster
Daucus carota
Genista hirsuta
Cistus crispus
Asparagus sp.
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Quercus suber
Daucus carota
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Cistus ladanifer subsp. sulcatus
Cistus ladanifer subsp. sulcatus
Lavandula stoechas subsp. luisieri
Helychrisum stoechas
Pinus pinea
Cistus crispus
Cistus salviifolius
Cistus ladanifer subsp. sulcatus
Dittrichia viscosa subsp. revoluta

> 20 Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Não foi verificada a presença de Dipsacus
comosus
> 20 Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
sulcatus

> 20 Genista hirsuta
> 20 Cynara algarbiensis

> 10 Cynara algarbiensis

> 20 Genista hirsuta
> 20 Dittrichia viscosa subsp. revoluta
> 10 Quercus suber

> 10 Quercus suber (coincidentes com os
do ponto 5)
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
sulcatus
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
ladanifer
> 20 Lavandula stoechas subsp. luisieri
> 20 Cynara algarbiensis
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
sulcatus
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PAISAGEM

IDENTIFICAÇÃO
DO PONTO

ESPÉCIES RELEVANTES QUE CARATERIZAM A

PRESENÇA E ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES RELAPE

PAISAGEM

Daucus carota
Cynara algarbiensis

9 e 10

Pinhal de pinheiro bravo
Campo agrícola
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

Pinus pinaster
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Cistus ladanifer subsp. sulcatus

> 20 Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
sulcatus

11 e 12

Pinhal de pinheiro bravo
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

Pinus pinaster
Quercus suber
Cistus ladanifer subsp. sulcatus
Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Dactylis glomerata

1 Quercus suber
> 20 Dittrichia viscosa subsp. revoluta
Frequente - Cistus ladanifer subsp.
sulcatus

Pinhal de pinheiro manso
Campo agrícola

Pinus pinea

14

Pinhal de pinheiro manso
Vegetação herbácea em mosaico
com vegetação arbustiva e
subarbustiva

Pinus pinea
Cistus crispus
Cistus salviifolius

15 e 16

Eucaliptal

17

Zona húmida

13

Eucaliptus globulus
Presença de espécies exóticas
Casuarina equisetiforme
Pistacia lenticus
Juncus sp.
Dittrichia viscosa
Presença de espécies exóticas

-

-

-

-

Foi possível verificar e confirmar a distribuição geográfica do habitat 5140*, assim como a presença de 6 das 7 espécies
identificadas em sede de EIA. Apenas não se confirmou a presença da espécie Dipsacus comosus.
Tal como já referido, toda a área está fortemente influenciada pela presença humana. O estado de conservação das comunidades
é considerado favorável tendo em conta que grande parte pode ser considerada ruderal. Destaca-se a importância dos pequenos
enclaves do habitat 5140*. Importa referir que a vegetação arbustiva e subarbustiva é o tipo de coberto vegetal mais abundante
em Portugal continental, e tal como a vegetação herbácea, resulta de processos regressivos e degradativos das formações
arbóreas, sendo, por norma formas estrutural e fisionomicamente mais pobres.
Na Peça desenhada 14 é possível verificar as áreas com maior importância conservacionista, ou seja, locais com presença de
espécies e/ou habitats com relevância na área da conservação. Importa, não obstante, informar que se trata de áreas indicativas
e que têm maior relevância que a restante área. Apenas a área de distribuição do habitat 5140*, deve ser preservada no âmbito
do projeto do parque eólico.
4.4.3.4.3 - IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS
No cumprimento do segundo ponto “Cartografia (orto) com representação gráfica das manchas, ou locais, onde eventualmente,
se registe a existência de espécies vegetais exóticas invasoras a par da sua identificação”, procedeu-se ao registo da presença de
espécies exóticas invasoras. Foram identificadas as seguintes espécies exóticas invasoras: Leucaena leucocephala, pontos de
amostragem 15 e 16, no subcoberto de eucaliptal; a Acacia pycnantha, no ponto 17 e persistem dúvidas se a Acacia saligna ou a
Acacia retinodes, igualmente no ponto 17 (vide Peça desenhada 15, em Peças desenhadas). Todas as espécies constantes no Anexo
II – Lista de espécies invasoras do Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao controlo,
à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas da flora e fauna. Foi ainda identificada no ponto

RECAPE REPOWERING PE PVII
RELATÓRIO BASE

PÁGINA 85 DE 142

17 a espécie Cortaderia selloana, a ladear um caminho ainda que fora da área de estudo (no Estudo de Impacte Ambiental, apenas
foi identificada a presença de 2 exemplares de Cortaderia selloana).

Figura 20: Presença de espécies exóticas invasoras na área de estudo.

4.4.3.4.4 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
Os impactes ambientais a seguir identificados são resultado das atividades inerentes à construção, exploração e desativação do
repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II. Para todos os impactes previstos, as consequências diretas na flora e na vegetação
serão a destruição parcial do coberto vegetal, a redução de conectividade entre as comunidades e as populações vegetais e o seu
isolamento parcial, e decorrem essencialmente da movimentação de máquinas e da destruição irreversível da vegetação nos locais
das infraestruturas a criar. Não é provável a alteração da estrutura e composição das próprias comunidades vegetais nas áreas
não afetadas diretamente.
A Tabela 15 sintetiza o estado de conservação do habitat e da espécie identificada na área de estudo a nível nacional, os fatores
de ameaça e as medidas de gestão (Plano Sectorial Rede NATURA 2000). Apenas se considera a espécie Cistus ladanifer subsp.
sulcatus por ser o único que constantes dos Anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.

Tabela 15: Fatores de ameaça e medidas de gestão.
“HABITAT” E ESPÉCIES (REDE NATURA 2000)

5140* Formações de Cistus palhinhae em
charnecas marítimas

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Mediano ou baixo
- Os núcleos são pequenos e
isolados

FATORES DE AMEAÇA

MEDIDAS DE GESTÃO

- Alteração ao uso solo

- Interditar as alterações a

(pressão

uso do solo na área de

urbanística

e

turística)
-

Trânsito

veículos
domésticos

ocupação do habitat
de
e

pessoas,

- Interditar o trânsito de

animais

pessoas, veículos e animais
domésticos
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“HABITAT” E ESPÉCIES (REDE NATURA 2000)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

FATORES DE AMEAÇA

MEDIDAS DE GESTÃO

- Despejo de lixo, entulho e

- Reforçar a fiscalização

outros resíduos

sobre

- Escassez de informação

resíduos

a

deposição

de

sobre a naturalidade e o
valor do habitat para a
conservação

Vulnerável

Cistus palhinhae

- Significativa e progressiva

- Atenuar a propagação de

destruição do habitat;

perturbações

- Fogo

- Ordenar as acessibilidades

A identificação e previsão de impactes ambientais para as fases de construção, exploração e desativação é uma reavaliação dos
impactes previstos no Estudo de Impacte Ambiental dada a redução do número de aerogeradores, de seis para três, pela alteração
nos acessos, que tal como referida anteriormente, não é significativa, pela implantação da vala de cabos e das infraestruturas
(plataformas e aerogeradores), e visa essencialmente reduzir os fatores de ameaça identificados na Tabela 15. Para cada impacte
considerado é avaliada a sua magnitude e respetiva importância/significado. Os critérios utilizados na definição dos níveis de
significância e dos tipos de importância são os a seguir expostos (vide Tabela 16).

Tabela 16: Resumo dos níveis de magnitude e importância relativa considerados na avaliação dos impactes ambientais.
AVALIAÇÃO - SIGNIFICÂNCIA

NEGLIGENCIÁVEL/BAIXA/MÉDIA/ELEVADA
Natureza

Negativo/Positivo

Reversibilidade

Reversível/Irreversível

Probabilidade

Certo/Provável/Improvável

Ordem

Diretos/Indiretos/Cumulativos

Duração

Temporário / Permanente

Magnitude

Elevada/Moderada/Reduzida

Escala

Local/Regional/Nacional

Caracterização dos Impactes

Destaca-se que todos os impactes previstos se reportam ao estado atual da flora, da vegetação e dos habitats e da sua evolução
sem projeto.
Foram considerados todos os impactes capazes de originar diferenças sensíveis e decorrentes da implantação do projeto ao nível
de custos ambientais para a flora e para os habitats, bem como ao nível da paisagem e da recuperação /reabilitação da vegetação
atual.
4.4.3.4.5 - FASE DE CONSTRUÇÃO
É nesta fase que ocorre a quase totalidade das ações associadas ao projeto geradoras de potenciais impactes ao nível da flora e
da vegetação, tais como a abertura de valas de cabos e a criação das plataformas para instalação de aerogeradores, assim como
os trabalhos de remoção dos antigos aerogeradores.
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Destruição do coberto vegetal devido às ações de desmontagem dos aerogeradores, desmatação, decapagem e escavação nas
áreas de implantação dos novos aerogeradores e respetivas plataformas, da vala de cabos e de construção/beneficiação dos
acessos. Trata-se de um impacte que pode resultar na redução da área ocupada pelo habitat 5140* e redução do número de
efetivos de espécies vegetais. Destaca-se a perturbação causada com o revolvimento e movimentação de solos durante a fase de
construção, que poderá originar condições para a instalação de espécies exóticas, traduzindo-se em impactes sobre a vegetação
autóctone.
A área total de habitat 5140* na área de estudo mantêm-se inalterada e é de cerca de 7 ha. A estimativa da área desse habitat
que, sem a aplicação de medidas de minimização, poderia ser afetada por cada tipo de elemento do projeto era de cerca de 3%
da totalidade deste habitat na área de estudo. Esta percentagem encontra-se agora reduzida, contudo o impacte continua a ser
significativo e de magnitude reduzida.
As restantes áreas designadas genericamente como vegetação arbustiva e subarbustiva, apresentam alguma diversidade das
espécies RELAPE identificadas. Os impactes previstos sobre esta unidade de paisagem mantem-se em impactes negativos,
significativos, diretos, certos, médio prazo, de âmbito local, de magnitude reduzida e temporários no caso da plataforma, do local
de deposição de inertes e da vala de cabos, permanentes no caso dos novos acessos e da área dos novos aerogeradores, sendo,
também, neste caso, irreversíveis.
Na unidade de paisagem vegetação herbácea não recai nenhum estatuto de proteção no que diz respeito aos habitas naturais de
interesse conservacionista. Também no caso dos prados não se prevê diferença na avaliação dos impactes, por esta unidade não
ser significativamente afetada. Assim, os impactes mantêm-se, e traduzem-se em impactes negativos, significativos, diretos,
certos, curto prazo, de âmbito local, de magnitude reduzida e temporários no caso da plataforma, do local de deposição de inertes
e da vala de cabos, permanentes no caso dos novos acessos e da área dos novos aerogeradores, sendo, também, neste caso,
irreversíveis.
Não se considera qualquer impacte sobre as áreas de Pinhal e de Eucaliptal.
Relativamente aos taxa RELAPE, desde que sejam salvaguardadas as medidas de mitigação propostas em sede de EIA, será pouco
provável verificar-se uma significativa afetação desses taxa pelas infraestruturas associadas ao projeto.
Relativamente à área de distribuição de Dittrichia viscosa subsp. revoluta, o projeto pode implicar a afetação de exemplares desta
espécie. Atendendo à capacidade de recuperação deste taxon e ao facto de beneficiar ecologicamente com alguma perturbação
ambiental, considera-se, tal como já previsto, que os impactes do projeto em análise serão negativos, significativos, temporários,
reversíveis, de curto prazo e de âmbito local.
Os impactes associados ao aumento de perturbação na área envolvente ao mantém-se, pelo que serão negativas, certas, diretas,
temporárias, reversíveis, curto prazo, de reduzida magnitude e pouco significativas se minimizadas através do cumprimento
escrupuloso dos limites da área de intervenção, evitando a circulação de máquinas e pessoas fora desses limites.
Relativamente à presença de exóticas, estas estão no subcoberto de eucaliptal e na envolvente à zona húmida. O aumento da
presença humana e a movimentação de pessoas e máquinas e veículos pode favorecer a instalação de espécies exóticas invasoras
e a proliferação das existentes, pelo que os impactes classificam-se como negativos, diretos, temporários, prováveis, reversíveis,
médio prazo, de âmbito regional de magnitude moderada e significativos.
Se as áreas dos aerogeradores a remover forem recuperadas com materiais provenientes do local ou sítios próximos (terra
vegetal), de modo a permitir a recuperação da vegetação nativa e a evitar a instalação e proliferação de espécies invasoras, os
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impactes serão positivos, diretos, permanentes, prováveis, irreversíveis, longo prazo, de reduzida magnitude e significativos. As
áreas a recuperar por remoção dos aerogeradores 5, 6 e 7 poderão ser, muito provavelmente, ocupadas pelo habitat 5140*.
4.4.3.4.6 - FASE DE EXPLORAÇÃO
Os impactes previstos para a fase de exploração serão os previstos no Estudo de Impacte Ambiental, com redução da área dada a
redução do número de aerogeradores, pelo que não serão significativos, apenas alguns impactes indiretos negativos associados a
ações de manutenção.
Tal como referido no EIA “A remoção dos 7 aerogeradores terá como consequência a diminuição do número de máquinas e,
consequentemente, uma menor manutenção. Por outro lado, é muito provável que na área associada à remoção dos
aerogeradores que atualmente fazem parte do Parque Eólico Picos Verdes II, ocorra a recuperação natural da vegetação,
nomeadamente de prados e matos. Constatou-se, no terreno, essa recuperação em zonas afetadas por projetos anteriores, sem
que se tenham instalado espécies exóticas. Sendo assim, os impactes serão positivos e significativos.”
4.4.3.4.7 - FASE DE DESATIVAÇÃO
Nesta fase os impactes serão semelhantes aos previstos para a fase de construção, visto as ações, essencialmente as relacionadas
com a movimentação de pessoas e máquinas ser semelhante, pelo que serão negativos, reversíveis, prováveis, diretos e pouco
significativos.
Como consequência da desativação do Parque Eólico será provável a recuperação dos sistemas ecológicos, pelo que os impactes,
após o abandono, serão positivos e significativos.
4.4.4 - PAISAGEM
4.4.4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Com a alteração do número de equipamentos e relocalização dos aerogeradores, considera-se que estas modificações irão refletirse sobretudo nos impactes ambientais na paisagem. Refira-se, no entanto, que se mantiveram os atributos estéticos da paisagem,
qualidade visual, capacidade de absorção visual e sensibilidade visual da situação de referência do Estudo de Impacte Ambiental.
Desta forma, será necessário analisar e reavaliar os impactes ambientais na paisagem durante as fases de construção e exploração,
tendo em conta o Projeto de Execução.
Considerou-se manter para apoio à análise de impactes, a área de estudo da paisagem com delimitação fixa de 5km em relação à
área do Parque Eólico em fase de EIA. Assim, para a análise de impactes em fase de RECAPE, atualizou-se as bacias visuais dos
aerogeradores e respetivas tabelas de apoio à avaliação de os impactes ambientais na paisagem para as fases de construção e
exploração.
De um modo geral, a alteração de um parque eólico, com a substituição dos seus aerogeradores, induz necessariamente a
ocorrência de impactes negativos na paisagem, que podem ser decorrentes da desmontagem dos antigos aerogeradores e
posterior montagem dos novos aerogeradores, bem como da intrusão visual que estes elementos determinam no território. No
caso presente, tendo em conta que o PE já se encontra instalado, a ocorrência de impactes negativos deve ser avaliada sobretudo
pelas diferenças de impactes entre a solução inicial e a nova solução, sem esquecer obviamente a fase de obra, com o processo
de desmontagem e montagem atrás referido.
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Tendo em consideração que as diferentes atividades suscetíveis de causar impactes estão sempre associadas à presença, mesmo
que temporária, dos aerogeradores e – no caso das atividades de desmontagem e montagem – das gruas, pode considerar-se que
as baciais visuais de todas as atividades de caráter mais temporário são equivalentes à bacia visual correspondente à fase de
funcionamento. A análise foi assim baseada na análise comparativa das bacias visuais pré e pós-projeto e de desativação, a
avaliação dos impactes é efetuada para cada uma destas fases.
O projeto de remodelação do Parque Eólico Picos Verdes II - Repowering, que se localiza na freguesia de Vila do Bispo e Raposeira
e Budens, concelho de Vila do Bispo e distrito da Faro Conta atualmente com 7 turbinas Fuhrlander, com altura aproximada de 65
m e diâmetro de rotor aproximado de 70 m, inicialmente estava previsto a substituição por 6 novos aerogeradores, em fase de
RECAPE reduziu-se a 3 novos aerogeradores da marca ENERCON modelo E126, com altura de torre de 93,20 m e diâmetro de
rotor de 126,67 m. O edifício de comando e a subestação será a mesma, não havendo alterações. Os acessos ao parque são os
existentes, não estando prevista a criação de qualquer novo acesso, sendo necessário apenas ações de beneficiação dos acessos
existentes.
4.4.4.2 - ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO
No geral, e tendo por base o autor Cancela d’Abreu “Contributos para a identificação e caracterização de Paisagem em Portugal
(2000)”, o território em análise localiza-se na transição entre quatro unidades de paisagem: a UP 117 – Litoral Alentejano e
Vicentino, a UP 123 – Serra de Monchique e envolventes, a UP 124 – Barlavento Algarvio, e a UP 119 – Ponta de Sagres e Cabo
São Vicente.
O Parque Eólico desenvolve-se numa área de planalto, situando-se a norte da EN125 e a nascente da EN258. A povoação mais
próxima, Raposeira, dista cerca de 1800 m do parque eólico, com as restantes povoações dentro da área de estudo a situarem-se
a distâncias acima dos 3400 m, casos de Vila do Bispo e Figueira, como Budens a cerca de 3800 m e Pedralva, situada a norte,
localizada a 4300 metros. A morfologia desta região é muito pouco acidentada, com o relevo a desenvolver-se sobretudo na faixa
entre os 75 metros e os 140 metros, excetuando a faixa sul, mais próxima do litoral, e um ou outro vale mais ou menos encaixado
na proximidade do litoral ocidental. As altitudes variam entre os 9 m (zonas junto ao litoral, na parte sul da área de estudo) e os
140 m (valor médio correspondente às zonas de planalto, onde se localiza o Parque Eólico de Picos Verdes II, nas zonas central e
norte). Esta área insere-se no prolongamento da planície litoral que se desenvolve desde o Sado até Sagres, e que corresponde a
uma plataforma de abrasão da Idade Pliocénica, que se estende a norte de Vila do Bispo, com uma largura de cerca de 5 km –
sendo esta caracterizada pelo relevo relativamente aplanado (Cancela d’Abreu et al, 2004), marcado por uma rede de barrancos
e ribeiras encaixados em direção ao litoral.
4.4.4.3 - O PROJETO NA PAISAGEM
O projeto de repowering do PE de Picos Verdes II localiza-se a oeste da povoação de Budens, abrange a união de freguesias de
Vila do Bispo e Raposeira, concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro. Na proximidade existem outros dois parques eólicos, o
projeto de instalação dos novos aerogeradores com (com altura de torre de 93,20 m e com 100,3m até à nacelle), pressupõem a
prévia desativação dos 7 aerogeradores existentes com (70 metros de altura até à nacelle). Dois dos novos aerogeradores (AG2 e
AG3) têm a sua implantação prevista para um local relativamente próximo dos aerogeradores existentes, enquanto o aerogerador
(AG1) tem a sua implantação prevista para um local um pouco afastado dos aerogeradores existentes. O edifício de comando e a
subestação serão os mesmos que já existem no local, não estando prevista qualquer alteração.
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Qualidade Visual

Absorção Visual

Sensibilidade da Paisagem

Figura 21: Implantação do projeto na paisagem.

Do ponto de vista da análise visual da paisagem, os aerogeradores propostos localizam-se em áreas de média qualidade visual,
(zonas de mato de vegetação arbustiva e herbácea rasteira). A Capacidade de absorção visual da paisagem é baixa devido à elevada
visibilidade da zona de cumeada. Pela conjugação dos fatores anteriores a sensibilidade visual é na parcela media a elevada
sensibilidade visual da paisagem.
4.4.4.4 - ESTUDO DA VISIBILIDADE – BACIAS VISUAIS
De forma a complementar e apoiar a análise de impactes, foi elaborada cartografia, onde se determinaram as visibilidades a partir
da nacelle dos 3 novos aerogeradores. Uma vez que o projeto prevê a substituição dos aerogeradores existentes por outros de
maior envergadura, serão elaboradas bacias visuais para o conjunto atual de (7 Aerogeradores) a desmontar, a situação final
proposta para o conjunto de 3 novos aerogeradores a instalar, e bacias visuais individuais de cada um dos novos aerogeradores
(Fase de RECAPE).
A elaboração desta cartografia teve como base o Modelo Digital do Terreno (MDT), ou seja, foi exclusivamente baseada no relevo,
não tendo por isso sido considerados os aspetos relacionados com o uso do solo, pelo que, à partida, as bacias visuais geradas são
de certeza de dimensão superior à realidade. A bacia visual é definida como a superfície a partir da qual um ponto ou conjunto de
pontos é visível de forma recíproca. Assim considerou-se como verdadeiro que os aglomerados populacionais e troços das vias de
comunicações principais da envolvente visíveis a partir da nacelle dos aerogeradores também apresentam visibilidades para
aqueles pontos.
Na cartografia elaborada marcou-se as bacias visuais geradas a partir das cotas mais elevadas das estruturas criadas, que
corresponderão ao impacte visível permanente do projeto, que será tanto mais elevado quanto menor for a capacidade de
absorção visual e maior for a qualidade visual e a sensibilidade da paisagem afetada.
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Para efetuar o cálculo da bacia visuais utilizou-se o software ArcGIS, foi criado um Modelo Digital de Terreno (DTM) a partir das
curvas de nível da Série M888 das cartas do IGEOE, através de uma rede irregular triangulada (TIN), com malha de 10m X 10m. Ao
DTM são acrescentados parâmetros tais como a altura (70 metros para os aerogeradores atuais e 100,3 m para os aerogeradores
novos estas alturas correspondem à cota da nacelle), o raio de observação (360°), o alcance de observação (5Km), e os ângulos de
visão vertical (+90° -90º).

Tabela 17: Quantificação da área em hectares das bacias visuais globais do projeto.
TOTAL

BACIAS VISUAIS

HA

Existente para o conjunto atual (7 Aerogeradores).

5023.77

Proposta para o conjunto de 6 novos aerogeradores (Fase de EIA)

5730.73

Proposta para o conjunto de 3 novos aerogeradores (Fase de RECAPE)

5462.76

Analisando as bacias visuais efetuadas para a área de analise (buffer 5km) verifica-se que a área da bacia visual da situação final
proposta para o conjunto de 3 novos aerogeradores a instalar reduz ligeiramente (267.9ha) quando comparada com a proposta
inicial de 6 aerogeradores (fase de EIA). Ainda assim a redução do número final de aerogeradores acrescenta em termos de área
(438.9ha) à bacia visual do conjunto existente atualmente (7 aerogeradores) (vide Peças desenhadas 16 e 17, em Peças
desenhadas).
Este valor deve-se sobretudo a uma maior altura ao eixo dos novos aerogeradores.
Do ponto de vista do impacto sobre as povoações e acessos viários, este não sofre qualquer alteração significativa, ambas as bacias
intercetam a globalidade da EN268 e parte significativa da EN125, assim como as povoações de Vila do Bispo, Raposeira e Figueira
a povoação de Budens não esta incluída nas bacias visuais.
Com base nas bacias visuais simuladas apresentam-se seguidamente o impacte visual do projeto sobre as áreas com diferentes
graus de qualidade visual da paisagem.

Tabela 18: Quantificação da área de Qualidade Visual da Paisagem intercetada pela globalidade das bacias.
BAIXA

BACIAS VISUAIS

MEDIA

ELEVADA

TOTAL

HA

%

HA

%

HA

%

HA

Existente para o conjunto atual (7
Aerogeradores).

1695.48

33.75

2632.3

52.40

695.99

13.85

5023.77

Proposta para o conjunto de 6 novos
aerogeradores

1824.03

32.14

3011.71

52.55

876.99

15.30

5730.73

Proposta Final para o conjunto de 3
novos aerogeradores

1746.61

31.97

2897.04

53.03

819.11

14.99

5462.76

Os valores obtidos são muito semelhantes entre bacias. Em termos gerais, da análise do quadro, verifica-se que os impactes
visuais do projeto se inserem maioritariamente em áreas de média qualidade visual, correspondendo a mais de 50% da área total
das bacias visuais.

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 92 DE 142

RELATÓRIO BASE

Em termos absolutos a bacia visual final para o conjunto dos 3 novos aerogeradores a instalar, é ligeiramente maior nas classes
de média e elevada qualidade visual quando comparada com a situação existente dos 7 aerogeradores. Comparando com a (fase
de EIA – conjunto de 6 aerogeradores) regista-se uma diminuição da área de elevada qualidade (vide Peças desenhadas 18, 19 e
20, em Peças Desenhadas).
Para se realizar uma hierarquia comparativa entre aerogeradores propostos, em termos de impactes visuais sobre a área de estudo
(Buffer 5Km) foram elaboradas bacias visuais individuais. Para uma melhor perceção efetuou-se uma sobreposição da bacia
individual de cada aerogerador com a bacia visual total da situação existente. Que permite visualizar a dispersão das novas áreas
face à situação atual. A cor amarela corresponde à bacia visual da totalidade dos aerogeradores existentes, a azul corresponde à
bacia visual (individual) dos aerogeradores propostos, as áreas onde se intercetam correspondem as manchas de cor verde (vide
Peças desenhadas 18, 19 e 20, em Peças Desenhadas).
A avaliação do impacto visual é feita pela análise das propriedades das bacias de cada aerogerador que se podem resumir em:
Tamanho da bacia visual - Um ponto é mais vulnerável quanto mais visível ele for e, portanto, quanto maior for a sua bacia visual.
A vulnerabilidade de um ponto é diretamente proporcional à distância e tipo de observadores potencialmente afetados.
Forma da bacia visual - As bacias visuais com menor rugosidade ou menor complexidade morfológica possuem uma menor
capacidade de absorção visual. As bacias visuais mais orientadas e compridas são mais sensíveis aos impactos visuais, do que as
bacias arredondadas, devido a uma maior direccionalidade do fluxo visual.
Afetação visual da Paisagem – Quantificação das áreas de qualidade visual da paisagem intercetadas pela bacia visual do
empreendimento. Assim como dos pontos potenciais de observação (povoações) com visibilidade para os aerogeradores.
Tabela 19: Quantificação da área em hectares da bacia de cada Aerogerador.
AG 1

AG 2

ÁREA

%

ÁREA

4551.09

49.52

4687.24

AG 3
%

ÁREA

51.01

4735.65

%
51.53

Verifica-se que as bacias visuais individuais dos aerogeradores têm uma variação muito ligeira em termos de área, entre a bacia
mais pequena – Aerogerador 1 e a maior - Aerogerador 3, acresce 184 ha (vide Figura 22).
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Figura 22: Gráfico da quantificação da área de Qualidade Visual da Paisagem intercetada de cada aerogerador.

Analisando a afetação visual da paisagem pela interceção da bacia visual de cada aerogerador como a qualidade visual da paisagem
verifica-se que nenhum aerogerador se destaca. É de notar uma ligeira variação na classe de elevada qualidade visual, sendo
menor na bacia do AG3 e maior no AG2 e AG1.
Tabela 20: Quantificação das Povoações com visibilidade para os aerogeradores

POVOAÇÕES

DISTÂNCIA AO PROJETO

BACIAS VISUAIS
AG1

AG2

AG3

Monte da Sinceira

T

T

T

Monte do Gancho

T

T

T

Monte do Bordoal

T

T

T

Vale do Passo

T

T

T

Vale da Rã

T

T

T

Paredeiros

T

T

Zambujeiro

T

T

1,5Km

1,5-3Km

Cerro dos Mouros

T
T

* Raposeira

P

P

T

*Vila do Bispo

P

P

P

Pena Furada

T

T

T

Lagoa do Jardim

T

T

T

*Pedralva

T

T

3-5Km

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 94 DE 142

RELATÓRIO BASE

POVOAÇÕES

BACIAS VISUAIS

DISTÂNCIA AO PROJETO

Sesmarias

AG1

AG2

AG3

T

T

T

T

T

T

T

*Budens
Malhadas Velhas
*Figueira

P

*Horta do Tabual

T

P/T

Visibilidade parcial ou total

Sem visibilidade

Nos pontos potenciais de observação localizados até 1,5Km os observadores visualizam os aerogeradores com muita nitidez e este
constitui um elemento dominante na Paisagem. Para distâncias entre os 1,5 e 3.0 Km os aerogeradores são bastante percetíveis,
mas com uma dominância menor na paisagem que a distância anterior. Distâncias entre os 3 e os 5.0 Km os aerogeradores
continuam a ser percetíveis, mas o relevo envolvente e as condições climatéricas nomeadamente a nebulosidade e a luminosidade
dificultam a sua visualização, os aerogeradores fazem parte da paisagem, mas não constituem elementos, por si, dominantes.
No total, na área em estudo, existem 18 pontos potencias de observação permanente (locais habitados) sendo a sua maioria
pequenos montes ou lugares com uma ou duas habitações, de maior dimensão populacional identificam-se 6 locais (Raposeira,
Vila do Bispo, locais Pedralva, Budens, Figueira e Horta do Tabual). Os pontos localizados no raio mais curto (1,5km) possuem
visibilidade para todos os aerogeradores. Na área intermédia (entre 1.5 e 3Km) o Aerogerador 3 é ligeiramente mais visível. Na
distância superior a 3km o AG 3 continua a ser o mais visível, seguindo-se o AG2 e o AG1. Os observadores temporários são
sobretudo os utilizadores das estradas envolventes EN125 e EN26 que possuem visibilidade total para todos os aerogeradores.
Este resultado deve-se sobretudo à altura dos novos aerogeradores, mas também à sua localização. O AG 3 situa-se mais a sul,
interferindo visualmente com um maior número de pontos potências de observação permanentes.
Em relação às propriedades das bacias visuais analisadas é de referir que nenhuma se destaca em particular. A forma das bacias
é muito semelhante, são bacias arredondadas com muita rugosidade. Em termos de área as bacias visuais têm uma variação muito
ligeira, sendo de 2% entre a bacia mais pequena (AG1) e a maior (AG3). Em termos de afetação visual da paisagem os valores são
semelhantes, nota-se uma ligeira variação na classe de elevada qualidade visual, sendo menor na bacia do AG3 e maior no AG2 e
AG1. A diferença a registar em relação à situação de referência (bacia visual total dos aerogeradores existentes) diz respeito ao
aumento de áreas de pontos potencias de observação permanentes (locais habitados) com destaque para o AG 3 que se localiza
mais a sul.
Assim, os aerogeradores com maiores impactes visuais sobre a área de estudo são (ordem decrescente), Aerogerador 3, 2, e 1.
4.4.4.5 - FASE DE CONSTRUÇÃO
Nesta fase foram considerados os impactes com caráter temporário resultantes dos diferentes trabalhos previstos para a
construção do projeto, que corresponde à desmontagem dos aerogeradores atuais e a montagem dos novos aerogeradores, com
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a circulação de veículos pesados e a presença da grua, que lhes estão associadas. Esta é uma fase de duração relativamente curta
no tempo, inferior a um ano.
A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos passíveis de ocorrer na fase de construção foi
efetuada tendo em consideração as ações geradoras de impacte, que irão alterar as Características Visuais da Paisagem, a sua
Qualidade Visual e o seu Valor Cénico. Estas alterações são resultado da intrusão visual de novos elementos lineares e pontuais,
ou seja, a beneficiação de acessos, a construção das plataformas e fundações dos aerogeradores, a execução das valas para
instalação dos cabos subterrâneos, que se irão refletir na paisagem atual, através da modificação das características do relevo e
do tipo da ocupação do solo, o que irá provocar uma nova leitura da paisagem.
Apresenta-se, em seguida, uma avaliação de impactes, dirigida às principais ações geradoras de Impacte.
Implantação de estaleiro
A implantação e presença do estaleiro constituirão um impacte negativo que terá lugar apenas na fase de construção e que será
minimizável através da adoção de algumas medidas propostas. É previsível que a sua implantação origine impactes visuais de
pequena amplitude, com reflexos ao nível paisagístico, resultantes da destruição do coberto vegetal de caráter arbustivo, da
modificação do relevo natural e da intrusão de elementos estranhos, que se destacarão na paisagem. No entanto, estes terão uma
“presença” reduzida. A circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra constituirá, por si só, um fator de intrusão visual
(provocando uma desorganização e perturbação do espaço). A produção e emissão de poeiras no ar é um dos aspetos resultantes
desta atividade e que terá efeitos a nível da paisagem. Assim, os impactes resultantes da implantação do estaleiro serão negativos,
temporários, localizados, reversíveis e recuperáveis, certos, minimizáveis e terão pouco significado e magnitude reduzida.
Construção/Beneficiação de acessos
Os acessos a beneficiar terão uma largura de 4 m, que é muito próximo dos acessos existentes, e serão pavimentados com duas
camadas de ABGE. O acesso 1, para aceder ao aerogerador A1, apresenta uma extensão de 568,58 m, estando praticamente a
totalidade no acesso existente. O acesso 2, que permite aceder ao aerogerador A2 e liga depois aos acessos 1 e 3, apresenta uma
extensão de 391,87 m, aproveitando 100% o acesso existente. O acesso 3, para aceder ao aerogerador A3 mais a sul, apresenta
uma extensão de 702,34 m, estando praticamente a totalidade no acesso existente, com exceção dos últimos 200 m.
A extensão de acessos a construir é muito reduzida (200m) em relação aos acessos já existentes a beneficiar (1462m), que se
inserem em áreas de média qualidade visual da paisagem. Considera-se, assim, que durante a fase de construção, a presença dos
acessos acarretará impactes localizados, pontuais, reversíveis, recuperáveis de magnitude e significado reduzido e sentidos
essencialmente no local do projeto.
Construção de plataformas de montagem e abertura e fecho das valas de cabos
Para a construção e implantação das fundações das plataformas e abertura de valas de cabos, implica a realização de escavações,
movimentações de terras e criação de taludes na fase de construção. Os impactes na morfologia do terreno decorrente da
execução destas obras (taludes de escavação e aterro) são negativos, originados na fase de construção, imediatos, diretos,
permanentes, localizados, irreversíveis e certos, de magnitude e significado elevado.
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Montagem dos aerogeradores
A montagem dos aerogeradores implica vários impactes na fase de construção, dos quais a visibilidade no terreno decorrente da
execução destas obras são negativos, diretos, definitivos, permanentes, localizados, irreversíveis e certos, de elevada magnitude
e significado. Nesta fase de construção, em termos de impactes visuais, estes serão maiores em relação à construção das
plataformas de montagem dos aerogeradores, uma vez que se torna mais percetível pela povoação circundante a colocação das
respetivas infraestruturas (torre, cabina e pás).
Desmontagem dos aerogeradores
A desmontagem dos aerogeradores existentes implica vários impactes na fase de construção, dos quais, a visibilidade no terreno
decorrente da execução destas obras, são negativos, diretos, definitivos, permanentes, localizados, reversíveis e certos, de elevada
magnitude e significado. Nesta fase de construção, em termos de impactes visuais, estes serão maiores em relação à construção
das plataformas para auxiliar na desmontagem dos aerogeradores e na escavação e demolição das sapatas.
Desmatação e Desarborização
Os dois processos, “Desmatação” e “Desarborização”, estão ligados a todas as ações geradoras de impacte. Refere-se
“Desmatação” quando existe remoção de vegetação genericamente denominada por “mato” e “Desarborização” quando existe
afetação de áreas com elementos arbóreos. Assim, e para o caso dos acessos e dependendo dos locais a intervencionar, haverá
lugar a desmatação e desarborização.
Dependendo das características estruturais da paisagem atual, estes dois processos irão provocar um impacte negativo, imediato,
direto, certo e pouco significativo, por serem áreas relativamente pequenas. Caso sejam aplicadas as medidas de minimização
preconizadas este impacte será minimizável ao longo da fase de exploração.
Não está previsto efetuar-se qualquer tipo de desarborização, os novos aerogeradores estão localizados na envolvente próxima
dos antigos, onde predomina uma ocupação arbustiva e herbácea.
A classificação do impacte decorrente da desmatação depende do tipo de matos que serão afetados. Existem áreas em que a
desmatação terá significado médio por existirem matos com importância ecológica e com reflexos ao nível do valor da paisagem,
nomeadamente as formações do habitat prioritário 5140 (matos baixos de Cistus palhnhae), e áreas em que a desmatação terá
um significado reduzido. A desmatação far-se-á sentir nas ações de construção de plataformas de montagem dos aerogeradores,
abertura e fecho das valas de cabos e acessos a beneficiar/construir com um impacte de significado reduzido.
A desorganização visual e funcional gerada pela presença de elementos exógenos, sejam as áreas de estaleiro, os depósitos de
materiais, a desmatação, a beneficiação/construção dos acessos, ou a movimentação de maquinaria e pessoas afetas à obra são
considerados fatores perturbadores e de desqualificação da paisagem pelo que se traduzem num impacte negativo, temporário
(apesar de permanente durante todo o período de obra), de elevada magnitude e significado, quer pelas características
enunciadas, quer pela presença de observadores, sobretudo permanentes na envolvente direta, bem como, pelas interferência
efetiva das bacias visuais com áreas de qualidade visual elevada. Os principais pontos de observação permanentes localizam-se
maioritariamente a sul, com exceção da povoação de Budens sem visibilidade para a área de projeto os restantes (Raposeira, Vila
do Bispo, Figueira e Horta do Tabual) possuem visibilidade total ou parcial para os aerogeradores. Os observadores temporários
são sobretudo os utilizadores das estradas envolventes EN125 e EN268. Estes impactes são ligeiramente mais significativos pois
praticamente a totalidade destas estradas tem visibilidade sobre a área de projeto.
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4.4.4.6 - FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração, os principais impactes negativos originados na fase de construção, assumirão um carácter definitivo.
A avaliação dos impactes na fase de exploração, é efetuada para o Parque Eólico e conjunto das infraestruturas definitivas do
projeto que, neste caso, corresponde aos 3 novos aerogeradores, acessos, valas de cabos e as plataformas, e também para as
áreas adjacentes sujeitas a recuperação paisagística referente aos antigos aerogeradores a desmontar.
Os impactes do projeto ao nível da paisagem na fase de exploração são atribuídos de acordo com a valoração na Tabela 21.
Esta fase para a paisagem é determinante para os potências observadores (dado o caráter permanente da presença do Parque
Eólico) os atributos avaliados diferem da fase de construção na medida em que os critérios relativos ao âmbito de influência e à
magnitude resultam de fatores não aplicáveis à fase de construção.

Tabela 21: Valoração dos impactes sobre a paisagem (fase de Exploração).
ATRIBUTO

Sentido

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Âmbito de
Influência para os
observadores

Magnitude

CRITÉRIO

VALORAÇÃO

Positivo

Quando a alteração que se produz resultar num benefício para a
qualidade visual da paisagem

-

Nulo

Quando a alteração que se produz é inócua para a qualidade visual da
Paisagem

-

Negativo

Quando a alteração que se produz resultar num prejuízo para a
Qualidade Visual da Paisagem

-

Reduzida

-

Média

-

Elevada

-

Intermitente

Se o impacte se verifica apenas durante um determinado período da
fase a que diz respeito

1

Temporário

Se o impacte se verifica durante um determinado período da vida do
projeto

2

Permanente

Se o impacte se prolongar por toda a vida útil do projeto

3

Definitivo

Se o impacte se prolongar para além da vida útil do projeto

4

Reversível

Quando o impacte é reversível por características intrínsecas ao local.
-5

-1

Recuperável

Quando o impacte é recuperável por implementação de medidas
minimizadoras e/ou de recuperação.

0

Irrecuperável

Quando, mesmo com intervenção humana, o impacte introduzido
poderá não ser reversível

1

Local (< 1,5 km)

O observador visualiza o aerogerador com muita nitidez e constitui
elemento dominante na paisagem

-

1,5-3 km

O aerogerador é bastante percetível, mas já possui uma dominância e
apreensão menor na paisagem em relação ao ponto anterior

-

3-5 km

O aerogerador ainda é percetível, mas não constitui elemento
dominante, a sua apreensão depende do relevo e das condições
climatéricas, nomeadamente a nebulosidade e a luminosidade.

-

Reduzida

Quando o impacte é pontual, não exercendo influência na Paisagem.
Quando o número de povoações e locais de interesse que avistam o
projeto ou o aerogerador é inferior ou igual a 20% do total das
povoações existentes.

1
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ATRIBUTO

CRITÉRIO

VALORAÇÃO

Moderada

Quando o impacte não é suficiente para descaracterizar o local.
Quando o número de povoações e locais de interesse que avistam o
projeto ou o aerogerador/apoio se situa entre os 21 e os 50% do total
das povoações existentes.

2

Elevada

Quando o impacte descaracteriza o local. Quando o número de
povoações e locais de interesse que avistam o projeto ou as mesas se
encontram entre os 51 e os 80% do total das povoações existentes.

3

Muito elevada

Quando o número de povoações e locais de interesse que avistam o
projeto ou o aerogerador/apoio é superior ou igual a 80% do total das
povoações existentes.

4

No que respeita ao âmbito de Influência para os observadores permanentes, foi efetuado o levantamento das povoações
existentes e locais de interesse para as áreas de estudo.
No total, existem 18 (locais habitados), sendo a sua maioria pequenos montes ou lugares com uma ou duas habitações. De maior
dimensão populacional identificam-se 6 locais (Raposeira, Vila do Bispo, locais Pedralva, Budens, Figueira e Horta do Tabual).
Para a magnitude foi considerada (para cada aerogerador e para o parque como um todo) o levantamento dos locais habitados
com visibilidade sobre o projeto, de acordo com a bacia visual dos aerogeradores.
A significância de cada impacte, é obtida através da soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo:
- Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 7 valores;
- Significativos se a pontuação for superior a 5 e igual ou inferior a 6 valores;
- Pouco significativos se a pontuação for inferior ou igual a 4 valores;
- Inexistente/Nulo na ausência de impactes

Analise dos Resultados
Em termos paisagísticos, é nesta fase que os impactes de um projeto desta natureza, resultantes da introdução de elementos na
paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros elementos característicos dessa mesma paisagem, se refletem no
caráter e qualidade da paisagem em que se inserem. Há ainda a vertente de análise dos impactes, decorrentes do encobrimento
de ângulos de visibilidade pela interposição do aerogerador/apoio entre pontos estratégicos previstos para contemplar a
paisagem (cerros) e os horizontes a serem contemplados. A nível da leitura da paisagem do exterior para o interior (quando o
local do Parque Eólico funciona como ponto de focalização), a presença dos aerogeradores vai induzir a uma perda de valor cénico
natural da paisagem. No entanto, na envolvente próxima, existe uma considerável quantidade de aerogeradores que marcam a
paisagem, (a norte o Parque Eólico de Lagoa Funda - 6 Aerogeradores, a este o Parque Eólico da Picos Verdes I - 1 Aerogerador e
o Parque Eólico da Raposeira - 2 Aerogeradores), reduzindo assim o seu valor cénico atual.
De salientar, no entanto, que do ponto de vista paisagístico os aerogeradores são elementos de apreciação subjetiva. Atualmente
já se verifica a preocupação de se desenvolverem estudos de minimização do impacte a este nível, alterando a própria forma dos
aerogeradores, até mesmo a sua cor, de forma a possibilitar uma melhor integração paisagística.
Os resultados, que se apresentam na Tabela 22, permitem concluir que o efeito de intrusão visual decorrente da instalação dos
novos aerogeradores por si só, se incluem, maioritariamente, na classe de magnitude elevada e com significância (valor global do
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impacte). Desta forma, pode concluir-se que a presença do Parque Eólico originará impactes paisagísticos negativos, certos,
permanentes durante a vida útil do Projeto, mas recuperáveis, de elevada e moderada magnitude e reduzida significância.
O parque eólico de Picos Verdes II, tal como acontece na maioria dos Parques Eólicos (por se encontrarem geralmente nas áreas
mais elevadas e, portanto, mais expostos), cerca de 80% dos locais habitados existentes em análise na envolvente do Projeto terão
acessibilidade visual sobre o mesmo. Este valor é, geralmente na maioria dos Parques Eólicos, da ordem dos 100% sendo que,
neste caso, em muito contribui o facto do projeto se localizar numa zona de cumeada, uma vez que na sua envolvente também
existem outras cumeadas, esta área apresenta uma capacidade de absorção visual “Muito Elevada”. Desta forma, as povoações
existentes na envolvente mais próxima apresentam uma maior amplitude visual.
Os aerogeradores, apesar de se destacarem na leitura da paisagem, tornando o caráter da mesma mais gerido e menos natural,
não induzirão a uma elevada intrusão visual. Acresce o facto de, maioritariamente, as principais povoações com acessibilidade
visual sobre o Projeto se localizarem a uma distância superior a 3km onde os aerogeradores, ainda que visíveis, não são o elemento
dominante para a atenção do observador, (exceção para a povoação de Raposeira que se encontra sensivelmente a 2 Km). Hoje
em dia, estas povoações estão já familiarizadas com a ocorrência de aerogeradores no local de projeto e na envolvente,
nomeadamente os Parque Eólico da Picos Verdes I e II Parque Eólico de Lagoa Funda e o Parque Eólico da Raposeira.
As principais povoações com capacidade visual sobre o Parque Eólico localizam-se no quadrante sul da área de estudo, onde se
destacam as sedes de município Vila do Bispo, Raposeira Pedralva Figueira e Horta do Tabual. Existem outros locais com
visibilidade, mas que se resumem a pequenos núcleos de uma ou duas moradias. Como tal, considera-se o impacte negativo, de
magnitude elevada a moderada e com significância.
Desta forma, a análise efetuada foi a mais desfavorável para o Projeto, uma vez que não considerou uma série de fatores
atenuadores da capacidade visual dos potenciais observadores, como sejam a existência de barreiras visuais decorrente dos
diferentes usos do solo da envolvente e do próprio local de implantação do Projeto, a distância entre observador/objeto
observado, a acuidade visual dos potenciais observadores e as condições climatéricas adversas à visualização do Projeto que nesta
zona em particular é bastante significativa. Assim, considera-se que os resultados obtidos em termos de visualização do Projeto,
ainda que não indiciem impactes negativos significativos, estão sobrevalorizados.
Em comparação com os resultados obtidos no EIA, observa-se uma ligeira redução de Povoações com capacidade visual sobre os
aerogeradores.
Analisando a Tabela 20, existem locais sem qualquer visibilidade para os aerogeradores como é o caso de Budens e locais com
vista parcial para um ou dois aerogeradores como é o caso de Paredeiros, Cerro dos Mouros, Pedralva, Malhadas Velhas e Horta
do Tabual. Na fase anterior (EIA), com exceção de Budens todos os pontos potenciais tinham visibilidade para mais de 3
aerogeradores, devemos salientar que o número de aerogeradores era o dobro e a áreas de implantação mais alargada. No
entanto, apesar de se observar esta ligeira redução, tendo em conta as classes de magnitude, esta mantem-se igual em ambas as
fases de EIA e RECAPE, ou seja, elevada.
Quanto às ações geradoras de impactes para a fase de exploração, apresentadas na Tabela 22, verifica-se que ocorreram apenas
pequenas alterações no que diz respeito à magnitude, que no entanto, não é suficiente para alterar a significância, mantendo
assim as mesmas classes de significância que foram identificadas no EIA.
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SENTIDO

PROBABILIDADE

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

E

3

0

3

6

-

E

3

0

3

6

AG01

-

E

3

0

3

6

AG02

-

E

3

0

3

6

AG03

-

E

3

0

4

7

ACESSOS

-

E

3

0

1

4

+

E

3

0

3

6

+

E

3

0

4

7

FASE

-

IMPACTE

Impactes na estrutura da paisagem. Afetação de valores culturais,
naturais e presença humana. Tendo em consideração as áreas a
afetar (SUP3) e a perceção visual do local não alterará de forma
significativa as componentes estruturantes do território,
nomeadamente os solos, a hidrologia, o relevo e a geologia, mas
altera de forma significativa o caráter da Paisagem
Os impactes visuais na paisagem (Afetação da Paisagem) diretamente
relacionados com a alteração do valor cénico da mesma decorrente
da implantação do projeto. a bacia visual do projeto, grande parte da
área da bacia visual possui média qualidade visual e média
sensibilidade paisagística.

E

ÂMBITO INFLUENCIA

Tabela 22: Quadro síntese de impactes da paisagem.

A recuperação e integração paisagística da área afetada, permite
compatibilizar visualmente a infraestrutura com o meio em que se
inserem, nomeadamente os acessos novos e a zona de implantação
dos apoios.
Desativação do parque existente (7aerogeradores) com a reposição
das condições naturais do terreno que constituirá um impacte
positivo, com muito significado com reflexos na zona de influência
(bacia visual) da infraestrutura, desde que sejam executadas as
medidas de minimização adequadas, ou seja, que se retirem todas as
estruturas e se promova a renaturalização.

4.4.4.7 - FASE DE DESATIVAÇÃO
Este tipo de projetos prevê um período de vida útil de 20/25 anos, após o qual poderá haver necessidade da sua atualização ou
desativação. A avaliação de impactes da desativação do projeto foi analisada considerando duas etapas: os trabalhos de remoção
dos equipamentos e a existência da zona sem o projeto, após o desmantelamento. A fase de desmantelamento do repowering,
relacionada no caso concreto deste estudo com a remoção dos aerogeradores, envolverá a circulação de veículos, máquinas e
pessoas nesta área do parque. Tal como na fase de construção, os impactes são classificados de negativos, diretos, temporários,
reversíveis, mas de magnitude reduzida. Por sua vez, a remoção dos aerogeradores do local de implantação constituirá, em termos
de Paisagem, um impacte positivo, direto, permanente e de magnitude reduzida a moderada.
4.4.4.8 - IMPACTES CUMULATIVOS
Ao nível do descritor paisagem, consideram-se como impactes cumulativos aqueles resultantes de uma ação conjunta com os
outros parques existentes na vizinhança.
Uma vez que existem outros parques eólicos na envolvente da área de estudo (a norte o Parque Eólico de Lagoa Funda - 6
Aerogeradores, a este o Parque Eólico da Picos Verdes I - 1 aerogerador e o Parque Eólico da Raposeira - 2 Aerogeradores), e
dadas as características do projeto, considera-se que o projeto poderá contribuir para a ocorrência de efeitos cumulativos em
termos de um aumento ligeiro do impacte visual na paisagem por intrusão visual.
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No entanto, também se considera que o aumento será pouco significativo uma vez que se trata de substituição de 7 aerogeradores
de 70 metros por 3 aerogeradores relativamente maiores, 100 metros, com implantação prevista para um local relativamente
próximo dos aerogeradores existentes.
4.4.4.9 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES
Para a fase de construção e exploração, considera-se que as medidas estabelecidas no EIA e impostas pela DIA, aplicam-se de igual
modo ao Projeto de Execução. As referidas medidas serão incluídas nas Cláusulas Ambientais do caderno de encargos da
empreitada do Parque Eólico de Picos Verdes II e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra.
4.4.5 - PATRIMÓNIO
A intervenção arqueológica realizada no âmbito do RECAPE do repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, realizou-se ao
abrigo do Decreto da Presidência da República n.º 74/97, de 12 de Dezembro (ratifica a Convenção de Malta – documento
emanado pela União Europeia que visa a proteção a nível comunitário do património arqueológico); da Lei 107/2001, de 8 de
Setembro (Lei de Bases do Património Cultural), do Decreto-lei n.º 270/99 de 11 de Junho (Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos), com o aditamento de 10 de Novembro de 2000, da portaria n.º 395/2015 de 04 de Novembro; do Decreto-lei n.º
151-B/2013 de 31 de Outubro e respetivas alterações – Decreto-lei n.º47/2014 de 24 de Março e Decreto-lei n.º 179/2015 de 27
de Agosto –; da Portaria n.º 399/2015 de 05 de Novembro e do Decreto-lei n.º 164/14 de 04 de Novembro (Novo Regulamento
de Trabalhos Arqueológicos).
Refira-se, ainda, que a presente intervenção arqueológica foi realizada de acordo com a Circular “Termos de Referência para o
Descritor de Património Arqueológico”, editada em 10 de Setembro de 2004 pelo antigo Instituto Português de Arqueologia (IPA);
e, do Decreto-lei n.º 140/2009, de 15 de Junho (Regime Jurídico de Estudos Projetos e Obras em Património Classificado), sendo
devidamente autorizada pela Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), através do ofício S-2020/527300(C.S: 1444383),
datado de 01 de Julho de 2020.
4.4.5.1 - METODOLOGIA
Os trabalhos arqueológicos foram organizados em três etapas. A primeira etapa, promovida em gabinete, consistiu na recolha
exaustiva de todos os dados disponíveis sobre o projeto, no levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo
classificados ou em vias de classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados disponibilizadas pelas entidades oficiais no
domínio da proteção do património arquitetónico e arqueológico Direção Geral de Património Cultural (DGPC), Direção Regional
da Cultura do Algarve (DRCAlg) e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); na consulta do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Vila do Bispo, na pesquisa bibliográfica e documental e na análise toponímica e fisiográfica da cartografia. Foi ainda
contactado para a realização deste estudo o Dr. Ricardo Soares, do sector de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Bispo
(cuja colaboração agradecemos).
A segunda etapa caracterizou-se pela relocalização no terreno dos dados previamente recolhidos – com obtenção e confirmação
dos dados com recurso a GPS – e pela realização de prospeções arqueológicas sistemáticas, na área de implantação do projeto e,
seletivas, num perímetro exterior de 200 metros da AI, conforme o disposto no ponto 2.1 da Circular “Termos de Referência para
o Descritor de Património Arqueológico”, a fim de avaliar toda a zona inerente ao projeto. Paralelamente, aos trabalhos de
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prospeção arqueológica, procedeu-se a uma caracterização das condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes
unidades de observação:
Tabela 23: Visualização de Solos.
VISIBILIDADE
Má

DESCRIÇÃO
Intransponível ao percurso pedestre
Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. Facilita o percurso pedestre e a observação geral

Mista

do terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso pedestre e a observação

Média

de estruturas.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso pedestre e a observação

Boa

de materiais e estruturas.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho e lixo recente.

Solo Urbano

Observação de estruturas, mas superfície de solo original sem qualidade de observação

Aterro e escavações

Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido. Superfície de solo original
sem qualidade de observação.

Área Vedada

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno forte inclinação

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de desmatação

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre, a observação de estruturas e
materiais arqueológicos.

Por fim, a terceira e última etapa consistiu na compilação e análise de todos os dados adquiridos, na definição de Áreas de
Potencial Arqueológico (APA, 2009), e, na elaboração do respetivo relatório final dos trabalhos.
A metodologia aplicada na análise de impactes patrimoniais está diretamente dependente da forma como se caracterizou a
Situação de Referência.
Uma vez identificados, localizados e delimitados os valores patrimoniais existentes na área em estudo. Estes foram representados
numa base cartográfica georreferenciada, sendo avaliados sob a forma de incidência direta todos os valores e respetivas áreas de
proteção (Buffer 50m) que se encontram no interior e/ou a menos de 100 metros da área de implantação do projeto e de forma
indireta todos os valores patrimoniais sitos – total ou parcialmente – entre os 100 e os 500 metros, medidos a partir da área de
incidência direta do projeto.
Considerando impacte como toda a ação de alteração do meio dentro ou na envolvente de uma área de delimitação adequada de
uma determinada entidade patrimonial (AMADO REINO et al 2002; APA 2009:51-57; BRANCO 2014), tomamos por base os
seguintes critérios de avaliação:
•

Extensão (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo);
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•

Magnitude (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo);

•

Reversibilidade (Reversível/Irreversível);

•

Probabilidade de Ocorrência (Certo/Muito Provável/Possível/Pouco Provável).

Extensão: define a superfície afetada pelo impacte em relação à superfície estimada para a entidade patrimonial e sua envolvente;
Magnitude: indica a relação proporcional entre o tipo de ação e a entidade patrimonial em si, já que as consequências de uma
mesma ação não têm que ser iguais para diferentes tipos de sítios;
Reversibilidade: indica a duração do impacte e a possibilidade de reverter os efeitos negativos previstos, restituindo à ocorrência
patrimonial a sua situação prévia ao desenvolvimento da ação. Considera-se o impacte reversível quando as medidas de
minimização permitem a salvaguarda absoluta da integridade do bem, e da sua envolvente ambiental, e irreversível quando a
natureza do impacte torna impossível a sua preservação;
Probabilidade de Ocorrência: consiste na certeza de que uma determinada ação produzirá um impacte sobre o ponto estudado.
A conjugação de todos os critérios de avaliação de impacte seguiu o seguinte modelo de Matriz de Impactes (vide Tabela 24):

Tabela 24: Matriz de Impactes.
CRITÉRIO

VALOR DO CRITÉRIO

Extensão

Nulo (0)

Pontual (1)

Parcial (2)

Ampla (4)

Total (8)

Magnitude

Nulo (0)

Pontual (1)

Parcial (2)

Ampla (4)

Total (8)

Reversibilidade

Nulo (0)

-

Reversível (2)

Irreversível (4)

-

Probabilidade de Ocorrência

Nulo (0)

Reduzido (2)

Médio (4)

Elevado (8)

Muito Elevado (16)

Valor Patrimonial

Nulo (0)

Reduzido (1-2)

Médio (3-4)

Elevado (5-6)

Muito Elevado (7-8)

Incremento

0

7

13

29

49

Impacte

Não Afeta

Compatível

Moderado

Severo

Crítico

4.4.5.2 - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
4.4.5.2.1 - CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A área de estudo insere-se na denominada “Planície Litoral Ocidental”, que se estende ao longo de toda a ocidental faixa costeira
portuguesa. Com larguras entre os 5-15 Km e altitudes que não excedem os 150m, de inclinação suave para o oceano, com declives
na ordem dos 0,5 e os 1,5%.
Do ponto de vista altimétrico, a área em questão situa-se numa zona de baixa amplitude, apresentando uma variação altimétrica
de aproximadamente 16 m (cota máxima de cerca de 143 m e mínima de 127 m).
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Em termos geológicos a planície litoral corresponde a uma plataforma de abrasão marinha, talhada em rochas do Paleozóico,
coberta por uma camada de areias que raramente atinge os 10m de espessura. Na área em estudo afloram, assim, formações
litológicas distintas, datáveis entre o Carbónico e o Plio-Plistocénico. Merecendo particular destaque a Formação da Brejeira,
essencialmente constituída por turbiditos com características sedimentológicas variáveis de nordeste para sudoeste, mais
grauvacóides, em que a relação areia/argila vai gradualmente diminuindo. E, as areias e cascalheiras plio-plistocénicas da
plataforma litoral, constituídas por seixos bem rolados e que raramente superam os 10m de espessura.
A rede hídrica do local insere-se na bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve, designadamente na sub-bacia da Costa Sul, de que
se destacam como principais cursos de água: a ribeira de Vale de Barão e Bensafrim.
4.4.5.2.2 - ANÁLISE TOPONÍMICA

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada no interior e na periferia da área do projeto.
Através do levantamento toponímico é possível a identificação de designações com interesse, que reportam a existência de
elementos construídos de fundação antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na área em estudo, identificaram-se
maioritariamente topónimos associados com a utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.
De acordo com a Cartografia Militar Portuguesa (CMP), à escala 1:25000, foram analisados os seguintes topónimos (vide Tabela
25):

Tabela 25: Toponímia identificada no interior e nas imediações da AI (esc. 1:25 000).
DESIGNAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

CMP

Top. der. de Bordão? Local onde abundavam bordões? (MACHADO 2003:270). Bordão ou
Bordoal

açucena «planta bolbosa da família das Liliáceas, de flores brancas e perfumadas, também

601

conhecida por bordão-de-são-josé, cecém e lírio branco».
Top. Vila de Bispo. Também conhecida por Budens do Cabo. Ou de Budens pronuncia-se
localmente como o chamado u francês, de origem gaulesa, isto é céltica. Como se sabe os
“Celtas” invadiram o hoje Algarve bastantes séculos antes da era cristã. Budens poderá, então
derivar da raíz céltica budd-, que significa «vitória», talvez por um intermediário *Budensi(is). O
suf. -ens poderá indicar formação céltica ou terminação latina.
Budens

Outra hipótese pode sugerir o árabe bū dǡnis, mencionado na Toponímia Árabe de Portugal.

602

Significa à letra «pai de Dǡnis» e assim se designava uma família de notáveis muçulmanos do
ocidente da Península, alguns deles governadores da povoação que teve o seu nome durante
algum tempo: Alcácer Abī Dǡnis, hoje Alcácer do Sal; aqui com Alcácer, por se tratar de praça
forte; no Algarve sem esse elemento: se não era fortaleza, talvez fosse residência da família ou
de alguém ligado a esses magnates (MACHADO 2003:291).
Top. frequente do s. m. mosqueiro, der. de mosca (MACHADO 2003:1026) «lugar inçado de
Mosqueiro

moscas» ou espécie botânica ulmeiro «árvore de grande porte, com sâmaras quase sésseis,

601

pertencente à família das Ulmáceas, subespontânea e cultivada em Portugal, e também
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DESIGNAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

CMP

conhecida por mosqueiro, negrilho, olmeiro, olmo, ulmo, etc. (der. do latim ulmu- «olmo»+eiro).
Top. frequente do s. m. porto «sítio de uma costa ou de um rio onde os navios podem fundear;
ancoradouro; lugar onde se embarca e se desembarca, [fig.] refúgio, abrigo». Trata-se de um

Porto Fundo

topónimo composto provavelmente alusivo ao aspecto da paisagem local (MACHADO

602

2003:1201-1202).
Sinceira

Top. der. do latim salice-, «salgueiro», + -eira do (MACHADO 2003:1351).

601

Trata-se de um topónimo composto: Vale do s. m. vale « planície entre duas montanhas ou
Vale de Cavalos

colinas, largo trato de terra banhado por um rio» (MACHADO 2003:1454) + Cavalo do s. m. cavalo

601

(MACHADO 2003:380) .

O conjunto de topónimos coligido reforça principalmente as características naturais da área de estudo, assim como a utilização
humana de determinados espaços.
4.4.5.2.3 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA/DOCUMENTAL
A pertinência desta pesquisa não se esvazia de sentido, na medida que possibilita um enquadramento histórico/geográfico mais
abrangente, indiciando através de critérios de proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região em estudo
(BRANCO 2009:93-109).
Considerando a escala do presente projeto, verifica-se que o município de Vila do Bispo tem sido muito favorecido pela
investigação arqueológica, para o que contribuem quer a existência de sítios arqueológicos ou outros achados particularmente
notáveis.
No que concerne especificamente aos instrumentos de inventário patrimonial merece particular destaque o Levantamento
Arqueológico do Algarve e que integra o presente Município (GOMES & SILVA 1987).
Por seu turno, à escala local, sublinha-se a existência de um estudo monográfico intitulado “Budens. Concelho de Vila do Bispo.
Subsídios para a sua história” (FARRAIA & FARRAIA 1993).
São várias as estações arqueológicas reconhecidas nas imediações da área de estudo, estando essencialmente relacionadas com
jazidas paleolíticas que comprovam a ocupação humana durante a Pré-história antiga. De entre elas destacam-se, por motivos de
proximidade, a Lagoa de Budens (FARRAIA & FARRAIA 1993; CANINAS & SABROSA 2006), localizada sensivelmente a Este; a Lagoa
e Monte do Bordoal, situados a Sul da área de estudo; e a Lagoa do Mosqueiro, implantada a Oeste (MENDONÇA 2009).
Os vestígios arqueológicos de épocas posteriores, nomeadamente da Idade do Ferro, são praticamente nulos. Resumindo-se, na
área em análise, ao Cerro do Castelo e à Herdade do Arieiro Pedralva. De modo similar para o período romano merece principal
destaque os vestígios arqueológicos reconhecidos da villa de Boca do Rio (ALARCÃO 1988).
Chegados à Idade Média, a documentação torna-se naturalmente mais abundante, abrindo campo fértil não só à investigação
histórica como também sugerindo interessantes linhas de pesquisa à arqueologia, se bem que a correspondência entre a
informação proporcionada pelos documentos e os vestígios materiais dos sítios seja por enquanto praticamente nula. Além da
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alusão a pequenas ermidas dispersas pelas freguesias que compõem a área de estudo, as quais foram objeto de ampliações,
modernizações, alterações e, até mesmo, destruições. Merece aqui particular destaque o casal rústico da Figueira e o arqueossítio
das Areias.
Para o período Moderno e Contemporâneo, verifica-se igualmente um grande potencial considerando várias fortificações
costeiras, de que são exemplos o Forte da Boca do Rio e o Forte do Burgau, ambos localizados na freguesia de Budens.
Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma ocupação humana enquadrável seguramente
entre a Pré-história recente e a atualidade.
4.4.5.2.4 - PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO
A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos e outros valores patrimoniais já conhecidos visa uma melhor
compreensão das potencialidades da área de estudo. Contextualizando as potencialidades patrimoniais mediante o inventário dos
sítios localizados nas áreas mencionadas.
De acordo com a metodologia apresentada, no Município de Vila do Bispo pertencente ao distrito de Faro, foram documentados
onze (11) elementos patrimoniais classificados, quatro deles localizados na União de Freguesias de Vila do Bispo & Raposeira –
Ermida da N. Sr.ª da Guadalupe, Igreja Paroquial de Vila do Bispo, Menir de Aspradantes e o Conjunto de Menires (Pedra
Escorregadia, Casa do Francês, Amantes I, Amantes II e Cerro do Camacho) (vide Tabela 26).

Tabela 26: Listagem de Património Classificado e Em Vias de Classificação.

DESIGNAÇÃO

REGIME
PROTEÇÃO*

FREGUESIA

Vila do Bispo &

Ermida da N. Sr.ª da Guadalupe

MN

Fortaleza de Sagres (Torre e Muralhas de Sagres)

MN

Fortaleza do Belixe

AFETAÇÃO

DISTÂNCIA
PROJETO (M)

Nula

-

Sagres

Nula

-

IIP

Sagres

Nula

-

Fortaleza do Cabo de S. Vicente

IIP

Sagres

Nula

-

Forte da Boca do Rio

IIP

Budens

Nula

-

Forte do Burgau

IIP

Budens

Nula

-

Igreja Paroquial de Vila do Bispo

IIP

Nula

-

Menir de Aspradantes

IIP

Nula

-

Ruínas romanas da Boca do Rio

IIP

Nula

-

Raposeira

Vila do Bispo &
Raposeira
Vila do Bispo &
Raposeira
Budens
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REGIME

DESIGNAÇÃO

PROTEÇÃO*

Conjunto de Menires: Pedra Escorregadia; Casa do Francês;

EVC-IIP

Amantes I; Amantes II e Cerro do Camacho
Forte de N. Sr.ª da Guia da Baleeira

EVC

FREGUESIA

Vila do Bispo &
Raposeira
Sagres

AFETAÇÃO

DISTÂNCIA
PROJETO (M)

Nula

-

Nula

-

*Regime de Proteção: MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesse Público; IIM – Imóvel de Interesse Municipal; SIP – Sítio de
Interesse Público; .EVC – Em Vias de Classificação; ZEP – Zona Especial de Proteção.

Dos elementos patrimoniais classificados nenhum se localiza na área objeto de estudo, situando-se a uma distância considerável
do projeto, superior a 1000 metros, pelo que não é previsível a sua afetação.
4.4.5.2.5 - PATRIMÓNIO INVENTARIADO
Com base nos levantamentos patrimoniais consultados nomeadamente, o PDM do Município de Vila do Bispo e nas bases de
dados disponibilizadas pelas Entidades de Tutela no domínio da proteção do Património Arquitetónico e Arqueológico, foi
considerado um universo de 273 elementos patrimoniais inventariados.
Foram assim considerados para o município objeto deste estudo: 223 elementos patrimoniais de natureza arqueológica e, 50
elementos patrimoniais de carácter arquitetónico (vide Figura 23):
273

Sítios Inventariados

300
223
Arqueológico
200

Arquitectónico

50

Total

100
0

Figura 23: Património no Município de Vila do Bispo.

Dada a localização do projeto, nos limites administrativos entre a União de Freguesias de Vila do Bispo & Raposeira e a Freguesia
de Budens, o Descritor de Património tomou em consideração os seguintes elementos patrimoniais Inventariados (vide Tabela
27):
Tabela 27: Listagem de Património Inventariado na União de Freguesias de Vila do Bispo & Raposeira.
DESIGNAÇÃO

"L' Annonciation" (1742)

CÓDIGO SÍTIO

29340

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

-

Indireta
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DESIGNAÇÃO

CÓDIGO SÍTIO

"Redoutable" (1759)

23011

"Vasco Martinno" (1883)

29483

A-de-Marinho

18967

Abrigo do Zavial

17708

Alcaria 2

722

Alcaria 3

723

Alcaria 4

724

Alcaria 5

725

Alcaria do Melão I

17699

Alcaria do Melão II

17700

Alcarias do Casal

7073

Alinhamento de Marmeleiro

2548

Amantes

1753

Areias

18597

Barranco da Murração

27774

Cabo de São Vicente - Canhão 2

28678

Câmara Municipal de Vila do Bispo

IPA.00022398

Casa do Infante

IPA.00001214

Castelejo

3522

Cerro da Atalaia

25360

Cerro dos Corvos

15327

Currais da Figueira

1471

Currais da Granja

3917

Fonte Velha

4368

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta
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DESIGNAÇÃO

Fonte dos Monteiros

17693

Forte do Zavial

18214

Gasga

1

CÓDIGO SÍTIO

533

Hospital de Vila do Bispo

IPA.00021018

Igreja de N. Sr.ª da Conceição

IPA.00002899

Igreja de N. Sr.ª da Encarnação

IPA.00001243

Ingrina

7068

Ingrina

3063

Ingrina (Necrópole de)

1275

Ladeiras

529

Ladeiras I

17701

Ladeiras II

17702

Ladeiras III

17703

Ladeiras IV

17705

Ladeiras V

17706

Lagareta da Ermida de Guadalupe

17805

Lago do Bordoal

17710

Lagoa Funda 1

13641

Lagoa Funda 2

17691

Lomba da Góia

20396

Marreiros

1529

Menir de Bemparece

1290

Menir de Guadalupe

17811

Menires de Milrei

357

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

630

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta
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2
3

CÓDIGO SÍTIO

Menires do Padrão

728

Milrei

3062

Milrei 1

1403

Milrei 2

1404

Mirouço

714

Mirouço 1

2547

Mirouço 2

3059

Moinho Velho

7070

Monte da Igreja

3150

Monte da Pedra Branca

727

Monte de Santo António

18598

Monte do Francês

584

Monte dos Remédios

3057

Mosqueiro 1

17688

Mosqueiro 2

17690

Naufrágio (1544)

29309

Padrão 1

712

Padrão 3

3058

Pena Furada

27796

Ponta da Torre

18436

Povoado do Marmeleiro

1552

Praia da Barriga

12783

Praia da Cordama

2750

Praia do Barranco 1

28598

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

146

Indireta

40

Direta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta
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DESIGNAÇÃO

CÓDIGO SÍTIO

Praia do Barranco 2

28599

Praia do Zavial

15826

Raposeira

360

Ruínas da Raposeira

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta
Indireta

12801

Santo António

760

Santo António de Cima

10922

Selanitos

1402

Sepultura da Pedra Escorregadia

7488

Serra da Borges

17698

Serra da Borges - Nordeste

27812

Torre de Aspa

18610

Vale de Gato de Cima I

3065

Vale do Gato de Cima II

640

Vila do Bispo

561

Vila do Bispo - Ponte

18611

Vila do Bispo - Silo

713

Zavial

18599

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

-

Indireta

Do total de Património Inventariado, 66 (sessenta e seis) elementos patrimoniais localizados na Freguesia de Budens, o Descritor
de Património considerou, com base no critério de proximidade geográfica, 2 (dois) elementos patrimoniais de natureza
arqueológica (vide Tabela 28).
Tabela 28: Listagem de Património Inventariado na Freguesia de Budens.
DESIGNAÇÃO

CÓDIGO SÍTIO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

Adreneira

1479

-

Indireta

Alcaria do Pocinho

5507

-

Indireta
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DESIGNAÇÃO

CÓDIGO SÍTIO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

Alcarias de Figueira

718

-

Indireta

Almadeninha

3032

-

Indireta

Almadeninha

909

-

Indireta

Altos da Raposeira

15891

-

Indireta

Andorinha 1

17686

-

Indireta

Andorinha 2

17687

-

Indireta

Areias

5941

-

Indireta

Atalaia 2

720

-

Indireta

Barradinha

7069

-

Indireta

Boca do Rio

18210

-

Indireta

Boca do Rio 1

23870

-

Indireta

Boca do Rio 2

23871

-

Indireta

Boca do Rio 3

23873

-

Indireta

Budens

721

-

Indireta

Budens 1

2997

-

Indireta

Budens 2

2998

-

Indireta

Burgau

719

-

Indireta

Cabanas Velhas - Burgau

25828

-

Indireta

Canhão do Forte da Figueira

22264

-

Indireta

IPA.00011753

-

Indireta

Carriços

1284

-

Indireta

Cerro da Canela 1

27787

-

Indireta

Cerro da Canela 2

30923

-

Indireta

Cerro das Alfarrobeiras

1250

-

Indireta

Capela de Santo António
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4

5

CÓDIGO SÍTIO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

Cerro do Castelo

4026

-

Indireta

Cerro do Castelo (Necrópole)

1224

-

Indireta

Ermida de São Lourenço

18609

-

Indireta

Figueira

1020

-

Indireta

Figueira

3069

-

Indireta

Figueira

20427

-

Indireta

Figueira (Necrópole)

1278

-

Indireta

Figueira 2

715

-

Indireta

Foia do Carro - Budens

23498

-

Indireta

Foia do Carro 1

17682

-

Indireta

Foia do Carro 2

17684

-

Indireta

Forte de Santa Cruz da Figueira

18213

-

Indireta

Herdade do Arieiro Pedralva

1272

-

Indireta

Igreja de N. Senhora de Fátima

IPA.00025967

-

Indireta

Igreja de São Sebastião

IPA.00024141

-

Indireta

Lagoa de Budens

29112

1770

Indireta

Marco geodésico da Figueira

20438

-

Indireta

Monte Amaro

18961

-

Indireta

Monte Ferragudo

27777

-

Indireta

Monte de Azureque

13644

-

Indireta

Monte do Bordoal

27819

860

Indireta

Monte do Forte/Almádena (Fortaleza de)

711

-

Indireta

Monte dos Medos

4503

-

Indireta

Morgados

3764

-

Indireta
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CÓDIGO SÍTIO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

Nossa Senhora de Guadalupe

12808

-

Indireta

Océan (1759) - Salema

21326

-

Indireta

Ponta Ruiva

23484

-

Indireta

Ponta de Almádena

25829

-

Indireta

Ponta de São Lourenço

7071

-

Indireta

Ponta do Burgau

18614

-

Indireta

Praia da Cabana Velha

27782

-

Indireta

Praia da Figueira

22262

-

Indireta

Quinta da N. Sr.ª da Guadalupe

12817

-

Indireta

Ribeira de Almádena

1271

-

Indireta

Salema

716

-

Indireta

Santo António

907

-

Indireta

Torre de Budens

18612

-

Indireta

Vale Boi

13640

-

Indireta

Vale de Boi

3622

-

Indireta

Vale do Oiro

1308

-

Indireta

No que concerne ao Projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II refira-se que nenhum dos elementos patrimoniais
inventariados se localiza no interior da Área de Incidência Direta do projeto (vide Peça desenhada 21, em Peças Desenhadas).
Refira-se que ainda que do total de Património Inventariado, apenas 2 (dois) dos elementos patrimoniais se localizam nas
proximidades da AI do projeto, a uma distância inferior a 500 metros.
4.4.5.2.6 - PATRIMÓNIO NÃO CLASSIFICADO
Consideram-se elementos patrimoniais não classificados todos os vestígios de interesse patrimonial não inventariados nas bases
de dados das Entidades de Tutela no domínio da proteção do Património Arquitetónico e Arqueológico e/ou nas listagens
enquadradas em PDM. Neste sentido, entendem-se por elementos patrimoniais Não Classificados, todos os vestígios identificados
no decurso dos trabalhos de campo, passíveis de valor patrimonial, e eventuais indícios de interesse arqueológico.
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DETEÇÃO REMOTA E FOTOINTERPRETAÇÃO
A Deteção Remota (DR) consiste em um processo para a aquisição da informação, através de sensores remotos, sobre fenómenos
ou objetos que ocorrem na superfície da terra. Sendo estas informações conseguidas através de um sensor de radiação
eletromagnético colocado acima desta superfície (Encarnação, s.d; Meneses et al 2012; Richards e Jia 1999). No que se refere à
sua aplicabilidade em Arqueologia, a DR é utilizada para visualizar, assinalar e identificar vestígios arqueológicos e/ou patrimoniais
de modo não intrusivo (Câmara et al 2017), recorrendo-se à manipulação e observação de imagens aéreas adquiridas por Satélite,
naves tripuladas e não tripuladas - VANTS, mas também por outros métodos como a magnetometria e a resistividade (Encarnação,
s.d).
Em relação aos elementos patrimoniais refira-se que os sítios são reconhecidos na fotografia aérea por quatro formas:
•

Construções positivas;

•

Terraplanagens;

(2006)

(2007)

(04/2011)

(09/2011)

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 116 DE 142

RELATÓRIO BASE

(2013)

(2014)

(2018)

(2019)

Área do projeto – imagens aéreas da obtidas entre 2006 e 2019 (Google Earth©)
•

Marcas no solo, e;

•

Marcas de plantação.

Por último, saliente-se que as informações obtidas a partir da observação e análise, carecem de trabalhos de campo que permitam
comparar os dados obtidos com a realidade.
No âmbito do presente estudo, o Descritor de Património recorreu à consulta de imagens aéreas da plataforma Google Earth©,
ortofotos obtidas por voos aerofotogramétricos entre 1995 e 2018 e à consulta de imagem aérea histórica obtida em 1987
(Direção Geral do Território).
No que concerne à informação obtida pela plataforma Google Earth ©, os trabalhos consistiram na observação dos vários
levantamentos realizados, entre 2006 e 2019, no sentido de assinalar e monitorizar vestígios e/ou estruturas ocultas pela
vegetação e que, num determinado período de tempo, ficaram a descoberto em resultado de incêndios e/ou ações de
reflorestação.
Já a análise de dados aerofotogramétricos com informação Infravermelho Próximo (NIR), os objetivos delineados tiveram por
princípio não só a reavaliação dos dados anteriores, mas também a observação e análise de eventuais anomalias na vegetação,
muitas vezes associadas a vestígios arqueológicos ocultos no solo. Concomitantemente foram também considerados pela DR as
referências bibliográficas e elementos patrimoniais reconhecidos na Área de Estudo, de modo a verificar o comportamento da
vegetação existente e sua evolução ao longo da baliza cronológica disponível, entre 1995-2019.
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(1995)

(2004-2006)

Área do projeto – ortofotos de Infravermelho Próximo – NIR (DGT)
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4.4.5.2.7 - INDÍCIOS E ÁREAS DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
Definem-se como Indícios de interesse ou Áreas de Potencial arqueológico os locais que sugerem a possível existência de uma
ocupação antiga, através da identificação superficial de vestígios materiais e/ou plasmados nas referências documentais, e que
não foram confirmados no decurso do trabalho de campo (BRANCO 2014).
A conjugação dos vários elementos coligidos no decurso da elaboração da presente Situação de Referência – pesquisa
documental/bibliográfica, elementos patrimoniais documentados na envolvência e interior da área de implementação do
presente projeto, etc. – levam o Descritor de Património a considerar que a área de implementação do projeto possui um potencial
arqueológico de valor Muito Elevado.
O potencial atribuído poderá relacionar-se eventualmente com uma ocupação antiga da paisagem, dada a elevada presença de
vestígios arqueológicos enquadráveis no Pré-história recente, ainda que não se descure a possibilidade de surgirem outros
vestígios de outras cronologias.
Paralelamente, o cruzamento dos dados obtidos entre a observação de imagens satélite e a análise cartográfica apenas permitiu
o reconhecimento de 1 (um) elemento arquitetónico de características vernaculares – 08-Monte de Vale de Ferreiros.

(2007)

(2018)

Figura 24: Elemento arquitetónico de características vernaculares – 08-Monte de Vale de Ferreiros.

No que concerne a eventuais “anomalias” na vegetação, o Descritor de Património não assinala quaisquer indícios desta natureza
que possam sugerir a presença de vestígios arqueológicos ocultos no solo.

4.4.5.2.8 - AÇÕES DE PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA
Na área de implantação de projeto, bem como, em um perímetro exterior, de 200 metros, procedeu-se à realização de trabalhos
de prospeção arqueológica.
Os trabalhos de prospeção arqueológica não permitiram uma total aferição dos impactes no solo. Sendo a área classificada em
termos de visibilidade, por solos de tipo “Visibilidade Má”, “Visibilidade Mista” e por áreas de “Visibilidade Boa” (vide Peça
desenhada 22, em Peças Desenhadas).
Ainda que não tenha sido possível uma correta avaliação da área de implantação do projeto, dada a fraca qualidade de observação
dos solos, os trabalhos possibilitaram além da relocalização de Elementos Patrimoniais Inventariados a identificação de um
possível elemento patrimonial Não Inventariado, de natureza arqueológica.
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4.4.5.2.9 - PATRIMÓNIO NÃO INVENTARIADO
Consideram-se elementos patrimoniais não inventariados todos os vestígios de interesse patrimonial que não constam nas bases
de dados das Entidades de Tutela no domínio da proteção do Património Arquitetónico e Arqueológico e/ou nas listagens
enquadradas em PDM. Neste sentido, entendem-se por elementos patrimoniais Não Inventariados, todos os vestígios
identificados no decurso dos trabalhos de campo, passíveis de valor patrimonial, e eventuais indícios de interesse arqueológico.
Refira-se que no decurso dos trabalhos de prospeção arqueológica foi identificado na envolvência e o interior da AI do projeto um
conjunto de elementos patrimoniais Não Inventariados suscetíveis de interesse patrimonial (vide Tabela 29).
Tabela 29: Listagem de Património Não Inventariado identificado na Área de Estudo.
DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

6

Marcos de Apoio Topográfico de Vale Ferreiros

136

Indireta

7

Monte da Moita do Gancho

450

Indireta

8

Monte de Vale de Ferreiros

195

Indireta

9

Charca 1 do Monte da Sinceira

270

Indireta

10

Charca 2 do Monte da Sinceira

250

Indireta

Por fim, de acordo com o Descritor de Património saliente-se o redimensionamento de um (1) indício de potencial arqueológico e
a identificação de um outro, em zona de visibilidade reduzida. Ambos os Indícios estão localizados na Área de Estudo do projeto
(vide Tabela 30).
Tabela 30: Listagem de Indícios de Potencial Arqueológico.
DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA PROJETO

ÁREA INCIDÊNCIA

11

Mancha de Ocupação de Mosqueiro

0

Direta

12

Restos de malacofauna – Concheiro (?)

0

Direta

4.4.5.2.10 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO PONTO DE VISTA PATRIMONIAL
A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais, documentadas na Situação de Referência, com vista à hierarquização da sua
importância científica e patrimonial, seguiu determinados critérios que consideramos preponderantes, analisados
comparativamente em diferentes escalas espaciais e tipologias (AMADO REINO et al 2002; BARREIRO MARTÍNEZ 2000; REAL &
BRANCO 2009: 15-19; APA 2009:51-57), que passamos a evidenciar:
a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel:
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- Importância; Representatividade; Singularidade; Complementaridade.
b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel:
- Estado de Conservação; Vulnerabilidade; Grau de Proteção Legal; Grau de Reconhecimento Social e Científico.
A conjugação de todos os critérios apresentados, que individualmente possuem um valor específico, permite-nos a atribuição de
um Valor Patrimonial sobre os imóveis identificados (vide Tabela 31).
Tabela 31: Classificação do Valor Patrimonial
VALOR PERCENTUAL

VALOR PATRIMONIAL (QUALITATIVO)

0-20%

Sem VP

>20%-40%

Reduzido

>40%-60%

Médio

>60%-80%

Elevado

>80%-100%

Muito Elevado

Tabela 32: Síntese de Avaliação Patrimonial
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

IMPORTÂNCIA

REPRESENTATIVIDADE

SINGULARIDADE

COMPLEMENTARIDADE

CONSERVAÇÃO

VULNERABILIDADE

PROTECÇÃO LEGAL

RECONHECIMENTO SOCIAL

VALOR PATRIMONIAL

AVALIAÇÃO (1)

1 Lago do Bordoal

ME

E

RA

E

A

E

R

R

83,33%

2 Mosqueiro 1

ME

E

RA

E

A

E

R

R

83,33%

3 Mosqueiro 2

ME

E

RA

E

A

E

R

R

83,33%

4 Lagoa de Budens

ME

E

RA

E

A

E

R

L

80,55%

5 Monte do Bordoal

ME

E

RA

E

A

E

R

R

83,33%

6 Marcos de apoio topográfico de Vale de Ferreiros

R

R

F

R

A

R

A

L

45,71%

7 Monte da Moita do Gancho

R

R

F

R

A

R

A

L

45,71%

DESCRITOR
IDENTIFICAÇÃO
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AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

IMPORTÂNCIA

REPRESENTATIVIDADE

SINGULARIDADE

COMPLEMENTARIDADE

CONSERVAÇÃO

VULNERABILIDADE

PROTECÇÃO LEGAL

RECONHECIMENTO SOCIAL

VALOR PATRIMONIAL

AVALIAÇÃO (1)

8 Monte de Vale de Ferreiros

R

R

F

R

A

R

A

L

45,71%

9 Charca 1 do Monte de Sinceira

R

R

F

R

A

R

A

L

45,71%

10 Charca 2 do Monte de Sinceira

R

R

F

R

A

R

A

L

45,71%

DESCRITOR
IDENTIFICAÇÃO

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) /
Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) / Frequente (F) / Nula (N), Complementaridade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média
(M) / Reduzida (R) / Nula (N), Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco Alterado (P) / Alterado (A) / Quase Destruído (Q) / Destruído (D), Vulnerabilidade: Elevada
(E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau de Proteção Legal: Nacional (N), Regional (R), Local (L), Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico:
Reconhecido (R) / Local (L) / Desconhecido (D), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R).

No que se refere especificamente a Indícios Arqueológicos, procuramos ponderar o potencial arqueológico com base nos critérios
de valoração patrimonial sugeridos recentemente (BRANCO 2014):
a)

Critérios de Indícios arqueológicos:
- Densidade de Ocupação; Representação Espacial; Densidade de Material; Antropização Envolvente;

Credibilidade do Registo.

Tabela 33: Síntese de Avaliação Patrimonial – Indícios Arqueológicos.
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

DENS. OCUPAÇÃO

REPRESENTAÇÃO

DENS. MATERIAL

ANTROPIZAÇÃO

CREDIBILIDADE

VALOR POTENCIAL

AVALIAÇÃO (1)

11

Mancha de Ocupação de Mosqueiro

B

A

F

E

B

ME

12

Restos de malacofauna – Concheiro (?)

D

M

F

E

D

M

DESCRITOR

IDENTIFICAÇÃO

(1) Densidade de Ocupação: Indeterminado (D), um período cronológico (C), dois períodos cronológicos (B), três ou mais períodos cronológicos
(A), Representação Espacial: Ampla (A) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Densidade de Material Ampla (A), Frequente (F), Local (L), Nula (N),
Antropização Envolvente: Muito Elevada (ME), Elevada (E), Média (M), Reduzida (R), Nula (N), Credibilidade do Registo: Várias Fontes (A), três
fontes (B), duas fontes (C), uma fonte (D) , Valor Potencial: Muito Elevado (ME), Elevado (E), Médio (M), Reduzido (R).
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4.4.5.3 - IMPACTES PATRIMONIAIS
Com base na Situação de Referência enunciada, supomos que a execução do presente projeto terá a seguinte afetação sobre os
elementos patrimoniais identificados (vide Tabela 34).
Tabela 34: Localização e Caracterização da Situação de Referência face ao Projeto

DESCRITOR

DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA (M)

DISTÂNCIA BUFFER

INCIDÊNCIA

(50M)

1

Lagoa do Bordoal

630

580

Indireta

2

Mosqueiro 1

146

96

Indireta

3

Mosqueiro 2

40

0

Direta

4

Lagoa de Budens

1770

1720

Indireta

5

Povoado do Monte do Bordoal

860

810

Indireta

6

Marcos de Apoio Topográfico de Vale Ferreiros

136

86

Indireta

7

Monte da Moita do Gancho

450

400

Indireta

8

Monte de Vale Ferreiro

195

145

Indireta

9

Charca 1 do Monte da Sinceira

270

220

Indireta

10

Charca 2 do Monte da Sinceira

250

210

Indireta

11

Mancha de Ocupação do Mosqueiro

0

0

Direta

12

Restos de malacofauna – Concheiro(?)

0

0

Direta

Os resultados apurados revelam que dos elementos patrimoniais identificados 25% poderão ser sujeitos a impacte de tipo Severo
– EP 03, EP 11 e EP12 – e 33,33 % poderão ser sujeitos a impacte de tipo Moderado – EP 02, EP 06 e EP 08 – dado situarem-se em
Área de Incidência Indireta e/ou sua envolvente imediata (<200m).
Em contrapartida, os restantes, 41,67%, elementos patrimoniais serão aquando a implementação do atual projeto sujeitos a
impacte de tipo Compatível.
Finalmente, procurou-se fazer a distinção entre os impactes que poderão ocorrer durante as várias fases do projeto:
4.4.5.3.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO
O potencial de afetação sobre a Situação de Referência documentada encontra-se essencialmente presente no decurso da fase
inicial da empreitada de construção, a partir de ações como sejam a instalação do estaleiro, a abertura de caminhos de acesso, a
desmatação e circulação de pessoas e maquinaria, a par de ações de revolvimento e remoção de solos (BRANCO 2014:21).
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Neste sentido e de acordo com a Síntese Matricial de Impactes, apresentada na Tabela 35, considera-se que a execução do
presente projeto poderá ter impactes significativos sobre os Elementos Patrimoniais n.º 1 – Lagoa do Bordoal; n.º2 – Mosqueiro
1; e, n.º 3 - Mosqueiro 2, englobados pela Mancha de Ocupação do Mosqueiro – EP 11; e sobre o Indício de Potencial Arqueológico
n.º 12 – Restos de malacofauna/Concheiro(?).
Tabela 35: Síntese Matricial de Impactes.
IMPACTES PATRIMONIAIS

EFEITO

ACUMULAÇÃO

MOMENTO

EXTENSÃO

MAGNITUDE

REVERSIBILIDADE

PROB. OCORRÊNCIA

VALOR PATRIMONIAL

DURAÇÃO

1

Lagoa do Bordoal

P

I

S

L

PO

PO

R

R

ME

T

M

2

Mosqueiro 1

P

I

S

M

P

P

I

M

ME

T

M

3

Mosqueiro 2

N

D

S

C

A

A

I

ME

ME

P

SE

4

Lagoa de Budens

P

I

S

L

N

N

R

N

ME

T

CO

5

Povoado do Monte do Bordoal

P

I

S

L

N

N

R

N

ME

T

CO

N

I

S

M

PO

PO

R

R

M

T

CO

DESCRITOR

6

Marcos de Apoio Topográfico de Vale
Ferreiros

IMPACTE

IDENTIFICAÇÃO

SINAL

AVALIAÇÃO (1)

7

Monte da Moita do Gancho

P

I

S

M

N

N

R

N

M

T

CO

8

Monte de Vale Ferreiro

P

I

S

M

N

N

R

N

M

T

CO

9

Charca 1 do Monte da Sinceira

P

I

S

M

N

N

R

N

M

T

CO

10

Charca 2 do Monte da Sinceira

P

I

S

M

N

N

R

N

M

T

CO

11

Mancha de Ocupação do Mosqueiro

N

D

S

C

A

A

I

ME

ME

P

SE

12

Restos de Malacofauna / Concheiro (?)

N

D

S

C

P

P

I

E

M

P

M

(1) Sinal: Positivo (P) / Negativo (N), Efeito: Direto (D) / Indireto (I), Acumulação: Secundário (S) / Cumulativo (C); Momento: Curto (C) /
Médio (M) / Longo (L); Extensão: Total (T) / Ampla (A) / Parcial (P) / Pontual (PO) / Nulo (N), Magnitude: Total (T) / Ampla (A) / Parcial (P) /
Pontual (PO) / Nulo (N), Reversibilidade: Nulo (N) / Reversível (R) / Irreversível (I), Probabilidade de Ocorrência: Muito Elevado (ME) / Elevado
(E) / Médio (M) / Reduzido (R) / Nulo (N), Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R) / Nulo (N), Duração:
Permanente (P) / Temporário (T), Impacte: Crítico (C) / Severo (S) / Moderado (M) / Compatível (CO) / Não Afeta (NA).

Paralelamente recordamos que na Área de Incidência Direta do Projeto, classificada de Potencial Arqueológico Muito Elevado,
poderão incorrer, eventualmente, impactes significativos sobre elementos patrimoniais ocultos no solo. Na medida que não se
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descura a possibilidade de surgirem, no âmbito desta fase, vestígios arqueológicos relacionáveis com estruturas e/ou depósitos
estratigráficos de interesse patrimonial.
4.4.5.3.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO
Aquando esta fase, os impactes provocados pelo projeto já terão recaído sobre o solo da área de incidência direta bem como
sobre os elementos patrimoniais identificados. Contudo e no que concerne a AID do projeto e na eventualidade do aparecimento
de elementos patrimoniais integráveis no presente projeto poder-se-á considerar a existência dos seguintes impactes negativos a
quando esta fase:
a)

Alteração do enquadramento paisagístico;

b)

Perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais;

c)

Deterioração pela proximidade das infraestruturas do projeto;

d)

Obras de manutenção que impliquem desmatação e/ou revolvimento de solos.
4.4.5.3.3 - FASE DE DESATIVAÇÃO

Neste momento é impossível avaliar de modo preciso os impactes a que os elementos patrimoniais estarão sujeitos aquando a
implementação desta fase. Neste sentido, recomendamos que aquando a previsão da remoção das infraestruturas existentes,
sejam revistas todas as ações do projeto e a sua relação com os valores patrimoniais documentados.
4.4.5.3.4 - POTENCIAIS IMPACTES PATRIMONIAIS CUMULATIVOS DO PROJETO
No que concerne a identificação de potenciais impactes cumulativos do projeto, refira-se que se desconhece a previsão de
quaisquer projetos complementares ou subsidiários. Pelo que os impactes considerados pelo atual projeto sobre a Situação de
Referência documentada são tidos como Secundários.
4.4.5.4 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Denominam-se por medidas de mitigação, todas as propostas ou disposições de tipo normativo, assim como as intervenções ativas
concretas, que se consideram como necessárias para evitar, prever, mitigar, compensar ou restituir os efeitos negativos de um
impacte, bem como as possíveis alternativas existentes às condições inicialmente previstas no projeto (BRANCO 2014).
No que concerne ao projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II apresenta-se algumas medidas de mitigação de
impacte patrimonial de carácter geral (vide Tabela 36).
Tabela 36: Síntese de Medidas de Minimização de carácter geral.
TIPO
Preventivo

DESCRIÇÃO
Prospeção Arqueológica Sistemática
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TIPO

DESCRIÇÃO
Sinalização de todas as ocorrências patrimoniais
Acompanhamento Arqueológico

Outras

Considerar a eventual necessidade de criação de um banco de reserva de espólio arqueológico.

Propõem-se, como medidas de mitigação de carácter generalizado – essencialmente cautelar – a realização de prospeção
arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas em que a visibilidade não permitiu a sua realização. Paralelamente,
recomenda-se que previamente a qualquer ação com afetação no solo dever-se-á proceder à sinalização das ocorrências
patrimoniais localizadas na Área de Incidência Direta, de modo, a evitar quaisquer impactes incorridos sobre o Património e a
preservar preferencialmente as ocorrências patrimoniais in situ, salvo exceções devidamente fundamentadas pelo Arqueológo
Responsável pelos Trabalhos Arqueológicos junto das Entidades de Tutela.
Como medida de mitigação de carácter generalizado propõe-se o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações
que impliquem movimentações de terras, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de caminhos, de modo a colmatar as lacunas de conhecimento, no que concerne ao eventual
aparecimento de vestígios arqueológicos.
Assim como se recomenda a eventual necessidade de criação de um banco de reserva de espólio arqueológico resultante dos
trabalhos previstos.
Além destas medidas, de carácter generalizado, o Descritor recomenda um conjunto de medidas de carácter específico paliativas
a implementar na fase de construção do projeto.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme mencionado nos pontos 4.4.5.3.1 e 4.4.5.4, considera-se recomendável que o presente projeto seja objeto de um
conjunto de medidas de mitigação de tipo preventivo: Prospeção Arqueológica Sistemática; Sinalização prévia de todos os
Elementos Patrimoniais, e; Acompanhamento Arqueológico, em todas as operações que envolvam escavação, desaterro e/ou
movimentação de terras.
Além destas medidas, de carácter generalizado, o Descritor recomenda que os Elementos Patrimoniais suscetíveis de impacte de
tipo Moderado a Severo, sejam objeto de um conjunto de medidas de carácter específico de tipo Preventivo e Paliativo,
designadamente: a Sinalização do elemento patrimonial (perímetro de segurança de 50 m), e; a realização de Sondagens
Arqueológicas de caracterização prévia nas proximidades de Elementos Patrimoniais de natureza arqueológica e/ou no interior
das Áreas de Potencial Arqueológico.
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Tabela 37: Síntese de Medidas de Minimização de carácter específico a aplicar em Elementos Patrimoniais objeto de Impacte Moderado a
Severo, a aplicar em Fase de Construção.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
DESCRITOR
PATRIMÓNIO

DESIGNAÇÃO

(CARÁCTER ESPECÍFICO)

COMPONENTE
(PROJETO)
FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO

TIPO

DESCRIÇÃO

Sinalização do elemento patrimonial. Criação de
um perímetro de salvaguarda.
1

Lagoa do Bordoal

Vala de Cabos

Construção

Preventivo

Levantamento gráfico, fotográfico exaustivo e
memória descritiva;
Realização de Sondagens Arqueológicas Prévias à
abertura mecânica.
Sinalização do elemento patrimonial. Criação de
um perímetro de salvaguarda.

2

Mosqueiro 1

Vala de Cabos

Construção

Preventivo

Levantamento gráfico, fotográfico exaustivo e
memória descritiva;
Realização de Sondagens Arqueológicas Prévias à
abertura mecânica.
Sinalização do elemento patrimonial. Criação de
um perímetro de salvaguarda.

AG 02
3

Mosqueiro 2

Construção

Preventivo

Vala de Cabos

Levantamento gráfico, fotográfico exaustivo e
memória descritiva;
Realização de Sondagens Arqueológicas Prévias à
abertura mecânica.

11

Mancha de Ocupação
de Mosqueiro

Vala de Cabos

Construção

Preventivo

Realização de Sondagens Arqueológicas Prévias à
abertura mecânica.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
DESCRITOR

DESIGNAÇÃO

PATRIMÓNIO

(CARÁCTER ESPECÍFICO)

COMPONENTE
(PROJETO)
FASE DE
IMPLEMENTAÇÃO

TIPO

DESCRIÇÃO

Desmatação e Limpeza do Indício de Potencial
Arqueológico.
Levantamento gráfico, fotográfico exaustivo e
memória descritiva.
Restos de malacofauna

12

– Concheiro (?)

Vala de Cabos

Construção

Preventivo

Sinalização do elemento patrimonial. Criação de
um perímetro de salvaguarda.
Realização de Sondagens Arqueológicas Prévias à
abertura mecânica (Eventual)
Salvaguarda dos elementos através da sua
integração no projeto.

Por fim, no que concerne ao Indício de Potencial Arqueológico – EP n.º12 – Restos de malacofauna/Concheiro(?), o Descritor de
Património recomenda que após a desmatação e realizada a prospeção arqueológica sistemática da área identificada se proceda
a uma correta reavaliação do local.
Salvaguardando ainda que a identificação de eventuais elementos arquitetónicos, suscetíveis de afetação direta, poderão ser
igualmente objeto de medidas de carácter específico de tipo Correção e Recuperação, nomeadamente a limpeza e registo do
elemento patrimonial e/ou a eventual reabilitação do imóvel.
FASE DE EXPLORAÇÃO
No que concerne a presente fase e na eventualidade de virem a ser identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais no decurso
da fase anterior, considera-se a adoção de medidas de minimização relacionáveis com a vertente patrimonial:
a)

Monitorização e conservação dos eventuais vestígios identificados;

b)

Dar cumprimento à legislação em matéria de património.

FASE DE DESATIVAÇÃO
Não se anteveem quaisquer medidas de mitigação aquando a fase de desativação do projeto. Contudo, dever-se-á rever todo o
projeto a fim de avaliar que as ações inerentes a esta fase não incidam sobre qualquer valor patrimonial identificado.
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4.5 - PRETENSÃO DA CONSULTA PÚBLICA
No âmbito da consulta pública referente ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de Repowering e Sobreequipamento do
Parque Eólico de Picos Verdes II, pronunciaram-se as seguintes entidades:
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve;
Turismo de Portugal, IP;
Gabinete do Estado Maior da Forca Área;
Direção-Geral do Território;
EDP Distribuição - Energia, S.
Todas as entidades mostraram-se favoráveis à implantação do Projeto, referindo, algumas condicionantes e medidas de
minimização a implementar que foram consideradas pelo promotor em fase de Projeto de Execução.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve emitiu parecer favorável, sublinhando que a identificação e caracterização
dos fatores ambientais - ordenamento do território, solos, capacidade de uso e ocupação atual dos solos, está corretamente
elaborada e é apresentada com clareza, bem como estão previstas as medidas necessárias para garantir a mitigação dos impactes
ambientais negativos, sobretudo no que diz respeito a preservação dos solos, e a redução de afetação das áreas inseridas na RAN
e REN.
O Turismo de Portugal, IP informa que do ponto de vista turístico este projeto não irá gerar impactes negativos diretos, tendo em
conta que na área envolvente não existem empreendimentos turísticos, nem estão perspetivados novos empreendimentos,
equipamentos de índole turística ou recursos turísticos que sejam do seu conhecimento. Devem ser implementadas as medidas
de minimização e os planos de monitorização previstos para o fator paisagem, através de um Projeto de Recuperação Paisagística
das áreas afetadas.
O Gabinete do Estado Maior da Forca Área informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer servidão
de unidades afetas à Força Aérea pelo que não há inconveniente na sua concretização. Contudo, por este tipo de infraestrutura,
poder constituir obstáculo aeronáutico, deve ser comunicado a esta Entidade, em fase prévia à construção, o projeto com a
indicação das coordenadas do posicionamento de cada aerogerador e sua respetiva altitude máxima. A sinalização diurna e
noturna deve ser efetuada de acordo com as normas expressas no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de
6 de maio”, da ANAC.
A Direção-Geral do Território verifica que relativamente à Rede Geodésica Nacional a instalação destas infraestruturas não
constitui impedimento às atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT, uma vez que respeita o estabelecido no artigo 22.º do
Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de abril.
A EDP Distribuição - Energia, S.A analisa as possíveis interferências do projeto em causa e refere que:
- Relativamente às infraestruturas da Rede Elétrica do Serviço Público existentes, devem ser garantidas as respetivas servidões e
respeitadas as distâncias de segurança regulamentares (nos termos da legislação em vigor), assumindo especial atenção a
existência, neste espaço de linhas de média e alta tensão, sobre as quais devem respeitar-se as distâncias de segurança impostas
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro de 1992.
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- As infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer e a modificar serão da responsabilidade do promotor, nos termos
da legislação em vigor, mediante o respetivo pedido, devidamente instruído.
Durante o processo de consulta pública foi registada uma participação de um cidadão através do Portal Participa, que manifestou
a sua oposição à execução do projeto em análise, por considerar que este é incompatível com a classificação de parque natural. O
teor e conteúdo da participação foi considerada e foi verificado que o projeto não se encontra previsto para o Parque natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, mas sim, em Sítio de Interesse Comunitário (SIC) – Costa Sudoeste (PTCON0012 – Sítios da
Rede Natura 2000).
Acresce a estes atributos o facto de o EIA já incluir indicações de diversas entidades que foram consultadas no âmbito da sua
elaboração, nomeadamente:
Administração da Região Hidrográfica do Algarve - ARH Algarve;
Águas do Algarve, S.A.;
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.;
Autoridade Nacional de Aviação Civil – ANAC;
Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM;
Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC;
Câmara Municipal de Vila do Bispo;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – CCDR-ALG;
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR;
Direção Geral de Energia e Geologia - DGEG;
Direção Geral do Património Cultural - DGPC;
Direção Geral do Território - DGT;
Direção Regional da Economia do Algarve -DRE - Algarve;
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve - DRAPA;
EDP – Distribuição de Energia, S.A.;
Estado Maior da Força Aérea - Direção de Infraestruturas;
Guarda Nacional Republicada - GNR - Posto Territorial de Vila do Bispo;
Infraestruturas de Portugal;
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – ICNF;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia - LNEG;
Ministério da Defesa Nacional;
Rede Elétrica Nacional, S.A.;
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Serviço Municipal de Proteção Civil do Concelho de Vila do Bispo;
Turismo de Portugal, I.P..
Uma vez que o projeto de execução incluiu alterações nas localizações e características dos aerogeradores foram solicitados novos
pareceres às seguintes entidades (vide Tabela 38):
•

Autoridade Nacional de Aviação Civil – ANAC;

•

Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM;

•

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - ANEPC;

•

Direção Geral do Território - DGT;

•

EDP – Distribuição de Energia, S.A.;

•

Estado Maior da força aérea

•

Ministério da Defesa Nacional

•

Rede Elétrica Nacional, S.A.;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil do Concelho de Vila do Bispo.

Tabela 38: Tabela resumo dos contributos das várias entidades contactadas no âmbito do RECAPE do projeto de repowering do Picos Verdes II.
ENTIDADE

DATA
28-05-2020

ANAC–

Autoridade

Nacional

de

Foram solicitadas à ANAC, informações sobre servidões aeronáuticas na área de estudo.
A ANAC informou que a área onde se insere o Parque Eólico de Picos Verdes II, não é abrangida

Aviação
05-06-2020

Civil

RESUMO

por qualquer servidão aeronáutica civil ou zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas
civis, nem existe qualquer infraestrutura aeronáutica que possa ser prejudicada pelo
reequipamento do parque.
A Autoridade Nacional de Comunicações foi contactada no sentido de serem solicitadas

28-05-2020

informações sobre servidões radioelétricas e eventuais perturbações às condições de
operacionalidade dos Centros de Radiocomunicações ou das ligações fixas asseguradas por

ANACOM – Autoridade

Feixes Hertzianos.

Nacional

Esta entidade informou que não foram identificadas condicionantes de natureza radioelétrica

de

Comunicações

aplicáveis nos locais indicados, pelo que a ANACOM não coloca objeção à instalação dos 3
12-06-2020

aerogeradores deste PE naqueles locais. Deve, contudo, ser garantido que o PE não provocará
interferências/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção
de emissões de radiodifusão televisiva.

28-05-2020
ANEPC

–

Autoridade

Nacional de Emergência
e -Proteção Civil *

O contacto realizado com a ANPC teve como objetivo obter informações sobre condicionantes
que devam ser tomadas em consideração na avaliação de impactes gerados pelo projeto
A ANEPC informou que não foram identificados constrangimentos no que respeita à

13-07-2020

operacionalização de aeronaves anfíbias de combate a incêndios florestais. Esta entidade
enumerou ainda aspetos que devem ser acautelados na ótica da salvaguarda de pessoas e bens.
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ENTIDADE

DATA
28-05-2020

RESUMO
O contacto realizado com a DGT teve como objetivo obter informações sobre o cumprimento
das áreas de proteção dos marcos geodésicos e respetivas visadas.

DGT – Direção Geral do
Esta entidade informou que a instalação dos aerogeradores não constitui impedimento para as

Território *
29-05-2020

atividades geodésicas desenvolvidas pela Direção Geral do Território, uma vez que respeita o
estabelecido no Decreto-Lei n. º143/82 de 26 de abril.

EDP

Distribuição

–

28-05-2020

Direção de Planeamento
de Rede

A EDP distribuição foi contactada com o intuito de se obter informações, para a área de estudo,
sobre infraestruturas e/ou projetos que possam ser afetados e respetivas servidões.

28-05-2020

Ministério

da

Não foi obtida resposta.
Foi solicitado ao Ministério da Defesa Nacional Força Aérea informações, para a área de estudo,
sobre infraestruturas e/ou servidões militares ou outras instalações afetas à Defesa Nacional.

Defesa
Esta entidade informa que, sobre o pedido de parecer referente ao Projeto de Repowering do

Nacional Força Aérea
30-07-2020

Parque Eólico de Picos Verdes II, não se encontra abrangido por qualquer Servidão militar pelo
que não existe objeção à sua concretização.

28-05-2020
REN-

Rede

Elétrica

Nacional, S.A.;
13-07-2020

A REN foi contactada com o intuito de se obter informações, para a área de estudo, sobre
infraestruturas e/ou projetos que possam ser afetados e respetivas servidões.
Esta entidade informa que nos locais indicados não existem infraestruturas da RNT nem da
RNTGN.

As comunicações recebidas por parte destas entidades podem ser consultadas na integra no Anexo 09 dos Anexos Técnicos.
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5 - PROGRAMAS E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com a DIA, os programas de monitorização a apresentar em fase de RECAPE correspondem aos seguintes: Programa
Geral de Monitorização da Avifauna, Programa Especial de Monitorização da Aves Planadoras, Programa de Monitorização dos
Quirópteros, Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro e Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística,
Ambiental.
Os programas de monitorização a implementar são apresentados no Anexo II dos Anexos Técnicos e dão cumprimento ao previsto
no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, conforme alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo DecretoLei n.º 179/2015 de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro.

RECAPE REPOWERING PE PVII
RELATÓRIO BASE

PÁGINA 133 DE 142

Página deixada propositadamente em branco

6 - LACUNAS DE CONHECIMENTO
No âmbito do descritor Património, o reconhecimento no campo da área de afetação e a prospeção efetuada não permitiram uma
total identificação dos impactes. Na medida que a vegetação em determinadas zonas impede uma visualização clara dos solos,
conforme se verifica na carta de visibilidades. A maioria dos solos que compõem á área de inserção do projeto, corresponde a
Visibilidades de tipo Má, constituídas por vegetação densa.
No que concerne ao Indício de Potencial Arqueológico – EP n.º 12 – Restos de malacofauna/Concheiro(?) refira-se que carece de
confirmação de campo, visto que a qualidade de observação dos solos aquando da realização do presente estudo era fraca,
impossibilitando o despiste ou a correta caracterização dos vestígios observados.
Por fim saliente-se que as Áreas de Potencial Arqueológico foram definidas com base na Situação de Referência documentada,
pelo que não deverão ser consideradas áreas estanques, dado que a imprevisibilidade do aparecimento de vestígios é um critério
definidor do património arqueológico (BRANCO 2014).
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7 - CONCLUSÕES
O presente documento pretende demonstrar a conformidade do Projeto de Execução do projeto de repowering do Parque Eólico
de Picos Verdes II com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida a 11 de fevereiro de 2019,
referente ao projeto avaliado em fase de Estudo Prévio.
O Parque Eólico de Picos Verdes II, atualmente em funcionamento, é composto por 7 aerogeradores de 1,5 MW de potência
unitária, localizado na união de freguesias de Vila do Bispo e Raposeira, concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, e destina-se
exclusivamente à produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente (o vento).
O projeto em análise contempla:
A desativação e desmontagem dos 7 aerogeradores atualmente em funcionamento;
A instalação de 3 novos aerogeradores;
Implementação de uma pequena área de estaleiro;
Beneficiamento dos acessos existentes e abertura de um pequeno novo acesso até ao aerogerador número 3;
Implementação da rede elétrica subterrânea dos 3 novos aerogeradores até à subestação já existente.
Este projeto irá utilizar várias estruturas já existentes no PE, nomeadamente, acessos, linha de transporte de energia e subestação.
Relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta as seguintes alterações:
Diminuição do número de aerogeradores a instalar (de 6 para 3);
Alteração do layout do projeto;
Relativamente às novas localizações propostas para a instalação dos novos aerogeradores, o Projeto de Execução
procurou evitar a afetação dos elementos patrimoniais identificados em fase de Estudo Prévio e respetivas áreas de
proteção, as áreas delimitadas no EIA com vestígios de proteção, áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional e na
Reserva Agrícola Nacional, assim como se procurou evitar a necessidade de se construírem novos acessos.
Ao contrário do Estudo Prévio, o Projeto de Execução não prevê o sobreequipamento. A disponibilidade de aerogeradores
com maior potência, permitiu reduzir significativamente o número de aerogeradores a instalar para obter a potência
pretendida para o Parque Eólico de Picos Verdes II, que será limitada de forma a manter a potência atualmente instalada.
Os aerogeradores atualmente propostos não apresentam postos de transformação no exterior do aerogerador;
Salienta-se que a nova configuração do Parque Eólico se mantém incluída na área estudada no âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental do projeto de repowering e sobreequipamento do Parque Eólico de Picos Verdes II.
Tendo em conta as alterações previstas no projeto de execução considerou-se necessária a reavaliação de impactes de alguns
fatores ambientais, tais como o Ambiente sonoro, Flora, vegetação e habitats naturais, Paisagem e Património.
Durante a fase de construção destacam-se os impactes nos descritores Flora, vegetação e habitats naturais e Património.
Relativamente ao descritor flora, vegetação e habitats naturais, durante a fase de construção do projeto estima-se alguma
destruição do coberto vegetal, nomeadamente a redução da área ocupada pelo habitat 5140* e redução do número de efetivos
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de espécies vegetais. Relativamente à área de distribuição de espécies da flora RELAPE, nomeadamente no que se refere à espécie
Dittrichia viscosa subsp. revoluta, o projeto pode implicar a afetação de exemplares desta espécie, contudo destaca-se a
capacidade de recuperação deste taxon e o facto de este beneficiar ecologicamente com alguma perturbação ambiental. No que
respeita à presença de exóticas, o aumento da presença humana e a movimentação de pessoas e máquinas e veículos pode
favorecer a instalação de espécies exóticas invasoras e a proliferação das existentes. A identificação e avaliação de impactes
ambientais resultante da redução do número de aerogeradores resulta semelhante à efetuada em sede de EIA, contudo com a
área geográfica do impacte reduzida.
No âmbito do descritor Património, apesar do projeto de Execução ter evitado a afetação dos elementos patrimoniais identificados
em fase de Estudo Prévio e respetivas áreas de proteção, estimam-se ainda alguns impactes na fase de construção decorrentes
da abertura de caminhos de acesso, a desmatação e circulação de pessoas e maquinaria, a par de ações de revolvimento e remoção
de solos. Considera-se que a execução do presente projeto poderá ter impactes significativos sobre os Elementos Patrimoniais n.º
1 – Lagoa do Bordoal; n.º2 – Mosqueiro 1; e, n.º 3 - Mosqueiro 2, englobados pela Mancha de Ocupação do Mosqueiro – EP 11; e
sobre o Indício de Potencial Arqueológico n.º 12 – Restos de malacofauna/Concheiro(?). Contudo, são propostas algumas medidas
de mitigação de carácter generalizado e de caracter específico. O Descritor Património recomenda que os Elementos Patrimoniais
suscetíveis de impacte de tipo Moderado a Severo, sejam objeto de um conjunto de medidas de carácter específico de tipo
Preventivo e Paliativo, designadamente: a Sinalização do elemento patrimonial (perímetro de segurança de 50 m), e; a realização
de Sondagens Arqueológicas de caracterização prévia nas proximidades de Elementos Patrimoniais de natureza arqueológica e/ou
no interior das Áreas de Potencial Arqueológico. No que concerne ao Indício de Potencial Arqueológico – EP n.º 12 – Restos de
malacofauna/Concheiro(?), o Descritor de Património recomenda que após a desmatação e realizada a prospeção arqueológica
sistemática da área identificada se proceda a uma correta reavaliação do local.
Durante a fase de exploração destacam-se os impactes nos descritores Paisagem e Ambiente sonoro.
O impacte decorrente da fase de exploração do repowering do Parque Eólico Picos Verdes II no Ambiente sonoro será negativo,
mas considera-se como não significativo. Nos vários cenários estudados não se verificou a violação dos Valores Limite de Exposição
e os resultados obtidos para os parâmetros Ln e Lden são em mais 10 dB(A) inferiores aos Valores Limite de Exposição aplicáveis.
No que respeita ao descritor Paisagem, destaca-se que na envolvente próxima, existe uma considerável quantidade de
aerogeradores que marcam a paisagem, reduzindo assim o seu valor cénico atual. Na fase de exploração, os aerogeradores, apesar
de se destacarem na leitura da paisagem, tornando o caráter da mesma mais gerido e menos natural, não induzirão a uma elevada
intrusão visual. Acresce o facto de, maioritariamente, as principais povoações com acessibilidade visual sobre o projeto se
localizarem a uma distância superior a 3km onde os aerogeradores, ainda que visíveis, não são o elemento dominante para a
atenção do observador, (exceção para a povoação de Raposeira que se encontra sensivelmente a 2 Km). Em comparação com os
resultados obtidos no EIA, observa-se uma ligeira redução de povoações com capacidade visual sobre os aerogeradores.
Ainda no que se refere a reavaliação de impactes, importa salientar a redução da magnitude dos impactes nos fatores
Ordenamento do Território e fator Fauna.
No que respeita ao fator Ordenamento do Território, comparativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo prévio, o
layout agora apresentado revela-se mais favorável. O layout apresentado em Estudo Prévio incluía 4 aerogeradores e respetivas
plataformas em solos da Reserva Agrícola Nacional e 2 aerogeradores e respetivas plataformas em solos da Reserva Ecológica
Nacional. Nas localizações agora propostas para os novos aerogeradores, apenas 1 aerogerador e a respetiva plataforma abrange
RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 138 DE 142

RELATÓRIO BASE

áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, tipologia Cabeceiras e linhas de água, e dois aerogeradores abrangem áreas
integradas na Reserva Agrícola Nacional.
Relativamente ao fator Fauna, destaca-se que durante a fase de exploração, estima-se que decorrente da redução do número de
aerogeradores e do layout atual, que permite diminuir a área de aerogeradores perpendiculares aos movimentos migratórios
predominantes na região, ocorrerá a diminuição do “efeito barreira”. No que respeita à mortalidade, tal como previsto em fase
de Estudo Prévio, tendo em consideração que durante a época de migração será implementado o protocolo de paragem seletiva
dos aerogeradores, não é espetável que venha a ocorrer mortalidade de aves migradoras planadoras devido à colisão com as
estruturas dos aerogeradores.
Tendo em conta a reavaliação de impactes, estima-se que no geral os impactes associados ao presente projeto apresentam uma
magnitude inferior quando comparados com os apresentados no projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, devido à
diminuição de aerogeradores a implementar e do novo layout do projeto ter procurado evitar a afetação dos elementos
patrimoniais e respetivas áreas de proteção identificados no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental.
Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto e com a sistematização das que se aplicam
à fase de construção nas Cláusulas Ambientais do Projeto de Execução, considera-se haver garantia de uma significativa
minimização de impactes.
Em anexo a este documento são apresentados o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra e o Plano de Recuperação das
Áreas Intervencionadas atualizados, planos que têm como objetivo assegurar que no decurso da construção do projeto em análise,
é possível minimizar, ou mesmo anular, eventuais impactes negativos causados nas áreas a intervencionar. Com estes planos
pretende-se ainda garantir e verificar o cumprimento das medidas de minimização e condicionantes impostas na DIA e propostas
no RECAPE.
Foram ainda apresentados os seguintes Programas de monitorização que visam a monitorização dos impactes do projeto
considerados mais significativos: Programa geral de Monitorização de Avifauna, Programa Especial de Monitorização de Aves
Planadoras Migradoras, que inclui o Protocolo de paragem temporária dos aerogeradores a implementar durante a época de
migração das aves migradoras planadoras, Plano de Monitorização de Quirópteros, Programa de Monitorização do Ambiente
Sonoro e o Programa de Monitorização da recuperação paisagística e ambiental.
Face ao exposto, é possível concluir que o presente o RECAPE integra toda a informação relevante para que se aprecie a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA e que o projeto de repowering do Parque Eólico Picos Verdes II dá cumprimento
ao inscrito na DIA favorável condicionada, referente ao projeto avaliado em fase de Estudo Prévio.

RECAPE REPOWERING PE PVII
RELATÓRIO BASE

PÁGINA 139 DE 142

8 - BIBLIOGRAFIA
FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS NATURAIS
ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) (2013). Perímetro Florestal de Vila Do Bispo – Plano de gestão florestal.
Costa, J. C., Aguiar, C., Capelo, J.H., Lousã, M. & Neto, C. (1998). Biogeografia de Portugal Continental. Quercetea 0: 5-56.
Marchante H, Morais M, Freitas H, Marchante E. (2014). Guía prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal.
Coimbra. Imprensa da Universidade de Coimbra. 207 pp.
Monteiro-Henriques T, Martins MJ, Cerdeira JO, Silva PC, Arsénio P, Silva Á, Bellu A, Costa JC 2016. Bioclimatological mapping
tackling uncertainty propagation: application to mainland Portugal. International Journal of Climatology 36(1): 400-411.
doi:10.1002/joc.4357
Walter, K.S. & Gillet, H.J. (1997). IUCN Red List of Threatened Plants. IUCN: Cambridge, UK.

AMBIENTE SONORO
Agência Portuguesa do Ambiente – «Diretrizes para elaboração de Mapas de Ruído», dezembro 2011;
Agência Portuguesa do Ambiente - «Guia prático para medições do ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído
tendo em conta a NP ISO 1996», julho 2020.
Agência Portuguesa do Ambiente – «Nota técnica para avaliação do Descritor Ruído em AIA», junho 2010;
Agência Portuguesa do Ambiente – Nota técnica: «Recomendações para a seleção de métodos de cálculo a utilizar na previsão de
níveis sonoros», setembro 2001;
Agência Portuguesa do Ambiente – Nota técnica: «Técnicas de prevenção e controlo do ruído» outubro de 2002;
Baranek, L. L. - «Noise vibration and control», McGraw-Hill Book Company, 1971;
European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise. - «Good Pratice Guide for Strategic Noise Mapping and
the Prodution of Associated Data on Noise Exposure», 2006, 2.ª ed.;
Harris, C. M. - «Manual de medidas acusticas y control del ruido», Ed. McGraw-Hill, 3.ª ed.;
NP ISO 1996-1:2019 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de
avaliação;
NP ISO 1996-2:2019 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação dos níveis de pressão
sonora do ruído ambiente.

PATRIMÓNIO
Documentação Técnica
AMADO REINO, X.; BARREIRO MARTÍNEZ, D., CRIADO BROADO, F.; MARTÍNEZ LOPEZ, M. C. (2002) Especificaciones para una
gestión integral del Impacto desde la Arqueología del Paisaje; Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (26); Laboratorio de
Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe, Instituto de Investigacións Tecnolóxicas, Universidade de Santiago de Compostela
RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 140 DE 142

RELATÓRIO BASE

Associação Profissional de Arqueólogos – APA (2009) Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico; in Praxis Archaeologica
(4), pp. 51-57
BARREIRO MARTÍNEZ, D. (2000) Evaluación de Impacto Arqueolóxico; Criterios e Convencións en Arqueoloxia da Paisaxe (14);
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, Universidade de Santiago de Compostela
BRANCO, G. (2014) Contributos metodológicos: identificação, avaliação e mitigação do património arquitectónico e arqueológico;
in Revista Digital de Arqueologia
BRANCO, G. (2009) O Património Arqueológico no contexto da Avaliação Ambiental Estratégica; in Praxis Archaeologica (4), pp.
93-109
Encarnação, S. (s.d). Interpretação da Dimensão Geográfica do Objecto em Detecção Remota.
Meneses, P. R., Almeida, T. D., Rosa, A. N. D. C. S., Sano, E. E., Souza, E. B. D., Baptista, G. M. D. M., e Brites, R. S. (2012). Introdução
ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. Brasília: UNB/CNPq.
REAL, F. & BRANCO, G. (2009) Critérios para Quantificar o Valor do Património Arqueológico; in Praxis Archaeologica (4), pp. 1519
Richards, J. A., e Jia, X. (1999). Remote sensing digital image analysis. Berlin: Springer.
Documentação Consultada
DGPC – Direcção Geral do Património Cultural Gestão do Património – arqueologia.patrimoniocultural.pt
DRCAlg – Direcção Regional de Cultura do Algarve – www.cultalg.pt
IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – www.monumentos.pt
PDM Vila do Bispo – Câmara Municipal de Vila do Bispo – www.cm-viladobispo.pt
Alarcão, J. (1974) Portugal Romano, Editorial Verbo, Lisboa.
Alarcão, J. (1988) O domínio romano em Portugal, Lisboa: Europa América.
Almeida, J. (1945), Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses, Lisboa.
Bicho, N. (2004) As comunidades humanas de caçadores-recolectores do Algarve Ocidental – perspectiva ecológica. Actas –
Geologia, História Arqueologia e Climatologia. Evolução Geohistórica do Litoral Português e Fenómenos Correlativos. Lisboa:
Universidade Aberta. P. 359- 396.
Bicho, N. (2003) A importância dos recursos aquáticos na economia dos caçadores recolectores do Paleolítico e Epipaleolítico do
Algarve. (Actas do I Encontro de Arqueologia do Algarve. Silves). Xelb 3. Silves. P. 11-26.
Caninas, J. C.; Sabrosa, A. (2006) Relatório sobre a avaliação da componente Património Arqueológico, Arquitectónico e
Etnográfico do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Golfe da Quinta da Colina; Lisboa: Emerita.
Carvalho, A. F. (2007) A neolitização do Portugal meridional: os exemplos do maciço calcário estremenho e do Algarve ocidental;
Dissertação de Doutoramento apresentada Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Algarve; Policop.
Farraia, A. S. M.; Farraia, M.C.S. (1993) Budens, concelho de Vila do Bispo; subsídios para a sua história; Faro, Algarve em Foco.

RECAPE REPOWERING PE PVII
RELATÓRIO BASE

PÁGINA 141 DE 142

Gomes, M. V.; Cardoso, J. L.; Alves, F. J. S. (1995) Levantamento Arqueológico do Algarve. Concelho de Lagoa. Câmara Municipal
de Lagoa
Gomes, M. V.; Gomes, R. V. (1988) Levantamento Arqueológico-Bibliográfico do Algarve. Faro: Delegação Regional do Sul da
Secretaria de Estado da Cultura.
Gomes, M. V; Silva, C. T. (1987) Levantamento Arqueológico do Algarve – Concelho de Vila do Bispo; Lisboa – Delegação Regional
do Sul, Secretaria de Estado da Cultura.
Infantini, L.; Mendonça, C. (2010) As linhas de costa e a tecnologia lítica durante o tardiglaciar do Algarve; V Encontro de
Arqueologia do Sudoeste Peninsular;
Machado, J. P. (2003) Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa; 3.ª Edição, 3 Vols., Livros Horizontes, Lisboa.
Mendonça, C. I. S. (2009) A Tecnologia Lítica no Tardiglaciar do Algarve; Dissertação para obtenção do grau de Mestre em
Arqueologia – Especialização em Teoria e Métodos de Arqueologia; Faro; Texto Policop.
Mendonça, C. I. S. (2011) Territorialidade e uso do espaço no tardiglaciar do Algarve; in Estrat Crític: Revista d'Arqueologia; Nº. 5,
3 (Ejemplar dedicado a: Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica – JIA 3as: 5-7 de mayo 2010 : UAB), págs. 132-144
PEREIRA, G.; PEREIRA, S. (2017) – Descritor de Património – Repowering Parque Eólico de Picos Verdes II (Vila do Bispo) – Relatório
Final dos Trabalhos Arqueológicos. NEXO – Património Cultural Rel. policop. Esmoriz. 66 PP.
VVAA (2001) A situação actual da Arqueologia e do Património Arqueológico do Algarve; Comissão de Coordenação da Região do
Algarve.

RECAPE REPOWERING PE PVII
PÁGINA 142 DE 142

RELATÓRIO BASE

