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1 -  Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(RECAPE) do projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II. 

O Resumo Não Técnico apresenta a informação essencial relativa ao RECAPE, em linguagem simples e acessível ao público em 

geral. 

O Parque Eólico (PE) de Picos Verdes II 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. 

O projeto em análise, visa substituir os 7 aerogeradores obsoletos (processo de repowering) que se encontram atualmente em 

funcionamento no Parque Eólico de Picos Verdes II (com 1,5 MW de potência unitária), por 3 novos aerogeradores de 3,5 MW, 

mantendo desta forma a potência atualmente instalada. 

Este projeto irá utilizar várias estruturas já existentes no PE, nomeadamente, acessos, subestação e linha de transporte de energia. 

O promotor do projeto é a empresa UNIT ENERGY – Energias Renováveis S.A., com morada em Telha – S. Martinho silvares, 4820-

713 São Martinho Silvares, que por sua vez adjudicou à empresa NOCTULA – Consultores em Ambiente a elaboração do presente 

estudo, desenvolvido, entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2022, em conformidade com a legislação em vigor. 

A autoridade deste processo de Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente e a entidade competente 

para o licenciamento do mesmo é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

1.1 -  ANTECEDENTES 

O Parque Eólico de Picos Verdes II, atualmente em funcionamento desde novembro de 2003, não foi sujeito a Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) uma vez que o seu licenciamento ocorreu num período durante o qual a sua tipologia não se encontrava 

enquadrada no regime jurídico de 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, pela primeira vez, 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 no projeto inicial, um novo Estudo de Impacte Ambiental do projeto de repowering e sobreequipamento do 

Parque Eólico de Picos Verdes II, desenvolvido entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018, foi submetido na plataforma SILiAmb. 

Durante a fase de avaliação, a comissão de avaliação verificou a necessidade de obter, formalmente, esclarecimentos/informação 

adicional relativamente ao EIA tendo solicitado o Pedido de Elementos adicionais. A 09 de novembro de 2018 foi declarada a 

conformidade do EIA, no entanto a CA considerou que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo 

que foi solicitada a apresentação de elementos complementares relativamente aos sistemas ecológicos, Paisagem e Património 
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Cultural. Este segundo aditamento deu entrada a 16 de dezembro de 2018. 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 Decisão de Impacte Ambiental (DIA). 

Relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta as seguintes alterações: 

• 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 de Execução não prevê o sobreequipamento. 

Salienta-se contudo 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. 

Em fase de Estudo Prévio, segundo a caracterização da situação de referência do descritor Património, a 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 Estudo de Impacte Ambiental, 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 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. Assim, 

a nova configuração do projeto procurou evitar a afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção 

identificados no Estudo de Impacte 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.  
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2 -  Localização 

O Parque Eólico de Picos Verdes II localiza-se na união de freguesias de Vila do Bispo e Raposeira, concelho de Vila do Bispo, 

distrito de Faro (ver Figura 1).  

O Parque Eólico de Picos Verdes II desenvolve-se numa área de planalto, situando-se a norte da EN125 e a nascente da EN258. 

Nesta zona, a ocupação humana é concentrada em pequenos aglomerados, dispersos sobretudo pelo sul da área de estudo, na 

base da encosta, ao longo da EN125. Vila do Bispo é o núcleo urbano mais representativo mais próximo da área de estudo, mas 

destacam-se igualmente Raposeira, o Parque da Floresta e Budens, pela proximidade ao projeto.  

Nas imediações existem outros parques eólicos, nomeadamente o PE Picos Verdes I, PE da Raposeira e PE da Lagoa Funda e o 

Parque Fotovoltaico de Picos Verdes. Para além das áreas artificializadas, a área de implementação do projeto é ocupada por 

prados, matos, pinhal e eucaliptal. A exploração silvícola e a pastorícia são fatores determinantes na composição da paisagem 

vegetal e no uso do solo. 

O local de implantação do projeto situa-se dentro de uma área classificada do ponto de vista da conservação da natureza: o sítio 

PTCON0012 (Costa Sudoeste) incluído na lista nacional de sítios classificados ao abrigo da Diretiva Habitats.  

Os impactes a ocorrer nesta área, afetarão potencialmente a componente ecológica. Salienta-se, no entanto, que, de acordo com 

estudos recentes, cerca de 85% do potencial eólico existente, encontra-se em zonas com algum estatuto de proteção da natureza, 

pelo que a adequação de cada projeto aos valores naturais a salvaguardar em cada zona, deverá ser realizada em conjunto, entre 

promotores e entidades ambientais. É igualmente de realçar que o projeto de repowering do PE de Picos Verdes II permitirá 

reduzir o número de aerogeradores presentes no local, passando de 7 para 3 aerogeradores, e permitirá implementar o sistema 

de paragem temporária de aerogeradores, importante medida de minimização dos impactes diretos e indiretos dos Parque Eólicos 

sobre a avifauna. Refira-se igualmente 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. 

 



 

 

 

Figura 1: Localização e layout do projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II. 
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3 -  Objetivo e Descrição do projeto de execução 

O Parque Eólico de Picos Verdes II atualmente existente, é constituído por 7 aerogeradores obsoletos que apresentam um elevado 

desgaste, elevados custos de manutenção e reduzido rendimento, devido ao seu ano de fabrico e encontram-se ainda em fase de 

amortização do investimento. É igualmente de referir que os aerogeradores atualmente existentes não permitem a execução 

rápida e eficaz da paragem temporária dos aerogeradores, impossibilitando a implementação do protocolo de paragem 

temporária de aerogeradores na época critica de passagem de aves planadoras migratórias, medida de minimização solicitada 

pelo ICNF (ofício 64142/2016/DCNF ALGARVE/DLAP), de forma a minimizar a mortalidade de aves planadoras migratórias. 

O projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, ao prever a substituição dos aerogeradores por máquinas com 

tecnologia atual, para além de permitir a implementação do protocolo de paragem temporária, possibilita a rentabilização do PE 

existente. 

Assim, o repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II tem como objetivo 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 ainda a melhorar e a aumentar a produção anual 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. 

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: 

 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 atualmente existentes. 

Os aerogeradores a instalar serão do fabricante ENERCON modelo E126 (ver Figura 2). As caraterísticas destas máquinas 

apresentam-se na Tabela 1. 
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Figura 2: Alçado Lateral e frontal dos aerogeradores a instalar. 

Tabela 1: Descrição dos aerogeradores Enercon, modelo E126, a instalar. 

Potência máxima da turbina 3500 kW 

Altura da torre 93,20 m 

Diâmetro do rotor 126,67 m 

N.º de pás 3 

Comprimento das pás 61,08 m 

Área de varrimento 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 

O projeto irá utilizar a maioria das infraestruturas elétricas já existentes no parque eólico, nomeadamente, o edifício de comando, 

a subestação e a linha elétrica aérea de 60 kV, de 15,3 Km de comprimento (ver Figura 3), que liga a subestação de Picos Verdes 

à subestação de Lagos, no entanto será necessário executar uma nova vala de cabos, com um comprimento total de 

aproximadamente 2 483 m, para a colocação dos cabos de média tensão e de transporte de sinais, entre os novos aerogeradores 

e a subestação existente. 
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Figura 3: Equipamentos atualmente existentes e que continuarão a ser utilizados no âmbito do presente projeto, Linha elétrica aérea, de 60 Kv 

e 15,3 km entre Picos Verdes e Lagos, e edifício de comando e subestação existentes, da esquerda para a direita. 

O projeto irá decorrer em três fases distintas: fase de construção, fase de exploração e fase de desativação. 

Prevê-se que o projeto seja construído num período de 12 meses.  

Estima-se que as ações de construção obra tenham início em janeiro de 2023, após o período de migração de aves migradoras 

planadoras, com a implementação do estaleiro, realização de acessos e com construção das plataformas provisórias para os novos 

aerogeradores. 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, altura em que serão montados os novos aerogeradores e desmontados os 

aerogeradores existentes. 

Na fase de construção, serão desativados os 7 aerogeradores que se encontram atualmente em funcionamento no PE de Picos 

Verdes II e serão instalados 3 novos aerogeradores, o que envolverá um conjunto de atividades das quais se destacam (ver Figura 

4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7). 

 Implantação de uma pequena área de estaleiro local; 

 Trabalhos de desmatação na área dos aerogeradores; 

 Trabalhos de decapagem de terra vegetal para construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores, 

implantação das valas de cabos e acessos a beneficiar; 

  

Figura 4: Trabalhos de decapagem e terraplanagens necessárias para a criação e beneficiação dos acessos e para a construção das plataformas. 
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 Trabalhos de terraplanagens, pavimentação e execução das valetas de drenagem nos acessos a beneficiar; 

 Execução da fundação das torres dos aerogeradores (abertura do cabouco para a fundação e betonagem do maciço de 

fundação); 

 

  

Figura 5: 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; 

  

 

Figura 6: 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. 
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Figura 7: Exemplo da recuperação paisagística de um Parque Eólico. 

No âmbito da implementação do repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, será necessário beneficiar pontualmente os 

acessos existentes. 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. 

Para aceder aos novos aerogeradores, serão aproveitados os acessos existentes, contudo será necessário criar o acesso até à 

posição do aerogerador número 3, com cerca de 200 metros.  

Os acessos existentes encontram-se abertos ao público e salienta-se que estes não ficarão temporariamente condicionados, não 

alterando a utilização dos mesmos pelas populações locais.  

Durante a fase de obra as plataformas terão dimensões de 80 x 50 m, de acordo com as especificações do fabricante dos 

aerogeradores, perfazendo uma área de cerca de 15 546 m2. Após o término da obra as plataformas de montagem dos 

aerogeradores serão cobertas com uma camada de terra vegetal, renaturalizando as zonas das plataformas e anulando o impacto 

visual da área de montagem, permanecendo apenas a área correspondente aos acessos aos aerogeradores. 

A vala de cabos irá acompanhar preferencialmente os acessos atualmente existentes ou a abrir no âmbito da implementação dos 

novos aerogeradores. 

Terminada a fase de construção, seguir-se-á a fase de exploração que decorrerá durante cerca de 20/25 anos e que produzirá 

uma média anual de cerca 53.039 MWh de eletricidade não poluente, amiga do ambiente. 

Durante a fase de exploração perspetivam-se as seguintes atividades: 

 Funcionamento dos aerogeradores; 

 Produção de energia; 

 Controlo de operacionalidade do sistema, supervisão e manutenção dos aerogeradores; 

 Sistema de Paragem Temporária dos aerogeradores; 

 Trabalhos relativos à implementação de planos de monitorização. 
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Estima-se que a fase de exploração do Parque Eólico possa criar pelo menos 1 posto de trabalho efetivo. 

Uma vez concluído o período de vida útil do Parque Eólico, o projeto poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de 

continuar a ser operado durante um novo período, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de 

exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar. 

A fase de desativação terá uma duração estimada de 4 semanas e incidirá, fundamentalmente, sobre os aerogeradores e os 

acessos do PE, procedendo-se à reposição da situação anterior à instalação do Parque Eólico.  

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. 

 

O processo de desativação irá envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e materiais sendo os mesmos 

separados em recondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. Esta fase incluirá a implementação de um estaleiro. 

Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado e, no final, encaminhados de 

acordo com os destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a legislação. 

Após a desmobilização proceder-se-á à recuperação paisagística das áreas intervencionadas, de acordo com as especificações e 

com as regras estabelecidas para o local.
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4 -  Verificação sumária do cumprimento da DIA 

A DIA do projeto da “Repowering e sobreequipamento do Parque Eólico de Picos Verdes II” estabelece os elementos a entregar, 

condicionantes e medidas de minimização a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e impõe as medidas e planos a cumprir 

nas fases de construção, exploração e desativação do Parque Eólico de Picos Verdes II. O Relatório de Conformidade Ambiental 

(RECAPE) a que se refere este Resumo Não Técnico pretende demonstrar que o Projeto de Execução do Parque Eólico de Picos 

Verdes II cumpre o inscrito na Decisão de Impacte Ambiental (DIA).  

Correspondendo à decisão da DIA, foram reformulados e atualizados os seguintes Planos e Programas de Monitorização: Plano de 

Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) e Plano de Recuperação das Áreas intervencionadas (PRAI), Programa de Geral de 

Monitorização de Avifauna, Programa Especial de Monitorização de Aves Planadoras Migradoras, Programa de Monitorização de 

Quirópteros, Programa de Monitorização de Ambiente sonoro e Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística e 

Ambiental. 

O RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico integra assim toda a informação relevante para que se aprecie a conformidade 

do Projeto de Execução com a DIA. 

4.1 -  ALTERAÇÕES INDUZIDAS NO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, o Projeto de Execução apresenta as seguintes alterações: 

• 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 de Execução não prevê o sobreequipamento. 

Salienta-se contudo 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. 

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 Estudo de Impacte Ambiental, 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 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. Assim, 

a nova configuração do projeto procurou evitar a afetação dos elementos patrimoniais e respetivas áreas de proteção 

identificados no Estudo de Impacte Ambiental. 

4.2 -  PRETENSÕES DE CONSULTA PÚBLICA  

No âmbito da consulta pública referente ao Estudo de Impacte Ambiental do repowering e sobreequipamento do Parque Eólico 

de Picos Verdes II, pronunciaram-se as seguintes entidades: 
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 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, SA. 

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. 

Para além destas, a consulta pública contou com a participação de um cidadão a título individual, 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).  

Uma vez que o projeto de execução incluiu alterações nas localizações e características dos aerogeradores, foram solicitados novos 

pareceres às seguintes entidades (ver Tabela 2): 

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

ENTIDADE DATA RESUMO  

ANAC– Autoridade 

Nacional de Aviação 

Civil 

28-05-2020 Foram solicitadas à ANAC, informações sobre servidões aeronáuticas na área de estudo. 

05-06-2020 

A ANAC informou que a área onde se insere o Parque Eólico de Picos Verdes II, não é abrangida 

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. 

ANACOM – Autoridade 

Nacional de 

Comunicações  

28-05-2020 

A Autoridade Nacional de Comunicações foi contactada no sentido de serem solicitadas 

informações sobre servidões radioelétricas e eventuais perturbações às condições de 

operacionalidade dos Centros de Radiocomunicações ou das ligações fixas asseguradas por 

Feixes Hertzianos. 
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ENTIDADE DATA RESUMO  

12-06-2020 

Esta entidade informou que não foram identificadas condicionantes de natureza radioelétrica 

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

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. 

ANEPC – Autoridade 

Nacional de Emergência 

e -Proteção Civil * 

28-05-2020 
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 

13-07-2020 

A ANEPC informou que não foram identificados constrangimentos no que respeita à 

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. 

DGT – Direção Geral do 

Território * 

28-05-2020 
O contacto realizado com a DGT teve como objetivo obter informações sobre o cumprimento 

das áreas de proteção dos marcos geodésicos e respetivas visadas. 

29-05-2020 

Esta entidade informou que a instalação dos aerogeradores não constitui impedimento para as 

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 – 

Direção de 

Planeamento de Rede 

28-05-2020 
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. 

- Não foi obtida resposta. 

Ministério da Defesa 

Nacional Força Aérea 

28-05-2020 
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. 

30-07-2020 

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

Parque Eólico de Picos Verdes II, não se encontra abrangido por qualquer Servidão militar pelo 

que não existe objeção à sua concretização. 

REN- Rede Elétrica 

Nacional, S.A.; 

28-05-2020 
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. 

13-07-2020 
Esta entidade informa que nos locais indicados não existem infraestruturas da RNT nem da 

RNTGN. 

4.3 -  CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NA DIA 

O projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II foi sujeito, em fase de Estudo Prévio, nos termos da legislação, a 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, que culminou na emissão do TUA e respetiva DIA a 11 de fevereiro de 2019, 

em que a Comissão de Avaliação (CA) deu parecer favorável condicionado 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. 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão sobre o projeto, o 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) a DIA impôs a apresentação de 18 elementos. 
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Os primeiros dois elementos a apresentar são relativos ao layout final do projeto e da definição final dos acessos, com a revisão 

de impactes associados às alterações introduzidas. Foi apresentado o layout final do projeto que inclui alterações significativas 

relativamente ao projeto apresentado em Estudo Prévio.  

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, tendo-se procedido à reavaliação de 

impactes dos fatores flora, vegetação e habitats naturais, património, ambiente sonoro e paisagem.  

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 

de espécies vegetais. Relativamente à área de distribuição de espécies da flora RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas 

ou em Perigo de Extinção), 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 ao facto de esta 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 procurado evitar 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.º 2 – 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 
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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.  

Tendo em conta a diminuição do número de aerogeradores a implementar e as localizações agora propostas, também se verifica 

que os impactes nos fatores Ordenamento do Território e Fauna, serão de magnitude inferior. 

O elemento 3 remete para a calendarização da obra. Estima-se que as ações de construção obra tenham início em janeiro de 2022, 

após o período de migração de aves migradoras planadoras, com a construção das plataformas provisórias. 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. Após a época de migração de 2022, serão realizados os arranjos paisagísticos. 

Os elementos 4, 5, 6 e 8 a apresentar são relativos aos impactes do projeto na avifauna e quirópteros e à monitorização destes 

fatores. São apresentados os vários programas de monitorização, conforme imposto na DIA e, durante o ano de 2020, foram 

realizadas as monitorizações, referentes ao ano de pré-construção, da avifauna no geral, das aves migradoras planadoras e dos 

quirópteros. Os resultados obtidos, bem como a experiência obtida em anos anteriores na monitorização destes fatores durante 

a exploração dos parques eólicos adjacentes (PE da Raposeira e PE de Picos Verdes I), evidenciaram, que as medidas propostas, 

particularmente no que se refere à implementação do Plano de paragem seletiva dos aerogeradores (parte integrante do 

Programa Especial de Monitorização de Aves Migradoras Planadoras), 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.  

Os elementos 7 e 9 a apresentar remetem para o fator flora, vegetação e habitats naturais. Foi realizada uma campanha dirigida 

a este fator que permitiu confirmar a presença de 6 das 7 espécies da flora RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou 

em Perigo de Extinção) identificadas na área de estudo, assim como foi confirmada a área de distribuição do habitat prioritário 

5140. 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. Foi ainda confirmada a presença de 

espécies exóticas na área de estudo, que foi devidamente cartografada. 

Os elementos 10, 11, 12, 13 e 14 são relativos ao fator Património. O elemento 10 remete para a apresentação dos resultados de 

sondagens arqueológicas prévias, na impossibilidade de alteração do layout do projeto. Foi possível alterar o layout do projeto e 

tendo em conta 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. Foram, contudo, realizadas as prospeções arqueológicas sistemáticas de todas 

as áreas a afetar, cuja equipa incluiu um especialista de pré-história recente, conforme imposto no elemento a apresentar 11. Os 

restantes elementos são apresentados em detalhe no relatório base do RECAPE e encontram-se igualmente incluídos no relatório 

de Incidências Patrimoniais no Anexo 07 dos Anexos Técnicos do RECAPE. 

O elemento 15 remete para a apresentação da Planta de Condicionantes, que é apresentada nas Peças desenhadas do RECAPE. 

Os elementos 16, 17 e 18 remetem para a apresentação dos seguintes planos atualizados/reformulados: Plano Acompanhamento 

Ambiental de Obra, Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas e Programas de Monitorização de Avifauna e Quirópteros, 

Ambiente sonoro, Recuperação paisagística e ambiental e Património, caso os resultados o justifiquem. Estes Planos e Programas 

são apresentados no Relatório Técnico e nos Anexos 02, 04 e 05 dos Anexos Técnicos do RECAPE. 

As medidas de minimização constantes da DIA são aplicáveis em diferentes fases do processo, nomeadamente, fase de elaboração 

do Projeto de Execução e do RECAPE, fase de construção, fase de exploração e fase de desativação. Todas as medidas foram 
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transcritas da DIA para o Relatório Base e as medidas relativas às fases de construção, exploração e desativação foram igualmente 

transcritas para o Relatório Técnico do RECAPE. 

As medidas de minimização para a fase de RECAPE foram analisadas tendo-se verificado o seu cumprimento ou justificada a sua 

não aplicabilidade, quando é o caso.  

Em relação a várias medidas a aplicar na fase de construção, exploração e desativação do projeto, nesta fase apenas é possível 

assumir o compromisso de que serão integralmente cumpridas nas respetivas fases. As medidas de minimização relativas à fase 

de construção foram incorporadas num documento autónomo, designado de Cláusulas Ambientais do Projeto de Execução, 

documento que deverá integrar o Caderno de Encargos do projeto de repowering do PE de Picos Verdes II.  

A verificação do cumprimento das medidas de minimização preconizadas para a fase de construção será da responsabilidade do 

Dono de Obra através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra. 

Em fase de exploração, na DIA, são apresentadas 14 medidas de minimização. O cumprimento de algumas destas medidas será 

assegurado no âmbito da implementação dos Programas de monitorização que estarão em vigor durante a toda a fase de 

exploração do Parque Eólico. No que respeita às restantes medidas é apenas possível assumir o compromisso de que serão 

integralmente cumpridas. 

A DIA impõe ainda duas medidas de compensação relacionadas com o eventual abate de espécies florestais protegidas e com a 

eventual destruição de áreas de habitats protegidos. Contudo, no âmbito da implementação do projeto não se prevê a 

necessidade de abater espécies florestais protegidas, e relativamente à destruição de área de habitat, estima-se que, 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 – Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas em projetos similares, se devidamente cumpridos os procedimentos definidos Plano de Recuperação das Áreas 

Intervencionadas, a área de intervenção deverá reunir as condições para que a recolonização vegetal se processe de forma 

espontânea. A monitorização da recuperação destas áreas será realizada no âmbito do Programa de Monitorização da 

Recuperação Paisagística e Ambiental e propõe-se que 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. 

Face ao exposto, é possível concluir que o presente 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. 

 

 


