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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Parque Eólico Serra do Ralo, S.A. submeteu, via plataforma SILiAmb, o Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), relativo ao projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico da 
Serra do Ralo”, 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 3339 sobre o estudo prévio 
do projeto Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo. 

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 (coordenação) 

 APA: Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro: Eng. Nelson Martins 

 APA/DGA: Eng.ª Maria João Leite 

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

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Dr.ª Ana Nunes 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): Dr. Paulo Ferreira 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Eng.ª Ana Paula 
Ferreira 

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

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro)  

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

Apesar de ter sido nomeada a ARS-Centro, até à data de fecho do presente documento, não foi recebido o 
contributo dessa entidade, pelo que o programa de monitorização solicitado na DIA relativo a este fator 
ambiental não será verificado nesta fase. 

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

 Volume I: Resumo Não Técnico 

 Volume II: Relatório Base 

 Volume III: Anexos Técnicos 
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2. O PROJETO 

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

2.1 ANTECEDENTES 

O Parque Eólico da Serra do Ralo é atualmente constituído por 16 aerogeradores de 2 MW, o que totaliza 
32 MW de potência instalada. 

O Parque Eólico da Serra do Ralo (anterior Parque Eólico de Videmonte) foi sujeito a Avaliação de Impacte 
Ambiental, em fase de estudo prévio, pelo que posteriormente foi apresentado o respetivo RECAPE. O 
projeto teve assim, uma DIA favorável condicionada (julho de 2004) e um Parecer da DGEG que considerou 
que o projeto de execução estava conforme com a DIA (janeiro de 2005). 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo que inicialmente contemplava 
a instalação de três aerogeradores, de 2 MW de potência unitária, no Parque Eólico da Serra do Ralo, com os 
quais se estimava produzir anualmente cerca de 32 GWh. 

No entanto, o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo (solução de três aerogeradores) obteve 
um parecer da CA com proposta de decisão desfavorável ao projeto, tendo em conta os impactes, negativos 
muito significativos, identificados sobre espécies com estatuto de conservação desfavorável, e por a 
localização proposta para a implantação dos três aerogeradores, não ser compatível com a salvaguarda dos 
valores ambientais existentes numa área de Rede Natura 2000 (ZEC Serra da Estrela). 

Com base no parecer da CA, a autoridade de AIA entendeu ponderar em articulação com o proponente a 
eventual necessidade de modificação do projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido 
diploma. O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto dentro 
da área de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas, nomeadamente reduzir o número de 
aerogeradores, pelo que foi desencadeado o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16.º do 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. 

Face ao exposto, o projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo sofreu uma 
reformulação, passando a contemplar a instalação de dois aerogeradores no Parque Eólico da Serra do Ralo.  

O projeto reformulado obteve a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, emitida a 
28 de julho de 2021. 

2.2 ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, que contempla a instalação 
de mais dois aerogeradores de potência unitária de 4,5 MW, no Parque Eólico da Serra do Ralo. 

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 da Serra do Ralo, já 
existente. Desta, segue para a Subestação da REN de Chafariz, por uma linha elétrica aérea, a 60 kV, já 
existente. Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública irão manter-se inalteradas com a 
implantação deste projeto. 

O sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo localiza-se no concelho de Celorico da Beira, 
abrangendo as freguesias de Vale de Azares e união de freguesias da Serra do Cortiçô, Vide-Entre-Vinhas e 
Salgueiras. 

A localização do sobreequipamento encontra-se totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) 
Serra da Estrela (PTCON0014), e no Parque Natural da Serra da Estrela, da Rede Natura 2000. O projeto 
insere-se ainda na Important Bird Area (IBA) Serra da Estrela (PT038). 
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A localização do projeto ocorre ainda numa área protegida, que contempla a inventariação, caracterização e 
preservação do Património Geológico, nomeadamente o Geoparque Estrela, Geoparque Mundial da 
UNESCO. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo será constituído por dois aerogeradores (WTG17 e 
WTG18) com potência total de 9 MW (4,5 MW cada no máximo), do tipo V150 VESTAS, na zona mais a norte 
do atual parque eólico. 

O atual parque eólico conta com uma subestação, localizada a norte do primeiro aerogerador (WTG1), e onde 
se ligarão os dois novos aerogeradores, através da uma linha elétrica em vala de cabos subterrânea. 

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

Posteriormente, a energia é transportada até à Subestação de Chafariz (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 Chafariz), de ligação à rede pública (RESP), manter-se-ão inalteradas com a 
implantação do projeto. 

O Sobreequipamento 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. 

 

Planta de Implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo. 
Fonte: Relatório Base do RECAPE 
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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, podendo ficar limitados a determinada potência, para 
totalizar 6,4 MW no Sobreequipamento. 

No quadro seguinte são apresentadas as características gerais 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 
21,5 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 100 x 60 m (dimensão útil aproximada de 47 x 75). A 
plataforma de cada aerogerador juntamente com a plataforma de montagem da grua terá uma área de 
5 187,9 m2 no caso do aerogerador WTG17 e 5 055,3 m2 no caso do aerogerador WTG18. 

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 ABGE – Agregado Britado de Granulometria Extensa (tout-venant) e largura suficiente 
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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, 3 064 m2 serão pavimentados com ABGE 
e a restante área será em terra simples compactada (utilizada por exemplo, para armazenamento provisório 
das pás). 

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 e a subestação existente, com um comprimento aproximado total de 1 097 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 o acesso existente. Na zona de atravessamento do acesso, 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 a construir, será necessário construir um acesso, a partir do acesso principal 
existente, para aceder aos novos aerogeradores. Este acesso a construir terá uma extensão total de 430 m 
(WTG17 com 164 m e WTG18 com 266 m). 

O acesso terá uma largura de 5 m e serão pavimentados com duas camadas de ABGE (tout-venant) 
totalizando uma espessura de 30 cm.  

Para o traçado do acesso a construir foram usados troços retos, dirigidos sensivelmente ao centro da sapata 
dos aerogeradores e aproximadamente no meio das plataformas. De um modo geral, todas as curvas em 
planta apresentam raios superiores a 75 m e maioritariamente 100 m. 

O perfil transversal tipo do acesso aos aerogeradores 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 a 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.  

No acesso ao aerogerador WTG18 haverá que providenciar uma Passagem Hidráulica para efetuar a travessia 
das águas pluviais entre os dois lados. 

O acesso principal ao Sobreequipamento, já existe e encontra-se em bom estado. Este acesso principal tem 
início na Estrada Municipal (EM) 553 e desenvolve-se a subir até à cumeada da serra. Não existirão 
intervenções neste acesso principal, prevendo-se apenas corte de vegetação lateral nas bermas e taludes, 
que condicionem a passagem dos demais elementos dos aerogeradores novos. 

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. 

Contabilizou-se em projeto um volume total de escavação dos acessos e plataformas de 15 503 m3 e volume 
total de aterro de 12 301 m3. O excesso de terras deverá ser conduzido a vazadouro, na quantidade 
aproximada de 8 965 m3. 

No que se refere a caboucos das fundações dos aerogeradores, estima-se um volume de escavação para as 
duas sapatas de cerca de 12 946 m3, em que 80% serão reaproveitados para o aterro sobre a sapata, ou seja, 
cerca de 2 776 m3. 
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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. 

No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, segundo o RECAPE, 
foram reunidos esforços por parte do projetista para que existisse a salvaguarda dos afloramentos rochosos 
de maiores dimensões, contudo, não foi possível salvaguardar estes. Assim, a solução apresentada, foi a 
considerada mais viável tendo em conta um conjunto de fatores, nomeadamente: 

 Não ser possível a alteração da localização dos aerogeradores, uma vez que esta foi acordada com os 
operadores de telecomunicações que têm torres com feixes hertzianos na proximidade. 

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

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

 Não ser possível identificar proprietários de alguns terrenos; 

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

Os taludes em zonas de aterro e escavação terão inclinação mínima de 2/3 (V/H). 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, 
sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos adjacentes. Haverá valetas ao longo dos acessos, em 
ambos os lados, contabilizando-se cerca de 881 m de extensão. De modo a providenciar a travessia das águas 
pluviais entre os dois lados do acesso ao WTG18, haverá que providenciar uma passagem hidráulica (PH). 

O RECAPE prevê a instalação de um estaleiro para a construção do Sobreequipamento, com cerca de 
1 200 m2. O estaleiro, relativamente ao estudo prévio, apresenta uma área três vezes superior e a sua 
localização sofreu uma ligeira deslocação para a direita. Esta área é ocupada atualmente por matos. 

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 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 da Serra do Ralo. 
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Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

 Presença e funcionamento dos aerogeradores; 

 Manutenção e reparação de equipamentos; 

 Produção de energia elétrica. 

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. 

2.4 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AO PROJETO AVALIADO EM FASE DE ESTUDO PRÉVIO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo foi sujeito a pequenas alterações em relação à 
solução que foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de estudo prévio. 

As principais alterações registadas dizem respeito a ligeiras modificações ao projeto, nomeadamente no 
traçado da vala de cabos e do acesso a construir e, alterações nas plataformas dos aerogeradores. 

Por outro lado, verifica-se agora em fase de projeto de execução que deixou de existir acessos a beneficiar, 
tendo em consideração o bom estado de preservação dos acessos existentes. 

A vala de cabos sofreu uma ligeira alteração do seu traçado em projeto de execução, apresentando nesta 
fase uma extensão ligeiramente inferior de 1 097 m, comparativamente aos 1 109 m em fase de estudo 
prévio. 

O traçado do acesso a construir, mantém-se praticamente inalterado, apenas com ligeiras alterações no que 
diz respeito aos raios de curvatura do mesmo, possuindo este uma extensão de 430 m, valor ligeiramente 
superior ao apresentado em fase de estudo prévio (346 m). 

Existiu também uma ligeira deslocação do estaleiro para a direita, comparativamente ao apresentado em 
fase de estudo prévio, e um aumento na sua área, apresentando agora uma área de cerca de 1 200 m2, 
quando em fase de estudo prévio seria de 400 m2. 

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 WTG17 juntamente com a plataforma do próprio aerogerador vai ter 
uma área de 5 187,9 m2 e a do aerogerador WGT18 uma área de 5 055,3 m2. 

De realçar que não existiu alteração na localização dos aerogeradores, sendo que apenas existiu um aumento 
na área das plataformas destes, e ambas foram ligeiramente deslocadas. 

Por último, refere-se que na reavaliação de impactes foi considerada a área afeta a taludes de escavação e 
aterro, que não estavam definidos na fase de estudo prévio. 
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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 

2.4.1 Avaliação das alterações ao projeto 

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. 

Geologia e geomorfologia 

No que se refere ao fator ambiental geologia e geomorfologia considera-se que é devidamente justificada a 
impossibilidade de salvaguarda de alguns afloramentos rochosos de maiores dimensões. 

Sistemas ecológicos 

Considera-se que não se preveem novos impactes sobre as comunidades vegetais e sobre as populações das 
espécies da flora e da fauna para além dos identificados e caraterizados e avaliados em fase de estudo prévio. 
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Recursos hídricos 

Os impactes ambientais sobre os recursos hídricos associados ao projeto de execução são semelhantes aos 
previstos na fase de estudo prévio., sendo que na fase de projeto de execução foi eliminada a operação de 
beneficiação dos acessos existentes, não ocorrendo a afetação do domínio hídrico (interseção de linha de 
água). 

O projeto encontra-se em espaço classificado como REN, na tipologia áreas de elevado risco de erosão hídrica 
do solo. Na fase de estudo prévio era ocupada uma área de 1,7 há e na fase de projeto de execução é ocupada 
uma área de 1,2 ha. Esta redução de área deve-se essencialmente à eliminação da operação de beneficiação 
dos acessos. 

Em resultado da implantação deste projeto no solo e da sua exploração, não parece resultar aumento 
significativo da erosão hídrica do solo, dada a modelação final do solo e as ações de recuperação ambiental 
e paisagística a implementar no local. 

Deste modo, a implementação do projeto em análise neste espaço não parece comprometer a conservação 
do solo, o ciclo hidrológico da água, nem a segurança de pessoas e bens, uma vez que serão adotadas pelo 
proponente medidas de minimização adequadas, pelo que o projeto será compatível com a classificação REN 
atribuída a este espaço. 

Caso haja necessidade de efetuar qualquer intervenção nas linhas de água, será necessário obter, junto da 
APA/ARHC, título prévio a essa intervenção. 

Património cultural 

No que se refere ao Património cultural, o RECAPE inclui estudo complementar relativo a este fator ambiental 
(Anexo 3 e no Anexo 4 dos Anexos Técnicos).  

Os trabalhos realizados pretendem dar resposta aos “Elementos a Apresentar” números 1, 6, 7 e 13, previstos 
na DIA. 

Foram desenvolvidos para o RECAPE novos trabalhos de pesquisa documental e de prospeção arqueológica 
sistemática das áreas afetas ao projeto. 

De acordo com o Relatório deste fator ambiental a maior parte da área prospetada, cujo eixo era o elemento 
“acesso a reabilitar”, não possuía as mínimas condições de visibilidade, devido à presença de vegetação 
muito densa, ou mostrava acesso limitado ou impossível por existência de vedações e/ou de campos 
agrícolas”. Porém, considera “ser esta área a menos problemática em termos de potencial afetação pelo 
desenvolvimento do projeto”. 

Todavia, face às condições de visibilidade do solo mais favoráveis numa das áreas de projeto, destes trabalhos 
resultou o registo de uma nova ocorrência patrimonial, designada ocorrência A - São Cornélio, localizada nas 
imediações da subestação do parque eólico na elevação onde se situa o vértice geodésico de São Cornélio. 
O topo do cabeço encontra-se “aplanado, claramente artificializado, sendo visíveis dois troços de paredes de 
cantarias bastas de granito, não argamassadas, formando ângulo reto no canto sudeste do provável edifício. 
Nos lados norte e oeste, as paredes não são aparentes, mas existem sinais de que o vértice geodésico foi 
construído sobre o troço norte. Nas encostas sul e nascente são visíveis importantes derrubes formados por 
blocos de granito sumariamente aparelhados”. Este sítio, identificado como ocorrência A – São Cornélio / 
ruinas de uma construção de planta retangular, “deve referir-se às ruínas de uma capela ou ermida, 
provavelmente de cronologia medieval ou moderna, ao que não será alheio a cristalização de um topónimo 
de cariz religioso, relacionado com um Papa dos primeiros tempos da Igreja Católica Romana (meados do 
século III da nossa era), Cornellius, considerado santo mártir”. 

Este elemento patrimonial situa-se a menos de 40 metros da vala de cabos. “Foi desenhada uma área de 
sensibilidade arqueológica com 50 metros de buffer a contar dos limites calculados da estrutura, que 
interseta parte do traçado da vala de cabos”, sendo que o estudo considera que “as obras de escavação da 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo                                                                                                                            Pág. 10 
RECAPE - Processo de AIA N.º 3339 

vala e instalação dos cabos elétricos não afetará a estrutura e que o projeto não necessitará de qualquer 
alteração”. 

Assim, da caracterização da situação atual destaca-se, dada a sua localização face aos elementos do projeto: 

 Oc A – São Cornélio / Ermida (?) / Medieval – Situada na área de incidência direta – Valor cultural 
elevado. 

Em resultado dos trabalhos realizados no decurso da caracterização da situação atual do fator ambiental 
Património Cultural, foram analisadas 16 ocorrências patrimoniais, 15 das quais na zona envolvente (ZE) e 
uma na área de incidência direta (AId) do projeto. 

Relativamente à análise dos impactes patrimoniais na fase de construção, a implementação do projeto terá 
a seguinte afetação sobre os elementos patrimoniais identificados: 

 Ocorrências patrimoniais (Oc) 1 a 15 – Localizam-se na zona envolvente ZE, sendo os impactes 
considerados indiretos e pouco prováveis. 

 Oc A – São Cornélio – Localiza-se na área de incidência direta (AId) – Os impactes expectáveis na fase de 
construção são considerados diretos e pouco prováveis. 

O Estudo realizado conclui, assim, que as 16 ocorrências devem ser consideradas com impacte compatível. 

São apontadas como lacunas de conhecimento as condições de visibilidade e de acesso, durante a realização 
dos trabalhos de prospeção, considerando não terem sido adequadas devido, sobretudo, à existência de uma 
cobertura arbustiva e herbácea “bastante densa”. É assinalado, porém, uma melhoria considerável das 
condições na área do vértice geodésico São Cornélio, que permitiram a identificação de um elemento 
patrimonial inédito (ocorrência A – São Cornélio) associado às ruínas de uma capela ou ermida, 
provavelmente de cronologia medieval ou moderna. 

Quanto à fase de exploração o RECAPE considera não ser necessária a adoção de medidas para o fator 
património cultural. 

Face aos impactes identificados são apresentadas medidas de minimização de tipo preventivo de carácter 
geral e específico que incluem: a prospeção arqueológica sistemática; a sinalização da ocorrência 
patrimonial; o acompanhamento arqueológico durante a fase de construção e a realização de memória 
descritiva e documental da Oc A, entre outras. 

Face ao exposto, não obstante o valor patrimonial do elemento patrimonial (Oc A), identificado na área de 
incidência direta (AId), é referido no RECAPE que não existem motivos para condicionar este projeto, desde 
que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas pelo que, globalmente, os impactes conhecidos 
na fase de construção são considerados “compatíveis”, concluindo que se pode considerar viável o projeto. 

Conformidade do projeto com IGT, servidões e restrições 

A análise efetuada ao projeto apresentado em fase de estudo prévio teve por base o Plano Diretor Municipal 
(PDM) do concelho de Celorico da Beira aprovado pela RCM 86/95 (DR 209, I-B, 1995.09.09), em vigor à data 
da sua apreciação. 

Posteriormente a essa data, o Município de Celorico da Beira procedeu à revisão do PDM, o qual foi aprovado 
mediante o Aviso n.º 6972/2022, publicado no DR n.º 67, II-S, 2022.04.05 (1ª Revisão), pelo que se procede 
a nova análise com base nos IGT atualmente em vigor. 

De acordo com a Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, a área do projeto em apreço 
insere-se, para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, na área classificada como Solo Rústico, a 
que refere o artigo 19.º do Regulamento do PDM, abrangendo, a categoria de qualificação do solo Espaços 
Florestais, na subcategoria Espaços Florestal de Produção, identificadas no n.º 5 do artigo 38º e no n.º 54º, 
respetivamente, do referido regulamento, cuja caraterização, atividades e utilizações permitidas, desta 
última, se encontra elencada nos seus artigos 55º e 56º. 
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Atendendo ao disposto no artigo 56º (Atividades e utilizações permitidas), do Regulamento do PDM, verifica-
se que os parques eólicos (e sobreequipamentos) não estão explicitamente previstos ou interditos nesta 
subcategoria de qualificação do solo - Espaço Florestal de Produção. 

Assim, no que se refere à compatibilidade da instalação de um parque eólico (e sobreequipamento) com as 
regras do PDM, caso o IGT seja omisso quanto a estas instalações, há a considerar o constante no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, relativo aos critérios de classificação e qualificação do solo. Este 
diploma considera, no seu artigo 16.º, n.º 3, alínea a), que 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. 

Assim, considera-se que, salvaguardando o facto de se tratar de um uso não previsto no artigo 56º do 
Regulamento do PDM de Celorico da Beira, para a subcategoria de qualificação do solo Espaço Florestal de 
Produção, o projeto é compatível com este instrumento de gestão territorial. 

No que se refere à REN, como referido, verifica-se que o projeto colide, parcialmente, com áreas integradas 
na categoria de “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

O uso e a ação pretendidos, com enquadramento na “Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis”, encontram-se previstos na alínea f), do Item II – “INFRAESTRUTURAS”, do 
Anexo II do RJREN, a que se refere o seu artigo 20.º, que, face à categoria da REN em presença, estão sujeitos 
a procedimento de comunicação prévia, nos termos do disposto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 3 do 
artigo 20º do mesmo regime. 

Da análise aos elementos apresentados e relativamente à verificação do cumprimento do RJREN, constata-
se que a ação é compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução 
dos riscos naturais de áreas integradas em REN, cumprindo os requisitos exigidos na alínea f) do item II do 
Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro – “Sem requisitos específicos” -, estando ainda 
salvaguardadas as funções das áreas “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, nos termos do n.º 3 
da alínea d) da Secção III do Anexo I do RJREN. 

Encontrando-se a ação pretendida sujeita a Comunicação Prévia, 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 daquela comunicação, caso haja pronúncia favorável da APA, I.P. e do ICNF, I.P. 

Face ao exposto, considera-se o projeto em conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial. 

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 2 e no Anexo 3 dos Anexos Técnicos – Volume III) são apresentadas as shapefiles do layout 
final do projeto e os elementos patrimoniais identificados, pelo que se considera que foi dado cumprimento 
à DIA. 
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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. 

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 em 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. Modelo de simulação de ruído revisto, tendo consideração o modelo de aerogerador a instalar e condições 
mais rigorosas de simulação (escala 1:5 000 com equidistâncias máximas de 2 m entre curvas de nível; 
consideração do regime local de ventos a partir de dados da estação meteorológica ou dos aerogeradores 
do Parque Eólico da Serra do Ralo; consideração de dados médios anuais de temperatura e humidade relativa 
(caso exista). 

O projeto prevê a instalação de dois aerogeradores do tipo Vestas com turbina padrão de 4,5 MW de potência 
nominal com sound mode PO4-0S a que corresponde um nível de potência sonora máxima de LWmax=107,6 
dB(A) atingido para velocidades do vento (medidas à altura do rotor) superiores a 9 m/s (modelo V150-
4.5MW PO4-0S). Este tipo de turbina padrão de 4,5 MW não apresenta bordos serrilhados (serrated trailing 

edges) nas pás pelo que PO4-0S é a turbina de 4,5 MW com maior nível de potência sonora, segundo dados 
do fabricante. A versão PO4, com bordos serrilhados nas pás, possui um LWmax=105 dB(A), também atingido 
para velocidade do vento de 9 m/s.  

No quadro seguinte apresenta-se as principais diferenças entre a simulação efetuada em estudo prévio e a 
prevista em projeto de execução. 

  Situação 
atual 

Ruído particular 
c/rotor a 80m 
(tipo V150) 
Estudo Prévio  

Ruído particular 
c/rotor a 105 m 
(V150-4,5MW 
PO4-0S) Projeto 
Execução  

Ruido 
ambiente 
(final) 

Acréscimos 
Estudo Prévio 

Acréscimos 
Projeto de 
Execução  

Soutinho/ 
A 

LAeq,T p.diurno 38.2 38.4 38.9 41.6 +3.1 +3.4 

LAeq,T p.entardecer 30.8 38.4 38.9 39.5 +8.3 +8.7 

LAeq,T p.noturno 30.7 38.4 38.9 39.5 +8.4 +8.8 

Lden/Ln 39/31 - - 46/40 +7/+8 +7/+9 

Vide 
entre 
Vinhas/ B 

LAeq,T p.diurno 35.2 35.2 36.0 38.6 +3.0 +3.4 

LAeq,T p.entardecer 32.7 35.2 36.0 37.7 +4.4 +5.0 

LAeq,T p.noturno 31.4 35.2 36.0 37.3 +5.3 +5.9 

Lden/Ln 38/31 - - 44/37 +5/+6 +6/+6 

Verifica-se que, apesar dos resultados obtidos de ruído particular e de ruído ambiente serem superiores entre 
0,5-0,8 dB(A) aos previstos no EIA, as conclusões do RECAPE continuam a apontar para impactes negativos 
pouco significativos, por se prever cumprimento com margem do critério de exposição máxima, e não se 
prever vir a ser aplicável o critério de incomodidade, critérios estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

Contudo, havendo disponível no mercado turbina PO4 com menor nível de potência sonora (modelo com 
pás de bordos serrilhados), os impactes podem ser minimizados, reduzindo os acréscimos previstos, pelo que 
se considera dever ser dada preferência à instalação desse tipo de turbina. 

5. Desenvolvimento da medida compensatória proposta no EIA, incluindo a definição de responsabilidades, 
objetivos, procedimentos, critérios de avaliação, formas de reporte e de documentação, periodicidade, entre 
outros. 
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O RECAPE refere que “o Promotor criará um Fundo nos termos indicados no EIA, visando contribuir para a 
conservação dos valores naturais presentes na área protegida e que envolva a sociedade local na mesma. O 
valor inicial do fundo será de 5 000 €, sendo reforçado anualmente no mesmo montante, até aos 3 anos de 
Monitorização do Sobreequipamento em questão. 

O valor encontrado está em linha e teve em conta o montante que, na quase totalidade dos Parques Eólicos, 
é pago aos proprietários dos terrenos. 

Tendo em conta que na data atual a significância dos impactos identificada é apenas estimadas e portanto, 
tendo em consideração a estimativa de uma significância relevante, verifica-se a necessidade de 
implementação de uma medida compensatória, após os 3 anos deverá ser efetuada uma análise aos 
relatórios de monitorização e caso de verifique que os impactos efetivos são menos gravosos do que o 
estimado pela instalação do Sobreequipamento, o Fundo será extinto (ou, pelo menos, o Promotor deixará 
de o reforçar com os 5 000 € anuais). Se se verificar a severidade dos impactos que justifique a manutenção 
do Fundo, o mesmo será prolongado por mais 2 anos, mantendo-se o montante anual de reforço. 

Durante o período dos 3 anos, deverá ser promovida anualmente uma reunião entre Promotor e ICNF no 
sentido de acordarem as ações a desenvolver na região, suportadas naturalmente pelo montante disponível 
no Fundo. Devendo as ações a desenvolver ser definidas tendo em consideração as necessidades da região 
previamente identificadas pelo ICNF, enquanto entidade gestora da área protegida e conhecedora da 
mesma”.  

Considera-se que a medida compensatória apresentada deve ser desenvolvida e formalizada através da 
apresentação de uma proposta que inclua um regulamento a aprovar pela Autoridade de AIA de modo a 
definir responsabilidades, objetivos, procedimentos, critérios de avaliação, formas de reporte e de 
documentação, periodicidade, entre outros. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA, devendo no entanto este 
elemento ser mais desenvolvido. 

6. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto, de forma a colmatar 
as lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, área de estaleiro, depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como 
das zonas vedadas na fase de EIA. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras).  

Os resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica são apresentados no subcapítulo Património 
Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico do Relatório Base (Volume II), no Anexo 3 e no Anexo 4 dos Anexos 
Técnicos (Volume III). 

Foram realizados trabalhos de prospeção arqueológica sistemática nas áreas de incidência do projeto, de 
forma a colmatar as lacunas de conhecimento. 

De acordo com o Relatório do Património (Anexo 4 dos Anexos Técnicos – Volume III) os trabalhos de 
prospeção não permitiram uma total aferição dos impactes no solo, dada a fraca qualidade de observação 
dos solos. 

Não obstante, destes trabalhos resultou a identificação de uma ocorrência patrimonial inédita [Oc A – São 
Cornélio], localizada no topo de um cabeço onde se situa o vértice geodésico (v.g.) São Cornélio, nas 
imediações da subestação, na área de incidência direta (AId) do projeto. 

A avaliação da situação atual do ponto de vista patrimonial é apresentada no Quadro III - Quadro-síntese da 
situação de referência do descritor Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico: avaliação de 
impactes e medidas de minimização apresentadas no EIA (com atualização) do RTA (e na Tabela 10 - 
Identificação das ocorrências do RB), sendo de destacar, dada a sua localização face aos elementos do 
projeto: 

 Oc A – São Cornélio / Ermida (?) / Medieval – Situada na AId – Valor cultural elevado. 
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No que concerne à reavaliação de impactes patrimoniais o RECAPE reporta, com base nos resultados obtidos 
na caracterização da situação atual, que a implantação do projeto terá a seguinte afetação sobre os 
elementos patrimoniais identificados: 

- Ocorrências patrimoniais (Oc) 1 a 15 – Localizam-se na zona envolvente (ZE), sendo os impactes 
considerados indiretos e pouco prováveis. 

- Oc A – Localiza-se na área de incidência direta (AId) – Os impactes expectáveis na fase de construção 
são considerados diretos e pouco prováveis. 

O Estudo realizado conclui, assim, que as 16 ocorrências na área de estudo devem ser consideradas com 
impacte compatível. 

Aponta como lacunas de conhecimento as condições de visibilidade e acesso durante a realização dos 
trabalhos de prospeção, considerando não terem sido adequadas devido, sobretudo à existência de uma 
cobertura arbustiva e herbácea “bastante densa”. Assinala, porém, uma melhoria considerável das condições 
na área do v.g. São Cornélio, que permitiram a identificação de um elemento patrimonial inédito (ocorrência 
A – São Cornélio) associado às ruínas de uma capela ou ermida, provavelmente de cronologia medieval ou 
moderna. 

Quanto à fase de exploração entende não ser necessária a adoção de medidas para o fator património 
cultural.  

Face aos impactes identificados são apresentadas medidas de minimização de tipo preventivo, de carácter 
geral, que incluem a prospeção arqueológica sistemática; a sinalização de todas as ocorrências patrimoniais; 
e o acompanhamento arqueológico durante a fase de construção, entre outras. 

No RECAPE é ainda recomendado como medida de carácter específico para a Oc A, a realização de memória 
descritiva e documental, a implementar na fase de construção do projeto. 

Consultado o sistema informático da DGPC constata-se que os trabalhos arqueológicos para elaboração do 
fator ambiental Património Cultural foram autorizados pela DGPC a 21-09-2022. Todavia, o relatório de 
trabalhos arqueológicos que suporta e valida o conteúdo do fator Património Cultural, apresentado no 
RECAPE, ainda não deu entrada nos serviços competentes para análise e aprovação por parte da DGPC. Estes 
requisitos deveriam estar cumpridos previamente à inclusão do seu conteúdo no presente Relatório do 
RECAPE. 

Em síntese, verifica-se que foram desenvolvidos novos trabalhos de pesquisa documental e de prospeção 
arqueológica sistemática das áreas afetas ao projeto, tendo daí resultado o registo de uma ocorrência 
patrimonial inédita [ocorrência A – São Cornélio], de valor cultural Elevado. 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento a esta disposição da DIA. Não obstante, deve ser enviado 
documento comprovativo da entrega à tutela do património cultural, do Relatório Final de Trabalhos 
Arqueológicos, nos termos do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, de forma a validar a informação 
constante no EIA. 

7. Nova avaliação de impactes patrimoniais tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação 
provocada pela materialização dos vários componentes de obra. Em função dessa avaliação devem ser 
propostas as medidas de minimização patrimonial, devendo ser equacionadas as medidas de salvaguarda 
destinadas à preservação das ocorrências detetadas que possam sofrer afetação, as quais devem ser 
previamente submetidas à análise e aprovação da tutela do património cultural.  

A avaliação de impactes patrimoniais efetuada é apresentada no Anexo 4 dos Anexos Técnicos (Volume III).  

Verifica-se que os novos trabalhos de prospeção arqueológica possibilitaram a identificação de um sítio 
arqueológico, localizado no cabeço onde está implantado o vértice geográfico São Cornélio, na AId, 
identificado como ocorrência A – São Cornélio. “Esta ocorrência, com alguma probabilidade correspondendo 
a vestígios muito destruídos de uma capela ou ermida medieval, não será afetada pelo desenvolvimento do 
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projeto de sobreequipamento do parque eólico”. Deste modo no RECAPE é considerado o impacte 
compatível.  

Salienta-se que esta ocorrência patrimonial é classificada com valor cultural elevado, sendo de acautelar 
eventuais impactes decorrentes da fase de construção. É ainda de considerar a ocorrência de impactes 
negativos na fase de exploração relacionados com (i.) Manutenção das faixas de gestão de combustível; (ii.) 
Melhoria da acessibilidade às novas áreas, proporcionada pela implantação do projeto, que comportarão um 
impacte indireto, negativo, provável, de magnitude e significância indeterminadas sobre a ocorrência A. 
Entre os riscos inerentes a esta fase indicam-se, por exemplo, atos de vandalismo, o saque de pedra e a 
utilização eventual destes espaços por desportos motorizados. 

Tendo em conta que é apresentada a avaliação de impactes e propostas medidas de minimização cautelares, 
considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. 

8. 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) integra o Plano Geral de Gestão Ambiental 
(PGGA) que consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III). Considera-se que a informação apresentada 
responde aos pressupostos exigidos para um plano desta natureza. Contudo, o mesmo deve ser atualizado e 
apresentado antes do término da obra no que se refere à cartografia devendo a mesma considerar 
graficamente a área efetivamente afetada decorrente da fase de construção. O solicitado decorre de as áreas 
representadas graficamente corresponderem apenas à área útil de implantação do projeto ou das suas 
componentes, não representando toda a área que será, potencialmente, afetada no decorrer da fase de 
construção e que se fica a dever à compactação e destruição de vegetação de áreas adjacentes às 
representadas pela colocação dos depósitos temporários das terras de escavação, de materiais e da 
circulação de máquinas. 

Face ao exposto, considerar-se que deve ser implementado o PRAI que consta do RECAPE, devendo, antes 
do término da fase de obra, proceder-se à atualização rigorosa da totalidade das áreas afetadas, para além 
das já representadas. Na eventualidade, de ser necessário apresentar mais alguma ação de recuperação a 
mesma deve também ser incluída. 

9. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), com a planta de condicionamentos atualizada. 

O PAAO, reformulado de acordo com o projeto de execução e a planta de condicionamentos atualizada, 
consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III). 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. Não obstante, deve o mesmo ser 
atualizado de modo a incluir as medidas constantes na DCAPE. 

10. Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) reformulado. 

O PGGA, reformulado de acordo com o projeto de execução e a planta de condicionamentos atualizada, 
consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III). 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA.  

11. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) que deve prever: 

i. Definição dos limites da área/buffer objeto, devendo considerar toda a área afeta aos dois aerogeradores. 

ii. Cartografia com o levantamento georeferenciado das manchas, núcleos ou de indivíduos isolados. 

iii. A metodologia adequada a cada espécie em presença. 

iv. Controlo físico como opção principal em detrimento do químico. 

v. O corte fora da fase de produção de semente.  

vi. Separação dos resíduos do corte do restante material vegetal e o seu adequado acondicionamento, 
sobretudo do efeito de ventos.  
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vii. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados como ações a desenvolver. 

viii. 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. 

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

x. Plano de acompanhamento/manutenção/monitorização quer para a Fase de Construção quer para a Fase 
de Exploração com definição do tempo de acompanhamento. 

O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) é apresentado no Plano 
Geral de Gestão Ambiental (PGGA) que consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III). Considera-se 
que a informação apresentada responde à disposição da DIA e está adaptada à espécie em presença. A 
monitorização prevista deverá manter-se durante a fase prévia à construção e durante a própria fase de 
construção. Na eventualidade de ser detetada alguma outra espécie vegetal exótica invasora, no âmbito da 
referida monitorização, o plano deverá ser revisto e adaptado, no que se refere à metodologia, de acordo 
com as espécies  

Face ao exposto, considera-se que deve ser implementado o Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas 
Vegetais Invasoras (PGCEEVI), que consta do RECAPE. A monitorização prevista no Programa da 
Monitorização das Espécies Exóticas Invasoras deve iniciar-se em momento o mais próximo do início da obra, 
no decorrer da fase de construção e durante a fase de exploração por um período de tempo a definir em 
função dos resultados obtidos. Na eventualidade de, nessas três fases, serem detetadas outras espécies 
vegetais com potencial invasor o plano deve ser revisto quanto às metodologias e ações a desenvolver no 
âmbito do controlo. 

12. Programas de monitorização da flora e vegetação, da avifauna e quirópteros, 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, reformulados de acordo 
com o projeto de execução, são apresentados no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) que consta do 
Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III). De acordo com o teor do documento verifica-se que: 

1) O Programa de Monitorização das Espécies Exóticas Invasoras define os objetivos, os períodos de 
amostragem e preconiza que o mesmo seja implementado ao longo da fase da exploração, com amostragens 
de três em três anos. 

2) O Plano de monitorização na Flora e Vegetação define os objetivos, os períodos de amostragem e 
preconiza que o mesmo seja implementado através de “uma amostragem imediatamente antes do início da 
construção, o final da construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração consecutivos”. 

3) O Plano de Monitorização sobre a comunidade de aves define os objetivos, os períodos de amostragem e 
preconiza que “a monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à 
construção), todo o período de construção e, no mínimo, 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 Quirópteros 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. 

Considera-se que foi dado cumprimento ao estabelecido na DIA e que os programas de monitorização devem 
ser implementados de acordo com o apresentado no RECAPE. 
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13. Programa de monitorização do Património, caso se aplique. 

O RECAPE entende que este elemento não é aplicável “para os efeitos previstos no âmbito deste descritor”.  

Os novos trabalhos de prospeção arqueológica possibilitaram a identificação de um sítio arqueológico, 
localizado no cabeço onde está implantado o vértice geográfico São Cornélio, na AId, identificado como 
ocorrência A – São Cornélio / Ermida (?) / Medieval – situada na AId. Este elemento patrimonial situa-se a 
menos de 40 metros da vala de cabos.  

O estudo contemplou “uma área de sensibilidade arqueológica com 50 metros de buffer a contar dos limites 
calculados da estrutura, que interseta parte do traçado da vala de cabos”, sendo que considera que os 
trabalhos de escavação da vala e instalação dos cabos elétricos não afetarão a estrutura e que o projeto não 
necessitará de qualquer alteração, considerando os impactes decorrentes da implementação do projeto 
como compatíveis. 

Reitera-se que esta ocorrência patrimonial é classificada com valor cultural elevado, sendo de acautelar 
eventuais impactes decorrentes da fase de construção. É ainda de considerar a ocorrência de impactes 
negativos na fase de exploração relacionados com (i) Manutenção das faixas de gestão de combustível; (ii) 
Melhoria da acessibilidade às novas áreas, proporcionada pela implantação do projeto, que comportarão um 
impacte indireto, negativo, provável, de magnitude e significância indeterminadas sobre a ocorrência A. 
Entre os riscos inerentes a esta fase indicam-se, por exemplo, atos de vandalismo, o saque de pedra e a 
utilização eventual destes espaços por desportos motorizados. 

Assim, considera-se necessário proceder à monitorização da ocorrência patrimonial Oc. A - – São Cornélio, 
durante a fase de exploração.  

Para o efeito deve, em fase prévia ao início da obra, ser apresentado o Programa de Monitorização para o 
Património Cultural para esta ocorrência patrimonial. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Elaboração do Projeto de Execução 

1. Ajustar o layout do projeto, de forma a evitar ao máximo a afetação dos afloramentos rochosos e na 
envolvente destes, de modo a minimizar o habitat potencial para espécies da flora com estatuto de proteção 
legal. Em sede de projeto de execução deve ser minimizada a afetação das áreas dominadas por afloramentos 
rochosos e na envolvente destes, de modo a minimizar o habitat potencial para espécies da flora com 
estatuto de proteção legal, e com estatuto de conservação definido na Lista Vermelha das Plantas Vasculares 
de Portugal. Destaca-se o acesso, fundação e plataforma do aerogerador AG17. 

De acordo com o referido no RECAPE considera-se estarem suportadas as razões para a não alteração de 
posições dos aerogeradores e, consequentemente, registar-se a perda irreversível de alguns valores naturais. 
Contudo, em fase de construção devem ser considerados todos os ajustes que minimizem a afetação física 
prevista. 

2. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. A mesma deve incluir a totalidade das 
ocorrências patrimoniais que vierem a ser identificadas, devendo ficar interdita, em locais a menos de 50 m, 
não podendo essas áreas ser diretamente afetadas pelo projeto. Sempre que se venham a identificar 
elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

A Planta de Condicionamentos é apresentada o Anexo 6 dos Anexos Técnicos (Volume III) e inclui as 
ocorrências patrimoniais.  

Verifica-se que a ocorrência A – São Cornélio/ Ermida (?) / Medieval – situada na AId. Este elemento 
patrimonial situa-se a menos de 40 metros da vala de cabos.  

O estudo contemplou “uma área de sensibilidade arqueológica com 50 metros de buffer a contar dos limites 
calculados da estrutura, que interseta parte do traçado da vala de cabos”, sendo que considera que o 
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trabalho de abertura da vala e instalação dos cabos elétricos “não afetará a estrutura e que o projeto não 
necessitará de qualquer alteração”. 

Considera-se ser de aceitar a fundamentação apresentada, relativamente à ocorrência A, dada a necessidade 
de ligação do cabo elétrico à subestação do parque eólico, localizada na proximidade deste elemento 
patrimonial. Por outro lado, a vala irá desenvolver-se ao logo do caminho existente, do lado oposto ao da 
ocorrência patrimonial. O local deve ser sinalizado e vedado de modo a evitar o uso do mesmo durante a 
obra. 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. 

3. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos os 
elementos patrimoniais que vierem a ser identificados, compatível com a sua conservação no decurso da 
obra. 

À semelhança do referido relativamente à medida de minimização 2 o documento refere que a ocorrência A 
– São Cornélio – “apresenta-se na área de sensibilidade arqueológica com 50 metros de buffer a contar dos 
limites calculados da estrutura, intersetando parte do traçado da vala de cabos”. Não obstante, considera 
que o trabalho de escavação da vala e instalação dos cabos elétricos “não afetará a estrutura e que o projeto 
não necessitará de qualquer alteração. Para tal, preconizam-se, como medidas de minimização, a sinalização 
e vedação da ocorrência nos termos descritos na medida n.º 35 da DIA e a realização de uma memória 
descritiva e documental, se possível com limpeza prévia da vegetação existente no perímetro da estrutura”.  

Considera-se ser de aceitar a fundamentação apresentada, relativamente à ocorrência A, dada a necessidade 
de ligação do cabo elétrico à subestação do parque eólico, localizada na proximidade deste elemento 
patrimonial. Por outro lado, a vala irá desenvolver-se ao logo do caminho existente, do lado oposto ao da 
ocorrência patrimonial. O local deve ser sinalizado e vedado de modo a evitar o uso do mesmo durante a 
obra. 

Considera-se que foi demonstrado o cumprimento desta disposição da DIA. 

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

O RECAPE refere que o pavimento nos acessos e plataformas será de material de granulometria extensa ABGE 
(tout venant), e será executado em duas camadas de 15 cm cada, perfazendo uma espessura total de 30 cm, 
servindo uma delas de base e a outra de camada de desgaste. Esta estrutura de pavimento é adotada tendo 
em atenção a manutenção da caracterização paisagística do local e evitar a alteração das características de 
permeabilidade do terreno existente. 

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

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

O RECAPE refere que ao longo dos acessos e plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a 
drenagem longitudinal, com recurso a valetas triangulares em terra. 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 das águas pluviais recolhidas pelas valetas será garantida por via direta para o terreno natural, 
sem prejuízo de bens dos proprietários dos terrenos adjacentes. Haverá valetas em toda a extensão dos 
acessos, contabilizando-se cerca de 881 m de extensão. 

Adicionalmente, no acesso ao aerogerador WTG18 será necessário colocar uma PH – Passagem Hidráulica, 
de modo a providenciar a passagem das águas pluviais entre os dois lados. Foi identificada a localização da 
PH em projeto de execução. Esta PH terá uma extensão aproximada de 10 m. 
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Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo que a medida deve transitar para a DCAPE nos mesmos 
termos e condições. 

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. 

O referido no REACPE não representa informação técnica suficiente, dada a ausência de qualquer referência 
ao material ou aos materiais que serão utilizados. Informação desta natureza requer, sempre, uma 
designação para o nome ou a caracterização do material, como, eventualmente, a sua demonstração, através 
de um simples registo de imagem do mesmo que possibilite uma apreciação informada, assim como a sua 
representação no corte/perfil transversal dos acessos e/ou da plataforma, onde seja indicado o tipo de 
material, a coloração e a espessura da camada. Ao contrário do referido a camada de desgaste de material 
de granulometria extensa, que apresenta um acabamento rugoso, não constitui, por si só, um garante de 
condições de fraca reflexão do pavimento.  

Face ao exposto considera-se que esta medida deve transitar para a DCAPE nos mesmos termos e condições. 

10. 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. 

Fase de Construção 

13. Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais 
exóticas invasoras. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras deve dar-se início à 
implementação do Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Vegetais Invasoras, que deve ter 
continuidade para a fase de construção propriamente dita. 

Considera-se que a apreciação realizada para o Elemento 11 - O Plano de Gestão e Controlo de Espécies 
Exóticas Vegetais Invasoras (PGCEEVI) acautela o disposto nesta medida. Face ao exposto considera-se não 
ser necessário a inclusão desta medida na DCAPE. 

14. 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 de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos nos locais a 
intervencionar para instalar os elementos temporários do projeto e para construir os elementos do projeto 
(parque eólico e elementos complementares), devem ser realizados fora do período compreendido entre 15 
de março e 15 de julho, que corresponde ao período de maior frequência de episódios de reprodução da 
flora e da fauna; 

c) 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 Ambientais do caderno de encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra que consta do Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III).  
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No RECAPE é referido que “o planeamento da construção deste projeto foi 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. Será garantido que os trabalhos de corte de vegetação e de remoção da camada 
superficial dos solos nos locais a intervencionar para instalar os elementos temporários do Projeto e para 
construir os elementos do Projeto serão realizados fora do período compreendido entre 15 de março e 15 
de julho, que corresponde ao período de maior frequência de episódios de reprodução da flora e da fauna”. 

Face ao Exposto, considera-se que foi dado cumprimento às disposições da DIA e que a medida deve transitar 
para a DCAPE nos mesmos termos e condições. 

17. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e das 
respetivas margens e das áreas de afloramentos rochosos, de modo a evitar o transporte de materiais que 
alterem as propriedades da água e a proteger os habitats. 

A medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais do caderno de encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III). O promotor compromete-se ainda a que os locais para depósito de terras sejam acondicionados 
e localizados fora das linhas de água e das respetivas margens e das áreas de afloramentos rochosos. 

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

18. 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 Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III). Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo que a medida deve transitar para a 
DCAPE nos mesmos termos e condições. 

19. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia 
local. 

A medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III).  

Salienta-se que deve ser assegurado sempre junto dos fornecedores que os materiais não provêm de áreas 
ou de stocks contaminadas por espécies vegetais exóticas invasoras ou estão isentos da presença dos 
respetivos propágulos/sementes. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA, sendo que a medida deve transitar para a DCAPE nos 
mesmos termos e condições. 
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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 Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III).  

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

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

Esta medida encontra-se incluída nas Cláusulas Ambientais do caderno de encargos (Anexo 7 dos Anexos 
Técnicos - Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de 
Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos 
Anexos Técnicos - Volume III). 

O RECAPE também refere que o promotor se compromete a criar e implementar um mecanismo de 
atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, e 
respetiva elaboração de relatório relativo à receção e processamento das reclamações e pedidos de 
informação recebidos. 

Face ao exposto considera-se que foi dado cumprimento à DIA e que a medida deve transitar para a DCAPE 
nos mesmos termos e condições. 

55. 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. 

A medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais do caderno de encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III). 

Tendo em conta o proposto e o compromisso assumido considera-se que o projeto de execução cumpre com 
o estabelecido na DIA e que a mesma deve transitar para a DCAPE nos mesmos termos e condições. 

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

A medida foi incluída nas Cláusulas Ambientais do Caderno de Encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - 
Volume III) e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento 
Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - 
Volume III).  

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. Tendo em conta que o PRAI irá assegurar o cumprimento 
desta medida, considera-se que a mesma não deve transitar para a DCAPE. 

 

As restantes medidas deste ponto da DIA (fase de construção) encontram-se incluídas Cláusulas Ambientais 
do Caderno de Encargos (Anexo 7 dos Anexos Técnicos - Volume III) e será verificada a sua execução através 
da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral de Gestão 
Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - Volume III) durante a fase de construção. Assim, considera-
se que foi demonstrado o cumprimento da DIA, sendo que as mesmas devem transitar para a DCAPE. 
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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) presente no Plano Geral de 
Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - Volume III). Em termos globais entende-se que foi 
dado cumprimento ao estabelecido na DIA.  

O PAAO deve ser atualizado de acordo com os termos e condições da DCAPE. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS  

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental 
(PGGA) (Anexo 5 dos Anexos Técnicos - Volume III) responde ao solicitado. Contudo, o PRAI deve ser 
apresentado antes do término da fase de obra, devendo ser incluída uma atualização rigorosa da totalidade 
das áreas afetadas, para além das já representadas. Na eventualidade, de ser necessário apresentar mais 
alguma ação de recuperação a mesma deve também ser incluída. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO  

1. Programa de Monitorização Flora e Vegetação 

O programa de monitorização flora e vegetação reformulado é apresentado no Plano Geral de Gestão 
Ambiental (PGGA) que consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III).  

O programa apresentado define os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que o mesmo seja 
implementado através de “uma amostragem imediatamente antes do início da construção, o final da 
construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração consecutivos”. 

2. Programas de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

O programa de monitorização da avifauna e quirópteros é apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental 
(PGGA) que consta do Anexo 5 dos Anexos Técnicos (Volume III).  

Os programas de monitorização definem os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que “a 
monitorização deverá compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período 
de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração”. Inclui ainda a monitorização e 
avaliação da mortalidade das aves devido à presença de aerogeradores. 

3. Programa Monitorização de Saúde Humana – Infrassons e o Ruído de Baixa Frequência 

O programa de monitorização é apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (Anexo 5 dos 
Anexos Técnicos - Volume III).  
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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 20 de 
setembro a 11 de outubro de 2022. 

Durante este período foi recebido um parecer proveniente de DGT – Direção-Geral do Território que informa 
que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas por si desenvolvidas. 

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 da Serra do Ralo foi sujeito a pequenas alterações em relação à 
solução que foi considerada no Estudo de Impacte Ambiental em fase de estudo prévio, nomeadamente no 
traçado da vala de cabos, no acesso a construir e nas plataformas dos aerogeradores.  

Não houve alteração na localização dos aerogeradores, no entanto verificou-se um aumento na área das 
plataformas destes, e ambas foram ligeiramente deslocadas. Por outro lado, deixou de existir acessos a 
beneficiar, tendo em consideração o bom estado de preservação dos acessos existentes. 

Relativamente à vala de cabos, esta sofreu uma ligeira alteração do seu traçado, apresentando nesta fase 
uma extensão ligeiramente inferior de 1 097 m, comparativamente aos 1 109 m em fase de estudo prévio. 

O traçado do acesso a construir, mantém-se praticamente inalterado, apenas com ligeiras alterações no que 
diz respeito aos raios de curvatura do mesmo, possuindo este uma extensão de 430 m, valor ligeiramente 
superior ao apresentado em fase de estudo prévio (346 m). 

Existiu também uma ligeira deslocação do estaleiro para a direita, comparativamente ao apresentado em 
fase de estudo prévio, e um aumento na sua área, apresentando agora uma área de cerca de 1 200 m2, 
quando em fase de estudo prévio seria de 400 m2. 

As plataformas para a grua de montagem dos aerogeradores também terão uma área superior, face à 
apresentada em estudo prévio.  

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

No que se refere ao património cultural, verifica-se que foram realizados novos trabalhos arqueológicos que 
incluíram o levantamento de informação documental e prospeção arqueológica.  

Constata-se que o layout do projeto é passível de gerar impactes negativos moderados a severos, diretos e 
indiretos sobre ocorrências patrimoniais existentes e eventuais vestígios arqueológicos ocultos no solo e no 
subsolo, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, a 
abertura de valas para cabos e de valetas de drenagem, abertura e beneficiação de acessos, bem como a 
circulação de máquinas. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com elevada sensibilidade patrimonial, atestada 
pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga (Pré-História recente, Período Romano, Idade 
Média), localizados na área de incidência direta e indireta do projeto, cujas estruturas, de difícil identificação, 
são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de reprospeção. 

Os resultados dos trabalhos de prospeção foram lacunares, dadas as deficientes condições de visibilidade 
observadas em grande parte da área de implantação do projeto, não tendo sido possível realizar a prospeção 
sistemática com o rigor pretendido. Assinala-se, porém, uma melhoria considerável das condições na área 
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do vértice geográfico São Cornélio, que permitiram a identificação de um elemento patrimonial inédito - 
Ocorrência A – São Cornélio, associado às ruínas de uma capela ou ermida, provavelmente de cronologia 
medieval ou moderna, localizado na área de incidência direta (AId) do projeto. 

A avaliação de impactes sobre este elemento patrimonial remete para impacte negativo direto, pouco 
provável durante a fase de obra. O estudo apresentado entende não ser necessária a adoção de medidas 
para o património direcionadas para a fase de exploração, sendo apresentadas medidas de minimização de 
tipo preventivo, de carácter geral, que incluem a prospeção arqueológica sistemática; a sinalização de todas 
as ocorrências patrimoniais; e o acompanhamento arqueológico durante a fase de construção, entre outras. 
Recomenda ainda como medida de carácter específico para a Oc A, a realização de memória descritiva e 
documental, a implementar na fase de construção do projeto. 

Importa salientar que esta ocorrência patrimonial é classificada com valor cultural elevado, sendo de 
acautelar eventuais impactes decorrentes da fase de construção. É ainda de considerar a ocorrência de 
impactes negativos na fase de exploração relacionados com (i.) Manutenção das faixas de gestão de 
combustível; (ii.) Melhoria da acessibilidade às novas áreas, proporcionada pela implantação do projeto, que 
comportarão um impacte indireto, negativo, provável, de magnitude e significância indeterminadas sobre a 
ocorrência A. Entre os riscos inerentes a esta fase indicam-se, por exemplo, atos de vandalismo, o saque de 
pedra e a utilização eventual destes espaços por desportos motorizados. 

Neste sentido, considera-se necessário proceder à monitorização da ocorrência patrimonial Oc A - São 
Cornélio, durante a fase de exploração. 

De forma a validar a informação constante no RECAPE, deve ser apresentado à tutela do património cultural 
o documento comprovativo da entrega do Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro. 

Relativamente aos instrumentos de gestão do território (IGT) em vigor, verifica-se que o projeto é compatível 
com o Plano Diretor Municipal de Celorico da Beira. 

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, o projeto interfere com solos de 
Reserva Ecológica Nacional (REN), estando 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 de 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. 

CONDICIONANTES AO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. Garantir a salvaguarda da integridade do arqueossítio Oc A – São Cornélio – na fase de execução da obra 
e na fase de exploração, através da delimitação de uma área de proteção de dimensão a definir com 
base nos resultados obtidos na ação de limpeza e levantamento prevista realizar na fase prévia ao início 
da execução da obra. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

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

Previamente ao início da obra 

1. Cronograma da obra atualizado. 

2. Shapefiles do layout final do projeto com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 
inventariados. 
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3. Desenvolvimento da medida compensatória proposta no EIA, incluindo a definição de 
responsabilidades, objetivos, procedimentos, critérios de avaliação, formas de reporte e de 
documentação, periodicidade, entre outros. 

4. Planta de condicionamentos atualizada, a qual deve incluir todos os elementos de projeto. Esta planta 
deve dar cumprimento às condições impostas na presente decisão e incluir a implantação e identificação 
dos elementos patrimoniais que venham a ser identificados. 

5. Resultados da prospeção arqueológica sistemática de todas as áreas a afetar, nomeadamente caminhos 
de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, ou outras componentes 
de projeto, caso estes locais se situem fora das áreas já prospetadas, bem como em zonas que tivessem 
apresentado visibilidade reduzida. Em conformidade com os resultados, apresentar as Fichas da 
Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas (mantendo a numeração) e a avaliação de 
impactes. 

Quadro síntese com a distância dos limites exteriores dos elementos patrimoniais relativamente às 
várias componentes do Projeto (tendo em conta a implementação do projeto e a real afetação 
provocada pela materialização das várias componentes de obra).  

Os resultados obtidos poderão determinar a adoção de medidas de minimização 
específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas em área, entre 
outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, 
é que serão implementadas.  

6. Oc A - São Cornélio - Registo pormenorizado dos vestígios/ruínas existentes: 

a. Limpeza do perímetro correspondente aos vestígios identificados que se poderá reduzir à 
desmatação da área, acompanhada por um arqueólogo, seguindo os métodos preconizados para 
outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais 
vestígios, a identificar. 

b. Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com 
amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). 

c. Registo fotográfico exaustivo da estrutura existente e respetivos derrubes, após a limpeza da 
vegetação. 

d. Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos 
arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas. 

7. Programa de monitorização do Património cultural, para a fase de exploração, para a ocorrência 
patrimonial Oc A - São Cornélio. 

8. Cartografia de projeto com a implantação das ocorrências patrimoniais identificadas (caso se aplique) 
durante esta fase de prospeção e a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas 
objeto de prospeção, à escala 1:25 000 e à escala de projeto (1:5 000 ou 1:2 000). Estes elementos 
patrimoniais devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em polígono - área de 
dispersão / concentração dos vestígios). 

 

Os trabalhos, ações e estudos relativos ao património cultural (elementos a apresentar n.º 5 ao 8) devem 
previamente ser sujeitos à apreciação da Tutela do património cultural com vista à obtenção de 
aprovação e só depois integrar os elementos a apresentar. 

 

Previamente ao final da obra: 

9. 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. Ajustar o layout do projeto, de forma a evitar ao máximo a afetação dos afloramentos rochosos e de 
modo a minimizar o habitat potencial para espécies da flora com estatuto de proteção legal.  

2. Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da reprospeção 
arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo de serem propostas 
quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, 
manuais, ou a escavação integral dos vestígios afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; Deve 
ser compatibilizada a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam 
ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 

3. 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. 

4. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto (aerogeradores, 
acessos, valas) aos elementos patrimoniais que vierem a ser identificados no âmbito avaliação 
arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar Previamente ao início da execução da obra, 
compatível com a sua conservação no decurso da obra. 

5. Instalar, preferencialmente, turbinas de modelo PO4 com menor nível de potência sonora (modelo com 
pás de bordos serrilhados), em substituição do modelo PO4-0S. 

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

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

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

9. 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. 

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

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

12. 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. Nos 
casos em que tal se justifique, os locais identificados na planta de condicionantes devem estar 
devidamente sinalizados e delimitados no terreno. Esta deve ser distribuída a todos os intervenientes 
da obra. 

13. 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 de corte de vegetação e de remoção da camada superficial dos solos nos locais a 
intervencionar para instalar os elementos temporários do projeto e para construir os elementos 
do projeto (aerogeradores e elementos complementares), devem ser realizados fora do período 
compreendido entre 15 de março e 15 de julho, que corresponde ao período de maior frequência 
de episódios de reprodução da flora e da fauna; 

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

14. 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. 

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

16. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e das 
respetivas margens e das áreas de afloramentos rochosos, de modo a evitar o transporte de materiais 
que alterem as propriedades da água e a proteger os habitats. 

17. 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. 

18. Na utilização de materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, 
deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a 
ecologia local. 

19. 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. 

20. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 
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21. 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. 

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

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

24. 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. 

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. 

25. 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. 

26. 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. 

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

28. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência 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. 

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

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

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

32. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais identificadas na planta de condicionamentos ou outras que venham a ser identificadas 
durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento) situadas a menos de 50 m 
da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 
estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A 
sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente 
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repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser 
vedadas com recurso a painéis.  

33. Para a ocorrência Oc A - São Cornélio, deve ser garantida a sinalização e criação de um perímetro de 
segurança permanente de 20 metros a partir do limite exterior da ocorrência, utilizando para tal estacas 
e fita sinalizadora, de forma a evitar a passagem de maquinaria pesada ou o depósito de materiais na 
proximidade. Na área junto ao caminho e à subestação do parque eólico, deve ser implantada uma 
vedação com recurso a painéis. 

34. A equipa de acompanhamento arqueológico deverá ser avisada do início dos trabalhos com uma 
antecedência mínima de 8 dias, de modo a garantir o cumprimento das disposições da DCAPE. 

35. A execução das medidas aplicáveis à fase de execução da obra deve ser verificada durante a fase de 
construção, mediante a implementação do Plano de Gestão Ambiental da Obra atualizado de acordo 
com as medidas que constam na presente decisão e com as que se revelem necessárias na sequência 
dos trabalhos arqueológicos de prospeção solicitados nos Elementos a apresentar Previamente ao início 

da obra. 

36. Garantir a conservação in situ da ocorrência patrimonial Oc A - São Cornélio. 

37. Garantir a manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na 
fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, 
mesmo, durante os trabalhos de integração/recuperação paisagística. 

38. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais, preparação e 
regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura de valas, depósitos e empréstimos de 
inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação 
de estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de construção e, 
mesmo, na fase final, durante as operações de desmonte de pargas e de recuperação paisagística. O 
acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

39. Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, no solo livre de 
vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como de caminhos de 
acessos e outras áreas funcionais da obra. 

40. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Tutela do Património Cultural e, só após a 
sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve 
compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, 
de modo a garantir a sua preservação. 

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

42. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 
inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 
contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

43. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra 
devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio da 
Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis 
devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 

Desmatação e movimentação de terras 

44. 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 
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como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. Neste último caso, deverão, contudo, 
ser descompactadas no final da obra e no âmbito da execução do PRAI. 

45. As ações de desmatação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do solo. 

46. Os trabalhos de corte de vegetação devem ser realizados por processos motomanuais, e de dentro para 
fora das áreas a intervencionar de modo a permitir a deslocação das espécies da fauna. 

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

48. 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. 

49. 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. 

50. 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.  

51. 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. 

52. 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, ou superior, de modo a que num, eventual, revolvimento do 
solo as mesmas não possam vir à superfície. 

53. 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, e a adoção de 
mecanismos que permitam conter a projeção de materiais. Nestes casos, informar sobre a utilização de 
explosivos através de placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto.  

54. 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 

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

56. 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. 

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

58. 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. 

59. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado. 
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60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

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

65. 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.  

66. 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. 

67. 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. 

68. 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 

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

70. 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. 

71. 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. 

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

73. 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. 

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

75. Caso se venham a identificar novos elementos patrimoniais, deve ser enviada à Autoridade de AIA 
informação geográfica do layout final do projeto, em formato vetorial (ESRI shapefile e no sistema de 
coordenadas ETRS89), com todos os elementos patrimoniais inventariados. 

Fase de Exploração 

76. 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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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 ou se encontram na 
proximidade de ocorrências patrimoniais), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes 
trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando 
aplicáveis.  

80. Nas ações de manutenção das faixas de gestão de combustível, deve ser assegurado o acompanhamento 
arqueológico permanente das ações de desmatação que sejam realizadas no interior do buffer de 50 
metros da ocorrência patrimonial Oc A - São Cornélio. 

81. 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. 

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

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

84. 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. 

85. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 
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86. 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. 

87. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força 
aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

88. 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. 

89. 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 

90. 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: 

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

b) 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; 

c) caracterização da forma e de todas as ações necessárias ao desmantelamento – micro-detonação 
ou outras - das sapatas ao nível da sua destruição/desagregação física; 

d) caracterização das soluções de recobrimento com materiais de enchimento – tipologia de 
materiais, tipo de camadas, granulometria de cada camada e terra viva/vegetal; 

e) ações de descompactação e desprega das camadas superficiais; 

f) destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

h) 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; 

i) planta de modelação final do terreno; 

j) 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. 

Deve ser apresentado 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. 
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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. 

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 através de uma amostragem imediatamente antes do início da construção, o final da 
construção, e no mínimo durante três anos consecutivos 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 definem os objetivos, os períodos de amostragem e preconiza que a 
monitorização deve compreender um ano de situação de referência (anterior à construção), todo o período 
de construção e, no mínimo, durante três anos na fase de exploração. Inclui ainda a monitorização e avaliação 
da mortalidade das aves devido à presença de aerogeradores. 

3. Programa Monitorização de Saúde Humana – Infrassons e o Ruído de Baixa Frequência 

Deve ser implementado o programa de monitorização de saúde humana – infrassons e o ruído de baixa 
frequência apresentado no RECAPE. 

4. Programa de monitorização do Património cultural 

Deve ser implementado o programa de monitorização para a fase de exploração para a ocorrência 
patrimonial Oc A – São Cornélio nos termos e condições que vier a ser aprovado. 

 

PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
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ANEXOS 

 

PLANTA DE CONDICIONAMENTOS 

 



Infraestruturas	a	construir
Aerogerador	(Sobreequipamento)
Plataforma
Acesso	a	construir
Estaleiro
Talude
Vala	de	cabos
Vala	de	descarga
Valeta	de	terra
Ralo	valetas

Infraestruturas	existentes
Aerogerador
Subestação
Acessos	existentes
Vala	de	cabos

Condicionantes	Gerais
Nascentes

Ativa

Caixa	de	perda	de	carga
Desativadas

Captações	de	água
Antena	de	telecomunicações
Marco	Geodésico
Raio	de	Proteção	do	Marco	Geodésico
Estradas	e	Caminhos	Municipais
Linhas	de	água	CM	1/25000
Buffer	10m	às	linhas	de	água
Linha	Aérea	de	Média	Tensão
RAN
REN

Sistemas	ecológicos
Pontos	Morcegos
Pontos	Passer
Pontos	Rapinas

Ocorrências	patrimoniais
Patrimonio	Não	Classificado
Buffer	50m	ao	património
não	classificado
Patrimonio	-	Novas	Ocorrencias
Buffer	50m	ao	património-
Novas	ocorrências

Afloramentos	rochosos
Afloramentos	rochosos
Buffer	10m	aos	afloramentos

Áreas	sujeitas	a	regime
de	proteção	(POPNSE)

Áreas	de	proteção	complementar
Áreas	de	proteção	parcial	tipo	III
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