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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Parque Eólico de Nave, S.A. submeteu, via plataforma SILiAmb, o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), relativo ao projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de 
Nave”, solicitando a instrução do respetivo procedimento de verificação da conformidade ambiental do 
projeto de execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a 
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, comunicou à Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA) que a documentação remetida permitia a correta instrução do respetivo 
procedimento de AIA. 

Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 3383 sobre o estudo prévio 
do projeto Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave. 

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

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

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

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Norte: Eng.ª Sónia Martins 

 APA/DGA: Eng.ª Margarida Guedes 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF): Eng. Jacinto Diamantino 

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

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

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Dr.José Raposo 

 Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG): Eng.ª Helena Barradas 

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro): Dr. Carlos Almeida e Dr.ª Patrícia Ferreira 

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

 

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

 Volume I: Resumo Não Técnico 

 Volume II: Relatório Base 

 Volume III: Anexos Técnicos 

 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 30 de junho de 2021. 
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2. O PROJETO 

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

2.1 ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave, que contempla a instalação de mais 
dois aerogeradores de potência unitária de 4,5 MW, no Parque Eólico de Nave, o qual é constituído 
atualmente por 19 aerogeradores e com uma potência instalada de 38 MW. 

Toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública (RESP), sendo necessário, para o efeito, construir 
uma linha elétrica subterrânea, que fará a ligação à Subestação do Parque Eólico de Nave, já existente. Desta, 
segue para a Subestação da REN de Bodiosa, por uma linha elétrica aérea, a 60 kV, já existente. Todas as 
infraestruturas existentes de ligação à rede pública se manterão inalteradas com a implementação deste 
projeto. 

O sobreequipamento do Parque Eólico de Nave localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva, na freguesia 
de Pendilhe. 

A área de estudo do projeto não se sobrepõe com quaisquer áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Contudo, importa referir que na envolvente da área de estudo, num buffer de 20 km, existem áreas incluídas 
no SNAC ou outras de relevância ecológica, nomeadamente a Zona Especial de Conservação (ZEC) Rio Paiva, 
(PTCON0059) que se localiza a cerca de 3,5 km a sul da área de estudo, a ZEC Montemuro (PTCON0025) que 
se localiza a cerca de 7 km a oeste da área de estudo, e a ZEC Serra da Freita e Arada (PTCON0047) que se 
localiza a cerca de 18 km a sudoeste da área de estudo. 

O projeto insere-se em áreas submetidas a Regime Florestal – Perímetro Florestal da Serra de Leomil. 

De referir que o Parque Eólico de Nave se encontra muito próximo do Parque Eólico de Mourisca, também 
com 19 aerogeradores. Estes parques eólicos em funcionamento partilham a mesma subestação, onde se 
irão ligar os sobreequipamentos destes, através da mesma linha elétrica aérea, a 20 kV, que será construída 
e faz parte do projeto, objeto da presente avaliação. O Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca 
prevê a instalação de mais dois aerogeradores e também se encontra a decorrer o procedimento de 
verificação do RECAPE. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave será constituído por dois aerogeradores (N20 e N21) com 
potência total de 9 MW (4,5 MW cada no máximo), do tipo V150 VESTAS, na zona mais a sul do atual parque 
eólico. 

O Parque eólico de Nave conta com uma subestação, localizada a nascente da zona do Sobreequipamento, 
e onde se ligarão os dois novos aerogeradores, através da uma linha elétrica subterrânea. 

A energia produzida pelos aerogeradores será encaminhada por cabos subterrâneos à Subestação do Parque 
Eólico de Nave (já existente). 

Posteriormente, a energia é transportada até à Subestação de Bodiosa (propriedade da REN) através de uma 
Linha Elétrica Aérea já existente, a 60 kV. De referir que, as infraestruturas existentes (Linha Elétrica Aérea a 
60 kV e Subestação da Bodiosa), de ligação à rede pública (RESP), manter-se-ão inalteradas com a 
implementação deste projeto. 
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O projeto é constituído pelas seguintes infraestruturas: dois aerogeradores e respetivas plataformas de 
montagem, rede elétrica subterrânea de cabos de interligação dos aerogeradores e destes à subestação do 
parque eólico, novos acessos e beneficiação de acessos existentes. 

O modelo de aerogerador que se prevê utilizar é o V150 VESTAS, com diâmetro de rotor de pás de 150 m e 
altura da torre com 105 m. A base da torre terá um diâmetro entre 5 a 6 m e no topo terá um diâmetro entre 
2 a 4 m. 

Os aerogeradores são constituídos por uma estrutura tubular cónica, que suporta no topo uma unidade 
designada por cabina ou nacelle, no interior da qual se encontram alojados os equipamentos, entre os quais 
o gerador, que é acionado por um rotor constituído por três pás. 

A potência de cada aerogerador será de 4,5 MW, ficando limitados a determinada potência, para totalizar 
7,6 MW no Sobreequipamento. 

No quadro seguinte são apresentadas as características gerias dos aerogeradores a instalar no 
Sobreequipamento. 

Características gerais dos aerogeradores a instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave 

 

Fonte: Relatório Base do RECAPE 

No que se refere à fundação, esta será do tipo tradicional troncocónica e circular em planta, de diâmetro 
22 m e uma profundidade de cerca de 3,5 m. O material será em betão armado com densidade aproximada 
de aço de 125 kg/m3. 

Ter-se-á de abrir um cabouco circular de cerca de 24 m de diâmetro e profundidade aproximada de 3,75 para 
se poder executar a sapata no local. A fundação será posteriormente aterrada com solos compactados e só 
depois, passados no mínimo 28 dias é que se pode começar a montar os aerogeradores. 

Para a montagem de cada um dos aerogeradores, será necessário executar uma plataforma, junto à 
fundação do aerogerador, para a colocação da grua de montagem dos equipamentos, sendo que esta será 
mantida durante toda a vida útil do projeto, pois poderá eventualmente na fase posterior de exploração ser 
necessário substituir algum equipamento (exemplo: pás, geradores, entre outros), caso haja necessidade. 

A dimensão da plataforma é a mínima necessária, com geometria técnica exigida pelo fabricante dos 
aerogeradores, apresentando uma dimensão bruta de 106 x 60 m (dimensão útil aproximada de 45,5 x 61,5). 
A plataforma do aerogerador N20 terá 3636,5 m2, e a plataforma do aerogerador N21 terá 3717 m2.  

Após a montagem dos aerogeradores, as plataformas serão cobertas com terra vegetal, com espessura 
aproximada de 30 cm, ficando somente o acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos 
com pavimento em tout-venant e largura suficiente para que um veículo ligeiro o contorne, e por razões de 
segurança contra incêndios, não se tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar o terreno. Neste 
caso, 2 300 m2 serão pavimentados com tout-venant e a restante área será em terra simples compactada 
(utilizada por exemplo, para armazenamento provisório das pás). 
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A inclinação transversal da plataforma será a duas águas, de forma a permitir um correto escoamento das 
águas pluviais. Para a montagem da lança da grua utilizada na instalação dos aerogeradores são criadas 
plataformas auxiliares. As plataformas serão planas em perfil longitudinal e com inclinação a duas águas em 
termos transversais, 1%, para escoamento das águas pluviais. 

Para escoar a energia produzida, será necessário proceder a abertura de uma vala de cabos, que permite a 
ligação entre os aerogeradores, com um comprimento aproximado total de 1 599 m (803 m para o 
aerogerador N20 e 796 m para o N21), e depois uma vala de cabos partilhada com o sobreequipamento de 
Mourisca, para efetuar a ligação do Sobreequipamento à Subestação do Parque Eólico de Nave (já existente).  

Esta vala de cabos comum terá uma extensão de aproximadamente 4 411 m, e a vala de cabos, diferenciada 
para ambos os projetos, de ligação à subestação a partir da vala comum, terá uma extensão de 87,9 m. 

A vala de cabos terá uma largura mínima de 0,5 m e uma profundidade mínima de 0,90 m. Será instalada ao 
longo da lateral dos acessos, o mais próximo possível do lado exterior da valeta, havendo necessidade, em 
algumas situações de atravessar os acessos existentes/beneficiar. Na zona de atravessamento dos acessos, 
a vala terá largura de 0,9 m e profundidade mínima de 1,1 m. 

Os cabos serão colocados no fundo da vala, envolvidos em leito de areia. Por cima destes, haverá uma fita 
de sinalização e proteção mecânica (lajetas). Nas zonas de atravessamento dos acessos, haverá negativos 
envoltos em betão. 

No que se refere aos acessos, é necessário proceder à beneficiação de caminhos já existentes, 
nomeadamente ao nível do raio de curvatura, e à construção de novos troços para acesso aos aerogeradores. 

Em termos dos acessos a construir, serão construídos dois ramais de ligação aos dois aerogeradores a partir 
dos acessos existentes. Estes acessos a construir terão, aproximadamente, 701 m, enquanto que os acessos 
a beneficiar terão uma extensão de 1 499,8 m. 

Os acessos terão uma largura de 5 m e serão pavimentados com duas camadas de ABGE (tout-venant) 
totalizando uma espessura de 30 cm. Nas zonas de inclinação maior, acima dos 9%, a segunda camada de 
15 cm será com ABGEC – ABGE reforçado com cimento. 

Para os veículos/camiões terem tração é preciso pavimentar com ABGEC. A taxa de cimento é muito baixa, 
cerca de 4%, sendo que se mantém na mesma um pavimento permeável às águas.  

Para o traçado do acesso a construir foram usados troços retos, dirigidos sensivelmente ao centro da sapata 
do aerogerador e aproximadamente no meio da plataforma. De um modo geral, todas as curvas em planta 
apresentam raios superiores a 70 m e maioritariamente 100 m. 

O perfil transversal tipo dos acessos ao aerogerador, desde o acesso principal, apresenta uma largura total 
de 5 m, tendo cada via 2,50 m. Não existindo bermas, a faixa de rodagem apresenta a mesma largura da 
plataforma do acesso, ou seja, 5 m. 

A inclinação transversal do acesso será a inclinação duas águas, para o lado dos taludes de valor de 2%, de 
forma a permitir um escoamento das águas pluviais para as valetas laterais em terra.  

Ao longo dos acessos haverá que providenciar algumas Passagens Hidráulicas, sobretudo nos pontos baixos, 
de modo a providenciar a passagem de água transversalmente. 

O acesso ao Sobreequipamento do parque eólico será a partir do caminho municipal CM1186 que liga a 
EN225 às localidades de Carvalha, Cascano e Alto da Escaleira. Posteriormente será utilizado o CM1169, para 
acesso às diversas infraestruturas e equipamentos do projeto. 

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 dos acessos e plataformas, ou seja, procurou-se minimizar o volume a conduzir a vazadouro. 
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Contabilizou-se em projeto um volume total de escavação dos acessos e plataformas de 31 776 m3 e volume 
total de aterro de 6 313 m3. O excesso de terras deverá ser conduzido a vazadouro, na quantidade 
aproximada de 25 463 m3. 

No que se refere a caboucos das fundações dos aerogeradores, estima-se um volume de escavação para as 
duas sapatas de cerca de 3 680 m3, e cerca de 1 200 m3 de volume de terras em aterro sobre as fundações. 

O uso de explosivos só está previsto na abertura dos caboucos das fundações, e somente quando necessário. 
Também nas plataformas poder-se-á recorrer a explosivos, mas de forma pontual. 

Os taludes em zonas de aterro terão inclinação mínima de 2/3 (V/H) e em escavação terão inclinação de 1/1. 
Todos os taludes de aterro deverão ser naturalizados através da sua cobertura com terra vegetal, na 
espessura média de 20 cm, sempre que tal seja possível. 

Ao longo dos acessos e 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, parte dos acessos ficarão em ligeira escavação, assim como as plataformas. 

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 vegetação, nem raízes, nem pedras de dimensão superior a 50 mm. 

A descarga de águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta para o terreno natural, em 
valas de pedra argamassada, sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos adjacentes. 

Haverá valetas ao longo dos acessos, nas zonas de escavação, contabilizando-se cerca de 1 403 m de 
extensão. De modo a providenciar a passagem da água transversalmente, ao longo dos acessos haverá que 
providenciar algumas passagens hidráulicas (PH) sobretudo nos pontos baixos. 

O RECAPE prevê a instalação de um estaleiro para a construção do Sobreequipamento, com cerca de 400 m2, 
que que será partilhado com o Sobreequipamento do Parque Eólico de Mourisca. Esta área de apoio à obra 
encontra-se prevista para uma área 575 m a norte do cume de Monte Alto, num espaço contíguo a um acesso 
existente, no qual as pendentes não excedem os 6%. 

Assim, verifica-se que a implantação do projeto implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação e utilização do estaleiro; 

 Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

 Construção e beneficiação de acessos; 

 Construção das plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores; 

 Montagem dos aerogeradores; 

 Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

 Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

 Depósito temporário de terras e materiais; 

 Produção de resíduos e efluentes; 

 Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 6 meses para os trabalhos de construção do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 Produção de energia elétrica. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave                                                                                                                                            Pág. 6 
RECAPE - Processo de AIA N.º 3383 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em mudança 
das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e veículos afetos à 
mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em recuperação. Assim, considera-
se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com impactes semelhantes aos da fase de 
construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para o projeto é de 25 anos. 

2.3 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AO PROJETO AVALIADO EM FASE DE ESTUDO PRÉVIO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave foi sujeito a pequenas alterações em relação à solução que 
foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de estudo prévio, de modo a dar cumprimento às 
exigências da DIA, nomeadamente no que diz respeito aos novos acessos, plataformas dos aerogeradores e 
traçado da vala de cabos, no sentido de salvaguardar os afloramentos rochosos de maiores dimensões 
existentes na área do projeto. 

Por outro lado, verifica-se agora em fase de projeto de execução, a eliminação da linha elétrica aérea, 
passando a ligação a ser efetuada sob vala de cabos e que segue o percurso do acesso existente. Esta 
alteração ao projeto deve-se à dificuldade existente na contratação dos terrenos previstos para a 
implantação da linha elétrica aérea. A vala de cabos possui assim uma extensão superior (6 098 m), ao 
apresentado anteriormente (1 623 m). 

No que diz respeito aos acessos a beneficiar, efetuaram-se ligeiras correções dos raios de curvatura, por 
questões técnicas bem como para dar cumprimento à condicionante imposta na DIA, no que diz respeito à 
salvaguarda dos afloramentos rochosos de maiores dimensões. Assim, os acessos a beneficiar apresentam 
uma extensão de 1 499,8 m, valor inferior comparativamente à extensão de 1 619 m apresentada em fase 
de EIA. 

O traçado dos acessos a construir mantém-se praticamente inalterado, apenas com ligeiras alterações no 
que diz respeito aos raios de curvatura dos mesmos, possuindo estes uma extensão de 701 m, valor 
semelhante ao apresentado em fase de estudo prévio. 

Relativamente ao acesso a manter, refere-se que este não sofrerá qualquer intervenção, e que corresponde 
ao mesmo já apresentado em fase de estudo prévio, contudo, e de forma a colmatar uma lacuna apresentada 
nessa fase, apresenta-se em fase de RECAPE a totalidade do acesso existente e que se prolonga até à 
subestação também existente. 

Segundo indicações do fornecedor dos aerogeradores (VESTAS) foi necessário considerar nesta fase a 
inclusão em projeto de novas plataformas para a grua de montagem dos aerogeradores. A plataforma para 
a grua de montagem do aerogerador N20 vai ter uma área de 769,78 m2 e a do aerogerador N21 uma área 
de 229,6 m2. 

De realçar que não existiu alteração na localização dos aerogeradores, no entanto, existiram alterações nas 
plataformas destes. A área da plataforma do aerogerador N20 foi diminuída, possuindo em projeto de 
execução uma área de 3 636,5 m2 comparativamente a 3 717 m2 em fase de estudo prévio, e a plataforma 
do aerogerador N21 foi ligeiramente deslocada para a direita. Estas alterações foram efetuadas no sentido 
de salvaguardar afloramentos rochosos de maiores dimensões existentes na área do projeto. 
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Comparação entre o projeto apresentado em fase de estudo prévio, e o projeto apresentado em fase de projeto de execução 

 

Fonte: Relatório Base do RECAPE 

As alterações ao projeto apresentadas em sede de RECAPE não alteram significativamente a avaliação 
realizada em sede de estudo prévio para a generalidade dos fatores ambientais, tendo sido considerado 
necessário ajustar algumas medidas de minimização às já consideradas na DIA. 

No entanto, relativamente à Geologia e geomorfologia, verifica-se que com a alteração da linha elétrica 
aérea para enterrada (subterrânea) são de esperar maiores volumes de movimentações de terras / afetação 
de afloramentos rochosos e consequentemente um acréscimo dos impactes ambientais. No entanto, 
considerando que os locais de implantação da linha elétrica correspondem às laterais dos acessos existentes 
ou a construir no âmbito do projeto, admite-se que os impactes ambientais sobre a geologia serão negativos, 
embora ainda pouco significativos e minimizáveis, desde que a vala de cabos seja construída conforme 
definido na DIA (medidas de minimização 10 e 26). Adicionalmente, para evitar a afetação de afloramentos 
rochosos nas áreas interessadas à expansão da vala de cabos (cerca de 4 475m), devem ser efetuados ajustes 
no traçado (contornando os afloramentos rochosos pelo lado dos acessos em vez do seu deslocamento) da 
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implantação da vala, conforme definido na medida de minimização 3 e efetuadas as ações correspondentes 
à medida de minimização 27. 

No que se refere ao Património cultural, procedeu-se à caracterização das alterações do projeto de execução 
relativamente ao estudo prévio, com uma pormenorização dos impactes ambientais, e demonstração que as 
alterações introduzidas não originam impactes distintos dos anteriormente identificados nem os agravam.  

Da análise da informação apresentada no presente RECAPE, considera-se que estes objetivos foram 
genericamente alcançados.  

No âmbito do RECAPE procedeu-se à reavaliação da informação disponível para a área de estudo, 
nomeadamente no estudo prévio, tendo sido realizados “novos trabalhos de prospeção de campo realizados 
na área de incidência mais imediata do projeto, com confirmação das ocorrências antes identificadas e 
inventariadas e procura de identificação de novas ocorrências de bens do Património Cultural que, devido a 
diversas circunstâncias, nomeadamente dificuldades de visibilidade do solo e acesso a parcelas de terreno, 
pudessem ter passado despercebidas nos trabalhos anteriores.”. 

Segundo o Relatório Final do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico (RFPAA), apresentado no 
Anexo 3, na sequência das alterações introduzidas ao projeto inicial, verificou-se a existência de ocorrências 
patrimoniais “apresentam potenciais problemas de compatibilização com o projeto atual”. Deste modo, foi 
confirmada in loco as distâncias entre aquelas ocorrências mais problemáticas e os elementos do projeto e 
procede-se, igualmente, ao reconhecimento do novo troço da linha elétrica enterrada, entre a zona da Capela 
da Senhora da Piedade e a Subestação dos Parques Eólicos de Mourisca e Nave. Este troço segue em toda a 
sua extensão nas bermas do estradão alcatroado que já existe.  

Foi prospetada sistematicamente as áreas de implantação dos novos aerogeradores e os corredores do 
traçada das valas de cabos e acessos a beneficiar e a construir.  

Não tendo havido alterações significativas ao layout do projeto, as dimensões e configuração da área de 
enquadramento e da área de incidência direta não sofreram modificações, mantendo-se o conjunto de 
ocorrências registadas no EIA, num total de 56. As ocorrências patrimoniais intersetadas pela área de 
prospeção do RECAPE foram relocalizadas e objeto de nova apreciação de eventuais impactes em função da 
sua proximidade relativamente a elementos construtivos do projeto.  

O inventário das ocorrências patrimoniais e as respetivas avaliações de impactes são apresentados no 
Relatório Base e nos Anexos 3 e 4.  

Assume-se como lacuna de conhecimento as condições de visibilidade e acesso para a realização do trabalho 
de campo, que não foram as mais adequadas., devido a uma cobertura arbustiva e herbácea bastante densa.  

No entanto, registou-se “uma melhoria considerável dessas condições relativamente à fase de Estudo Prévio 
do EIA, porque a vegetação se apresentava com menor índice de desenvolvimento e maturação e porque 
muitas parcelas tinham, entretanto, ardido.”.  

Assim, considera-se necessário a «realização de ações de prospeção prévia de todas as áreas que vierem a 
ser afetadas por atividades que alterem a superfície do terreno, incluindo trabalhos de desmatação, 
especialmente nas áreas mais próximas às frentes de obra e que não puderam ser observadas nas etapas 
anteriores do projeto, seja porque as condições de visibilidade eram muito deficientes, ou porque não foi 
possível o acesso”. 

Considerou-se também relevante efetuar nova análise, em termos de ordenamento do território. 

Enquadramento no PDM de Vila Nova de Paiva e análise em termos de Ordenamento do Território 

O projeto localiza-se no concelho de Vila Nova de Paiva, estando abrangido pelo respetivo PDM (RCM n.º 
13/94 - DR 62, I-B, 1994.03.15; RCM n.º 2/2005 - DR 3, I-B, 2005.01.05 – 1.ª Alteração: Regulamento, P. 
Ordenamento e de Condicionantes; Aviso n.º 276/2009 - DR 3, II-S, 2009.01.06 – 2.ª Alteração por adaptação: 
Regulamento; Aviso n.º 11595/2011 - DR 101, II-S, 2011.05.25 – 3.ª Alteração por adaptação: Regulamento; 
Aviso n.º 13159/2011 - DR 229, II-S, 2014.11.26 – 4.ª - Alteração: P. Ordenamento). 
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Analisado o referido PDM, verifica-se o seguinte: 

 Planta de Ordenamento – É abrangido, quase na totalidade, Espaço Florestal. A vala de cabos partilhada 
atravessa ainda Espaço Agrícola – Outros Solos Agrícolas (e parte de um acesso a beneficiar), Vias de 
Comunicação – Rede Municipal Coletora (e parte de um acesso a beneficiar) e Espaço Urbano – Zona 
Residencial (R1). 

 Plantas da RAN, REN e Condicionantes 

- Não são abrangidas áreas da RAN; 

- São abrangidas áreas da REN, de acordo com a carta em vigor (Portaria n.º 849/93 - DR 213, I-B, 
1993.09.10), nas tipologias, “Cabeceiras das linhas de água” (parte dos acessos a construir e a 
beneficiar, e parte da vala de cabos) e “Áreas com riscos de erosão” (parte dos acessos a construir e 
parte da vala de cabos). 

- São abrangidos “Perímetros Florestais”; “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos 
Municipais e Faixa de Proteção” – CM1186 e CM1169 (apenas a vala de cabos partilhada e parte de 
um acesso a beneficiar); “Infraestruturas de Energia Elétrica – Linhas elétricas” (apenas a vala de 
cabos partilhada) e “Domínio Público Hídrico” (apenas a vala de cabos partilhada). 

Face ao exposto, verifica-se que os parques eólicos (e sobreequipamentos) não estão explicitamente 
previstos ou interditos no regulamento do PDM de Vila Nova de Paiva. O seu artigo 6.º (Reserva Ecológica 
Nacional) remete para o cumprimento do RJREN. Da mesma forma, o artigo 8.º (Regime florestal), remete 
para a sujeição ao regime florestal, devendo ser obtido o parecer do ICNF, IP. Relativamente ao “Domínio 
Público Hídrico”, deverá ser obtido o parecer da APA, IP. 

Em relação às linhas elétricas e a “Outras Estradas Nacionais, Estradas Municipais, Caminhos Municipais e 
Faixa de Proteção”, deverão ser cumpridas as respetivas servidões e faixas de proteção. 

De referir ainda que, o que se afigura relevante na avaliação da compatibilidade da instalação de um parque 
eólico (e sobreequipamento) com as regras do PDM, caso o mesmo seja omisso quanto a estas instalações, 
é o facto do Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19/08, relativo aos critérios de classificação e qualificação 
do solo, considerar, no seu artigo 16.º, n.º 3, alínea a), a contrario, as instalações de comércio, serviços e 
indústria destinadas à exploração de recursos energéticos, genericamente compatíveis com o solo rústico, o 
mesmo acontecendo, concretamente, quanto aos espaços agrícolas e florestais (artigos 18.º, n.º 4 e 19.º, n.º 
5, respetivamente), podendo desenvolver-se nestes espaços outras atividades ou utilizações compatíveis 
com o uso dominante, designadamente de aproveitamento de recursos energéticos. 

De salientar que existem vários parques eólicos nas proximidades do presente projeto, e que abrangem as 
mesmas classes de espaço. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da REN de Vila Nova de Paiva (Portaria n.º 849/93 - DR 213, I-B, 1993.09.10), são 
abrangidas áreas da REN (cerca de 0,849 ha: vala de cabos, acessos a construir e a beneficiar), nas tipologias 
“Cabeceiras das linhas de água” (cerca de 0,57 ha) – atualmente “Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos”, e “Áreas com riscos de erosão” – atualmente “Áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” (cerca de 0,279 ha), nos termos do Anexo IV do RJREN (D.L. n.º 166/2008, de 22/08, 
alterado pelo D.L. n.º 124/2019, de 28/08). 

Tendo em conta o projeto e as tipologias da REN em presença, verifica-se que, de acordo com o previsto no 
Anexo II do RJREN, o projeto é enquadrável na alínea f) – Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis, do Item II – Infraestruturas, estando sujeito a Comunicação Prévia. 

Relativamente aos acessos e valas de cabos, sendo necessários e indissociáveis do presente projeto, 
consideram-se como parte integrante do mesmo, englobando-se na mesma alínea f). 
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Tal como referido no EIA e no RECAPE, com a implementação das medidas de minimização propostas, 
considera-se que o projeto não colocará em causa as funções do Anexo I do RJREN, relativas às tipologias da 
REN abrangidas. 

Neste contexto, tendo em consideração as situações constantes no n.º 6 do artigo 22.º do RJREN, considera-
se que não se verifica nenhum dos fundamentos de rejeição previstos nas alíneas a) e b), restando verificar 
a alínea c), correspondente ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP. 

Estando o projeto sujeito a AIA, terá enquadramento no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, ou seja, “Quando a 
pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de 
incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no 
âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”. Da mesma forma, aplica-
se também o n.º 9 do artigo 24.º do RJREN: “Nos casos em que a comissão de coordenação e desenvolvimento 
regional autorize ou emita parecer sobre uma pretensão ao abrigo de um regime específico, deve nesse ato 
também decidir sobre a possibilidade de afetação de áreas integradas na REN, nos termos do presente 
decreto-lei, sendo neste caso aplicável o prazo previsto no respetivo regime.”. 

Face ao exposto, e relativamente ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, 
considera-se que o mesmo estará acautelado se houver pronúncia favorável da APA, IP, no presente 
procedimento. Desta forma, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no âmbito do presente 
procedimento, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no RJREN, tendo em conta o 
referido nos n.ºs 7 e 9 do seu artigo 24.º. 

Face ao analisado, e à semelhança do já concluído no estudo prévio, considera-se existir compatibilidade do 
projeto de execução com o PDM de Vila Nova de Paiva, condicionado ao parecer favorável do ICNF, IP 
(Regime florestal) e da APA, IP (Domínio Público Hídrico). 

Relativamente à REN, as ações do projeto estão sujeitas a Comunicação Prévia, junto da CCDRC. No entanto, 
face ao referido nos n.ºs 7 e 9 do artigo 24.º do RJREN, considera-se que a pronúncia favorável da CCDRC no 
âmbito do presente procedimento, compreenderá a aceitação da Comunicação Prévia prevista no respetivo 
regime jurídico, caso haja pronúncia favorável da APA, IP, no presente procedimento (a qual corresponderá 
ao parecer obrigatório e vinculativo da APA, IP, previsto no RJREN, para a tipologia “Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do solo”). 

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

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

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

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

1. Shapefiles do layout final do projeto com todas as suas componentes do projeto e os elementos 
patrimoniais inventariados. 

No RECAPE (Anexo 4 e 5 do Volume III – Anexos Técnicos) são apresentadas as shapefiles do layout final do 
projeto e os elementos patrimoniais identificados, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

2. Modelo e principais características dos aerogeradores do sobreequipamento, incluindo o tipo de luminária 
presente na torre do aerogerador. 

No RECAPE é apresentado o modelo dos aerogeradores do Sobreequipamento - V150 (4,5 MW), sendo 
indicadas as principais características dos mesmos. 
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Relativamente ao tipo de luminária, é referido no REACPE que os aerogeradores não terão iluminação na 
entrada, somente balizamento aeronáutico conforme legislação vigente. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

3. Cronograma da obra atualizado. 

É apresentado o cronograma da obra, no entanto verifica-se que o mesmo não está atualizado relativamente 
a datas. Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA na medida que é apresentado um cronograma 
detalhado dos trabalhos, mas o mesmo deve ser atualizado temporalmente e entregue à autoridade de AIA 
previamente ao início das obras. 

4. Planta de condicionamentos atualizada, que deve incluir: 

a) As áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, pelo menos nas que têm representação 
na Folha da Carta Militar de Portugal (Série M888) do Centro de Informação Geoespacial do Exército 
(CIGeoE); 

b) As áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, pelo menos até dez metros. 

c) Os locais que venham a ser identificados como sensíveis para os sistemas ecológicos pelos estudos a 
realizar para a definição da caracterização da situação atual. 

É apresentada a Planta de condicionamentos no Anexo 2 (Volume III – Anexos Técnicos). Segundo o RECAPE 
na “planta de condicionantes incluiu-se as áreas situadas até 10 metros das margens das linhas de água, e as 
áreas dominadas por afloramentos rochosos de maiores dimensões e a envolvente destes, pelo menos até 
10 metros, bem como o núcleo de avoadinha (Conyza bonariensis) - planta vascular exótica invasora, 
detetado durante os trabalhos de campo. 

No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, verifica-se que o 
projeto foi reformulado de forma a salvaguardar os afloramentos rochosos de maiores dimensões, contudo, 
não foi tecnicamente viável salvaguardar a distância de 10 metros a estes. Assim, a solução apresentada, foi 
a considerada a mais viável tendo em conta um conjunto de fatores, nomeadamente: 

- Não ser viável a alteração da localização dos aerogeradores; 

- Necessários raios de curvatura elevados nos caminhos e acessos para possibilitar o transporte de 
grandes componentes; 

- Aproveitamento dos caminhos existentes, beneficiando-os de modo a diminuir a afetação de novas 
áreas; 

- Não ser possível identificar proprietários de alguns terrenos; 

- Não ser possível colocar o traçado da vala de cabos em lado oposto ao caminho municipal atualmente 
existe devido à presença de infraestruturas do Parque Eólico já existente; 

- Elevado número de afloramentos, que na tentativa de se afastar de um afloramento, iria-se 
aproximar de outro” 

E que “é afetado o habitat 4030 cuja afetação não pode ser considerada irreversível pois é um habitat com 
grande capacidade de regeneração e muito abundante na região. Como tal, no final da obra, em todas as 
áreas de intervenção temporária, nomeadamente plataformas, áreas para colocação de gruas, valas de cabos 
e margens dos acessos, deverá ser colocada terra vegetal de forma a fomentar a regeneração deste habitat 
que se encontra em áreas contíguas, de forma a minimizar a sua afetação. O sucesso da regeneração do 
habitat deverá ser seguido no plano de monitorização da flora e vegetação, tal como descrito no mesmo, 
sendo que caso não se verifique a sua regeneração deverão então ser sugeridas medidas para a potenciação 
da regeneração”. 

Assim, considera-se que foi cumprido o estabelecido na DIA, embora a planta de condicionamentos possa 
estar condicionada pela falta de resultados dos “Estudos necessários para a definição da caracterização da 
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situação atual”. A planta de condicionamentos deve ser reformulada de acordo com os resultados do 
relatório dos “Estudos necessários para a definição da caracterização da situação atual”. 

5. Estudos necessários para a definição da caracterização da situação atual relativa: 

a) À caraterização e distribuição das comunidades vegetais e das espécies da flora vascular. Deve incluir a 
caraterização exaustiva da situação das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 
92/2019, de 10 de julho; 

b) À caraterização das comunidades de aves e quirópteros; 

c) À caraterização da utilização que o lobo faz da área envolvente (alargada) dos locais previstos para 
instalação dos elementos do projeto. 

O RECAPE refere que “aquando da elaboração do presente RECAPE, ainda se encontram a decorrer as 
monitorizações referidas, pelo que o relatório final será apresentado à CA posteriormente (previsto para 
julho de 2022)”.  

O referido relatório não foi ate à data apresentado, pelo que não foi dado cumprimento ao estabelecido na 
DIA. Este elemento deve ser entregue para apreciação e pronúncia previamente ao licenciamento. 

6. Desenho de medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, flora ou fauna) a 
afetar de forma irreversível em fase de construção e cuja mitigação não seja possível implementar com 
medidas de minimização em fase de projeto ou em fase de construção. 

O RECAPE refere que “apenas é afetado o habitat 4030 (afetação de 5,2 ha) cuja afetação não pode ser 
considerada irreversível pois é um habitat com grande capacidade de regeneração e muito abundante na 
região. Como tal, no final da obra, em todas as áreas de intervenção temporária, nomeadamente 
plataformas, áreas para colocação de gruas, valas de cabos e margens dos acessos, deverá ser colocada terra 
vegetal de forma a fomentar a regeneração deste habitat que se encontra em áreas contíguas, de forma a 
minimizar a sua afetação. O sucesso da regeneração do habitat deverá ser seguido no plano de monitorização 
da flora e vegetação, tal como descrito no mesmo, sendo que caso não se verifique a sua regeneração 
deverão então ser sugeridas medidas para a potenciação da regeneração”.  
Face ao exposto considera-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA. 

7. Desenho das medidas necessárias à instalação, na fase de construção: 

a) De dispositivos dissuasores da preferência das aves para construção de ninhos nos apoios da Linha Elétrica 
e implementação das mesmas. 

b) De dispositivos que previnam a utilização dos apoios da Linha Elétrica como locais de poiso das aves e 
implementação das mesmas. 

Uma vez que o traçado da linha elétrica aérea foi eliminado, este elementos deixa de ter aplicabilidade. 

8. Avaliação dos impactes do projeto sob atividade intensiva de aves identificada na envolvente da área de 
estudo, pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Esta avaliação deve ser complementada 
com o parecer solicitado à Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Centro. No caso de 
serem identificados impactes negativos apresentar proposta de medidas de minimização. 

O RECAPE refere que, “no que diz respeito à avaliação de impacte do aerogerador sobre a exploração 
intensiva de aves, que apenas se tem conhecimento, tal como exposto no n.º 5 do Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 79/2010, de 25 de junho, relativamente ao ruído: O nível sonoro deve ser reduzido ao mínimo. Os 
ventiladores, os equipamentos para alimentação e outros tipos de máquinas devem ser construídos, 
instalados, acionados e mantidos de forma a causar o menor ruído possível.”. 

“O Decreto-Lei não apresenta qualquer valor limite para a verificação do ruído a que as aves podem estar 
expostas de modo a salvaguardar o seu bem-estar e saúde.” 

Neste sentido, foi estabelecido contacto com a DRAP Centro, “no sentido de obter as diretrizes existentes ao 
nível desta avaliação, tendo esta mesma entidade dado indicação que desconhecia tal matéria, pelo que 
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deveríamos entrar em contacto com a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da região Centro. 
Mais se informa que o contacto com esta entidade foi estabelecido no dia 24 de maio de 2021, obtendo-se 
resposta no dia 19 de agosto de 2021, que se transcreve de seguida (vide Anexo 6 do Volume III - 
RECAPE.SPE.Nave.AT.100.01 – Anexos Técnicos): 

(…) informo que em relação ao ruído na criação de aves não há qualquer limitação legal em termos 
quantitativos. 

A referência ao ruído como fator de stress consta apenas na legislação específica de bem-estar animal em: 

 FRANGOS EM SISTEMA INTENSIVO – Decreto-Lei n.º 79/2010 de 25 de junho: 

- Nº 5 do Anexo II: “O nível sonoro deve ser reduzido ao mínimo”. 

 GALINHAS POEDEIRAS – Decreto-Lei n.º 72F/2003 de 14 de abril: 

- Nº 2 do Artigo 1 do Capítulo I do Anexo: “O nível sonoro deve ser reduzido ao mínimo, assim como 
devem ser evitados ruídos constantes ou súbitos.” 

Mesmo assim, foi apresentada no RECAPE uma avaliação de impactes do aerogerador N20 no bem-estar das 
aves do aviário, tendo-se concluído que “Os níveis sonoros estimados revelam-se num impacte não 
significativo para o bem-estar das aves, quando comparado com os níveis sonoros gerados pelos outros 
equipamentos da instalação nomeadamente os ventiladores. De referir ainda que comparando os níveis 
sonoros obtidos, com os valores definidos pelo Regulamento Geral do Ruído para zonas sensíveis, ainda que 
não seja aplicável a este caso em particular, os níveis sonoros não ultrapassam os limites estipulados. Em 
suma, considera-se que não haverá impactes significativos sobre a exploração intensiva de aves.” 

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. 

9. Resultados da prospeção das áreas que serão afetadas fisicamente e na sua envolvente para verificar a, 
eventual, presença de espécies vegetais exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras deve ser estabelecida a metodologia mais adequada a cada uma das espécies em presença 
para a sua eliminação, devendo ser, neste âmbito, apresentado um Plano de Gestão e Controlo de Espécies 
Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI), onde deve constar a cartografia com o levantamento das manchas ou 
núcleos destas. O Plano deve prever: 

a) A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

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

c) O corte, sobretudo, fora da fase de produção de semente.  

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

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

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

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

O RECAPE refere que “durante o trabalho de campo efetuado foi possível identificar apenas uma espécie de 
planta vascular exótica invasora (Decreto-Lei n.º 92/2019, 10 de julho): avoadinha (Conyza bonariensis)”, 
sendo que são identificados os locais onde a espécie exótica invasora foi recenseada e apresenta o Plano de 
Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) (Anexo 7 do Volume III – Anexos 
técnicos). O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) prevê 
metodologias de trabalho e intensidades de amostragem adequadas ao diagnóstico da dispersão de espécies 
exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 10 de julho, pelo que se considera que 
foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA.  
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10. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, e do lobo, reformulados de 
acordo com o projeto de execução que vier a ser desenvolvido e tendo em conta as orientações constantes 
da presente decisão. 

Os programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, e do lobo, reformulados são 
apresentados no Anexo 7 do Volume III - Anexos Técnicos.  

1) O “Programa de Monitorização das Espécies Exóticas Invasoras” define os objetivos, os períodos de 
amostragem e preconiza que o mesmo seja implementado durante três anos na fase da exploração. 

2) O “Plano de monitorização na Flora e Vegetação” define os objetivos, os períodos de amostragem e 
preconiza que o mesmo seja implementado um ano de situação de referência (anterior à construção), o final 
da construção e durante três anos na fase de exploração. 

3) O “Plano de Monitorização da Avifauna” define os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que 
o mesmo seja implementado um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período de 
construção e durante três anos na fase de exploração. Inclui a monitorização e avaliação da mortalidade das 
aves devido à presença de aerogeradores. 

4) O “Plano de Monitorização da Comunidade de Morcegos” define os objetivos, os períodos de amostragem 
e preconiza que o mesmo seja implementado na fase anterior à construção do projeto e nos 3 primeiros anos 
de exploração. Inclui a monitorização e avaliação da mortalidade dos quirópteros devido à presença de 
aerogeradores. 

5) O “Plano de monitorização do Lobo” define os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que o 
mesmo seja implementado durante todo o ano, na fase anterior à construção do Sobreequipamento, fase de 
construção e nos 3 primeiros anos de exploração. 

Considera-se que este elemento da DIA foi apresentado, pelo que se verifica o cumprimento da mesma. 

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

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) consta do Anexo 8 do Volume III – Anexos 
Técnicos. O mesmo foi reformulado de acordo com o Projeto de Execução observando as orientações da DIA. 

Considera-se que a proposta de PRAI cumpre os objetivos na sua generalidade. Contudo há, três questões 
que devem ser ainda observadas: 

1. Nas áreas de maior movimentação de terras – área das fundações, plataformas e estaleiro – deve constar 
uma proposta de modelação do terreno que compatibilize de forma mais integradora os taludes a interface 
deste com o terreno natural e por fim o próprio terreno natural. No caso do estaleiro, dado haver, em regra 
um nivelamento, a modelação a propor deve também garantir uma adequada harmonização de cotas e, 
eventualmente, o restabelecimento, da modelação pré-existente. O Plano de Modelação deve ter a 
representação das cotas e altimetria correspondente à situação de referência e sobreposta a modelação 
proposta. 

2. O elenco de espécies – arbustivas e herbáceas – é aconselhado só em situação de não haver recuperação 
natural da vegetação. O nível de exigência relativo a espécies autóctones deve ser muito elevado, para evitar 
hibridações e a contaminação genética que se pode traduzir numa perda de biodiversidade. 

3. O PRAI deve ser apresentado previamente ao fim da obra para aprovação integrando uma atualização da 
cartografia que represente efetivamente as áreas perturbadas. A representação gráfica deve ser apresentada 
sobre o orto e de forma translúcida. Quanto à cartografia apresentada importa ter em consideração também 
a área afetada por movimentação de máquinas, depósito de terras, depósito de materiais. Por estas razões, 
a cartografia apresentada não é representativa da área afetada. A mesma deve ser devidamente cartografada 
em fase de obra e antes do término da mesma, para que o PRAI possa ser com a devida antecipação aprovado 
e entregue ao Empreiteiro para a sua execução antes de proceder à desativação total do estaleiro e remoção 
de equipamento. 
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Face ao exposto a disposição relativa ao Elemento 11 deve transitar para a DCAPE na qualidade de elemento 
a apresentar previamente ao início da fase de exploração do projeto. (CEABN: alterei a fase de entrega, como 
tem sido solicitado noutros projetos, concordas?) 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

No RECAPE é referido que “no que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente 
destes, e tal como referido anteriormente verifica-se que o Projeto foi reformulado de forma a salvaguardar 
os afloramentos rochosos de maiores dimensões, contudo, não foi tecnicamente viável salvaguardar a 
distância de 10 metros a estes. Assim, a solução apresentada foi a considerada mais viável tendo em conta 
um conjunto de fatores” e que “é afetado o habitat 4030 cuja afetação não pode ser considerada irreversível 
pois é um habitat com grande capacidade de regeneração e muito abundante na região. Como tal, no final 
da obra, em todas as áreas de intervenção temporária, nomeadamente plataformas, áreas para colocação 
de gruas, valas de cabos e margens dos acessos, deverá ser colocada terra vegetal de forma a fomentar a 
regeneração deste habitat que se encontra em áreas contíguas, de forma a minimizar a sua afetação. O 
sucesso da regeneração do habitat deverá ser seguido no plano de monitorização da flora e vegetação, tal 
como descrito no mesmo, sendo que caso não se verifique a sua regeneração deverão então ser sugeridas 
medidas para a potenciação da regeneração. Relativamente às linhas de água cartografadas na carta militar, 
refere-se que as mesmas ficam livre de afetação por parte das estruturas do Projeto, como aerogeradores, 
plataformas, estaleiro, verificando-se apenas afetações no que diz respeito aos acessos que serão alvo de 
beneficiação, mas que já se encontram implantados no terreno e pelas valas de cabos, estando por isso 
prevista a reposição integral do sistema de drenagem existente”.  

Face ao exposto, considera-se que foi cumprido o estabelecido na DIA. 

2. Garantir a salvaguarda dos diretos de prospeção pesquisa e eventual exploração de recursos geológicos 
do domínio público do Estado, decorrentes do pedido de prospeção e pesquisa MNPPP509 “Tarouca-Mões”, 
que se encontra em fase final de tramitação por parte da DGEG. 

No RECAPE é referido que “aquando da elaboração do EIA a área de estudo do Sobreequipamento do Parque 
Eólico da Nave e Linha Elétrica era abrangida pela área de prospeção e pesquisa de depósitos minerais com 
o número de cadastro MNPPP0509, denominada “Tarouca-Mões”, pertencente à empresa Iberian Resources 
Portugal, Lda. e destinada à pesquisa de tungstênio (W), estanho (Sn), tantálio (Ta), ouro (Au) e minerais 
associados. No entanto e após uma consulta quer à informação disponibilizada pela DGEG em formato WMS 
quer ao geovisualizador disponibilizado por esta entidade, é possível constatar que a referida área de 
prospeção e pesquisa de depósitos minerais já não existe.”. 

No RECAPE é ainda salientado que o “presente projeto versa sobre o Sobreequipamento de um parque eólico 
existente, já totalmente integrado na referida área de prospeção. Ao nível de intervenções novas de maior 
expressão, o projeto apenas prevê a construção de dois aerogeradores adicionais e a abertura de pequenos 
novos acessos, não comprometendo assim, de forma significativa, a prospeção e pesquisa de depósitos 
minerais nesta área.”. 

No entanto, esta informação não foi validada pela DGEG, sendo que se propõe que a referida medida integre 
a DCAPE. 

3. Devem ser efetuados ajustes no projeto, nomeadamente nos novos acesos, nas plataformas dos 
aerogeradores, no traçado da vala de cabos, nos apoios da Linha Elétrica, e acessos aos apoios da Linha 
Elétrica, de forma a salvaguardar os afloramentos rochosos de maiores dimensões existentes na área do 
projeto. 
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Para análise de verificação desta medida reitera-se o referido para o elemento 4 no que diz respeito aos 
afloramentos rochosos. Assim, considera-se que a medida deve integrar a DCAPE apresentando a seguinte 
redação: 

Devem ser salvaguardados, dentro do possível, os afloramentos rochosos de maiores dimensões existentes 
na área do projeto. 

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

É prevista a drenagem longitudinal (valetas triangulares em terra) e transversal (Passagens Hidráulicas – PHs) 
dos acessos e plataformas. A descarga das águas pluviais recolhidas pelas valetas, triangulares em terra, será 
garantida por via direta para o terreno natural, sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos 
adjacentes. As PHs previstas serão executadas em tubo pré-fabricado de betão ou em tubos de PP – 
Polipropileno corrugado. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

7. Para os perfis transversais e longitudinais dos taludes de escavação/aterro para as diferentes plataformas 
devem ser considerados pendentes não superiores a 1/3 (V/H), na construção/reabilitação de acessos e na 
plataforma. 

De acordo com o RECAPE, “tendo em conta a orografia / topografia do local, os taludes em zonas de aterro 
terão uma inclinação mínima de 2/3 (V/H) e em escavação terão inclinação de 1/1 (V/H), caso contrário os 
volumes aumentariam consideravelmente, a contratação de terrenos também, e os taludes seriam 
demasiado extensivos, o que tornaria inviável a execução da obra. Para além disso, os solos são de boa 
qualidade e geotecnicamente pode-se ter taludes estáveis com estas inclinações. Acresce ainda que em 
muitas situações os taludes de escavação serão em solo duro ou rocha, o que no limite se poderia ter taludes 
de escavação quase na vertical.”  

O RECAPE conclui que a inclinação de taludes 1/3 (V/H) é inviável tecnicamente para esta obra. 

Aceita-se a justificação apresentada, pelo que a medida em causa não deve transitar para a DCAPE. 

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

O RECAPE refere que os aerogeradores não terão iluminação na entrada, apenas terão balizamento 
aeronáutico conforme legislação vigente. Assim, considera-se que esta medida não se aplica ao projeto, pelo 
que não deve transitar para a DCAPE. 

12. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o Sobreequipamento e Linha Elétrica 
aérea, de acordo com a Circular Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio. 

O projeto de execução prevê a balizagem aeronáutica para os aerogeradores de acordo com a Circular 
Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio. 

Tendo em consideração que o traçado da linha elétrica aérea foi eliminado, a medida deve integrar a DCCAPE 
apresentado a seguinte redação: 

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

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. 
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Fase de Construção 

15. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que: 

a) Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

b) As operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno 
e nos dias úteis. 

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos (Anexo 9 do Volume III -
Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos). 

O RECAPE refere que o planeamento da construção deste projetofoi realizado tendo em consideração a 
necessidade de concentrar no tempo as atividades que causem maior perturbação, como escavações e 
betonagens, e que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se limitem ao 
período diurno e dias úteis. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo que a medida deve transitar para a DCAPE nos 
mesmos termos e condições. 

19. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a obra, 
devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada troço em 
obra. 

O promotor compromete-se, antes de proceder a qualquer trabalho, a delimitar o perímetro para além do 
qual não deve existir qualquer perturbação de solos e vegetação, garantindo esta mesma delimitação visível 
e em boas condições até ao término da obra. 

A medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 9 do Volume III - 
Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos). Assim, considera-se que foi dado 
cumprimento à DIA, sendo que se considera que a medida deve transitar para a DCAPE. 

27. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos por parte das máquinas 
em movimento. 

A medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos da Empreitada do 
Sobreequipamento do Parque Eólico da Nave (Anexo 9 do Volume III - Anexos Técnicos) e será verificada a 
sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 10 do 
Volume III - Anexos Técnicos). Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo que a medida 
deve transitar para a DCAPE. 

28. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de 
máquinas deverão ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer 
afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de sinalização não deverão ser colocadas sobre os muros em 
questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma máquina numa ação 
mais descontrolada. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 
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32. 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. 

Tendo em consideração que as anteriores competências da ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. relacionadas, 
entre outras, com a publicação prévia de Avisos a Navegação Aérea foram transferidos para a ANAC - 
Autoridade Nacional da Aviação Civil, esta medida será alterada em conformidade na DCAPE. 

33. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e 
câmaras municipais. 

34. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 
de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. Elaborar 
um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através 
do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

O promotor do projeto compromete-se a criar e implementar um mecanismo de atendimento ao público 
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações (com respetiva elaboração de 
relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos). A 
verificação da implementação do referido mecanismo será realizada em sede de Pós-Avaliação. 

Assim, apesar de se considerar que se pretende cumprir estas medidas, as mesmas deverão transitar para a 
DCAPE. 

35. Após a desmatação realizar a prospeção arqueológica sistemática do terreno onde se prevê a ocorrência 
de trabalhos de construção, no solo livre de vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de 
conhecimento. 

Segundo o RECAPE, o promotor compromete-se a realizar, após a desmatação, a prospeção arqueológica 
sistemática do terreno onde se prevê a ocorrência de trabalhos de construção, no solo livre de vegetação, 
com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento.   

Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

36. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 
Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser 
detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

37. Garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens), não apenas na fase de construção, 
desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação nomeadamente: i. 
Escavação dos caboucos para construção das plataformas de instalação dos aerogeradores; ii. Escavação da 
vala para instalação de cabos subterrâneos; iii. Construção de novos acessos, incluindo as rampas de acesso 
aos aerogeradores, e reabilitação de acessos já existentes (alargamentos e alteração de raios de curvatura); 
iv. Escavação dos caboucos para implantação dos apoios da Linha Elétrica. O acompanhamento deve ser 
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continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, deve ser 
garantido o acompanhamento de todas as frentes.  

O traçado da linha elétrica aérea apresentado em fase de estudo prévio foi eliminado, tendo passado a ser 
efetuado sob vala de cabos e que segue o traçado do acesso atualmente existente. 

Desta forma esta medida deixa de ter aplicabilidade direta sobre a linha elétrica aérea, tendo-se optado por 
incluir a mesma nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da obra, e no Plano de 
Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento 
Arqueológica da Obra, mas com a seguinte redação:   

Garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens), não apenas na fase de 
construção, desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação 
nomeadamente: i. Escavação dos caboucos para construção das plataformas de instalação dos 
aerogeradores; ii. Escavação da vala para instalação de cabos subterrâneos; iii. Construção de novos 
acessos, incluindo as rampas de acesso aos aerogeradores, e reabilitação de acessos já existentes 
(alargamentos e alteração de raios de curvatura). O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, 
pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, deve ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes.  

Concorda-se com a redação proposta. Verifica-se no entanto, que no PAA a medida consta com outra redação 
(medida 28), o que deverá ser corrigido. A medida deve constar nos termos acima propostos na DCAPE, 
caderno de encargos da obra, e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

38. Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de imediato 
suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à Direção 
Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o objetivo de 
minimizar os impactes. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a mesma integrar a DCAPE. 

39. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo 
que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados 
móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

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

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
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responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

41. Garantir o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos de reabilitação dos acessos 
existentes, dos troços de novos acessos a construir e da abertura de apoios da Linha Elétrica. Esta medida 
deve ser aplicada da seguinte forma e ordem enumerada: 1 - prospeção prévia num corredor com 200 m 
centrados no eixo dos acessos; 2 - desmatação prévia; 3 - reabilitação/abertura de acessos. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. A medida deve integrar a DCAPE, devendo ser 
atualizada em conformidade com o atual projeto de execução. 

42. Caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial nos traçados prospetados, deve ser ajustada a 
posição dos apoios ou dos acessos, para local previamente prospetado, de modo a não causar impactes sobre 
as ocorrências. Os resultados obtidos devem ser registados e ser representados em cartografia contendo a 
localização das ocorrências identificadas, as condições de visibilidade do solo e o local efetivo dos apoios e 
acessos da Linha Elétrica aérea, dados que devem ser entregues à tutela em Nota Técnica. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. A medida deve integrar a DCAPE, devendo ser 
atualizada em conformidade com o atual projeto de execução. 

43. Oc. n.º 9, 10, 11 e 13: Delimitar com fita sinalizadora da área total ocupada pela ocorrência, com uma 
margem de segurança mínima de 5 m para o exterior da área por esta abrangida, de modo a garantir a sua 
integridade física no decurso da fase de construção. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico 
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através da 
implementação do mesmo (Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos).  

O traçado da linha elétrica aérea apresentado em fase de estudo prévio foi eliminado, tendo passado a ser 
efetuado sob vala de cabos. Assim, foram reavaliadas as distâncias entre as ocorrências situadas nas áreas 
de incidência direta e indireta dos elementos do projeto, nomeadamente as existentes entre os cruzeiros e 
a vala de cabos que acompanha o acesso existente, uma vez que na fase de estudo prévio, estas ocorrências 
específicas encontravam-se a maior distância do elemento construtivo mais próximo, à época o troço 
entretanto eliminado da linha elétrica aérea.  

Salientam-se as seguintes situações:  

 Ocorrência n.º 9 – Cruzeiro 1a: situa-se a cerca de 15 metros do limite de intervenção para o acesso 
a construir entre o estradão CM1169, que faz a ligação entre Pendilhe e Cascano, passando pela 
Capela da Senhora da Piedade, e o aerogerador M20, considerando-se que esta distância é 
suficiente para se garantir a não afetação do cruzeiro. Reitera-se a necessidade de proceder à 
sinalização e vedação da ocorrência enquanto decorrerem trabalhos de construção nessa área;  

 Ocorrência n.º 10 – Cruzeiro 1b: situa-se a cerca de 10 metros do limite de intervenção para o 
acesso a construir entre o estradão CM1169, que faz a ligação entre Pendilhe e Cascano, passando 
pela Capela da Senhora da Piedade, e o aerogerador M20, considerando-se que esta distância é 
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suficiente para se garantir a não afetação do cruzeiro. Reitera-se a necessidade de proceder à 
sinalização e vedação da ocorrência enquanto decorrerem trabalhos de construção nessa área;  

 Ocorrência n.º 11 – Trás-da-Eira: monumento megalítico que se localiza nas proximidades do lugar 
de Cascano, a 89 metros do traçado da vala de cabos. Reitera-se a necessidade de proceder à 
sinalização e vedação da ocorrência enquanto decorrerem trabalhos de construção nessa área;  

 Ocorrência n.º 13 – Cruzeiro 2: a vala de cabos segue o traçado do estradão CM1169. A escavação 
ocorrerá a cerca de dois metros do bloco granítico onde se construiu um cruzeiro da via sacra que 
bordeja esse caminho. A possibilidade de ocorrer um incidente que danifique o cruzeiro não é 
despicienda e, na impossibilidade técnica de deslocar a vala de cabos para o outro lado do CM1169 
devido à presença da vala de cabos que serve o parque eólico já existente, sugere-se, em 
conformidade, porque o cruzeiro foi assente sobre um pequeno bloco granítico colocado no local 
(não um afloramento rochoso), que se avalie a possibilidade de trasladação temporária deste 
conjunto para uma localização próxima com um nível de segurança mais elevado. De qualquer 
modo, reafirma-se a recomendação de sinalização e vedação da ocorrência enquanto decorrerem 
trabalhos de construção nessa área;   

 Ocorrência n.º 14 – Cruzeiro 3 e Ocorrência n.º 15 – Cruzeiro 4: não constando na DIA nenhuma 
medida específica para estas ocorrências, a alteração do Projeto conduziu a que ficassem mais 
próximas de um elemento construtivo, a vala de cabos (12 e 18 metros, respetivamente). Deste 
modo, preconiza-se no RECAPE sua sinalização em momento prévio ao início dos trabalhos de 
construção, com o que se concorda. 

Estas ocorrências patrimoniais foram incluídas na medida acima referida e apresentada nas Cláusulas 
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da obra (Anexo 9 do Volume III - Anexos Técnicos) e será 
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(Anexo 10 do Volume III - Anexos Técnicos). Esta medida deverá integrar a DCAPE.  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA. 

44. Ocorrência n.º 50: Pelo facto de não ter sido possível relocalizar este sítio arqueológico e, por 
conseguinte, existir um perigo potencial de afetação, deve realizar-se nova prospeção da área da provável 
localização desta ocorrência, focando com especial atenção toda a zona compreendida entre a sua 
localização assinalada e a área de construção da plataforma do novo aerogerador. Deve compatibilizar-se a 
localização dos elementos do projeto com os vestígios que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 
preservação. Após relocalização, a ocorrência deve ficar sinalizada. 

Esta ocorrência corresponde ao Monumento 1 do Carvalho Cortado. Segundo as coordenadas fornecidas 
pelo sistema Endovélico, que recolhe as localizações apontadas por Domingos Cruz (2001, Mapa 10, n.ºs 80 
e 81), estão situadas muito próximas da área de construção do aerogerador N21 (65 e 97 metros, 
respetivamente). Tal como na fase do estudo prévio, não foram encontradas na prospeção realizada no 
âmbito do RECAPE.   

Não se registaram alterações às condições de visibilidade vigentes num e noutro momento. É possível que a 
georreferenciação disponibilizada na referida base de dados esteja incorreta, que se encontram 
invisibilizadas por tufos de vegetação mais densos ou que tenham sido, entretanto, total ou parcialmente 
destruídas.   

Deste modo, segundo o RECAPE, na próxima fase de implementação do projeto será necessário proceder a 
uma nova prospeção de toda a zona, com especial atenção nas áreas onde estejam previstos trabalhos 
efetivos que impliquem desmatação, movimentação de solos e de maquinaria. A desmatação deve ser 
realizada em momento anterior às movimentações de solos, isto é, com recurso apenas a meios manuais.   

Assim deve constar na DCAPE, no Caderno de Encargos da Obra e no Plano de Acompanhamento Ambiental, 
como medida para a desmatação e movimentação de terras a seguinte:   
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Deve-se proceder a nova prospeção de toda a zona, com especial atenção nas áreas onde estejam 
previstos trabalhos efetivos que impliquem desmatação, movimentação de solos e de maquinaria. A 
desmatação deve ser realizada em momento anterior às movimentações de solos, isto é, com recurso 
apenas a meios manuais. 

45. Ocorrência n.º 51: Pelo facto de não ter sido possível relocalizar este sítio arqueológico e, por 
conseguinte, existir um perigo potencial de afetação, deve ser realizada nova prospeção da área da provável 
localização desta ocorrência, focando com especial atenção toda a zona compreendida entre a sua 
localização assinalada e a área de construção da plataforma do novo aerogerador. Deve compatibilizar-se a 
localização dos elementos do projeto com os vestígios que possam ser detetados, de modo a garantir a sua 
preservação. Após relocalização, a ocorrência deve ficar sinalizada. 

Esta ocorrência corresponde ao Monumento 2 do Carvalho Cortado. Segundo as coordenadas fornecidas 
pelo Endovélico, que recolhe as localizações apontadas por Domingos Cruz (2001, Mapa 10, n.ºs 80 e 81), 
estão situadas muito próximas da área de construção do aerogerador N21 (65 e 97 metros, respetivamente). 
Tal como na fase do Estudo Prévio, não foram encontradas na prospeção realizada no âmbito do RECAPE.   

Não se registaram alterações às condições de visibilidade vigentes num e noutro momento. É possível que a 
georreferenciação disponibilizada na referida base de dados esteja incorreta, que se encontram 
invisibilizadas por tufos de vegetação mais densos ou que tenham sido, entretanto, total ou parcialmente 
destruídas.   

Deste modo, segundo o RECAPE, na próxima fase de implementação do projeto será necessário proceder a 
uma nova prospeção de toda a zona, com especial atenção nas áreas onde estejam previstos trabalhos 
efetivos que impliquem desmatação, movimentação de solos e de maquinaria. A desmatação deverá ser 
realizada em momento anterior às movimentações de solos, isto é, com recurso apenas a meios manuais.   

Assim deve constar na DCAPE, no caderno de encargos da obra e no Plano de Acompanhamento Ambiental, 
como medida para a desmatação e movimentação de terras:   

Deve-se proceder a nova prospeção de toda a zona, com especial atenção nas áreas onde estejam 
previstos trabalhos efetivos que impliquem desmatação, movimentação de solos e de maquinaria. A 
desmatação deve ser realizada em momento anterior às movimentações de solos, isto é, com recurso 
apenas a meios manuais. 

46. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como 
zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

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

O RECAPE refere que “No âmbito da aplicação desta medida, importa referir que no início dos trabalhos, será 
realizada uma visita à obra, conjunta com o empreiteiro, com o objetivo de identificar e sinalizar todas 
espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra e que devem ser preservadas.” e que 
“(…) em redor de cada aerogerador será estabelecida uma faixa de gestão de combustível, em cumprimento 
com a legislação de defesa da floresta contra incêndios.” 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 
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49. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o 
recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra 
vegetal. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

51. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo 
não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida 
a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.  

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

52. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, 
em toda a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações 
de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a 
definir pelo Dono de Obra em função do perfil existente nas diferentes áreas sujeitas a intervenção. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

53. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, devendo 
proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do solo a uma 
profundidade mínima de 1 m. 

Esta medida consta nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos obra (Anexo 9 do Volume III 
- Anexos Técnicos) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (Anexo 10).  

Considera-se que foi dado cumprimento ao estipulado na DIA, devendo a medida integrar a DCAPE. 

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

No RECAPE é apresentado o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 11 do Volume - Anexos Técnicos). Este 
Plano, que será aplicado na fase de construção, será igualmente integrado no caderno de encargos (Anexo 9 
do Volume III - Anexos Técnicos), pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

74. Para a construção da Linha Elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não existirem acessos 
que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam a passagem do 
equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que ser devidamente 
naturalizados no final da obra. 

Atendendo a que o traçado da linha elétrica aérea apresentado em fase de estudo prévio foi eliminado, tendo 
passado a ser efetuado sob vala de cabos, que segue o traçado do acesso atualmente existente, esta medida 
deixa de ter aplicabilidade. 
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As restantes medidas deste ponto da DIA (fase de construção) encontram-se incluídas nas Cláusulas Técnicas 
Ambientais do caderno de encargos (Anexo 9 do Volume III - Anexos Técnicos) e será verificada a sua 
execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (Anexo 10 do Volume 
III - Anexos Técnicos) durante a fase de construção. Assim, considera-se que foi demonstrado o cumprimento 
da DIA, sendo que as mesmas devem transitar para a DCAPE. 

Fase de Exploração 

O RECAPE refere que o proponente se compromete a verificar a implementação das medidas de minimização 
da fase de exploração. Estas medidas devem transitar para a DCAPE nos mesmos termos e condições. 

Fase de Desativação 

O RECAPE refere que o proponente ficará responsável pelo cumprimento da medida de minimização da fase 
de desativação. Considera-se que esta medida deve transitar para a DCAPE nos mesmos termos e condições. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

O RECAPE apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras (PAAO) (Anexo 10 do Volume III – 
Anexos Técnicos). Em termos globais entende-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA.  

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

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Considera-se que o documento apresentado (Anexo 8 - do Volume III – Anexos Técnicos) responde ao 
solicitado. Contudo, o PRAI deve ser apresentado próximo do término da obra, devendo proceder-se à sua 
atualização de áreas perturbadas, se aplicável, a par da apresentação de cartografia com a delimitação das 
referidas áreas – sobrepostas ao orto atualizado – onde, para cada uma, seja referido muito concretamente 
as ações de recuperação ambiental e paisagística.  

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

1. Programa de Monitorização Flora e Vegetação 

O programa de monitorização flora e vegetação é apresentado no Anexo 7 do Volume III – Anexos Técnicos. 
O programa de monitorização prevê os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que os mesmos 
sejam implementados durante cinco anos na fase da exploração, pelo que cumpre com o estabelecido na 
DIA. 

No entanto, não foi apresentado o relatório com os resultados da monitorização, necessária para a definição 
da caracterização da situação atual, sendo que o mesmo deve ser apresentado para apreciação e pronuncia 
previamente ao licenciamento. 

2. Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

O programa de monitorização da avifauna e quirópteros é apresentado no Anexo 7 do Volume III – Anexos 
Técnicos.  

O programa de monitorização prevê que a cada relatório de monitorização será anexado ficheiro com 
informação em formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem 
(pontos, linhas ou polígonos). O programa de monitorização apresenta os objetivos, os períodos de 
amostragem e preconiza que os mesmos sejam implementados durante cinco anos na fase da exploração, 
pelo que cumpre com o estabelecido na DIA. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave                                                                                                                                            Pág. 25 
RECAPE - Processo de AIA N.º 3383 

No entanto, não foi apresentado o relatório com os resultados da monitorização, necessária para a definição 
da caracterização da situação atual, sendo que o mesmo deve ser apresentado para apreciação e pronuncia 
previamente ao licenciamento. 

3. Programas de Monitorização do Lobo 

O programa de monitorização do lobo é apresentado no Anexo 7 do Volume III - Anexos Técnicos. O programa 
de monitorização prevê os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que os mesmos sejam 
implementados durante cinco anos na fase da exploração, pelo que cumpre com o estabelecido na DIA. 

No entanto, não foi apresentado o relatório com os resultados da monitorização, necessária para a definição 
da caracterização da situação atual, sendo que o mesmo deve ser apresentado para apreciação e pronuncia 
previamente ao licenciamento. 

4. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e 
republicado pelo decreto-lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro decorreu durante 15 dias úteis, de 26 de 
agosto a 15 de setembro de 2022. 

Durante este período foram recebidos dois pareceres provenientes de ANACOM – Autoridade Nacional de 
Comunicações que informa que dado ter verificado a inexistência, na área de estudo, de condicionantes de 
natureza radioelétrica, não coloca qualquer objeção à implantação do projeto advertindo, no entanto, que 
se deve garantir que o projeto não irá provocar interferências/perturbações na receção radioelétrica em 
geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva; e de um Cidadão a título 
individual que sublinha o facto de não terem sido caraterizados os resíduos nas diversas fases do projeto, em 
particular no que concerne à fase de desativação não tendo, tão pouco, sido apresentada uma proposta 
inovadora que contribua para a mitigação de impactes ambientais no final do projeto. Considera, ainda, que 
deveriam ter sido equacionados aspetos relacionados com a natureza tecnológica dos materiais e que o 
constante da tabela 16 deveria ser revisto, designadamente, no que concerne às medidas de mitigação. 

5. CONCLUSÕES 

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

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave foi sujeito a pequenas alterações em relação à solução que 
foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de estudo prévio, de modo a dar cumprimento às 
exigências da DIA, nomeadamente no que diz respeito aos novos acessos, plataformas dos aerogeradores e 
traçado da vala de cabos, no sentido de salvaguardar os afloramentos rochosos de maiores dimensões 
existentes na área do projeto. 

Por outro lado, foi eliminada a linha elétrica aérea, passando a ligação a ser efetuada sob vala de cabos e que 
segue o percurso do acesso existente. A vala de cabos possui assim uma extensão superior (6 098 m) ao 
apresentado anteriormente (1 623 m). 

No que diz respeito aos acessos a beneficiar, efetuaram-se ligeiras correções dos raios de curvatura, por 
questões técnicas bem como para dar cumprimento à condicionante imposta na DIA, no que diz respeito à 
salvaguarda dos afloramentos rochosos de maiores dimensões. Assim, os acessos a beneficiar apresentam 
uma extensão de 1 499,8 m, valor inferior comparativamente à extensão de 1 619 m apresentada em fase 
de EIA. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Sobreequipamento do Parque Eólico de Nave                                                                                                                                            Pág. 26 
RECAPE - Processo de AIA N.º 3383 

O traçado dos acessos a construir mantém-se praticamente inalterado, apenas com ligeiras alterações no 
que diz respeito aos raios de curvatura dos mesmos, possuindo estes uma extensão de 701 m, valor 
semelhante ao apresentado em fase de estudo prévio. 

Segundo o RECAPE foi necessário considerar nesta fase a inclusão em projeto de novas plataformas para a 
grua de montagem dos aerogeradores. A plataforma para a grua de montagem do aerogerador N20 vai ter 
uma área de 769,78 m2 e a do aerogerador N21 uma área de 229,6 m2. 

De realçar que não existiu alteração na localização dos aerogeradores, no entanto, existiram alterações nas 
plataformas destes. A área da plataforma do aerogerador N20 foi diminuída, possuindo em projeto de 
execução uma área de 3 636,5 m2 comparativamente a 3 717 m2 em fase de estudo prévio, e a plataforma 
do aerogerador N21 foi ligeiramente deslocada para a direita. Estas alterações foram efetuadas no sentido 
de salvaguardar afloramentos rochosos de maiores dimensões existentes na área do projeto. 

De uma maneira geral, considera-se que as alterações efetuadas ao projeto minimizam os impactes negativos 
identificados na avaliação anteriormente realizada em fase de estudo prévio. 

Relativamente aos instrumentos de gestão do território (IGT) em vigor, e à semelhança do já concluído no 
estudo prévio, considera-se existir compatibilidade do projeto com o Plano Diretor Municipal de Vila Nova 
de Paiva. 

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, o projeto interfere com solos de 
Reserva Ecológica Nacional (REN), estando assim sujeito ao cumprimento do respetivo regime jurídico. 

Assim, e embora a maioria das exigências a seguir apresentadas decorram dos termos e condições 
estabelecidos na DIA emitida em fase de estudo prévio, entretanto adequados ao desenvolvimento do 
respetivo projeto de execução, afigurou-se necessária a inclusão medidas de minimização adicionais face ao 
maior grau de detalhe e às alterações introduzidas no projeto. 

Considera-se que as condições a seguir apresentadas devem constar na DCAPE. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao licenciamento 

1. Estudos necessários para a definição da caracterização da situação atual relativa: 

a) À caraterização e distribuição das comunidades vegetais e das espécies da flora vascular. Deve incluir 
a caraterização exaustiva da situação das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 
Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho; 

b) À caraterização das comunidades de aves e quirópteros; 

c) À caraterização da utilização que o lobo faz da área envolvente (alargada) dos locais previstos para 
instalação dos elementos do projeto. 

Previamente ao início da execução da obra: 

2. Cronograma da obra atualizado. 

3. Shapefiles do layout final do projeto com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 
inventariados. 

4. Planta de condicionamentos, atualizada. 

Previamente ao final da obra: 

5. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas atualizado. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto devem ser integradas no projeto de execução. Todas as medidas 
de minimização dirigidas à fase de execução da obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra, o qual deve integrar o respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de 
adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da 
APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador. 

Medidas a Integrar no Projeto de Execução 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

2. Garantir a salvaguarda dos diretos de prospeção pesquisa e eventual exploração de recursos geológicos 
do domínio público do Estado, decorrentes do pedido de prospeção e pesquisa MNPPP509 “Tarouca-
Mões”, que se encontra em fase final de tramitação por parte da DGEG. 

3. Devem ser salvaguardados, dentro do possível, os afloramentos rochosos de maiores dimensões 
existentes na área do projeto. 

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

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

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

7. A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar 
soluções de materiais que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e 
altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a materiais que permitam uma coloração/tonalidade 
próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso. Idêntica 
preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar 
reduzida à menor área possível. 

8. A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento 
exterior com a pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas 
devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização 
de cimento branco. 

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

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

10. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta 
deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 
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11. A fase de obra deve ser planeada de forma a garantir que: 

a) Os trabalhos são concentrados no tempo, especialmente os que causem maior perturbação; 

b) Os trabalhos construtivos, incluindo a passagem de veículos afetos à obra, devem ser limitados aos 
dias úteis das 8h00 às 20h00, por forma a acautelar eventuais incómodos às populações. 

12. 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. 

13. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

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

15. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser delimitado o 
perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. A 
balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a 
obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de movimentação de máquinas e terras em cada 
troço em obra. 

16. O estaleiro do projeto deve ser localizado num local a definir e cumprindo sempre o disposto na planta 
de condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os 
seguintes locais:  

a) Áreas do domínio hídrico;  

b) Áreas de leito de cheia;  

c) Áreas de risco de erosão ou sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

d) Perímetros de proteção de captações; 

17. O estaleiro do projeto deve ser organizado 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 e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não 
ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

d) Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

e) Deposição de materiais de construção. 

18. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

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

20. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente 
acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

21. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

22. 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. 
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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 que pela sua dimensão não podem 
ser armazenados no estaleiro; 

f) Áreas a intervencionar para instalação da linha elétrica subterrânea. 

23. Os afloramentos rochosos mais proeminentes e singulares que se situem próximo das áreas de 
intervenção devem ser protegidos através da instalação de sinalização/vedações, a uma distância 
significativa que não permita a ocorrência de qualquer afetação física dos mesmos por parte das 
máquinas em movimento. 

24. Todos os muros de pedra existentes próximos dos acessos ou de zonas de trabalho e/ou circulação de 
máquinas deverão ser balizados a uma distância significativa que não permita a ocorrência de qualquer 
afetação física dos mesmos. Ou seja, as fitas de sinalização não deverão ser colocadas sobre os muros 
em questão, mas sim a uma distância, adequada e suficiente, que permita o travar de uma máquina 
numa ação mais descontrolada. 

25. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia ao 
início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 
estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

26. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em 
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

27. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e 
entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as 
entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

28. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea e à 
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-
se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

29. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia 
e câmaras municipais. 

30. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 
de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. 
Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação 
recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

31. Após a desmatação realizar a prospeção arqueológica sistemática do terreno onde se prevê a ocorrência 
de trabalhos de construção, no solo livre de vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de 
conhecimento. 

32. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais 
que possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

33. Garantir o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens), não apenas na fase de 
construção, desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação 
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nomeadamente: i. Escavação dos caboucos para construção das plataformas de instalação dos 
aerogeradores; ii. Escavação da vala para instalação de cabos subterrâneos; iii. Construção de novos 
acessos, incluindo as rampas de acesso aos aerogeradores, e reabilitação de acessos já existentes 
(alargamentos e alteração de raios de curvatura). O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, 
pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, deve ser garantido o 
acompanhamento de todas as frentes.  

34. Caso venham a ser encontrados vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de 
imediato suspensos nessa frente de obra, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a 
situação à Direção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais 
convenientes com o objetivo de minimizar os impactes. 

35. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. 
Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

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

37. Garantir o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos de reabilitação dos acessos 
existentes, dos troços de novos acessos a construir. Esta medida deve ser aplicada da seguinte forma e 
ordem enumerada: 1 - prospeção prévia num corredor com 200 m centrados no eixo dos acessos; 2 - 
desmatação prévia; 3 - reabilitação/abertura de acessos. 

38. Caso se identifiquem ocorrências de interesse patrimonial nos traçados prospetados, deve ser ajustada 
a posição dos apoios ou dos acessos, para local previamente prospetado, de modo a não causar impactes 
sobre as ocorrências. Os resultados obtidos devem ser registados e ser representados em cartografia 
contendo a localização das ocorrências identificadas e as condições de visibilidade do solo, dados que 
devem ser entregues à tutela em Nota Técnica. 

39. Oc. n.º 9, 10, 11, 13, 14 e 15: Delimitar com fita sinalizadora da área total ocupada pela ocorrência, com 
uma margem de segurança mínima de 5 m para o exterior da área por esta abrangida, de modo a garantir 
a sua integridade física no decurso da fase de construção. 

40. Ocorrência n.º 50: Pelo facto de não ter sido possível relocalizar este sítio arqueológico e, por 
conseguinte, existir um perigo potencial de afetação, deve realizar-se nova prospeção da área da 
provável localização desta ocorrência, focando com especial atenção toda a zona compreendida entre a 
sua localização assinalada e a área de construção da plataforma do novo aerogerador. Deve 
compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios que possam ser detetados, de 
modo a garantir a sua preservação. Após relocalização, a ocorrência deve ficar sinalizada. 

41. Ocorrência n.º 51: Pelo facto de não ter sido possível relocalizar este sítio arqueológico e, por 
conseguinte, existir um perigo potencial de afetação, deve ser realizada nova prospeção da área da 
provável localização desta ocorrência, focando com especial atenção toda a zona compreendida entre a 
sua localização assinalada e a área de construção da plataforma do novo aerogerador. Deve 
compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios que possam ser detetados, de 
modo a garantir a sua preservação. Após relocalização, a ocorrência deve ficar sinalizada. 

42. Deve-se proceder a nova prospeção de toda a zona, com especial atenção nas áreas onde estejam 
previstos trabalhos efetivos que impliquem desmatação, movimentação de solos e de maquinaria. A 
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desmatação deve ser realizada em momento anterior às movimentações de solos, isto é, com recurso 
apenas a meios manuais. 

Desmatação e movimentação de terras 

43. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

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

45. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser 
evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da camada de solo 
abaixo da terra vegetal. 

46. 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. 

47. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do 
solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi 
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 
recuperação.  

48. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. 
As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a 
espessura destas a definir pelo Dono de Obra em função do perfil existente nas diferentes áreas sujeitas 
a intervenção. 

49. As terras vegetais/vivas a decapar onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras devem ser 
separadas das demais e não reutilizadas em qualquer ação de recuperação e integração paisagística, 
devendo proceder-se à sua eliminação a depósito adequado ou através da inversão dos horizontes do 
solo a uma profundidade mínima de 1 m. 

50. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso 
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, 
informar sobre a utilização de explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de 
acesso ao projeto.  

51. 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. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

52. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

53. A gestão da biomassa das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, 
de 10 de julho, e dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas as mesmas espécies 
deve ser realizada de modo diferenciado para minimizar o risco de dispersão daquelas espécies para 
novos locais. 

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

55. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 
previamente autorizado. 

56. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 
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57. Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

58. 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. 

59. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: 
vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e 
recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa designada para o 
efeito. 

60. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de 
onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou 
execução das plataformas de montagem), sempre que possível e que os materiais tenham características 
geotécnicas adequadas. 

61. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

62. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse 
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo.  

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

64. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras 
das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto 
aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável 
a execução da operação. As águas da decantação deverão ser reutilizadas em obra e os resíduos 
resultantes da referida operação deverão, preferencialmente, ser também reutilizados em obra e/ou 
encaminhados para destino final adequado. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será 
aterrada e alvo de recuperação. 

65. Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que 
não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, 
mantendo-se e operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material 
obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local adequado para 
o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar 
protegida quando se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os 
impactes decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar 
em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja necessária. 

Acessos, plataformas e fundações 

66. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

67. 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. 

68. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 
más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

69. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 
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Fase final da execução da obra 

70. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem do 
estaleiro e desmobilização de todas as zonas complementares de apoio à obra, incluindo a remoção de 
todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros, e limpeza destes 
locais. 

71. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção. 

72. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em 
resultado da circulação das viaturas pesadas afetas à obra. 

73. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação 
de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo.  

Fase de Exploração 

74. A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira 
intervenção de grua, deve respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade 
equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas no presente 
parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 
bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA 
um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o 
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível 
das anteriores à própria intervenção. 

75. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 
compatibilizada a presença do parque eólico com as outras atividades presentes. 

76. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro para consulta a planta de condicionamentos atualizada e cumpridas as medidas de 
minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

77. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos 
do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não 
afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o 
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, quando aplicáveis. 

78. A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para 
segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

79. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANAC qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema 
de sinalização funcione nas devidas condições. 

80. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

81. 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. 

82. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

83. Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocar 
interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de 
emissões de radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

84. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força 
aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 
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85. Minimizar os riscos de acidentes através do reforço da sinalização adequada dos cabos elétricos 
subterrâneos e de avisos de possíveis quedas por desprendimento de elementos dos aerogeradores 
existentes. 

86. Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento 
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório 
relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do 
mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Fase de Desativação 

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

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

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

i) ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

j) destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

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

m) plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

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

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Deve ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) apresentado no RECAPE e 
deve ser atualizado com as condições mencionadas na presente DCAPE. 

Este plano deve apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, que 
deve evidenciar o cumprimento dos períodos de interdição da obra. O relatório deve ser 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 mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a 
partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve 
permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a sua envolvente. 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deve ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) apresentado no RECAPE. 
O PRAI deve ser apresentado próximo do término da obra, com a atualização de áreas perturbadas, se 
aplicável, a par da apresentação de cartografia com a delimitação das referidas áreas – sobrepostas ao orto 
atualizado – onde, para cada uma, seja referido muito concretamente as ações de recuperação ambiental e 
paisagística pois nem todas as áreas são afetadas de igual modo. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Programa de Monitorização Flora e Vegetação 

Deve ser implementado o programa de monitorização para a flora e vegetação apresentado no RECAPE, 
sendo que o mesmo prevê os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que o programa seja 
implementado durante cinco anos na fase da exploração. 

2. Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Devem ser implementados os programas de monitorização da Avifauna e Quirópteros apresentados no 
RECAPE, sendo que os mesmos preveem os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que os 
programas sejam implementados durante cinco anos na fase da exploração. 

3. Programas de Monitorização do Lobo 

Deve ser implementado o programa de monitorização para o lobo apresentado no RECAPE, sendo que o 
mesmo prevê os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que o programa seja implementado 
durante cinco anos na fase da exploração. 

 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
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ANEXOS 

 

PLANTA DE CONDICIONAMENTOS 

 



Infraestruturas	a	construir
Aerogerador	(Sobreequipamento)

Vala	de	cabos

Acessos	a	construir

Acessos	a	beneficiar

Acessos	a	manter

Plataforma	grua

Plataforma

Estaleiro

Captações	subterrâneas

Reservatório	de	água

Marco	Geodésico

Linhas	elétricas	EDP
MT

AT

CM	1169	

CM	1186

REFLOA

RAN

REN
Cabeceiras	das	linhas	de	água

Área	com	risco	de	erosão

Hidrografia
Linhas	de	água	CM	1/25.000

Buffer	10	m	(Linhas	de	água)

Ocorrências	patrimoniais
Patrimonio	não	classificado

Buffer	50	m	(Património	não	classificado)

Ecologia
Núcleo	de	Avoadinha

Habitats
4030	-	Charnecas	secas	europeias

8220	-	Vertentes	rochosas	siliciosas

Geologia
Afloramentos	rochosos

Rocha	aflorante

Afloramento	Rochoso

Buffer	10	m	(Afloramentos	rochosos)
Afloramento	Rochoso

Rocha	aflorante

Limites	administrativos
Limite	de	concelho
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