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1. INTRODUÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
O presente documento constitui o Relatório Base (RB) do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE)
do Sobreequipamento do Parque Eólico (PE) da Serra do Ralo, que localizar-se-á no distrito da Guarda, concelho de Celorico da
Beira, abrangendo 2 freguesias, designadamente, a freguesia de Vale de Azares e União de Freguesias da Serra do Cortiçô, VideEntre-Vinhas e Salgueiras (vide Figura 1).

Figura 1: Enquadramento regional do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
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Este Projeto, que se destina a produzir energia elétrica a partir do vento, contempla a instalação de mais 2 aerogeradores no
Parque Eólico da Serra do Ralo, o qual, atualmente, é constituído por 16 aerogeradores de 2,0 MW e uma potência instalada total
de 32 MW. O Sobreequipamento corresponderá a uma potência instalada de 9 MW.
Toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública (RESP), através de vala de cabos (Linha Elétrica subterrânea), para a
Subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo, já existente. Desta, segue para a Subestação da REN de Chafariz, por uma Linha
Elétrica Aérea de 60 kV já existente, Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública se manterão inalteradas com a
implementação deste Projeto.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DA ENTIDADE LICENCIADORA
O proponente deste Projeto é a empresa Parque Eólico da Serra do Ralo, S.A.
•

NIPC: 507178955

•

Sede: Lugar de S. Cornélio, Vide-Entre-Vinhas – Celorico da Beira
6360-200 Celorico da Beira - Guarda

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE E PERÍODOS DE ELABORAÇÃO
O presente RECAPE foi desenvolvido pela empresa SINAMBI Consultores, Lda., entre maio de 2022 e agosto de 2022,
encontrando-se a equipa responsável pela sua realização identificada na Tabela 1.
Tabela 1: Equipa responsável pela realização do RECAPE.
NOME

FORMAÇÃO ACADÉMICA

ÁREA DE RESPONSABILIDADE

Licenciada em Engenharia do Ambiente
Cristiana Pacheco

Pós-Graduada em Sistemas Integrados de Segurança,

Equipa de Coordenação do RECAPE

Ambiente e Qualidade
Equipa de Coordenação do RECAPE
Magda Almeida

Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente

Conformidade do Projeto com os
Instrumentos de Gestão Territorial

Licenciada em Engenharia do Ambiente
Lúcia Pinto

Pós-Graduada em Sistemas Integrados de Segurança,

Equipa de Coordenação do RECAPE

Ambiente e Qualidade
Licenciada em Engenharia do Ambiente

Conformidade do Projeto com os

Mestrado em Tecnologias Ambientais

Instrumentos de Gestão Territorial

Dina Almeida
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NOME

FORMAÇÃO ACADÉMICA

Helena Nascimento

ÁREA DE RESPONSABILIDADE
Recursos Hídricos

Engenheira do Ambiente
Ecophysis Ambiente

Ordenamento do Território

Daniela Andrade
Geóloga

Geologia e Geomorfologia

Geógrafo

Solo e Uso do Solo

Ecophysis Ambiente
Manuel Bento
Ecophysis Ambiente
Bárbara Monteiro
Sobral & Monteiro, Consulting, Lda.

Licenciada em Biologia
Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de
Ecossistemas

Fauna, flora, vegetação, habitats e
biodiversidade

Luís Sobral
Técnico de Sistemas de Informação Geográfica
Sobral & Monteiro, Consulting, Lda.
Maximino Rodrigues
Engenheiro do Ambiente
Envienergy, Lda.
Ambiente sonoro
Nuno Pereira
Licenciado em Biologia
Envienergy, Lda.
Licenciado em História (variante de Arqueologia)

Património arqueológico, arquitetónico e

Mestrado em Arqueologia e Território

etnológico

Susana Pereira

Arquiteta Paisagística

Paisagem

Marco Magalhães

Licenciatura em Engª Florestal e Pós-graduação em

Gistree, Lda. 1

Sistemas de Informação Geográfica

Paulo Félix

Cartografia

1.4. OBJETIVOS, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, nasce com o objetivo de aproveitar um recurso natural e
renovável – o vento, o qual pode, no momento atual e com o correto dimensionamento, ser competitivo em termos de mercado,
contribuindo ainda para o alcance das metas do País para integração de renováveis na produção de energia e descarbonização da
economia.
Pretende-se com o RECAPE verificar a conformidade do Projeto de execução com a DIA, dando cumprimento aos termos e
condições nela fixados. Apresenta-se, assim, a demonstração desta conformidade no presente documento, confirmando que o
Projeto contempla as condicionantes e medidas constantes na mesma, através de estudos, trabalhos e planos solicitados na DIA.

1

Integra a lista de entidades da Direção-geral do Território com comunicação prévia para o exercício de atividades de produção de cartografia.
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A estrutura e conteúdo do presente RECAPE, teve em conta o estabelecido na legislação em vigor, nomeadamente, o
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 e a
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, bem como o disposto nas Normas Técnicas para a Elaboração de Estudos de Impacte
Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (Documento n.º 01/2016/GFP, aprovado em
dezembro de 2015).
O RECAPE é assim constituído pelo Relatório Base, que corresponde ao presente documento, pelo Resumo Não Técnico e pelos
Anexos Técnicos.
O Relatório Base é constituído por 6 capítulos, cujos conteúdos genéricos se descrevem de seguida:
•

No Capítulo 1 – Introdução: foram identificadas as principais características do Projeto, o proponente, a entidade
licenciadora e os responsáveis pela elaboração do RECAPE. Foi ainda apresentada a estrutura do RECAPE e objetivos.

•

No Capítulo 2 – Antecedentes: descrevem-se os antecedentes do Projeto e do procedimento de AIA.

•

No Capítulo 3 – Descrição e caracterização do Projeto de execução: apresenta-se descrição do Projeto, incluindo
características físicas e, se aplicável, processos tecnológicos; caracterização de eventuais alterações do Projeto de
execução relativamente ao Projeto apresentado em fase de Estudo Prévio analisado no EIA; programação temporal do
Projeto.

•

No Capítulo 4 – Conformidade do Projeto de Execução com a DIA: apresentam-se as condicionantes da DIA e análise do
Projeto de Execução, entretanto desenvolvido pelo promotor, evidenciando para cada condicionante as características,
ações e diligências efetuadas de forma a assegurar a conformidade do Projeto de Execução com a DIA.

•

No capítulo 5 – Lacunas de conhecimento: identificam-se as principais lacunas de informação que surgiram no decorrer
deste RECAPE.

•

No capítulo 6 – Conclusões: realiza-se um resumo das principais conclusões do RECAPE.
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2. ANTECEDENTES
2.1. ENQUADRAMENTO
O processo de licenciamento do Parque Eólico do Ralo teve o seu início em 2003, com a atribuição de ponto de receção para
ligação à RESP, sendo que à data o proponente era o Parque Eólico da Serra da Arga, S.A., empresa gerida pela Gamesa Energia
Portugal, S.A.. Foi efetuado protocolo com a Câmara Municipal de Celorico da Beira em abril de 2004, realizando-se o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Parque Eólico de Videmonte (com uma potência instalada total de 32 MW), em fase de Estudo Prévio,
em maio de 2003, que foi alvo de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a uma série de medidas, emitida
a 15 de julho de 2004.
Nesta DIA foi estabelecido que a verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deveria
ser efetuada pela Direção Geral de Geologia e Energia (atual DGEG). O RECAPE do Parque Eólico de Videmonte foi apresentado
em agosto de 2004, enquanto o RECAPE da Linha Elétrica foi apresentado em dezembro de 2005, uma vez que o respetivo Projeto
era da responsabilidade da EDP Distribuição e apresentava algum desfasamento temporal.
A Direção-Geral de Geologia e Energia (atual DGEG), a 13 de janeiro de 2005 refere que o “Projeto de Execução do Parque Eólico
de Videmonte está conforme a DIA, devendo, na execução do Projeto ser dado cumprimento dos aspetos mencionados no citado
Parecer”. A 17 de outubro de 2007, a mesma Direção, aprova o RECAPE relativo à Linha de interligação do PE de Videmonte
(entretanto alterada a sua denominação para Parque Eólico da Serra do Ralo), com a Subestação de Chafariz a 60 kV.
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi sujeito a processo de Avaliação de Impacte Ambiental,
conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março,
n.º 179/2015, de 27 de agosto, a Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 dezembro, atendendo a
que o Projeto se refere ao Sobreequipamento de um Parque Eólico existente, que foi sujeito a AIA e que em conjunto com o
Projeto existente, implica um total de 19 torres.
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do Projeto submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, em fase de Estudo Prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) – Processo de AIA n.º 3339, que teve início a 20 de fevereiro de 2020. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) foi a
autoridade de AIA. O processo resultou na emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) (vide Anexo 1 do Volume III:
RECAPE.SPE.SerradoRalo.RB.104.01) do Projeto com parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos e condições
impostas.

2.2. CONTEÚDO DA DIA E COMPROMISSOS
O conteúdo da DIA apresenta-se no Anexo 1 do Volume III: RECAPE.SPE.SerradoRalo.RB.104.01 – Anexos Técnicos.
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As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo promotor na implementação
do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, durante as fases de construção, exploração e,
posteriormente, de desativação, e indiretamente por todos os empreiteiros contratados pelo promotor do Projeto e outros
técnicos, envolvidos nessas mesmas fases do Projeto.
Todas as cláusulas técnicas ambientais a incluir nos cadernos de encargos da empreitada de construção, comprometem os
empreiteiros e prestadores de serviço selecionados ao cumprimento dessas mesmas cláusulas.
Com o objetivo de controlar se as medidas de minimização dos impactes negativos decorrentes da construção das infraestruturas
associadas ao Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, estão a ser devidamente executadas, o promotor
irá implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental em Obra, que prevê uma fiscalização durante a execução das obras
para verificação do cumprimento integral das medidas de minimização constantes na DIA.
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3. DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1.1. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO
O Parque Eólico atual apresenta 16 aerogeradores GAMESA G87 com uma potência instalada de 32 MW (2 MW cada). O Projeto
apresentado, do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, consiste na colocação de mais 2 aerogeradores com
potência total de 9 MW (4,5 MW cada no máximo), do tipo V150 VESTAS, na zona mais a norte.
O atual Parque Eólico conta com uma subestação, localizada a norte do primeiro aerogerador WTG1, e onde ligarão os dois novos
aerogeradores, através de vala de cabos subterrânea.
A energia elétrica produzida pelos aerogeradores será conduzida, através de valas de cabos para a Subestação do Parque Eólico
da Serra do Ralo. Esta Linha Elétrica subterrânea terá aproximadamente 1 097 m e permitirá ligar o Sobreequipamento à
Subestação da REN de Chafariz (já existente).
Posteriormente, a energia é transportada até à Subestação da REN de Chafariz através de uma Linha Elétrica Aérea já existente,
de 60 kV. De referir que, as infraestruturas existentes (Linha Elétrica Aérea a 60 kV e Subestação), de ligação à rede pública (RESP),
manter-se-ão inalteradas com a implementação deste Projeto.
Na Figura 2 apresenta-se o layout do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
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Figura 2: Planta de Implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA SERRA DO RALO – RELATÓRIO BASE
PÁGINA 8 DE 138
RECAPE.SPE.SERRADORALO.RB.104.01
IMP.DCT.10.01

Parque Eólico da Serra do Ralo, S.A.

3.1.1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS AEROGERADORES
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo será constituído por 2 aerogeradores, do tipo 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 e 6 m e no topo terá um diâmetro entre 2 a 4 m.
Os aerogeradores a instalar são constituídos por uma torre tubular cónica, a cabine (nacelle) com o grupo gerador (habitualmente
composto por grupo gerador, caixa de velocidades (quando aplicável) e os quadros de regulação), e um rotor de três pás, ancorado
na nacelle.
As pás serão em material de liga leve, com partes em fibra de carbono e a torre será em tubos de aço. A cor será branca, quer na
torre, quer na nacelle, hub e pás.
A potência de cada aerogerador será de 4,5 MW, totalizando 9 MW no Sobreequipamento, mas que poderá ficar limitada a
6,4 MW.
As características gerais dos aerogeradores a instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo são as indicadas na
Tabela 2.
Tabela 2: Características gerais dos aerogeradores a instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
CARACTERÍSTICAS DOS AEROGERADORES

MODELO V150 – 4.5 MW

Fabricante

Vestas

Turbina

V150-PO4 0S

Potência Nominal

4,5 MW

Altura da torre

105 m

Diâmetro do rotor

150 m

Velocidade do vento para de início de funcionamento

3 m/s

Velocidade de Paragem

24,5 m/s

Nível de potência sonora do aerogerador

107,6 dB (valor atingido a partir dos 9 m/s de velocidade do vento)

N.º de pás

3

Comprimento das pás

73,66 m

Área de varrimento

17 671 m2

Direção de rotação

Sentido horário (vista frontal)
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Figura 3: Aerogerador tipo.

3.1.1.2. FUNDAÇÃO
No que se refere à fundação, esta será do tipo tradicional troncocónica e circular em planta, de diâmetro 21,5 m e uma altura 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.
3.1.1.3. PLATAFORMA PARA MONTAGEM DOS 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 m).
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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.
Dada a plataforma ser de grandes dimensões, entendeu-se por bem definir esta como eixo integrado nos acessos, para se obter
maior pormenor na execução da mesma conjugada com o acesso.
De modo que, o impacte paisagístico seja reduzido, após a montagem dos aerogeradores, as plataformas serão cobertas com terra
vegetal, com espessura aproximada de 30 cm, ficando somente um acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos
mesmos com pavimento em ABGE – Agregado Britado de Granulometria Extensa (tout-venant) e largura suficiente para que um
veículo 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, tal como
representado na Figura 4.
As plataformas serão planas em perfil longitudinal e com inclinação a duas águas em termos transversais, 1%, para escoamento
das águas pluviais.

Figura 4: Modelo tipo da plataforma com plataformas de montagem para a grua.
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3.1.1.4. REDE ELÉTRICA INTERNA (VALA DE CABOS)
Para a instalação da rede elétrica de média tensão que estabelece a ligação entre os aerogeradores e a subestação existente será
necessário proceder a abertura de uma vala. Esta será executada num 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 dos acessos, a vala terá largura de 0,9 m e profundidade mínima de 1,1 m.
Os cabos serão colocados no fundo da vala, envolvidos em leito de areia. Por cima destes, haverá uma fita de sinalização e proteção
mecânica (lajetas). Nas zonas de atravessamento dos acessos, haverá negativos envoltos em betão.

Figura 5: Vala de cabos tipo.
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3.1.1.5. ACESSOS
As dimensões dos componentes dos aerogeradores a transportar e os meios materiais a movimentar, requerem que os acessos
apresentem características geométricas adequadas para a circulação dos mesmos, dotados de largura adequada e curvas em
planta de raio mínimo.
Em termos dos acessos a construir, será construído 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 será pavimentado com duas camadas de ABGE 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 ao aerogerador, 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. Na imagem seguinte encontra-se representado o perfil transversal
do tipo de acesso.

Figura 6: Perfil transversal tipo dos acessos novos.

No acesso ao WTG18 haverá que providenciar uma Passagem Hidráulica para efetuar a travessia das águas pluviais entre os dois
lados.
O acesso principal ao Sobreequipamento do Parque Eólico, 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,
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prevendo-se apenas corte de vegetação lateral nas bermas e taludes, que condicionem a passagem dos demais elementos dos
aerogeradores novos.
3.1.1.6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
3.1.1.6.1. DESMATAÇÃO
No local em causa, existe pouca vegetação de médio porte na zona dos novos aerogeradores. Em termos de desmatação será
necessário limpar a zona a intervir, nomeadamente no que se refere a vegetação de médio porte (arbustos), vegetação rasteira e
raízes.
Os acessos novos e plataformas serão objeto de desmatação.
3.1.1.6.2. DECAPAGEM DE TERRA VEGETAL
Verifica-se que a espessura de terra vegetal média é de 20 cm. Assim sendo, haverá lugar a uma decapagem de terra vegetal na
espessura de 20 cm.
Toda a terra vegetal será colocada em depósito provisório para posterior reutilização no revestimento dos taludes de aterro e
modelação das áreas das plataformas provisórias. A terra vegetal será para reaproveitamento na obra, sobretudo em modelação
de taludes e modelação/renaturalização da área da plataforma, na espessura média de 30 cm.
Contabilizou-se um volume aproximado de 3 415 m3 de terra vegetal decapada, em que 100% das terras serão aproveitadas para
modelar as plataformas e revestir os taludes de aterro.
A terra vegetal decapada será objeto de limpeza de pedras, raízes e outros materiais, antes da aplicação na modelação das
plataformas e taludes de aterro.
3.1.1.6.3. ESCAVAÇÕES E ATERROS
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.
Nas restantes situações, como acessos, valas e outros, serão utilizados processos menos evasivos, como por exemplo, por
serragem, martelo pneumático de baixa frequência e massas expansivas.
No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, 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 a 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.

De realçar que os afloramentos afetados não apresentam caraterísticas únicas que exijam a sua salvaguarda relativamente a
outros semelhantes e existentes na vizinhança.
3.1.1.6.4. TALUDES
Os taludes em zonas de aterro e escavação terão inclinação mínima de 2/3 (V/H) .
Todos os taludes, quer dos acessos, quer das plataformas, deverão ser regularizados no final da obra, de forma a propiciar um
correto enquadramento paisagístico.
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.
Nesta fase de licenciamento, contabilizou-se uma área aproximada de taludes (escavação + aterro) na ordem dos 3 236,5 m2.
Tendo em conta a orografia/topografia do local, ter-se-á de utilizar taludes de 2/3 (V/H) para os aterros e 1/1 para as escavações,
caso contrário os volumes aumentam consideravelmente, as expropriações também, e os muitos dos taludes serão demasiado
extensivos, o que torna inviável a execução da obra.
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Para além disso, os solos são de boa qualidade e geotecnicamente pode-se ter taludes estáveis com estas inclinações. Acresce
ainda que em muitas situações os taludes de escavação serão em solo duro ou rocha, o que no limite se poderia ter taludes de
escavação quase na vertical.
Por último, está previsto o coberto dos taludes de aterro com terra vegetal e sementeira para uma melhor inserção visual e
estabilidade técnica. Em resumo, inclinações de taludes 1/3 (V/H) é inviável tecnicamente para esta obra, não sendo necessária
uma inclinação baixa do ponto de vista de estabilidade dos taludes.
3.1.1.7. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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).

3.2. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO PROJETO
Na Figura 7 é apresentada a comparação entre o Projeto apresentado e estudado no EIA em fase de Estudo Prévio, e o Projeto
atualmente apresentado em fase de Projeto de Execução.
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Figura 7: Comparação entre o Projeto apresentado em fase de Estudo Prévio e o Projeto apresentado em fase de Projeto de Execução.

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.
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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, no entanto, 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.
Perante estas alterações, o movimento de terras apresenta-se agora diferente, sendo os valores recalculados expostos no
subcapítulo 3.1.1.6 Movimentação de Terras.

3.3. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO
A duração das fases de construção e desativação estão estimadas em cerca de 6 meses/cada fase, prevendo-se que a fase de
exploração tenha uma duração de 25 anos.
Na tabela seguinte é apresentado o cronograma das atividades que compõem a fase de construção.
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Excavation foundation/Crane Pad

1
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Conditions for the validation of the foundation of the 2nd wind turbine by geology
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33
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1
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1
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1
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0

0d

Qui 27/04/23

Qui 27/04/23

56

58

Commissioning

0

ls

7d

Sex 28/04/23

Qui 04/05/23

59

Tests
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4. CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (IGT)
Neste capítulo é avaliada a conformidade e compatibilidade do Projeto de Execução com os instrumentos de gestão territorial,
servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes.
Na Tabela 3, apresentam-se os instrumentos de gestão territorial que incidem na área de estudo, para implantação do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
Tabela 3: Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na área de implantação do Projeto.
ÂMBITO

DESIGNAÇÃO

Planos de âmbito Nacional

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT-Centro)
Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (RH4)

Planos de Âmbito Regional
Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL)
Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (POPNSE)
Planos de Âmbito Municipal

Plano Diretor Municipal (PDM) de Celorico da Beira

4.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT)
O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro (que revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro) é um instrumento
de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do
território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial
e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados Membros para a organização do território da União Europeia.
O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de ordenamento do
território e implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do território preexistentes que com o mesmo não se
compatibilizem.
O PNPOT prevê que “a mudança de paradigma energético necessário a um crescimento mundial sustentável supõe … avanços
tecnológicos na utilização de energias renováveis, como eólicas e solar, por forma a aumentar a sua densidade, reduzir o impacto
da sua intermitência e avançar para soluções de armazenamento da eletricidade produzida”.
Entre os seis princípios territoriais do PNPOT, destaca-se:
“Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão da escassez e do
desperdício dos recursos e delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento de uma
economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e da contenção e reversão
das perdas de património natural, paisagístico e cultural”.
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Trata-se de um instrumento de gestão territorial que vincula apenas entidades públicas, não se justificando, por isso, a análise da
compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo com este instrumento.
Não obstante, tendo em consideração o referido anteriormente, considera-se que o Projeto em estudo vai de encontro aos
princípios territoriais definidos pelo PNPOT.

4.2. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PARA A REGIÃO DO CENTRO (PROT-CENTRO)
Os Planos Regionais de Ordenamento do Território definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as
opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro
de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território (n.º 1 do artigo. 3.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro).
A área em estudo encontra-se abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro), cuja
elaboração foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/2006, de 23 de março. Este documento encontra-se
ainda em fase de aprovação pela respetiva entidade competente.
Na proposta da CCDR-Centro o Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região Centro (PROT-Centro) tem como
âmbito territorial uma extensão de 23 659 km2, abrangendo 1 783 596 habitantes distribuídos por 78 municípios: Águeda, Aguiar
da Beira, Albergaria-a-Velha, Almeida, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Belmonte, Cantanhede, Carregal do
Sal, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Estarreja, Figueira
de Castelo Rodrigo, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Fundão, Góis, Gouveia, Guarda, Idanha-a-Nova,
Ílhavo, Leiria, Lousã, Mação, Mangualde, Manteigas, Marinha Grande, Mealhada, Meda, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-oVelho, Mortágua, Murtosa, Nelas, Oleiros, Oliveira de Frades, Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, Ovar, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Penacova, Penalva do Castelo, Penamacor, Penela, Pinhel, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Sabugal,
Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sertã, Sever do Vouga, Soure, Tábua, Tondela, Trancoso, Vagos, Vila de Rei, Vila
Nova de Paiva, Vila Nova de Poiares, Vila Velha de Ródão, Viseu e Vouzela.
A região Centro detém uma posição estratégica para a estruturação do território nacional, um sistema urbano multipolar e possui
recursos essenciais, em particular hídricos e florestais, para o desenvolvimento do país. O PROT-Centro, é um instrumento
fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, os diversos
instrumentos de política setorial com expressão territorial e os instrumentos de planeamento municipal.

Ao planear opções estratégicas e um modelo territorial para a região e ao prever os respetivos instrumentos de execução, normas
orientadoras e um programa de ação, permitirá enquadrar, a partir de políticas territoriais de âmbito regional, quer a revisão dos
PDM.

O PROT-Centro foi alvo de discussão pública, contudo ainda se aguarda a sua publicação.
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Trata-se de um Instrumento de Gestão Territorial que vincula apenas entidades públicas (nomeadamente as Câmaras Municipais),
contendo normas genéricas ou diretivas sobre a ocupação, uso e transformação do solo a ser desenvolvidas e densificadas em
planos dotados de maior concretização, em particular nos planos municipais de ordenamento do território, sendo que apenas
estes últimos vinculam direta e imediatamente os particulares (n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro,
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro.
Uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas, não se
justifica analisar a compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo com este IGT.

4.3. PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO VOUGA, MONDEGO E LIS (RH4)
A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), que transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva Quadro da Água (DQA
- Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro), alterada e republicada pelo Decreto-Lei
n.º 130/2012, de 22 de junho, estipula como objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das massas de água, através
da aplicação dos programas de medidas especificados nos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH).
Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de seis em seis anos.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, veio aprovar o 2.º ciclo de planeamento dos PGRH de Portugal Continental para o período
2016-2021 para todas as Regiões Hidrográficas.
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo é abrangido pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis (RH4).
À semelhança dos restantes PGRH elaborados, o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, constitui um instrumento de planeamento que
visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos, e que apoia na decisão, tendo em vista o
cumprimento de objetivos de prevenção, proteção, recuperação e valorização dos recursos hídricos, enquanto recurso escasso e
estratégico para a competitividade territorial, dando cumprimento à Diretiva Quadro da Água, à Lei da Água e à Portaria n.º
1284/2009, de 19 de outubro, e cujos principais objetivos são os seguintes:
•

“Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das gerações atuais sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades;

•

Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor económico de cada um
deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas setoriais,
os direitos individuais e os interesses locais;

•

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.”
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Nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água, os PGRH vinculam diretamente apenas as entidades públicas, obrigando-as a
transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares, designadamente os PDM. Assim, os PGRH não
vinculam, por si só, os particulares e não podem servir de fundamento ao indeferimento de quaisquer pedidos de licenciamento
de atos particulares (n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água).
Neste sentido, uma vez que se está perante um Plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas,
não se justifica analisar a compatibilidade do Projeto Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo com este instrumento
de gestão territorial.

4.4. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL (PROF CL)
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) aprovado pela Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro,
retificada pela Declaração de Retificação n.º 16/2019, de 12 de abril, e alterado pela Portaria n.º 18/2022, de 5 de janeiro de 2022,
enquadra-se nos instrumentos de política setorial “que incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer
normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e
serviços e o desenvolvimento sustentado dos espaços”.
Trata-se de um instrumento de gestão de política setorial que vincula igualmente apenas entidades públicas, não se aplicando
direta e imediatamente aos particulares (n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 380/99, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio).
Neste sentido, uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas,
não se justifica, igualmente neste caso, analisar a compatibilidade do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do
Ralo com este instrumento de gestão territorial.
Contudo, segundo os mapas síntese que integram o PROF do Centro Litoral, os aerogeradores, plataformas, vala de cabos e acesso
a construir não se inserem em nenhuma área classificada como “Corredores Ecológicos”.

4.5. PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA (POPNSE)
O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (POPNSE), definido na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 83/2009, de 9 de setembro, tem a natureza jurídica de regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos
intermunicipais e municipais de ordenamento do território, bem como os programas e projetos, de iniciativa pública ou privada,
a realizar no Parque Natural da Serra da Estrela.
O POPNSE abrange a totalidade do concelho de Manteigas e parte dos concelhos de Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda
e Seia; estabelece o regime de salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão compatível com a utilização
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sustentável do território com vista a garantir a conservação da natureza e da biodiversidade, a manutenção e a valorização da
paisagem, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento económico das populações locais.
Verifica-se, através da Figura 8, que a área de estudo se encontra dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, nomeadamente
em Áreas de Proteção Parcial do Tipo III e Áreas de Proteção Complementar.

Figura 8: Áreas sujeitas a regime de proteção do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (POPNSE).
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Segundo o artigo 15.º do Regulamento do POPNSE, as Áreas de Proteção Parcial do Tipo III “compreendem os espaços que contêm
valores naturais e paisagísticos de interesse relevante, que apresentam moderada sensibilidade ecológica e que dependem dos
sistemas culturais tradicionais”. O mesmo artigo refere que “constituem objetivos das áreas de proteção parcial do tipo III: a) A
manutenção do estado de conservação favorável das espécies e dos habitats naturais e o funcionamento dos ecossistemas; b) O
uso sustentável dos recursos naturais; c) A preservação dos valores paisagísticos e culturais; d) A valorização das atividades
tradicionais da região da serra da Estrela”.
As áreas de proteção complementar, segundo o artigo 17.º do Regulamento do POPNSE, “compreendem os espaços humanizados
onde predominam áreas rurais com valores paisagísticos e culturais relevantes, de moderada sensibilidade ecológica cuja
manutenção pressupõe a intervenção humana, e onde as ações de gestão devem promover o equilíbrio entre os objetivos da
conservação da natureza e do desenvolvimento social e económico local”. Segundo o ponto 3 do mesmo artigo, constituem
objetivos destas áreas: “a) A manutenção dos espaços rurais, assegurando a conservação dos valores paisagísticos e culturais; b)
O uso sustentável dos recursos naturais; c) A valorização das atividades tradicionais de natureza agrícola, florestal, pastoril ou de
exploração de outros recursos que constituam o suporte ou que sejam compatíveis com os valores paisagísticos e ambientais a
preservar; d) O amortecimento de impactes ambientais decorrentes de atividades humanas suscetíveis de afetar as áreas de
proteção parcial”.
Na área de intervenção do POPNSE (artigo 7.º), são interditos os seguintes atos e atividades: “(…)
1.

A destruição de habitats naturais abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; (…)”

Na mesma área, estão sujeitas a parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (artigo 8.º, ponto 1), os
seguintes atos e atividades: “(…)
2.

A instalação de infraestruturas de produção, distribuição e transporte de energia elétrica, de telecomunicações, de
transporte e gás natural, de distribuição e transporte de água, de saneamento básico ou de aproveitamento energético;
(…)”

O ICNF, pode fazer depender de uma análise de incidências ambientais/análise de impacte ambiental a emissão de autorização
ou parecer, para a instalação de infraestruturas de produção, distribuição e transporte de energia elétrica (artigo 8.º, ponto 6).
Nas áreas de proteção parcial do tipo III, é ainda interdita (artigo 16.º, ponto 1) a realização de obras de construção e ampliação
de edificações, exceto a instalação de aproveitamentos de energias renováveis (exceto aproveitamentos hídricos),
nomeadamente parques eólicos, sujeitas a autorização do ICNF (artigo 16.º, ponto 2 alínea d)).
Nas áreas de proteção complementar, encontram-se ainda, sujeitas a autorização do ICNF (artigo 18.º, ponto 1), a instalação de
aproveitamentos de energia renováveis, nomeadamente os parques eólicos, assim como, a alteração ou reconstrução de
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edificações existentes e a realização de obras de construção e ampliação de edificações, exceto ampliação de edifícios de apoio
às atividades agrícolas e florestais.
Nos casos em que os atos e atividades previstos no Plano em análise, estejam sujeitos a avaliação de impacte ambiental, a
autorização ou parecer a emitir pelo ICNF, são dispensados quando tenha sido emitida declaração de impacte ambiental, expressa
ou tácita, favorável ou favorável condicionada.

4.6. PLANOS DE ÂMBITO MUNICIPAL
A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo está integrada na sua totalidade no concelho de
Celorico da Beira.
Assim, na área de estudo, para implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, assume importância
relevante, como instrumento de ordenamento do território, o PDM de Celorico da Beira, particularmente quanto ao ordenamento
territorial e às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.

4.6.1. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
O PDM do concelho de Celorico da Beira foi aprovado pela Assembleia Municipal em 23 de novembro de 1993, em 28 de abril de
1995 foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/95 e em 5 de abril de 2022 foi sujeito à 1ª revisão pelo Aviso
n.º 6972/2022.
4.6.1.1. IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES E CATEGORIAS DE ESPAÇO OCUPADAS, DE ACORDO COM A CARTA DE ORDENAMENTO DO
PDM DE CELORICO DA BEIRA
Da análise efetuada à Planta de Ordenamento do PDM de Celorico da Beira verifica-se que a área de estudo do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra do Ralo abrange áreas classificadas como (vide Figura 9).
•

•

Solo Rústico
o

Espaço natural e paisagístico – apenas vala de cabos

o

Espaço florestal de produção – aerogeradores e restantes estruturas do Projeto

Espaço canal
o

Rede rodoviária local

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA SERRA DO RALO – RELATÓRIO BASE
PÁGINA 27 DE 138
RECAPE.SPE.SERRADORALO.RB.104.01
IMP.DCT.10.01

Parque Eólico da Serra do Ralo, S.A.

Figura 9: Planta de Ordenamento do PDM de Celorico da Beira.

Tal como referido em cima, a área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo localiza-se maioritariamente
em áreas classificadas de “Espaço florestal de produção”, encontrando-se apenas parte da vala de cabos em áreas classificadas de
“Espaço natural e paisagístico”.
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Relativamente à classe de Espaços Canais, verifica-se na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
a EM553 (por onde se fará o acesso ao Sobreequipamento) e os caminhos já existentes associados ao Parque Eólico da Serra do
Ralo, e que serão utilizados igualmente como acesso ao Projeto.
Na Tabela 4 identificam-se as categorias de espaço intersetadas pelo Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do
Ralo, de acordo com a classificação apresentada no regulamento do PDM de Celorico da Beira, indicando para cada uma delas os
artigos que as regulamentam, com a respetiva redação nos aspetos que possam condicionar o desenvolvimento do Projeto.
Tabela 4: Categoria de espaço intersetada pelo Projeto, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do concelho de Celorico da Beira e o
articulado do respetivo Regulamento.

PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
ARTICULADO APLICÁVEL
Artigo 38.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Qualificação do solo rústico
Disposições gerais
Caracterização e identificação
1 – O solo rústico destina-se ao desenvolvimento das funções diretamente relacionadas com o setor primário da atividade económica (agrícola,
florestal, pecuária e geológica) bem como à conservação e defesa dos valores biofísicos, paisagísticos e geológicos relevantes.
2 – As ações de uso, ocupação e transformação do solo rústico, devem visar a preservação das suas características naturais e reforçar as
potencialidades que se afigurem importantes para o equilíbrio biofísico e paisagístico do território.
(…)
4 – São incompatíveis com o solo rústico, os seguintes usos:
a) As novas instalações de comércio, serviços e indústria que não estejam diretamente ligados às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas,
piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos, com exceção dos localizados em aglomerados rurais;
b) As novas construções para habitação, salvo nas situações admitidas nas respetivas categorias de espaço;
c) Os empreendimentos turísticos, salvo nas situações admitidas nas respetivas categorias de espaço.
(…)
5 – Divide-se nas seguintes categorias de qualificação do solo:
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
ARTICULADO APLICÁVEL

”
Artigo 39.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Qualificação do solo rústico
Disposições comuns
1 – São interditas os seguintes atos e atividades:
a) Operações de loteamento;
b) Construção ou ampliação de aterros destinados a resíduos perigosos, não perigosos ou inertes, ou de locais de armazenamento de materiais
de construção e demolição, de sucata e de veículos em fim de vida ou de outros resíduos sólidos que causem impacte visual negativo ou
poluam o solo, o ar ou a água.
(…)
3 – Os arruamentos e percursos de acesso às construções não devem impermeabilizar o solo, excetuando-se as vias públicas estruturantes ou
em situações de continuidade.
(…)
6 – Não são permitidas ações de arborização ou rearborização a menos de 3 metros do topo do talude nas estradas e caminhos municipais,
caminhos florestais e demais caminhos existentes na totalidade do território.
7 – Numa faixa não inferior a 10 metros, a contar do topo do talude, a arborização tem de ser de baixa densidade, utilizando espécies
resistentes ao fogo (…)”
Artigo 41.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Qualificação do solo rústico
Disposições específicas às áreas inseridas no PNSE
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
ARTICULADO APLICÁVEL
1 – Ficam sujeitas a autorização ou parecer vinculativo da ANCNB, os seguintes atos e atividades:
(…)
d) A instalação de infraestruturas de produção, distribuição e transporte de energia elétrica, de telecomunicações, de transporte de gás
natural, de distribuição e transporte de água, de drenagem e tratamento de esgotos, drenagem de águas pluviais ou de aproveitamento
energético;
(…)
h) A abertura, alteração ou beneficiação de vias, caminhos e acessos de caráter agrícola ou florestal;
(…)
m) A instalação de painéis solares fotovoltaicos ou geradores eólicos associada a edificação principal, para produção de energias renováveis,
incluindo de microprodução, bem como de coletores solares térmicos.
(…)
4 – Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, os projetos de abertura, ampliação ou beneficiação de acessos viários são acompanhados
dos seguintes elementos:
a) Inventariação dos valores naturais afetados com a execução dos trabalhos;
b) Planta de localização à escala mínima de 1:10 000;
c) Extrato da planta de síntese do Plano de Ordenamento do PNSE, contendo a respetiva localização;
d) Projeto de integração paisagística;
e) Estudo geotécnico.
5 – A construção de infraestruturas, o alargamento de estradas e a limpeza de taludes em zonas adjacentes às linhas de água não podem ser
realizados através do aterro ou destruição das linhas de água e da vegetação aí existente nas áreas de ocorrência das espécies Chioglossa
lusitanica, Galemys pyrenaicus e Lacerta shreiberi.”
PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
CLASSE DE ESPAÇO: Espaços naturais
ARTICULADO APLICÁVEL
Artigo 46.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços naturais
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
CLASSE DE ESPAÇO: Espaços naturais
ARTICULADO APLICÁVEL
Identificação
1 – Os espaços naturais compreendem os espaços que contêm valores naturais e paisagísticos de interesse relevante, que apresentam
moderada sensibilidade ecológica e que dependem dos sistemas culturais tradicionais, às quais estão associados os seguintes objetivos:
a) Manutenção do estado de conservação favorável das espécies e dos habitats naturais e o funcionamento dos ecossistemas;
b) O uso sustentável dos recursos naturais;
c) A preservação dos valores paisagísticos e culturais;
d) A valorização das atividades tradicionais da região da Serra da Estrela.
2 – Estas áreas localizam-se no andar intermédio da serra da Estrela, designadamente, no Planalto de Videmonte.”
Artigo 47.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços naturais
Atividades e utilizações permitidas
1 – Nestes espaços é interdito o seguinte, para além do disposto no Art. 39.º:
a) A realização de obras de construção e ampliação de edificações, exceto as previstas no número seguinte;
b) A prospeção, a pesquisa e a exploração de massas minerais.
2 – Encontram-se ainda sujeitas a autorização ou parecer vinculativo da ANCNB, desde que legalmente exigível, as seguintes atividades para
além do disposto no Art. 41.º:
(…)
d) A instalação de aproveitamentos de energias renováveis não incluídos na alínea anterior, nomeadamente os parques eólicos e parques
fotovoltaicos; (…)”
Artigo 48.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços naturais
Regime
1 – Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública, nos espaços naturais aplica-se o seguinte regime:
(…)
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Solo Rústico
CLASSE DE ESPAÇO: Espaços naturais
ARTICULADO APLICÁVEL
b) É obrigatório o tratamento paisagístico adequado, com vista ao enquadramento e valorização paisagística, à estabilização de terras, à
redução dos impactes visuais negativos, à garantia de qualidade dos espaços envolventes bem como à manutenção do coberto vegetal e da
arborização existentes nas áreas envolventes; (…)”
PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Espaços florestais
ARTICULADO APLICÁVEL
Artigo 54.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços florestais
Identificação
1 – Os espaços florestais são áreas de uso ou de vocação florestal dominante, destinados prioritariamente ao aproveitamento dos recursos
florestais e à salvaguarda do seu valor ambiental e paisagístico, visando a promoção das atividades de animação turística e lazer da população
do concelho, a preservação do relevo natural e a diversidade ecológica.
2 – As intervenções nos espaços florestais devem privilegiar, para além das atividades silvícolas, todas as ações de recuperação e valorização
da paisagem, tendo como objetivo o uso múltiplo da floresta.
3 – Na área do PNSE e da ZEC da Serra da Estrela, nos termos do PROF-CI e do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação,
deve orientar-se para a produção de produtos não lenhosos, assumindo a produção lenhosa um papel complementar.
4 – Os espaços florestais subdividem-se em: espaços florestais de produção e em espaços florestais mistos.”
PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Espaços florestais
CLASSE DE ESPAÇO: Espaços florestais de produção
ARTICULADO APLICÁVEL
Artigo 55.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços florestais de produção
Caracterização
1- Os espaços florestais de produção destinam-se essencialmente à exploração dos recursos florestais, nomeadamente através da produção
lenhosa e da silvopastorícia.
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Espaços florestais
CLASSE DE ESPAÇO: Espaços florestais de produção
ARTICULADO APLICÁVEL
2 – Neste espaço dever-se-á ter em atenção a conservação da natureza e da paisagem através da proteção dos biótopos não agrícolas e dos
elementos caracterizadores da paisagem, tais como trechos de vegetação natural, linhas de água, charcos, muros de compartimentação,
socalcos e outros.
3 – É obrigatória a instalação ou conservação de corredores ecológicos ao longo das linhas de água, constituídas pela vegetação natural ou
com recurso a folhosas tradicionais.
4 – Deverão ser preserva dos todos os núcleos de vegetação natural existentes constituídos por espécies florestais folhosas.
5 – É obrigatória a instalação de faixas de folhosas mais resistentes ao fogo ao longo da rede viária e divisional no caso de arborizações com
espécies florestais de rápido crescimento.”
Artigo 56.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços florestais de produção
Atividades e utilizações permitidas
Nos espaços florestais de produção não abrangidos pela classificação de risco (perigosidade) de incêndio elevado ou muito elevado são
permitidas as seguintes atividades e utilizações, sem prejuízo dos regimes aplicáveis das restrições de utilidade pública:
a) Habitação unifamiliar desde que; (…)
b) Instalações de apoio à gestão das áreas florestais;
c) Instalações de atividades industriais diretamente ligados ou complementares à atividade florestal, pecuária e geológica;
d) Empreendimentos turísticos isolados;
e) Centros de interpretação da paisagem/natureza;
f) Equipamentos de utilização coletiva na proximidade dos aglomerados rurais que possibilite uma forte interação com estes e apenas quando
o elevado grau de consolidação dos aglomerados não os permita acolher;
g) Restauração e bebidas como uso complementar ao uso principal;
h) Equipamentos de atividade de animação turística complementares à atividade florestal e ao espaço rural;
i) Charcas e barragens para armazenamento de água;
j) Restauração e bebidas como uso complementar ao uso principal.”
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PROJETO: Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
ESPAÇO: Espaços canais – Rede rodoviária local
ARTICULADO APLICÁVEL
Artigo 81.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços canais
Identificação
1 – Os espaços canais correspondem às áreas de solo afetas às infraestruturas territoriais ou urbanas de desenvolvimento linear e incluem as
áreas técnicas que lhes são adjacentes, estando identificadas na Planta de Ordenamento: Classificação e qualificação do solo.
2 – Estão incluídos nos espaços canais as seguintes redes:
a) Rede rodoviária: PRN e rede municipal;
b) Rede ferroviária;
c) Infraestruturas urbanas: territoriais e lineares.”
Artigo 81.º, Aviso n.º 6972/2022, de 5 de abril de 2022.
“Espaços canais
Rede rodoviária
1 – A rede rodoviária é composta pelas vias existentes, as que se encontram em execução e as programadas, é hierarquizada do seguinte
modo:
a) Rede rodoviária principal (…)
b) Rede rodoviária complementar (…)
c) Rede rodoviária local – corresponde à rede municipal composta por Estradas e Caminhos Municipais.
2 – A rede rodoviária rege-se pela legislação aplicável, sendo que dentro dos perímetros urbanos e aglomerados rurais podem ser admitidos
afastamentos inferiores aos previstos na legislação desde que devidamente fundamentados e justificados e sem prejuízo da consulta às
entidades com jurisdição aplicável. (…)”

No que diz respeito a referências a infraestruturas de Produção de Energia Renovável, no Regulamento do PDM de Celorico da
Beira, é referido no artigo 28.º que:
“1 – Sem prejuízo no disposto na legislação aplicável, a implantação, ampliação ou instalação de infraestruturas, nomeadamente
viárias, de abastecimento de água, drenagem e tratamento de esgotos, drenagem de águas pluviais, de recolha e tratamento de
resíduos sólidos urbanos, de telecomunicações ou de produção, transporte e transformação de energia incluindo sistemas de
energias renováveis, podem ser viabilizadas em qualquer áreas ou local do território municipal, desde que a Câmara Municipal
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após ponderação dos seus
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eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental, paisagística e funcional das áreas afetadas, desde que
compatíveis com o uso dominante nos termos do Art. 21.º.
2 – As situações previstas no número anterior, quando localizadas em áreas territorial do Parque Natural da Serra da Estrela ou
ZEC Serra da Estrela carecem de parecer favorável da Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade
(ANCNB).”
O Projeto em estudo, como já analisado no subcapítulo 4.5 Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela
(POPNSE), encontra-se dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, em Áreas de Proteção Parcial do Tipo III e Áreas de Proteção
Complementar, carecendo de parecer do ICNF. No entanto, como também referido anteriormente, nos casos em que os atos e
atividades previstos no Plano em análise, estejam sujeitos a avaliação de impacte ambiental, a autorização ou parecer a emitir
pelo ICNF, são dispensados quando tenha sido emitida declaração de impacte ambiental (DIA), expressa ou tácita, favorável ou
favorável condicionada, que no caso do presente estudo foi emitida DIA favorável condicionada.
Considera-se, salvo melhor entendimento, que o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo é compatível
com as áreas consideradas, desde que salvaguardados os condicionalismos legalmente existentes.

4.7. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Procedeu-se igualmente ao levantamento de áreas regulamentares, classificadas e condicionadas na área de estudo, com vista à
identificação de condicionantes, servidões administrativas, restrições de utilidade pública que possam constituir fatores
limitativos à prossecução do Projeto.
Entendem-se por áreas regulamentares, classificadas ou condicionadas as áreas sujeitas a servidões administrativas particulares,
onde uma alteração ao uso do solo implica a audição de entidades com competências específicas, ou a sujeição a condicionantes
regulamentares em diplomas próprios.
Com base na Planta de Condicionantes do PDM de Celorico da Beira (vide Figura 10), verifica-se que a área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo integra áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN) e é atravessada por
uma Estrada Municipal (a EM553). Na área de estudo verifica-se ainda o atravessamento da Linha Elétrica que liga a Subestação do
Parque Eólico da Serra do Ralo à Subestação da REN de Chafariz, a existência de um marco geodésico, nas proximidades da
Subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo e Linhas de água (domínio público hídrico).
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Figura 10: Planta de Condicionantes do PDM de Celorico da Beira.

Refere-se que o Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo não integra áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) (vide
Figura 11).
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Figura 11: Planta da Reserva Agrícola Nacional do PDM de Celorico da Beira.

Apresenta-se, de seguida, uma análise às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública retirados da Planta de
Condicionantes do PDM de Celorico da Beira, da carta militar, bem como outras que tenham sido detetadas no terreno e a sua
compatibilidade com o Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
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RECURSOS ECOLÓGICOS
1.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)

A REN, que assume a natureza jurídica de restrição de utilidade pública, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, com
os objetivos de proteger os recursos naturais, especialmente água e solo, salvaguardar processos indispensáveis a uma boa gestão
do território e favorecer a conservação da natureza e da biodiversidade, componentes essenciais do suporte biofísico do nosso
país.
Atualmente, o regime jurídico da REN rege-se pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.º
239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de junho, 80/2015, de 14 de maio e 124/2019 de 28 de agosto.
São ainda diplomas legais importantes no âmbito da aplicação do Regime da REN:
•

a Portaria n.º 336/2019 de 26 de setembro, que aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais
previstas no Regime Jurídico da REN;

•

a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que define as condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações
compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os elementos instrutórios dos procedimentos
administrativos previstos no regime jurídico, bem como os usos e ações que carecem de parecer da APA;

•

a Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, que estabelece os valores das taxas a cobrar pelas comissões de coordenação
e desenvolvimento regional aquando da apreciação das comunicações prévias e autorizações e revoga a Portaria n.º
1247/2008, de 4 de novembro.

Segundo o n.º 1 do artigo n.º 20 do RJREN, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou
privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação,
escavações e aterros e, ainda, a destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração
dos espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica. Excetuam-se, deste
regime, no entanto, os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. Deste modo, consideram-se compatíveis com estes objetivos, os usos e
ações que, cumulativamente:
(i)

não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I, e

(ii)

constem do anexo II daquele diploma (n.º 2 e 3 do artigo n.º 20 do RJREN).

É precisamente o que acontece com as infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia
renováveis que se encontram previstas no anexo II do RJREN (alínea f) do ponto II) e cuja construção, em zona de REN, estaria
sujeita a comunicação prévia mediante o ecossistema de REN afetado. No entanto, de acordo com o disposto no ponto 7 do artigo
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24.º “Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de
incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses
procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações
referidos nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e são igualmente definidas as situações de usos ou ações considerados compatíveis
com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, que
carecem de parecer obrigatório e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Assim, de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, os projetos que se enquadram na sua alínea f) da
secção II – Infraestruturas, correspondentes a produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis
(instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime legal aplicável), não têm
requisitos específicos.
De acordo com o Anexo II da mesma Portaria, os projetos de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia
renováveis carecem de parecer obrigatório e vinculativo da APA, I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize em: i) Faixa
terrestre de proteção costeira, fora da margem; ii) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; iii) Zonas adjacentes; iv) Zonas
ameaçadas pelas cheias e pelo mar. No entanto, o ponto 3 do artigo 5.º refere “Nos casos em que usos e ações constantes do
anexo II à presente portaria estejam sujeitos a avaliação de impacte ambiental ou a avaliação de incidências ambientais, a
pronúncia da APA, I.P. nessa sede compreende a emissão do parecer obrigatório e vinculativo(…)”.
Apresenta-se de seguida, a correspondência dos ecossistemas da REN, definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, com
as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo novo RJREN.
Tabela 5: Correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, com as novas categorias do novo RJREN.
DECRETO-LEI N.º 93/90

NOVO RJREN (DECRETO-LEI N.º 166/2008 DE 22 DE AGOSTO)

Faixa ao longo e toda a costa marítima, cuja largura
é limitada pela linha máxima preia-mar de

Faixa marítima de proteção costeira

águas-vivas equinociais e a batimétrica dos 30 m
Praias

Praias

Restingas

Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas-barreira)

Tômbolos

Tômbolos

Sapais

Sapais

Ilhas, ilhéus, rochedos emersos do mar

Ilhéus e rochedos emersos no mar
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DECRETO-LEI N.º 93/90

NOVO RJREN (DECRETO-LEI N.º 166/2008 DE 22 DE AGOSTO)

Dunas litorais, primárias e secundárias, ou, na
presença de sistemas dunares que não possam ser
classificados daquela forma, toda a área que
apresente riscos de rotura do seu equilíbrio biofísico

Dunas costeiras e dunas fósseis

por intervenção humana desadequada ou, no caso
das dunas fósseis, por constituírem marcos de
elevado valor científico no domínio da geo-história
Arribas e falésias, incluindo faixas de proteção
Quando não existirem dunas nem arribas, uma faixa
que assegure uma proteção eficaz da zona litoral

Arribas e respetivas faixas de proteção
Faixa terrestre de proteção costeira

Estuários, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas
adjacentes englobando uma faixa de proteção
delimitada para além da linha de máxima preia-mar

Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

de águas-vivas equinociais
Leitos dos cursos de água
As margens não integravam a REN

Cursos de água e respetivos leitos e margens

Ínsuas
Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas
adjacentes e uma faixa de proteção delimitada a

Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

partir da linha de máximo alagamento
Albufeiras e uma faixa de proteção delimitada a

Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, com os

partir do regolfo máximo

respetivos leitos, margens e faixas de proteção.

Cabeceiras de Linhas de Água
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
Áreas de Máxima Infiltração
Não estavam integradas na REN

Zonas adjacentes

Não estavam integradas na REN

Zonas ameaçadas pelo mar

Zonas ameaçadas pelas cheias

Zonas ameaçadas pelas cheias

Áreas de elevado risco de erosão

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

Escarpas, sempre que a dimensão do seu desnível e
comprimento o justifiquem, incluindo faixas de
proteção delimitadas a partir do rebordo superior e

Áreas de instabilidade de vertentes

da base.

Enquanto os Municípios não procederem à alteração da delimitação das áreas de REN nos termos do artigo 43.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008 (com a nova redação que lhe foi conferida), continuam em vigor as delimitações efetuadas ao abrigo do
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Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, nomeadamente as delimitações consultadas no âmbito deste Estudo para o concelho de
Celorico da Beira.
De acordo com a planta de REN do concelho de Celorico da Beira (aprovada pelo Despacho 1549/2022, de 8 de fevereiro de 2022,
alterada pela Declaração de Retificação n.º 460/2022, de 20 de maio de 2022), verifica-se que a área de estudo afeta ao Projeto
do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, interseta com “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (vide
Figura 12). Refere-se que o aerogerador WTG18 não se sobrepõe com áreas de REN.
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Figura 12: Planta da Reserva Ecológica Nacional do PDM de Celorico da Beira.

Dentro da área de REN presente na área de estudo, serão efetivamente afetados 141 ha do ecossistema “Áreas de elevado risco
de erosão hídrica do solo”, pela execução das infraestruturas que integram o Projeto, nomeadamente pela vala de cabos,
aerogerador WGT17, plataformas, estaleiro e acesso a construir.
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Relativamente ao RJREN, a tipologia do Projeto em estudo enquadra-se no Anexo II como sendo os seus usos e ações compatíveis
com os objetivos de proteção ecológicos e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a
que se refere o artigo 20.º, uma vez que, de acordo com a alínea f) da Secção II – Infraestruturas, a Produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes renováveis, em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” estão sujeitos à realização de
uma comunicação prévia.
Por outro lado, de acordo com o Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, o Projeto em análise carece de parecer
obrigatório e vinculativo da APA, I.P., uma vez que os projetos de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de
energia renováveis, carecem deste parecer, nos casos em que o uso ou ação se localize em “Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo”.
Em suma, de acordo com a análise efetuada, o regime da REN não condiciona a implementação do Projeto, dada a sua natureza,
carecendo, no entanto, de comunicação prévia à CCDR Centro e de parecer obrigatório e vinculativo da APA, em sede de AIA,
segundo a normação especial prevista no RJREN.
RECURSOS HÍDRICOS/ DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO
De acordo com o documento de Servidões e Restrições de Utilidade Pública da Direção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) (Branco & Coito, 2011), o Domínio Público Hídrico é constituído pelo conjunto de bens que
pela sua natureza são considerados de uso público e de interesse geral, que justificam o estabelecimento de um caráter especial
aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas nos leitos das águas do mar, correntes de água,
lagos e lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes a fim de os proteger. Por outro lado, importa também
salvaguardar os valores que se relacionam com as atividades piscatórias e portuárias, bem como a defesa nacional.
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Hídrico segue o regime previsto
na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (estabelece a titularidade dos recursos hídricos), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro
(aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas), no Decreto-Lei n.º
245/2009, de 22 de setembro (revoga o n.º 3 do artigo 95.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), e no Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio (estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos).
O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas cobrem em condições de
cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto.
Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira que limita o leito das águas. A margem das águas navegáveis
ou flutuáveis, não sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, tem a largura de 30 metros. A margem das águas
não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de
10 metros. A largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito.
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Em relação a estas linhas de água define-se uma faixa com a largura de 10 m a partir do leito, ao longo das suas margens,
correspondente ao domínio público hídrico, estando sujeitas a requisição obrigatória de TURH. Esta servidão aplica-se em terrenos
particulares, sem prejuízo dos direitos de propriedade.
A Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto (terceira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos
recursos hídricos) refere “Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no
espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da
entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas correspondentes”.
Verifica-se que a área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo não interseta linhas de água classificadas
como massas de água no âmbito da DQA, encontrando-se a mais próxima a cerca de 2 km a este da área de estudo (Ribeira da
Cabeça Alta (PT04MON0581).
De acordo com a carta militar não existem linhas de água a intersetar infraestruturas do Projeto, tais como aerogeradores e as
respetivas plataformas. Relativamente às restantes linhas de água na área de estudo, cartografadas na carta militar, refere-se que
as mesmas, não apresentam expressividade e são de carácter torrencial, com escorrência preferencial das águas da chuva.
Refere-se que em caso de impossibilidade de evitar as faixas de servidão das linhas de água, será necessário, requerer o TURH,
nos termos e condições da legislação em vigor.
INFRAESTRUTURAS
1.

MARCOS GEODÉSICOS

A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados – Vértices Geodésicos – que possibilitam a
referenciação espacial. Estes Vértices, tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos
fundamentais para apoio à cartografia e levantamento topográficos e devem ser protegidos, por forma a garantir a visibilidade
entre eles.
De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril), são definidas áreas de servidão circunjacentes aos
marcos geodésicos construídos pelo Instituto Geográfico e Cadastral, atual Instituto Geográfico Português, que têm as seguintes
características:
a)

os marcos geodésicos de triangulação cadastral têm zonas de proteção que abrangem uma área em redor do sinal com
o raio mínimo de 15 metros. A extensão da zona de proteção é determinada caso a caso em função da visibilidade que
deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos sinais;

b) os proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados na zona de proteção não podem fazer plantações, construções
ou outras obras ou trabalhos que impeçam a visibilidade das direções constantes das minutas de triangulação;
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c)

os projetos de obras ou planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não podem ser licenciados sem
prévia autorização do referido Instituto.

Segundo o referido diploma, é definida uma zona de salvaguarda circunjacente ao sinal (marco) nunca inferior a 15 m. Ainda de
acordo com o referido diploma, apenas poderá ser autorizada qualquer intervenção desde que esta não prejudique a visibilidade
do vértice.
Com base na planta de condicionantes de Celorico da Beira, verifica-se, no interior da área de estudo, próximo da Subestação
atualmente existente associada ao Parque Eólico da Serra do Ralo, a cerca de 50 metros da vala de cabos, verifica-se a presença
do marco geodésico São Cornélio, no entanto, não existe afetação por parte das infraestruturas do Projeto, sendo cumpridas
todas as servidões nesta matéria (vide Figura 10).
2.

VIAS MUNICIPAIS

As estradas e caminhos municipais têm faixas de proteção que se destinam a garantir a segurança do trânsito e a permitir a
realização de futuros alargamentos e obras de beneficiação.
A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961.
Segundo este diploma “as serventias das propriedades confinantes com as vias municipais serão sempre executadas a título
precário, devendo ser licenciadas pelas Câmaras Municipais (art.º 62 da Lei 2110)”.
Sobre as zonas de servidão, é referido no artigo 58.º da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961 que “Dentro das zonas de servidão
non aedificandi, limitadas de cada lado da estrada por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m, respetivamente para as
estradas e caminhos municipais.”
De acordo com a planta de condicionantes do PDM de Celorico da Beira (vide Figura 10), verifica-se na área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, a existência da EM553 (por onde se fará o acesso ao Sobreequipamento) e
os caminhos já existentes associados ao Parque Eólico alvo de Sobreequipamento, e que serão utilizados igualmente como acesso
ao Projeto agora alvo de estudo.
Não se verifica, no presente caso qualquer incompatibilidade do Projeto com as servições existentes.
3.

LINHAS ELÉTRICAS

O caráter de utilidade pública da Rede Elétrica de Serviço Público e as questões de segurança que lhe estão associadas justificam
a constituição de servidões e a existência de restrições que se destinam a facilitar o estabelecimento dessas infraestruturas, a
eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais.
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A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de energia
elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e 56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
26852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, e no Artigo 38.º do DecretoLei n.º 182/95, de 27 de julho.
As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a
evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a
segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicação, ou causar danos às canalizações de
água, gás ou outras (Artigo 5.º do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e Artigo 1.º do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica
em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro).
Os afastamentos mínimos resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições que devem ser observadas aquando da
instalação das redes elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas elétricas já
existentes.
De acordo com a planta de condicionantes do PDM de Celorico da Beira (vide Figura 10), verifica-se que a sul da área de estudo,
existe uma linha elétrica de média tensão, sendo que esta linha elétrica é precisamente a linha que liga a Subestação do Parque
Eólico da Serra do Ralo à Subestação da REN de Chafariz.
Neste contexto, esta linha, apresenta-se como condicionante relativamente ao Projeto, devendo ser cumpridas as disposições
legais referidas no artigo 28.º, n.º 3, alínea a), b) e c) do Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, respetivamente, ou
seja, a zona de proteção será de 15 m, para linhas de 2.º classe, a zona de proteção terá a largura máxima de 25 m, para linhas de
3.ª classe de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV e 45 m para linhas de 3.ª classe de tensão nominal superior a 60 kV.
Relativamente a estas infraestruturas, o Projeto cumpre com as distâncias de segurança definidas regulamentarmente.
4.

TELECOMUNICAÇÕES

A grande importância das telecomunicações na época atual, obriga a conceder a determinadas estações emissoras ou recetoras
de radiocomunicações a proteção indispensável para atingirem as interferências ocasionais pela aparelhagem elétrica que
funcione na vizinhança destas estações.
A constituição de servidões radioelétricas segue o regime previsto no Decreto-Regulamentar n.º 597/73, de 7 novembro.
Verificou-se, aquando da visita ao terreno, em fase de Estudo Prévio, e da análise da carta militar, a presença de uma antena de
telecomunicações, próxima da Subestação do Parque Eólico da Serra do Ralo, atualmente existente, constituindo-se para tal
efeito, uma servidão Radioelétrica.
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O artigo 18.º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/95, de 9 de setembro de 1995 (PDM de Celorico da Beira),
relativamente às Infraestruturas de telecomunicações refere: “A implantação de edificações é interdita a menos de 100 m dos
limites das instalações (incluindo antenas) destinadas à receção e emissão de telecomunicações.”
Mais se refere, que nenhum dos aerogeradores a implantar se encontra a menos de 100 m dos limites da referida antena.
5.

CONDUTAS ADUTORAS E ÓRGÃOS ASSOCIADOS

A constituição de servidões relativas ao abastecimento de água segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de
outubro de 1944 conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta do Código das Expropriações (CE)
aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro.
Através da carta militar constatou-se o atravessamento da área de estudo por uma conduta adutora de água (apenas com
interferência no acesso existente). Mais se refere que no desenvolvimento do EIA foi consultada a Secção de Águas e Saneamento
/ RSU / Higiene e Limpeza do Município de Celorico da Beira, que nos informou que tal infraestrutura já se encontra desativada,
bem como duas das três caixas de perda de carga coincidentes com a zona de estudo.
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
Os Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal contêm as medidas necessárias
à defesa da floresta contra incêndios e, para além das medidas de prevenção, incluem a previsão e o planeamento integrado das
intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro de 2021, retificado pela Declaração de Retificação n.º 39-A/2021, de 10 de dezembro
de 2021, cria o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e estabelece as suas regras de funcionamento. Este novo
regime introduz a gestão agregada dos território rurais e a mobilização dos setores agrícola e pecuário para uma integração da
prevenção com a supressão, reconhecendo que a adoção de boas práticas no ordenamento e gestão da paisagem, nomeadamente
a execução e manutenção de faixas de gestão de combustível, a eliminação e reaproveitamaento de sobrantes, a renovação de
pastagens ou os mosaicos agrossilvopastoris, são determinantes para um território mais resiliente, viável e gerador de valor.
Dada a natureza do Projeto, e de acordo com o levantamento efetuado, suscita interesse a componente “Redes de faixas de gestão
de combustível, “Perigosidade de incêndio florestal” e “Rede de pontos de água”.
O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Celorico da Beira foi estruturado de acordo com o estabelecido pelo
Despacho n.º 443-A/2018, de 19 de janeiro e redação do Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro do Gabinete do Secretário
de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, enquadrando-se na 3.ª geração, vigorando no período entre 2020 e 2029.
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1.

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

Relativamente às redes de faixas de gestão de combustível, estas são realizadas através de faixas e de parcelas, situadas em locais
estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se procede à modificação e à remoção total ou parcial da
biomassa presente. As faixas de gestão de combustível constituem redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em
consideração as funções que podem desempenhar, segundo o número 2 do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de
outubro de 2021:
a) A função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de
combate ao fogo;
b) A função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de comunicação,
infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial;
c) A função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.
De acordo com os dados disponibilizados no site do ICNF sobre o PMDFCI do município de Celorico da Beira, na área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, verifica-se a existência de faixas de gestão de combustível pertencente à
rede primária, abrangendo o aerogerador WTG18 (vide Figura 13).
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Figura 13: Faixas de Gestão de Combustível do PMDFCI de Celorico da Beira.

Verifica-se a presença de faixas de gestão de combustível associadas à rede viária florestal e a linhas elétricas.
Mais se refere que, no caso de intersecção de faixas de gestão de combustível, segundo a alínea d), do número 2 do artigo 50.º
do SGIFR, o promotor, é responsável por executar os trabalhos de gestão de combustível em toda a área da sua responsabilidade.
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De acordo com o n.º 5 do art.º 49.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro: “5 – Nos parques de campismo e caravanismo,
estabelecimentos hoteleiros, nas áreas de localização empresarial, nos estabelecimentos industriais, nos estabelecimentos
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, nos postos de abastecimento de combustíveis, nas plataformas de
logística, nas instalações de produção e armazenamento de energia elétrica ou de gás e nos aterros sanitários, as entidades
gestoras ou, na falta destas, os proprietários das instalações, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa
envolvente com uma largura padrão de 100 m.”
2.

PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL

A perigosidade de incêndio rural identifica os territórios onde os incêndios são mais prováveis e podem ser mais severos,
orientando as intervenções de redução da carga combustível e o condicionamento ao incremento de valor em áreas onde a sua
exposição implique perdas com elevada probabilidade, sendo avaliada a nível nacional.
O território continental português é classificado em cinco classes de perigosidade de incêndio rural e em cinco classes de risco de
incêndio rural, designadamente “muito baixa”, “baixa”, “média”, “alta” e “muito alta”. Os territórios correspondentes às classes
de perigosidade “alta” e “muito alta”, constituem áreas prioritárias de prevenção e segurança (APPS), identificados na carta de
perigosidade de incêndio rural.
Com base na Carta de Perigosidade de Incêndio Rural (estrutural 2020-2030), conforme Art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de
13 de outubro, verifica-se que a área de estudo se insere totalmente na classe de perigosidade “muito alta” (vide Figura 14).
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Figura 14: Perigosidade de incêndio rural na área de estudo.

Relativamente ao condicionamento da edificação em classes de perigosidade “alta” e “muito alta”, refere-se que de acordo com
o artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro de 2021, retificado pela Declaração de Retificação n.º 39-A/2021, de
10 de dezembro de 2021:
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“1 – Nas áreas das APPS correspondentes às classes de perigosidade de incêndio rural “alta” e “muito alta”, delimitadas na carta
de perigosidade de incêndio rural ou já inseridas na planta de condicionantes do plano territorial aplicável, nos termos do n.º 6 do
artigo 41.º, em solo rústico, com exceção dos aglomerados rurais, são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em operações de loteamento e obras de edificação.
2 – Excetuam-se da interdição estabelecida no número anterior:
(…)
c) Obras com fins não habitacionais que pela sua natureza não possuam alternativas de localização, designadamente
infraestruturas de redes de defesa contra incêndios, vias de comunicação, instalações e estruturas associadas de produção e de
armazenamento de energia elétrica, infraestruturas de transporte e de distribuição de energia elétrica e de transporte de gás e
de produtos petrolíferos, incluindo as respetivas estruturas de suporte, instalações de telecomunicações e instalações de sistemas
locais de aviso à população;”
Neste sentido, não se verifica qualquer incompatibilidade com o Projeto.
3.

POVOAMENTOS FLORESTAIS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS

De acordo com o Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio de 2001:
“Ficam vedadas por um período de 25 anos quaisquer alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro
ou azinheira e que tenham sofrido conversões por:
a)

Terem sido percorridas por incêndio, sem prejuízo das restantes disposições previstas no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22
de Outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro;

b) Terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados;
c)

Ter ocorrido anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou intervenções por qualquer
forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do povoamento.”

Neste sentido, e de forma a verificar a existência de povoamentos percorridos por incêndios de sobreiro e azinheira, foi consultada
cartografia base do ICNF, e efetuou-se o cruzamento com a COS para identificar os povoamentos florestais. Segundo a informação
disponível, nos últimos 25 anos, não se registou qualquer incêndio na área de estudo que tivesse afetado povoamentos de sobreiro
e/ou azinheira.
Segundo o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira
que tenham sido atingidas por incêndios, não deverá existir, por um período de 25 anos, qualquer alteração do uso do solo.
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4.

REDE DE PONTOS DE ÁGUA

O Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, construção e
manutenção dos pontos de água, integrantes das Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios (RDFCI), estabelece normas de
proteção e acesso a este tipo de pontos de água. O Artigo 7.º do respetivo Despacho estabelece a “Acessibilidade”, e determina:
“1 – Os pontos de água mistos de primeira ordem devem ter acessos por rede viária florestal fundamental, de acordo com o
regulamento que define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro, construção e manutenção da rede
viária florestal;
2 – Não é permitido vedar o acesso aos pontos de água de primeira ou segunda ordens, públicos ou privados, que deve estar
disponível aos agentes de DFCI.”
De acordo com os dados disponibilizados no site do ICNF sobre o PMDFCI do município de Celorico da Beira relativamente à rede
de pontos de água, não se observam na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, infraestruturas
pertencentes à rede de pontos de água (vide Figura 15).
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Figura 15: Rede de pontos de água na área de estudo.
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4.8.

REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS

Atendendo às alterações introduzidas no Projeto e à definição do traçado final da Linha Elétrica, procedeu a uma atualização dos
aspetos ambientais considerados mais relevantes e à caracterização dos impactes ambientais agora esperados. Tendo sido
analisados os seguintes descritores: Geologia, geomorfologia; Recursos Hídricos; Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e
Biodiversidade; Solo e uso do solo; Ordenamento do Território; Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico e Paisagem.
Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, os restantes descritores não
carecem de análise, mantendo-se os resultados aí apresentados.
Nesta fase procedeu-se a novo reconhecimento do terreno, de forma a atualizar a informação constante no EIA.

4.8.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, não se considerou necessário
efetuar novamente a análise da situação de referência, realçando-se a abordagem aos impactes ambientais. Contudo, apresentase de seguida algumas considerações que se consideram importantes.
Segundo o estudo geológico-geotécnico elaborado em maio de 2020, na área de implantação de ambos os AG é possível encontrar
até uma profundidade máxima de 0,7m um solo orgânico areno-siltoso com restos vegetais dispersos, castanho; até à
profundidade máxima de 4,5m o maciço granítico encontra-se profundamente decomposto, debitando-se em solo residual arenosiltoso, de granulometria variável, feldspático, de tonalidade característica cinzenta esbranquiçada; a partir da referida
profundidade e até ao término da sondagem (10 metros) registou-se uma melhoria nas condições mecânicas do maciço rochoso,
estando associados a rochas medianamente a pouco alteradas. Importa salientar que no local de implantação do AG18, este último
horizonte inicia-se por volta do 1,5-2m de profundidade.
Importa ainda apresentar o resultado do trabalho efetuado na inventariação e mapeamento dos principais afloramentos rochosos,
de forma a dar cumprimento ao exigido na DIA (vide Figura 16). Como é possível constatar grande parte dos afloramentos rochosos
inventariados encontram-se na área de implantação das plataformas dos AG, salientando-se ainda alguns locais onde estes são
intersetados pela vala de cabos e pelo novo acesso.
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Figura 16: Representação dos afloramentos rochosos existentes na área a intervencionar do PE da Serra do Ralo (adaptado de www.dgt.pt).
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Segundo a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) em formato WMS, a área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo não é abrangida por locais de exploração de massas minerais (pedreiras)
nem por áreas afetas a recursos geológicos com direitos concedidos ou requeridos.
No entanto, em fase de consulta pública do EIA do Estudo Prévio, a referida entidade veio indicar que “(…) detetou a existência
de sobreposição da área do projeto com a “área potencial de Lítio Guarda Mangualde Bloco C6”, que faz parte de um conjunto de
áreas potenciais para lítio definidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2018, de 31 de janeiro, que tem como objetivo
estabelecer as linhas de orientação estratégica, quanto à valorização do potencial de minerais de lítio em Portugal. (…)”.

Figura 17: Representação da área potencial de Lítio Guarda Mangualde que abrange o PE da Serra do Ralo (adaptado de Resolução do Conselho
de Ministros n.º 11/2018, de 31 de janeiro).

De qualquer forma, refere-se que o presente Projeto versa sobre o Sobreequipamento de um Parque Eólico existente, já
totalmente integrado na referida área de prospeção. Ao nível de intervenções novas de maior expressão, o Projeto apenas prevê
a construção de dois aerogeradores adicionais e a abertura de pequenos novos acessos, não comprometendo assim, de forma
significativa, a prospeção e pesquisa de depósitos minerais nesta área.
Este facto vem ao encontro do referido pela DGEG, designadamente que “(…) Apesar da sobreposição identificada, entende esta
entidade que as duas atividades poderão coexistir desde que o projeto não inviabilize a realização de eventuais futuros trabalhos
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de prospeção e pesquisa e /ou exploração nesta área. Adverte, ainda, que dado tratar-se de uma zona potencial de extrema
importância os possíveis impactes gerados devem ser cuidadosamente ponderados.”
De acordo com as listagens de elementos geológicos com valor conservacionista (geossítios) do Geoportal disponíveis no site da
DGEG, LNEG e do Grupo Pro GEO-Portugal (www.progeo.pt/), verifica-se que na área em estudo não estão presentes quaisquer
ocorrências deste tipo. Importa ainda referir que no âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista
no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, a Estrela Geopark Mundial da
UNESCO informou que não são afetados valores geológicos inventariados nas imediações do Projeto.
4.8.1.1.

FASE DE CONSTRUÇÃO

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados essencialmente à construção das
fundações dos aerogeradores, à criação dos acessos, para além da abertura das valas de cabos e caboucos dos aerogeradores,
que afetarão essencialmente, ainda que de modo reduzido, os diferentes maciços.
Em termos geomorfológicos, refere-se que não se esperam alterações significativas, uma vez que as movimentações de terras
associadas serão reduzidas e de carácter pontual, atendendo ao facto de que o Projeto será composto apenas por dois
aerogeradores, que grande parte dos acessos já existem, apenas serão construídos novos acessos numa extensão de
aproximadamente 433m, e que as valas de cabos acompanham preferencialmente os acessos existentes e a construir. Por outro
lado, verifica-se agora em fase de Projeto de Execução que deixaram de existir acessos a beneficiar, tendo em consideração o bom
estado de preservação dos acessos existentes.
Prevê-se que as alterações mais relevantes da topografia original ocorram sobretudo na implantação da plataforma do AG17
(dado o maior desnível da sua área de implantação), uma vez que a pendente da área de implementação do AG18 se manifesta
suave (pendentes na generalidade inferiores a 6%). É de referir que estas plataformas são contíguas à localização dos
aerogeradores, minimizando a área afetada na sua implementação. Contudo, ressalva-se que após a implementação dos
aerogeradores propostos estas áreas serão recuperadas/renaturalizadas de modo a não se assumirem como áreas degradadas,
permanecendo apenas os acessos aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos com “tout-venant”, apenas com a
largura necessária para que um veículo ligeiro os contorne.
A abertura das valas para a passagem dos cabos de ligação será efetuada preferencialmente ao longo do acesso já existente pelo
que ao nível do substrato envolverá impactes mínimos, de fácil recuperação geomorfológica e paisagística. Prevêem-se apenas
pequenos troços na envolvente dos aerogeradores não coincidentes com os acessos, mas interferindo com áreas de morfologia
suave, estando prevista a cobertura com materiais semelhantes ao meio geológico envolvente e, posterior cobertura vegetal. Os
trabalhos de construção civil associados provocarão a alteração da morfologia local do terreno numa pequena extensão.
A implantação, ainda que temporária do estaleiro poderá também ter como consequência a compactação da zona de intervenção
correspondente. Uma vez que se tratam de obras de pequena dimensão, o estaleiro de apoio à construção ocupará uma área
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unitária aproximada de 1200 m2. Ressalva-se que após o fim dos trabalhos, esta área será recuperada/renaturalizada de modo a
não se assumir como área degradada.
Na acessibilidade ao sobreequipamento não será necessária a beneficiação dos acessos existentes, dado que estes encontram em
perfeito estado de conservação. Ainda assim, será necessário construir novos ramais de ligação aos novos aerogeradores, todos
coincidentes com zonas de morfologia suave a moderada.
As intervenções relativas aos acessos e plataformas a construir, teve em consideração a morfologia existente, permite nos concluir
que não existirão movimentos de terra significativos. O Projeto permitiu concluir que as terras escavadas são suficientes para as
necessidades de modelação de aterro dos acessos e plataformas, minimizando assim, o volume de terras sobrantes a conduzir a
vazadouro.
Ainda assim, o material excedente, bem como os escombros resultantes da construção das diferentes estruturas não deverão
constituir um impacte negativo, uma vez que, serão acondicionados e transportados para locais autorizados, para seu tratamento.
Contabilizou-se, em projeto, um volume total de escavação dos acessos e plataformas de 15503 m 3 e volume total de aterro de
12301 m3. O excesso de terras deverá ser conduzido a vazadouro, na quantidade aproximada de 8965 m3.
No que se refere aos caboucos das fundações dos aerogeradores, estima-se um volume de escavação para a duas sapatas de cerca
de 12946 m3, em que 80% serão reaproveitados para o aterro sobre a sapata, ou seja, cerca de 2776 m 3, sendo o restante
encaminhado para vazadouro.
Em termos geológicos, um aspeto importante diz respeito ao desmonte de rocha. Será dada prioridade a processos menos
evasivos, como por exemplo, por serragem, martelo pneumático de baixa frequência e massas expansivas. Contudo, em situações
muito localizadas e pontuais, se for tecnicamente justificável e estritamente necessário serão utilizados explosivos.
Importa ainda recordar que as escavações maiores, associadas aos aerogeradores, terão uma profundidade máxima de três
metros, sendo que, segundo o estudo-geológico, até esta profundidade o maciço granítico encontra-se profundamente
decomposto a muito alterado no local de implantação do AG17, pelo que não deverá existir grande dificuldade na execução das
escavações necessárias, enquanto na área do AG18 a partir de 1,5m de profundidade o maciço encontra-se medianamente a
pouco alterado.
Constitui exceção ao acima referido a interseção de afloramentos rochosos pela vala de cabos a Sul do AG17 e entre este e o
AG18, em ambas as plataformas dos AG e nos troços do acesso a construir que coincide com a área das plataformas. Nestas
situações, será avaliada em primeiro lugar a possibilidade de deslocar o afloramento rochoso, por exemplo por corresponder a
um bloco e não uma superfície rochosa, para um local onde não seja afetado. Nas situações em que não seja possível, serão
utilizados os processos menos evasivos acima referidos e, nos locais onde o maciço rochoso se apresenta mais denso são utilizados
os explosivos. Nestas situações e tal como exigido pela DIA, recorrer-se-á a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores,
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atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas, e a adoção de mecanismos que permitam conter a projeção de
materiais.
No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e respetiva envolvente, embora tenha sido avaliada, em fase
de Projeto de Execução, a possibilidade de salvaguardar os elementos de maiores dimensões, tal não foi possível, pelas seguintes
razões:
•

Não foi possível a alteração da localização dos aerogeradores;

•

Necessidade de 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 foi possível identificar proprietários de alguns terrenos;

•

A existência de um elevado número de afloramentos.

Em suma, face ao anteriormente descrito, os impactes na geologia e geomorfologia, durante a fase de construção, podem
classificar-se como negativos, certos, de âmbito local, permanentes (considerando o tempo de vida útil do Projeto), diretos,
reversíveis (anula-se a longo prazo com a desativação do Projeto), de magnitude reduzida e pouco significativos, atendendo a que
não estão previstas afetações de recursos geológicos de interesse ou alterações significativas na morfologia local.
Como salientado no capítulo dos recursos minerais, a área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo
encontra-se abrangida pela “Área potencial de Lítio Guarda Mangualde Bloco C6”, que faz parte de um conjunto de áreas
potenciais para lítio definidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2018, de 31 de janeiro. No entanto, considera-se que
a construção de dois aerogeradores adicionais ao Parque Eólico existente e a abertura de pequenos novos acessos, não
compromete assim, a prospeção e pesquisa de depósitos minerais nesta área. Este facto é corroborado pela DGEG, que refere no
seu parecer da fase de consulta pública do EIA, que “(…) Apesar da sobreposição identificada, entende esta entidade que as duas
atividades poderão coexistir desde que o projeto não inviabilize a realização de eventuais futuros trabalhos de prospeção e
pesquisa e /ou exploração nesta área (…)”.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos e atendendo à pequena dimensão das intervenções, e que as escavações
necessárias à instalação das diferentes estruturas atingirão pequena profundidade, da ordem dos três metros no caso das
fundações dos aerogeradores, e que estas fundações se situam em área de cumeada ou próximo do topo de vertente, não se
prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo determinem a
interseção de níveis freáticos. Importa recordar que no estudo geológico-geotécnico apenas foi intersetada água subterrânea na
sondagem efetuada no local de implantação do AG17, mais concretamente a 6,2 m.
Por outro lado, não se identificaram exsurgências de água subterrânea na área de estudo, não se prevendo que as escavações
necessárias intersetem zonas de circulação preferencial de água. Acresce ainda que a duração da fase de construção será
expectavelmente reduzida pelo que estes feitos não se farão sentir de forma prolongada.
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Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção provocará a compactação dos terrenos,
modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas e do estaleiro (na fase de construção), dos acessos,
dos cabos e dos aerogeradores, que se prolongam para a fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da
precipitação, ainda que o material utilizado na pavimentação dos acessos não seja impermeável.
Outro aspeto relevante prende-se com a remoção de vegetação, que detém um papel importante na retenção e infiltração da
água. A desmatação será, contudo, restrita ao local de implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos,
e à envolvente dos acessos a beneficiar e a construir. Este facto, associado também à impermeabilização provocada pela instalação
de infraestruturas, favorece um maior escoamento superficial e consequente arrastamento dos materiais mais finos. Estes
impactes negativos não representam, contudo, consequências significativas, tendo em conta que a extensão das áreas a limpar /
desmatar, impermeabilizar e compactar é muito reduzida.
A diminuição de infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja pela diminuição da área de
infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico da área em estudo, mas que dada a
reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do sistema possa ser afetado. Considera-se, por isso, a
redução da área de infiltração um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito estritamente
local, certo, permanente, reversível (em parte devido à redução da área impermeabilizada pela descompactação das áreas de
serventia após conclusão das obras, e por isso, minimizável). Este fenómeno é passível de minimização pela utilização de materiais
permeáveis, e pela limitação da circulação de viaturas ao estritamente necessário.
Face ao anteriormente descrito, os impactes na geologia, geomorfologia e recursos hídricos subterrâneos nesta fase podem
classificar-se como negativos, permanentes, diretos, irreversíveis e de magnitude reduzida, atendendo a que apenas será
necessário a construção das fundações para os aerogeradores, bem como a criação dos acessos de interligação entre os mesmos
e da vala para cabos.
4.8.1.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração manter-se-ão os impactes resultantes da artificialização das formas não suscetíveis de minimização,
sobretudo devido à presença dos acessos, de valas de cabos e das plataformas dos aerogeradores (incluindo os taludes, as torres
e os aerogeradores), que serão negativos, sendo as perturbações de magnitude reduzida, pouco significativas, de âmbito
estritamente local, certas, permanentes (considerando o tempo de vida útil do Projeto), reversível, com efeito direto. A
minimização é conseguida pelas ações de renaturalização dos taludes e de grande parte da plataforma de montagem dos
aerogeradores (ficando somente o acesso aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos em tout-venant). Ainda que
não sejam efetuadas alterações à morfologia resultante no final da obra, as ações de renaturalização permitem a regeneração do
coberto vegetal, o que consequentemente induz uma boa integração das novas formas do terreno, em harmonia com os terrenos
envolventes.
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4.8.1.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Durante a fase de desativação do Projeto, será efetuada a remoção das infraestruturas instaladas no Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo, tais como geradores, as pás, as torres de suporte, os postos de transformação individuais, mantendo,
contudo, as fundações enterradas.
Após a retirada da torre de suporte e dos postos de transformação interiores, ficará apenas a fundação. Para que a mesma fique
completamente subterrânea, será necessário remover a parte de cima da fundação, até uma profundidade de cerca de 0,15 m e
posteriormente será coberta com uma camada de terra vegetal, numa espessura também da ordem de 0,15 m, de modo a repor
a morfologia do terreno em continuidade com a envolvente. A permanência destas estruturas no subsolo, não representa
qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente.
Face ao exposto, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente próxima da que prevalece atualmente no local de
implantação do Projeto, não permanecendo na área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos.
4.8.1.4. CONCLUSÃO
Comparativamente aos impactes identificados no EIA, considera-se que, em fase de Projeto de Execução do Projeto do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi identificada a mesma tipologia de impactes comparativamente ao EIA.

Refere-se, porém, que os impactes associados à beneficiação dos acessos existentes e identificados no EIA deixaram de existir na
fase de projeto de Execução, dado se ter verificado que estes encontram-se em bom estado de conservação, não sendo necessária
a execução desses trabalhos.
Não se preconizam medidas de minimização adicionais às propostas no EIA.

4.8.2. RECURSOS HÍDRICOS
Tendo em consideração que o Projeto se mantém na mesma área de influência já analisada no EIA, não se considerou necessário
efetuar novamente a análise da situação de referência, realçando-se a abordagem aos impactes ambientais.
4.8.2.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Os impactes no sistema hidrológico estão relacionados com a compactação de terrenos, redução da área de infiltração e com a
eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de substâncias poluentes.
Atendendo à reduzida dimensão das intervenções, e a que as escavações necessárias à instalação das diferentes estruturas
atingirão pequena profundidade, da ordem dos 3 m no caso das fundações dos aerogeradores, e que estas fundações se situam
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em área de cumeada ou próximo do topo de vertente, não se prevê que os trabalhos inerentes à fase de construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo determinem a interseção de níveis freáticos.
Por outro lado, não se identificaram exsurgências de água subterrânea na área de estudo, não se prevendo que as escavações
necessárias intersetem zonas de circulação preferencial de água. Acresce ainda que a duração da fase de construção será
expectavelmente reduzida pelo que estes feitos não se farão sentir de forma prolongada.
Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de intervenção provocará a compactação dos terrenos,
modificando as condições naturais de infiltração. A presença das plataformas e do estaleiro (na fase de construção), dos acessos,
e dos aerogeradores, que se prolongam para a fase de exploração, diminuem a área de infiltração das águas da precipitação, ainda
que o material utilizado na pavimentação dos acessos não seja impermeável.
Outro aspeto relevante prende-se com a remoção de vegetação, que detém um papel importante na retenção e infiltração da
água. A desmatação será, contudo, restrita ao local de implantação dos aerogeradores e respetivas plataformas, valas de cabos,
à envolvente dos acessos a beneficiar e a construir, bem como às plataformas de montagem dos aerogeradores. Este facto,
associado também à impermeabilização provocada pela instalação de infraestruturas, favorece um maior escoamento superficial
e consequente arrastamento dos materiais mais finos. Estes impactes negativos não representam, contudo, consequências
significativas, tendo em conta que a extensão das áreas a limpar / desmatar, impermeabilizar e compactar é muito reduzida.
Relativamente às plataformas de montagem dos aerogeradores, refere-se que no final da obra, está prevista a sua coberta com
uma camada de terra vegetal, na espessura média de 30 cm. Todos os taludes de aterro deverão ser também naturalizados através
da sua cobertura com terra vegetal, na espessura média de 20 cm, sempre que tal seja possível. Assim, prevê-se que serão
recuperadas as condições naturais de retenção e infiltração da água nestas zonas.
A eventual utilização de explosivos na abertura dos caboucos para a fundação de cada aerogerador e nas plataformas dos
aerogeradores, poderá contribuir para alterar localmente o padrão de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, do
padrão de circulação das águas subterrâneas. No entanto, considera-se essa eventual afetação pouco provável e sem efeitos na
utilização da água subterrânea.
A diminuição de infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, quer seja pela diminuição da área de
infiltração, provocará nesses locais uma redução da recarga do sistema hidrogeológico da área em estudo, mas que dada a
reduzida dimensão deste fenómeno, não é previsível que o conjunto do sistema possa ser afetado. Considera-se, por isso, a
redução da área de infiltração um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito estritamente
local, certo, permanente, reversível (em parte devido à redução da área impermeabilizada pela descompactação das áreas de
serventia após conclusão das obras, e por isso, minimizável). Este fenómeno é passível de minimização pela utilização de materiais
permeáveis, e pela limitação da circulação de viaturas ao estritamente necessário.
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No que se refere aos recursos hídricos superficiais, as principais ações da fase de construção que poderão, potencialmente, causar
impactes relacionam-se com a desmatação e movimentação de terras (decapagem e escavação), circulação de veículos e
maquinaria junto a linhas de água e manuseamento de substâncias poluentes. Como resultado destas ações, é possível a
ocorrência dos seguintes efeitos negativos: potenciação do risco de erosão, ou seu incremento, quando esse fenómeno é já
existente, com consequente aumento do transporte de sedimentos; cargas elevadas de material sólido por arrastamento devido
a escorrências da água da chuva que podem provocar a colmatação dos leitos dos cursos de água e a obstrução de passagens e
estrangulamentos naturais ou artificiais neles existentes; contaminação das linhas de água, por arrastamento de substâncias
poluentes resultantes de eventuais derrames, ou do seu inadequado armazenamento.
Conforme referido na análise da situação de referência, verifica-se que em toda a área de estudo do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo, não estão presentes linhas de água classificadas como massas de água no âmbito da DQA, nem outras
linhas de água que apresentem evidências no terreno ou estejam referenciadas na carta militar.
Refere-se que o Projeto de Execução prevê que nos acessos a construir e nas plataformas de montagem seja aplicado ABGE –
Agregado Britado de Granulometria Extensa (tout-venant), evitando assim a utilização de materiais impermeabilizantes, conforme
o disposto na DIA (Medida 4).
Ao longo dos acessos e plataformas, sobretudo em zona de escavação, haverá lugar a drenagem longitudinal, com recurso a
valetas triangulares em terra, dando cumprimento à Medida 6 a implementar em fase de Projeto de Execução. Estas valetas
surgem na sequência das plataformas serem modeladas e, por conseguinte, parte dos acessos ficarão em ligeira escavação, assim
como as plataformas.
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.
No acesso ao AG18, logo no início km 0+000, será colocada uma Passagem Hidráulica (PH) para garantir a travessia das águas
pluviais entre os dois lados, assegurando a manutenção do escoamento natural, dando cumprimento ao disposto na Medidas 5
da DIA.

Nas atividades de limpeza na zona de implantação das obras que envolvem essencialmente operações de desmatação, remoção
da camada superficial do solo e terraplanagens, caso ocorra precipitação, poderão, conforme anteriormente referido, ocorrer
fenómenos erosivos, produzindo sedimentos que poderão afluir às linhas de água existentes a jusante da área de intervenção,
causando a sua turvação e afetando a sua qualidade. Mas pelo facto de não ocorrerem linhas de água com expressão, e em regime
permanente na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, e envolvente próxima, este será pouco
provável.
O tráfego de veículos afetos à obra, o funcionamento de máquinas e equipamentos, são ações suscetíveis de originar derrames
acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem originar contaminação pontual dos recursos
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hídricos. Também as atividades de estaleiro, concretamente os WCs, podem conduzir à produção de escorrências de águas
residuais que, em caso de infiltração provocarão alterações na qualidade físico-química e bacteriológica da água. Dado que a obra
tem uma dimensão reduzida e que serão utilizadas quantidades pequenas de substâncias poluentes, considera-se essa eventual
ocorrência um impacte negativo que se poderá anular com a aplicação de medidas adequadas, de magnitude reduzida, pouco
significativo, de âmbito local, pouco provável, temporário, reversível, direto e minimizável (uma eventual ocorrência seria
imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra).
4.8.2.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Considerando a aplicação correta das medidas de minimização previstas na DIA, as ações decorrentes da fase de exploração não
afetarão a qualidade da água. Contudo, durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e equipamentos,
poderão ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações, devendo os mesmos ser
imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. O adequado encaminhamento dos resíduos
resultantes da fase de exploração é também um fator crucial para a minimização dos impactes. A eventual ocorrência de situações
deste tipo representa um impacte negativo sobre a qualidade da água, direto, improvável, de magnitude reduzida, pouco
significativo, temporário, reversível e localizado.
A impermeabilização do terreno efetua-se em pequenas áreas associadas às fundações das torres dos aerogeradores, aos acessos
a construir (ainda que o material utilizado na pavimentação dos acessos não seja impermeável), não determinando uma redução
significativa da área de recarga do sistema hidrogeológico. Na fase de exploração, a área a ocupar pelas infraestruturas do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo é significativamente inferior à registada na fase de construção, dado que
foram, entretanto, repostas/naturalizadas as áreas de trabalhos anexas aos acessos, valas de cabos e grande parte das plataformas
dos aerogeradores. Considera-se, por isso, a presença da área impermeabilizada como um impacte negativo, direto, de magnitude
praticamente nula, pouco significativo, de âmbito local, certo, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto) e
reversível (anula-se a longo prazo com a desativação do Projeto).
4.8.2.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Nesta fase, em resultado da remoção das estruturas, podem ocorrer novamente movimentações de terras, o que favorece
processos de arrastamento de partículas para os meios hídricos e desorganização da drenagem superficial, representando efeitos
negativos, diretos, temporários, de reduzida magnitude e significado, reversíveis e de âmbito local.
Durante a fase de desativação do Projeto, será efetuada a remoção das infraestruturas instaladas no Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo, tais como geradores, as pás, as torres de suporte, os postos de transformação individuais, mantendo,
contudo, as fundações enterradas.
Após a retirada da torre de suporte e dos postos de transformação interiores, ficará apenas a fundação. Para que a mesma fique
completamente subterrânea, será necessário remover a parte de cima da fundação, até uma profundidade de cerca de 0,15 m e
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posteriormente será coberta com uma camada de terra vegetal, numa espessura também da ordem de 0,15 m, de modo a repor
a morfologia do terreno em continuidade com a envolvente. A permanência destas estruturas no subsolo, não representa
qualquer perigo ou ameaça para o meio envolvente.
Face ao exposto, entende-se que ficará reposta uma situação razoavelmente próxima da que prevalece atualmente no local de
implantação do Projeto, não permanecendo na área qualquer elemento que possa dar origem a quaisquer riscos. Não obstante,
considera-se que permanecerá a impermeabilização do terreno. Assim, não se verificando a retirada das fundações das torres dos
aerogeradores, considera-se que permanecerá a impermeabilização do terreno, classificando-se este impacte como negativo no
sistema hidrogeológico, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito estritamente local, certo, permanente, irreversível
e direto.
Relativamente a derrames, estes também podem ocorrer nesta fase, traduzindo-se num impacte negativo, direto, temporário,
reversível, previsivelmente com reduzida magnitude e significado e de âmbito local.
4.8.2.4. CONCLUSÃO
Comparativamente aos impactes identificados no EIA, consideramos que em fase de Projeto de Execução do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi identificada a mesma tipologia de impactes comparativamente ao EIA, pelo que as medidas
de minimização propostas serão as que já constam no EIA. Há a referir a eliminação da operação de beneficiação do acesso
existente, e consequentemente a afetação das linhas de água que atualmente o intercetam.

4.8.3. FAUNA, FLORA, VEGETAÇÃO, HABITATS E BIODIVERSIDADE
Relativamente ao descritor Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade a reavaliação dos impactes centrou-se na análise
dos aspetos com possíveis reflexos nos impactes já identificados no Projeto inicial, sendo que a restante avaliação de impactes,
feita em sede de EIA e complementada ao nível de elementos adicionais, se mantém aplicável com a reformulação do Projeto.
4.8.3.1. FLORA E VEGETAÇÃO
4.8.3.1.1.

FASE DE CONSTRUÇÃO

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de implantação das plataformas
dos aerogeradores e suas fundações, valas de cabos e acessos, irão conduzir à destruição da vegetação presente nessas áreas.
Para a instalação dos aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo prevê-se, essencialmente, a
destruição de áreas de giestal (0,97ha) e afloramentos rochosos (0,05ha) para construção das fundações e plataformas. Para a
abertura e beneficiação de acessos e abertura de valas de cabos prevê-se, essencialmente, a afetação de áreas de giestal (0,89ha),
sendo estas estruturas implantadas em cerca de 0,22ha de áreas já artificializadas (videTabela 1Tabela 6). Na área de implantação
das infraestruturas do Projeto não está prevista a afetação de qualquer habitat de interesse comunitário. O impacte de destruição
de vegetação caracteriza-se como sendo negativo, direto, certo e de curto prazo, de magnitude baixa e pouco significativo.
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A instalação do estaleiro resultará na destruição de 400 m2 em área de giestal, contudo, este é um impacte temporário, de baixa
magnitude e minimizável pela instalação do mesmo numa área de baixo valor ecológico e, pouco significativo.
Tabela 6 - Áreas (ha) afetadas pela implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico do Ralo.
ÁREA SOBREEQUIPAMENTO
UNIDADE DE VEGETAÇÃO
PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES (HA)

ACESSOS E VALAS DE CABOS (HA)

Afloramentos rochosos

0,05

-

Áreas artificializadas

-

0,22

Giestal

0,97

0,89

TOTAL

1,47

1,11

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas de implantação do Projeto, irão
conduzir também à destruição de espécimes de flora. A maioria dos espécimes cuja destruição está prevista correspondem a
espécies de baixo valor ecológico. Destaca-se, contudo, a presença de indivíduos de espécies RELAPE, nomeadamente Centaurea
micrantha subsp. herminii, giesta-branca (Cytisus multiflorus), Antirrhinum graniticum, Armeria beirana, Echium lusitanicum e
cardo-das-víboras (Echium rosulatum).
O impacte de destruição de espécimes de flora caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, provável, local e
reversível. A magnitude do impacte é reduzida pois as áreas a afetar, onde estas espécies estarão presentes, são de reduzida
dimensão e reduzida significância.
A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a construção do Parque Eólico poderá resultar eventualmente no dano ou
morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido de manipulação de máquinas. A presença eventual de espécies
RELAPE e habitats de interesse comunitário de forma dispersa na área envolvente da área de implantação do Projeto leva a supor
que possam vir a existir danos sobre indivíduos/núcleos destas. No entanto, contempla-se nas medidas de minimização a sua
identificação, devendo estes ficar devidamente sinalizados e protegidos até concretizadas todas as operações de construção. Este
impacte considera-se negativo, temporário, direto, improvável, local, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e
minimizável.
As ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e outros veículos, irão ser responsáveis pela suspensão de
poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes. As ações acima referidas poderão ainda contribuir
para a deterioração da qualidade do solo e das águas, através do derramamento acidental de substâncias potencialmente
poluentes ou tóxicas.
A suspensão de poeiras levará consequentemente à acumulação das mesmas na superfície das folhas das plantas presentes na
envolvente da obra. Esta acumulação afeta as taxas de fotossíntese, respiração e transpiração das plantas e favorece a entrada
nas células das folhas de gases fitotóxicos, que poderão conduzir a doenças ou morte das plantas (Farmer, 1993).
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O aumento da presença de gases de combustão e outros poluentes no ar, poderá provocar nas plantas presentes na envolvente
da obra necrose e alterações de coloração das folhas, diminuição das taxas de crescimento e queda prematura da folha (Sikora,
2004).
O aumento da presença de poluentes e deterioração da qualidade do solo, poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas
presentes na envolvente do Projeto, nomeadamente alterações no pH, alteração e/ou diminuição da comunidade de
microrganismos, maior risco de erosão, diminuição das taxas de crescimento e menor fertilidade (Mishra et al., 2016). Também a
deterioração da qualidade das águas poderá resultar em efeitos indiretos nas plantas presentes na envolvente do Projeto,
nomeadamente excesso de crescimento de algumas espécies (nitrófilas), alterações de pH e/ou morte de algumas espécies (Owa,
2014).
O impacte de degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade do solo, ar e águas
caracteriza-se como sendo negativo, indireto, local, provável, no caso da suspensão de poeiras e deterioração da qualidade do ar,
improvável, no caso deterioração da qualidade do solo e água (uma vez que apenas poderá acontecer em caso de acidente), e de
médio prazo. A magnitude do impacte é reduzida assim como a sua significância.
Importa ainda referir que um outro fator de degradação da vegetação é o fogo e que a presença de maquinaria e o aumento de
movimentações na área do Projeto poderá levar a um aumento do risco de incêndio, contudo considera-se que, sendo seguidas
as boas práticas e medidas de segurança adequadas ao funcionamento dos equipamentos, este é um impacte improvável, contudo
poderá ter um âmbito local a regional.
O aumento do número de veículos e movimentação de terras na zona de implantação do Projeto poderão funcionar como
facilitadores da dispersão de espécies que anteriormente não existiam nas áreas contiguas ao Projeto ou de espécies de caráter
invasor já presentes nas imediações (ICNB, 2008). A confirmação da presença de espécies de flora exóticas de caráter invasor na
envolvente da área de estudo potência a ocorrência deste impacte.
O impacte de favorecimento de espécies invasoras caracteriza-se como sendo negativo, temporário, indireto, provável, local, de
longo prazo, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo. A magnitude do impacte é reduzida pois as movimentações
de terras e veículos estarão restritas à área do Projeto. Este é um impacte significativo (caso afete habitats de interesse
comunitário) a pouco significativo. Este é um impacte minimizável pela adoção de boas práticas de maneio de terras.
A recuperação ambiental das áreas intervencionadas de forma temporária tem um impacte positivo sob a flora e vegetação,
permitindo a reposição e recuperação da vegetação nas áreas intervencionadas apenas de forma temporária. Este é um impacte
positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude reduzida e significativo.
4.8.3.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Não se considera existirem alterações nos impactes face ao apresentado inicialmente.
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4.8.3.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Não se considera existirem alterações nos impactes face ao apresentado inicialmente.
4.8.3.4. FAUNA
4.8.3.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Para a instalação dos 2 aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo e infraestruturas associadas prevêse, essencialmente, a perda de áreas de giestal (1,86ha). A perda destes biótopos irá conduzir à perda de habitat de espécies que,
contudo, encontrarão em áreas contíguas, habitat semelhante. Como tal considera-se que este é um impacte negativo,
permanente, local, certo, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida, pouco significativo e minimizável.
A instalação do estaleiro levará à destruição temporária de biótopos de baixa relevância ecológica como uma pequena área de
giestal (400 m2).
A circulação de maquinaria e veículos pesados durante a fase de construção, assim como os trabalhos de desmatação conduzirão
à perturbação, incluindo ruído e vibrações, resultando num efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos,
diminuindo a diversidade faunística. Este efeito não se limitará à área intervencionada, prolongando-se pelas áreas contíguas. Este
impacte considera-se negativo, temporário, local, provável, imediato, indireto, reversível, de magnitude reduzida, pouco
significativo e minimizável.
A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre espécies com
menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. Este impacte considera-se negativo, temporário, local,
provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude reduzida, pouco significativo a significativo, e minimizável pelo
estabelecimento de medidas relativas aos limites de velocidade.
A recuperação ambiental das áreas intervencionadas temporariamente tem um impacte positivo sob a fauna, permitindo o
regresso de algumas espécies às áreas que foram intervencionadas apenas de forma temporária, minimizando o efeito de exclusão
causado. Este é um impacte positivo, permanente, local, certo, de longo prazo, indireto, reversível, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
4.8.3.5. FASE DE EXPLORAÇÃO
Não se considera existirem alterações nos impactes face ao apresentado inicialmente.
4.8.3.5.1. FASE DE DESATIVAÇÃO
Não se considera existirem alterações nos impactes face ao apresentado inicialmente.
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4.8.4. SOLOS E USO DO SOLO
4.8.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, o impacte sobre o solo e uso do solo, decorrente da implantação do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo resultará, fundamentalmente, da ocupação das zonas de implantação das várias infraestruturas
constituintes do Projeto, nomeadamente aerogeradores e plataformas de montagem, estaleiro, valas de cabos, vala de descarga,
taludes, valetas e acesso novo.
Globalmente, os principais impactes nos solos são negativos, diretos e de âmbito local, resultando da ocupação dos Solos Litólicos
decorrentes, por um lado, da instalação dos elementos definitivos do Projeto e, por outro, da presença de elementos temporários
tais como plataformas de apoio à montagem dos aerogeradores, o estaleiro de obra e maquinaria e locais de depósito de terras e
materiais. No entanto, estes impactes são pouco representativos tendo em conta a reduzida dimensão da área a ser afetada.
No que se refere à capacidade de uso, as estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, irão ocupar as
classes “E” e “D”. Estas afetações assumem-se como um impacte pouco significativo ao nível da capacidade de uso do solo, no
sentido em que as intervenções localizam-se em solos com limitações muito severas, não suscetíveis de uso agrícola em quaisquer
condições, de severas e muito severas limitações para pastagens, matos e florestal.
Os principais impactes negativos sobre a ocupação do solo, estão relacionados com a utilização permanente das áreas ocupadas
pelos elementos do Projeto, inviabilizando qualquer outro tipo de utilização futura. Contudo, considera-se o impacte pouco
significativo, dada a reduzida área de implantação permanente.
Nas áreas das plataformas considera-se o impacte sobre a ocupação do solo, negativo, direto, temporário (no caso da área a
desativar) e permanente (no caso da circular em torno dos aerogeradores), reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida
à falta de aptidão agrícola e limitações para pastagens, matos e exploração florestal da área em causa. O mesmo se aplica às valas
de cabos que serão objeto de recuperação após o final dos trabalhos.
Nas tabelas seguintes resumem-se as áreas de afetação em termos de ocupação do solo, estimadas em fase de Estudo Prévio e
em fase de Projeto de Execução, consoante as estruturas do Projeto.
Tabela 7:Estimativa das áreas de ocupação do solo afetadas na fase de construção.
FASE DE ESTUDO PRÉVIO

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ESTRUTURAS DO PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ESTRUTURAS DO PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

Edifício de apoio agrícola

Vala de cabos

0,002

Edifício de apoio agrícola

Vala de cabos

0,002

Floresta de folhosas

Acesso a beneficiar

0,01

Floresta de folhosas

-

-

Matos

-

-

Matos

Acesso novo

0,19
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FASE DE ESTUDO PRÉVIO
CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ESTRUTURAS DO PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

ESTRUTURAS DO PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

Acesso a beneficiar

0,10

-

-

Acesso a construir

0,15

-

-

Aerogeradores

0,003

Aerogeradores

0,003

Estaleiro

0,04

Estaleiro

0,12

Plataforma

0,41

Plataforma

0,97

Vala de cabos

0,08

Vala de cabos

0,09

-

-

Talude

0,28

Subtotal

0,79

Subtotal

1,66

Plataforma

0,002

Plataforma

0,05

-

-

Talude

0,01

Subtotal

0,002

Subtotal

0,06

Vala de cabos

0,0005

Vala de cabos

0,0005

-

-

Acesso novo

0,03

Acesso a beneficiar

1,11

-

-

Acesso a construir

0,02

-

-

-

-

Talude

0,03

Vala de cabos

0,02

Vala de cabos

0,02

Subtotal

1,16

Subtotal

0,08

Rocha

Subestação

Vias de comunicação

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO

TOTAL

1,96

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Rocha

Subestação

Vias de comunicação

TOTAL

1,81

A redução de área ocupada pelo Projeto de Execução, face ao estimado em fase de Estudo Prévio, deve-se ao facto de na presente
fase terem sido retirados os caminhos a construir e a beneficiar, o que levou a uma redução substancial na ocupação das vias de
comunicação. O aumento das plataformas dos aerogeradores, em fase de Projeto de Execução, deve-se ao facto de nesta fase
terem sido dimensionados os taludes.
A área de implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo abrange principalmente áreas de matos para
materialização de plataformas dos aerogeradores AG17 e AG18, e implantação das restantes estruturas do Projeto, representando
91,71% (1,66 ha) da área de ocupação do Projeto (1,81 ha). Os restantes 0,15 ha encontram-se distribuídos por áreas agrícolas
(vala de cabos), rocha (plataforma e talude), área da subestação e vias de comunicação (acesso novo, talude e vala de cabos).
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4.8.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos identificados, previstos e avaliados relativamente à fase de construção
e considerados permanentes, se vão manter, relativamente à ocupação por aerogeradores, acessos e valas de cabos.
Porém, prevê-se que na fase de exploração, as zonas de estaleiro e plataformas de montagem serão totalmente recuperadas.
As manutenções e reparações dos equipamentos e infraestruturas que serão efetuadas na fase de exploração, implicam
intervenções pontuais e restringem-se à área ocupada pelos aerogeradores e acessos, pelo que não é expectável qualquer tipo de
impacte significativo no solo durante esta fase.
4.8.4.3. FASE DE DESATIVAÇÃO
Durante a fase de desativação, os impactes previstos no solo e uso do solo, estão relacionados principalmente com as ações de
desmontagem e transporte das infraestruturas associadas. Para este efeito, prevê-se que venham a ser utilizados caminhos já
existentes, pelo que não se preveem impactes negativos significativos nesta fase, e a existirem apesar de diretos serão
temporários.
Com a conclusão do Projeto, após a remoção das estruturas, proceder-se-á à reposição das condições naturais próximas das
existentes antes da execução do Projeto, através da recuperação ecológica das áreas intervencionadas. No entanto, são
necessários cuidados para evitar que após a eventual remoção dos aerogeradores e estruturas associadas, os solos colocados a
descoberto sejam sujeitos a processos erosivos.
4.8.4.4. CONCLUSÃO
No que se refere à situação de referência, considera-se que a caracterização da área de implantação do Projeto, mantém-se de
acordo com o que foi identificado e caracterizado no EIA do Estudo Prévio.
Comparativamente aos impactes identificados no EIA, consideramos que em fase de Projeto de Execução do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi identificada a mesma tipologia de impactes comparativamente ao EIA, pelo que as medidas
de minimização propostas serão as que já constam no EIA.

4.8.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Os potenciais impactes decorrentes da implantação de um Projeto de Sobreequipamento de um Parque Eólico sobre o
ordenamento do território prendem-se normalmente com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por se
encontrarem integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a outras finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase de
construção, mas prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem um caráter permanente.
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De acordo com o PDM de Celorico da Beira, as estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico intersetarão as categorias:
“Espaço florestal de produção” e “Espaço natural e paisagístico”.
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, em termos de ordenamento, é compatível com o definido no
PDM, desde que cumpridos os requisitos nele estabelecidos.
Tabela 8: Áreas de ordenamento abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução no concelho de Celorico
da Beira
FASE DE ESTUDO PRÉVIO
CLASSE DE ORDENAMENTO

ESTRUTURAS DO
PROJETO

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
AFETAÇÃO (HA)

Espaço natural e
paisagístico
Espaço florestal misto
Espaço agrícola de
conservação
TOTAL

ESTRUTURAS DO
PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

-

-

Acesso novo

0,23

Acesso a beneficiar

0,92

-

-

Acesso a construir

0,17

-

-

Aerogeradores

0,003

Aerogeradores

0,003

Estaleiro

0,12

Espaço florestal de
produção

CLASSE DE ORDENAMENTO

Espaço Florestal de
Estaleiro

0,04

Plataforma

0,41

Plataforma

1,02

Vala de cabos

0,07

Vala de cabos

0,07

-

-

Talude

0,32

Subtotal

1,63

Subtotal

1,77

Vala de cabos

0,04

Vala de cabos

0,04

Acesso a beneficiar

0,20

-

-

Acesso a beneficiar

0,11

-

-

1,96

produção

Espaço florestal misto
Espaço agrícola de
conservação
TOTAL

1,81

Da análise da Tabela 8 pode concluir-se que a redução de área ocupada pelo Projeto de Execução, face ao estimado em fase de
Estudo Prévio, deve-se ao facto de na presente fase terem sido retirados os caminhos a construir e a beneficiar, o que levou a
uma redução substancial na ocupação, tendo deixado de ser ocupadas as classes “Espaço florestal misto” (0,20 ha) e “Espaço
agrícola de conservação” (0,11 ha). Refere-se que a beneficiação do caminho não foi considerada no Projeto de Execução, tendo
em consideração o bom estado de preservação dos acessos existentes. O aumento das plataformas dos aerogeradores, de 0,41 ha
em fase de Estudo Prévio para 1,02 ha em fase de projeto de Execução, deveu-se ao facto de terem sido implantados os respetivos
taludes.
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Na fase de Projeto de Execução passaram a ser intercetadas apenas as classes de espaço “Espaço florestal de produção” e “Espaço
natural e paisagístico” pelos elementos do Projeto. Em fase de Projeto de Execução, a afetação do “Espaço florestal de produção”
sofreu um aumento de 0,14 ha, face ao previsto na fase de Estudo Prévio, enquanto o “Espaço natural e paisagístico” manteve a
mesma ocupação por parte da vala de cabos (0,04 ha). Esta situação deve-se à contabilização dos taludes de aterro e de escavação
associados à construção de caminhos, e ao aumento das plataformas dos aerogeradores, conforme acima referido.
Os impactes associados à ocupação permanente das várias classes de espaço, reflete-se num impacte negativo que se inicia na
fase de construção, mas prolongam-se para a fase de exploração.
Refere-se, contudo, que o Projeto se encontra alinhado com os princípios territoriais do PNPOT destacando, face à tipologia do
Projeto em estudo “Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão da
escassez e do desperdício dos recursos e delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento
de uma economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e da contenção
e reversão das perdas de património natural, paisagístico e cultural”.
Apesar do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo não produzir um impacte significativo sobre o emprego, mesmo
a nível local, a sua exploração vai permitir aproveitar uma riqueza local, permanente e renovável (produção de energia elétrica a
partir da radiação solar), evitando que a mesma quantidade de energia tenha de ser produzida a partir da queima de combustíveis
fósseis em centrais termoelétricas.
Deste modo, o Projeto em estudo vai contribuir para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e do Valor Acrescentado Bruto
(VAB) ao nível local e regional. A um nível mais global, a construção e exploração deste Projeto vai permitir não só produzir
eletricidade de forma não poluente, contribuindo para a redução de emissões de gases de efeitos de estufa como o CO 2 e outros
poluentes, como contribuir para a redução da dependência energética do país, para o aumento da segurança do fornecimento de
energia elétrica e para a desejada substituição de importações por produção nacional.
Do acima exposto, os impactes sobre o ordenamento do território são reduzidos, uma vez que não se verifica incompatibilidades
do Projeto com o uso do solo previsto nos IGT.
4.8.5.1. ANÁLISE DE CONDICIONANTES E RESPETIVOS IMPACTES
Com base na Planta de Condicionantes do PDM de Celorico da Beira, verifica-se que o projeto do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo interfere com áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN). Relativamente ao marco geodésico
identificado na envolvente do Projeto, junto ao troço final da vala de cabos, indica-se que será respeitada a distância de segurança
correspondente. Refere-se ainda que o Domínio Público Hídrico era apenas ocupado pelo Projeto em fase de Estudo Prévio, pelo
acesso a beneficiar, tendo esta intervenção sido eliminada em fase de Projeto de Execução.
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4.8.5.1.1.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)

Na tabela seguinte, apresenta-se o cálculo da ocupação da área condicionada da REN abrangidas pelas estruturas do
Sobreequipamento do PE, em fase de Estudo Prévio e em fase de Projeto de Execução.
Tabela 9: Condicionantes abrangidas pelo Projeto em fase de Estudo Prévio e em Fase de Projeto de Execução no concelho de Celorico da Beira.
FASE DE ESTUDO PRÉVIO
ESTRUTURAS DO

CONDICIONANTES

PROJETO

Reserva ecológica nacional:
áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo

TOTAL

FASE DE PROJETO DE EXECUÇÃO
AFETAÇÃO (HA)

ESTRUTURAS DO

CONDICIONANTES

PROJETO

AFETAÇÃO (HA)

-

-

Acesso novo

0,16

Acesso a beneficiar

1,22

-

-

Acesso a construir

0,11

-

-

Aerogeradores

0,001

Aerogeradores

0,001

Estaleiro

0,04

Estaleiro

0,12

Plataforma

0,24

Plataforma

0,58

Vala de cabos

0,09

Vala de cabos

0,09

-

-

Talude

0,26

Reserva ecológica nacional:
áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo

1,70

TOTAL

1,21

De acordo com a Tabela 9, é possível constatar que, tanto em fase de Estudo Prévio como de Projeto de Execução, grande parte
dos elementos do Projeto se encontram sobre áreas de REN sob a classificação de “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do
solo” (AEREHS), correspondendo 1,70 ha em Fase de Estudo Prévio e a 1,21 ha em Fase de Projeto de Execução. A redução da
ocupação deste ecossistema da REN correspondeu a 0,49 ha (cerca de 29%) e deveu-se ao facto de ter sido eliminada a operação
de beneficiação de acessos.
O Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, enquadra-se no Anexo II do Regime Jurídico da Reserva
Ecológica Nacional (RJREN), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, como sendo os seus usos e ações
compatíveis com os objetivos de proteção ecológicos e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas
na REN, a que se refere o artigo 20.º, uma vez que, de acordo com a alínea f) da Secção II – Infraestruturas, a Produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes renováveis, em “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Áreas
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” estão sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.
Contudo, estando o Projeto sujeito a AIA, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no
âmbito desse procedimento determina a não rejeição da comunicação prévia.
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Por outro lado, de acordo com a alínea f) ponto II do Anexo II da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, o Projeto previsto
para a área de estudo carece de parecer obrigatório e vinculativo da APA, uma vez que os Projetos de produção e distribuição de
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, carecem deste parecer, nos casos em que o uso ou ação se localize em “Áreas
de elevado risco de erosão hídrica do solo”.
Relativamente ao impacte ambiental do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo sobre as áreas de REN,
este classifica-se como negativo, certo, direto, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto), e reversível (sessando
com a desativação do Projeto), potencialmente significativo, dado que ocorre a afetação de áreas que apresentam condicionantes
legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será efetivamente afetada.
4.8.5.1.2.

REDE ELÉTRICA

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e distribuição de energia
elétrica segue o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Regulamento para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
26852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de novembro de 1960, e no artigo 38.º do DecretoLei n.º 182/95, de 27 de julho.
As Linhas Elétricas aéreas dispõem de uma faixa de proteção, estabelecida no Decreto-Lei n.º 1/92, de 18 de fevereiro, com vista
a garantir a segurança da linha. Nesta faixa, que tem uma largura variável entre 15 e 45 m, é efetuado o corte e decote das árvores
que for suficiente para garantir as distâncias mínimas de segurança previstas regulamentarmente.
De acordo com a planta de condicionantes – outras condicionantes do município de Celorico da Beira, verifica-se que na área de
estudo existe uma linha elétrica aérea de média tensão. Tanto em fase de Estudo Prévio como de Projeto de Execução, a referida
linha elétrica é cruzada apenas pela vala de cabos. No enteando, verifica-se que esta infraestrutura do Projeto cumpre com a zona
de servidão pelo que não se verifica qualquer condicionante e consequentemente impacte a este nível.
4.8.5.1.3.

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI)

RISCO DE INCÊNDIO
De acordo com o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e pelo
Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que estrutura o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios:
“2 - Fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia
de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem prejuízo do disposto no número
seguinte. (…)
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11 - Excetua-se do disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias,
aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse
municipal por deliberação da câmara municipal, desde que verificadas as seguintes condições:
a) Inexistência de alternativa adequada de localização;
b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo interessado, incluindo a faixa de gestão de 100 metros;
c)

Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem
como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo;

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados à
exploração;
e)

Existência de parecer favorável da CMDF”.

De acordo com a carta de perigosidade de incêndio do PMDFCI, constante no site do ICNF, verifica-se que a área de estudo do
Sobreequipamento do Parque Eólico insere-se, em grande parte, em áreas classificadas de Perigosidade de Incêndio Muito Alta e
também em áreas de Perigosidade de Incêndio Alta.
De acordo com o Decreto-Lei mencionado, entende-se como edifício “a construção permanente dotada de acesso independente,
coberta, limitada por paredes exteriores ou paredes meeiras que vão das fundações à cobertura, destinadas à utilização humana
ou a outros fins, com exceção dos edifícios que correspondam a obras de escassa relevância urbanística”. Neste contexto,
considera-se que os elementos do Projeto do Sobreequipamento do PE não se enquadram nesta classificação.
FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, REDE DE PONTOS DE ÁGUA E REDE VIÁRIA FLORESTAL
No que se refere à Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível, indica-se que nenhum destes elementos se encontra na
área de estudo do Projeto.
Relativamente à Rede de Pontos de Água, também não se observam na área de estudo do Sobreequipamento do Parque Eólico
da Serra do Ralo, infraestruturas pertencentes à mesma.
No que respeita a Rede Viária Florestal, refere-se o cruzamento do Projeto com uma via de 1ª ordem pertencente à Rede Viária
Florestal. Indica-se, porém, que a referida via não é obstruída pelos elementos do Projeto. Ainda assim, é necessário considerar
que durante a fase de construção do Projeto poderá existir condicionalismos no que toca à circulação da referida via, uma vez que
a configuração dos acessos será ligeiramente alterada de forma a facilitar a circulação dos veículos pesados utilizados para
transporte de equipamentos. Assim, recomenda-se que as condições de circulação atuais deverão ser repostas, após a fase de
construção.
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4.8.5.1.4.

CONCLUSÃO

No que se refere à situação de referência, considera-se que a caracterização da área de implantação do Projeto, mantém-se de
acordo com o que foi identificado e caracterizado no EIA do Estudo Prévio.
Refere-se que se verifica a compatibilidade do Projeto com o estabelecido na Revisão do PDM de Celorico da Beira, e com os
regimes legais aplicáveis às várias condicionantes identificadas carecendo, contudo, do parecer das respetivas entidades
responsáveis.
Comparativamente aos impactes identificados no EIA, consideramos que em fase de Projeto de Execução do Sobreequipamento
do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi identificada a mesma tipologia de impactes comparativamente ao EIA, pelo que as medidas
de minimização propostas serão as que já constam no EIA. Há a referir uma diminuição da área de interferência com a REN, decorre
da eliminação da operação de beneficiação do acesso existente, em fase de Projeto de Execução.
Atendendo a que na fase de construção poderão existir condicionalismos no que toca à circulação da via que integra a rede viária
florestal, uma vez que a configuração dos acessos será ligeiramente alterada de forma a facilitar a circulação dos veículos pesados
utilizados para transporte de equipamentos, considera-se que deverão ser repostas as condições de circulação atuais, no final da
fase de construção.

4.8.6. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOLÓGICO
Para a concretização deste estudo, procedemos à reavaliação das informações que constam na bibliografia especializada e
semiespecializada disponível para a Área de Estudo, nos relatórios dos processos de AIA que tivessem incidido no território da
mesma Área de Estudo, especialmente o já referido Estudo Prévio do EIA do Projeto do Sobreequipamento deste Parque Eólico e
o EIA lo licenciamento do Parque Eólico de Videmonte (atual Parque eólico de Serra do Ralo), a informação recolhida nos
instrumentos de gestão territorial aqui aplicáveis e nas bases de dados de gestão do Património Cultural dependentes dos serviços
da tutela do Estado Português.

Este conjunto de informações foi complementado com novos trabalhos de prospeção de campo realizados na área de incidência
mais imediata do Projeto, perspetivando a identificação de novas ocorrências de bens do Património Cultural que, devido a
diversas circunstâncias, nomeadamente dificuldades de visibilidade do solo e acesso a parcelas de terreno, pudessem ter passado
desapercebidas nos trabalhos anteriores.
Para efeitos deste relatório de conformidade, foi prospetado um corredor com largura de 100 metros, com centro nos eixos dos
diversos traçados envolvidos. Este buffer de segurança é suficientemente largo para prevenir qualquer eventual afetação física
direta sobre ocorrências já inventariadas ou a identificar nas fases subsequentes de execução do Projeto.

Mantivemos o desenho das diferentes áreas apontadas anteriormente e válidas para os trabalhos de EIA, incluindo-se
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adicionalmente o corredor mais restrito de 100 metros, a que chamámos, por comodidade operativa, Área de Prospeção do
RECAPE. Não tendo havido alterações de monta ao desenho do Projeto, as dimensões e configuração da Área de Enquadramento
e da Área de Incidência Direta não sofreram modificações, incorporando-se o conjunto de ocorrências registadas no EIA, num
total de 15.
Fruto da realização dos trabalhos de prospeção em condições mais favoráveis de visibilidade do solo, foi registada uma nova
ocorrência nas proximidades da subestação do Parque Eólico e na elevação onde se situa o v.g. São Cornélio. Esta ocorrência, com
alguma probabilidade correspondendo a vestígios muito destruídos de uma capela ou ermida medieval, não será afetada pelo
desenvolvimento do Projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico.
Todas as ocorrências foram objeto de nova apreciação de eventuais impactes em função da sua proximidade relativamente a
elementos construtivos do Projeto.
Os procedimentos de obtenção de informação relevante são definidos em duas etapas principais, tal como é norma em todas as
etapas dos EIA: pesquisa documental e trabalhos de campo. No capítulo da pesquisa documental, procedemos a uma reavaliação
das fontes para verificar se houve atualizações das informações disponíveis nos diversos instrumentos que servem de base à
consulta. Relativamente aos trabalhos de campo, procedemos da seguinte forma:
a.

Prospeção sistemática das áreas mais próximas da localização de futuras frentes de trabalho, nomeadamente:
i.

Áreas de implantação dos novos aerogeradores (áreas das plataformas dos aerogeradores e plataformas de
assentamento das gruas);

ii.

Corredores do traçado das valas de cabos (buffer de segurança de 100 metros de largura);

iii.

Corredores dos acessos a beneficiar e a construir (buffer de segurança de 100 metros de largura);

b.

Registo fotográfico das diferentes fases do trabalho, bem como de todas as ocorrências detetadas;

c.

Georreferenciação com auxílio de GPS de todas as ocorrências patrimoniais de natureza cultural detetadas;

d.

Recolha seletiva de materiais, sempre que tal fosse possível e justificado, nos locais inventariados nas AID e AII do Projeto,
com georreferenciação através de GPS.

O relatório do estudo efetuado apresenta-se na íntegra no Anexo 3 do Volume III: RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos
Técnicos.
4.8.6.1. INVENTÁRIO DE OCORRÊNCIAS DE BENS DO PATRIMÓNIO CULTURAL E REAVALIAÇÃO DE IMPACTES
O inventário de ocorrências de bens culturais foi realizado a partir das informações recolhidas em pesquisa documental e em
prospeção de campo, registando-se um conjunto de 16 ocorrências. Este inventário e as respetivas avaliações de impactes são
apresentados infra na Erro! A origem da referência não foi encontrada. e Erro! A origem da referência não foi encontrada. e nos An
exos 3 e 4 do Volume III: RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos (fichas de inventário restritas às ocorrências
intersetadas pela Área de Prospeção do RECAPE e elementos patrimoniais inventariados).
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Tabela 10: Identificação das ocorrências.

N.º

1

2

DESIGNAÇÃO

Ribeiro Pinheiro

Quinta do
Vilhagre

FREGUESIA

Casas do Soeiro

Casas do Soeiro

CONCELHO

Celorico da
Beira

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

CNS

CLASSIFICAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ZONA

REFERÊNCIAS

Endovélico; Oliveira, 1939;

Necrópole

Medieval

24555

-

40,61364

-7,39897

ZE

Rodrigues, 1979; Lobão,
Marques e Neves, 2006

Celorico da

Vestígios de

Romano e

Beira

superfície

Medieval

24554

-

40,61331

-7,40061

ZE

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Oliveira, 1939;

3

Quintã I

Vale de Azares

Celorico da
Beira

Sepultura

Medieval

3605

-

40,60839

-7,36756

ZE

Valera e Martins, 1994; ;
Lobão, Marques e Neves,
2006; Tente, 2007

4

Quintã II

Vale de Azares

5

Quintã III

Vale de Azares

6

Casa da Fonte
Arcada I

Vale de Azares

Arcada/ Solar

Vestígios de

Romano e

Beira

superfície

Medieval

Celorico da
Beira
Celorico da
Beira

Casal rústico

Necrópole

Romano e
Medieval
Medieval

24557

-

40,60814

-7,36697

ZE

24559

-

40,60723

-7,36794

ZE

19167

-

40,60122

-7,37064

ZE

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Ulysses; Edital n.º 18/2008,

Solar da Fonte
7

Celorico da

Vale de Azares

dos Amarais

Celorico da
Beira

Solar

Contemporâneo

-

IM

40,60001

-7,37157

ZE

de 22 de setembro, do
Município de Celorico da
Beira
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N.º

8

9

10

DESIGNAÇÃO

Casa da Fonte
Arcada II
Capela de Santa
Eulália
Capela do
Espírito Santo

11 Quinta do Azar I

12

Quinta do Azar
II

FREGUESIA

Vale de Azares

Vale de Azares

Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais

Vale de Azares

Vale de Azares

Capela de Nossa
13 Senhora dos

Vale de Azares

Azares
14

15

A

Ribeira II/Alto

Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais

da Devessa
Tapada dos

TIPOLOGIA

CRONOLOGIA

Celorico da

Vestígios de

Romano e

Beira

superfície

Medieval

Celorico da
Beira
Celorico da
Beira
Celorico da
Beira
Celorico da
Beira
Celorico da
Beira
Celorico da
Beira

Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais

Caixões
São Cornélio

CONCELHO

Celorico da
Beira

Vale de Azares

Celorico da
Beira

CNS

24581

CLASSIFICAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ZONA

-

40,60011

-7,37052

ZE

REFERÊNCIAS

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Valera e

Achado isolado

Medieval

8089

-

40,59939

-7,36928

ZE

Marques, 1994; Lobão,
Marques e Neves, 2006

Inscrição

Romano

19234

-

40,59715

-7,40184

ZE

Achado isolado

Romano

24583

-

40,59209

-7,37705

ZE

Sepultura

Medieval

24584

-

40,59206

-7,37697

ZE

Inscrição

Romano

24585

-

40,59115

-7,37908

ZE

Necrópole

Medieval

24588

-

40,58825

-7,41076

ZE

Necrópole

Medieval

24590

-

40,58518

-7,41212

ZE

Ermida?

Medieval

-

-

40,59453

-7,39003

AID

Endovélico

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006

Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006
Endovélico; Lobão,
Marques e Neves, 2006

—
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Tabela 11: Avaliação de impactes e medidas de minimização.
ÍNDICE

PARÂMETROS
N.º

DESIGNAÇÃO

TIPOLOGIA

ZONA
FASE

1

2

Ribeiro
Pinheiro
Quinta do
Vilhagre

TIPO

EXTENSÃO MAGNITUDE PROBABILIDADE DURAÇÃO

Necrópole

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Vestígios de superfície

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

3

Quintã I

Sepultura

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

4

Quintã II

Vestígios de superfície

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

5

Quintã III

Casal rústico

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Necrópole

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Solar

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Vestígios de superfície

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

6

Casa da Fonte
Arcada I
Solar da Fonte

7

Arcada/ Solar
dos Amarais

8

Casa da Fonte
Arcada II

DISTÂNCIAS (EM METROS)

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

IMPACTE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
AVALIAÇÃO

DE

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO

1,17

1116

916

Acesso

1,17

1142

942

Acesso

1,17

1929

1729

AG17

1,17

1960

1760

AG17

1,17

1837

1637

AG17

1,17

1464

1264

AG17

1,17

1329

1129

AG17

1,17

1477

1277

AG17

SNL MDD SOND ALT

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE MOURISCA – RELATÓRIO BASE
PÁGINA 83 DE 138
RECAPE.SPE.SERRADORALO.RB.104.01
IMP.DCT.10.01

Parque Eólico de Mourisca, S.A.

ÍNDICE

PARÂMETROS
N.º

DESIGNAÇÃO

TIPOLOGIA

ZONA
FASE

9

10

11

12

Capela de
Santa Eulália
Capela do
Espírito Santo
Quinta do
Azar I
Quinta do
Azar II

TIPO

EXTENSÃO MAGNITUDE PROBABILIDADE DURAÇÃO

Achado isolado

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Inscrição

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Achado isolado

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Sepultura

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Necrópole

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Necrópole

ZE

Construção Indireto

Nula

Nula

Ermida?

AID

Construção Indireto

Nula

Nula

Capela de
13 Nossa Senhora Inscrição
dos Azares
14

15

A

Ribeira II/Alto
da Devessa
Tapada dos
Caixões
São Cornélio

DISTÂNCIAS (EM METROS)

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

Pouco

Não

provável

aplicável

IMPACTE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
AVALIAÇÃO

DE

À AID À CONSTRUÇÃO TIPO DE CONSTRUÇÃO

1,17

1590

1390

AG17

1,17

1191

991

Vala de cabos

1,17

1359

1159

Vala de cabos

1,17

1366

1166

Vala de cabos

1,17

1221

1021

Vala de cabos

1,17

2017

1817

Vala de cabos

1,17

2266

2066

Vala de cabos

1,33

—

43

Vala de cabos

SNL MDD SOND ALT

Designação: nome atribuído à ocorrência
Tipologia: inclusão da ocorrência em grupos tipológicos específicos
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Zona: inserção da ocorrência na zonação específica da Área de Estudo (AID: área de incidência direta; AII: área de incidência indireta; ZE: zona envolvente)
Parâmetros: critérios de classificação de impactes sobre o património cultural, do menos para o mais crítico: Fase (desativação, exploração, construção), Tipo (indireto, direto), Extensão (nula, pontual, parcial, ampla, total), Magnitude
(nula, pontual, parcial, ampla, total), Probabilidade (pouco provável, provável, certa) e Duração (temporário, permanente)
Dimensão:
Impacte compatível
Impacte moderado
Impacte severo
Impacte crítico
Destruído
Medidas de minimização específicas para as ocorrências avaliadas (a aplicar na fase de construção):
SNL: sinalização e vedação da ocorrência (na sua totalidade ou na parte sujeita a maior probabilidade de afetação física potencial), utilizando-se fita ou rede de alta visibilidade, podendo ser removida quando os trabalhos na área
estejam terminados
MDD: realização de memória descritiva e documental (gráfica e fotográfica), com a finalidade de preservar para o futuro máximo de informação possível sobre as características da ocorrência, especialmente nos casos de itens de
baixo valor cultural e patrimonial que serão objeto de afetação física parcial ou total
SOND: realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico para comprovar a existência de vestígios arqueológicos ou para proceder ao salvamento através do registo de estruturas ou materiais arqueológicos que serão fisicamente
afetados
ALT: alteração ou revisão do Projeto na área de afetação (aplicável nos casos em que não é possível minimizar os impactes através de outras medidas ou que o valor cultural e patrimonial do bem impeça qualquer tipo de afetação
direta e/ou indireta [por exemplo, bens classificados ou em vias de classificação])
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Assinale-se que a maior parte das medidas apresentadas na DIA apenas terão efeito já no decorrer da fase de construção ou em
momento imediatamente anterior. No entanto, seguindo as recomendações metodológicas e procedimentais em vigor para o
nosso descritor, neste relatório de conformidade realizámos trabalhos que servem para despistar o aparecimento de novas
ocorrências em áreas de terreno antes não prospetadas ou que o foram em condições de visibilidade muito deficientes.
Os novos trabalhos de prospeção possibilitaram a identificação de um provável novo sítio arqueológico, localizado no cabeço onde
está implantado o v.g. São Cornélio. Esta identificação foi possível porque as condições de visibilidade do solo melhoraram
bastante, com diminuição substancial da densidade do coberto vegetal. Assim, o topo do cabeço apresenta-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, 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.

4.8.7. PAISAGEM
Da avaliação do layout do Projeto de Execução verificou-se que a generalidade das componentes necessárias ao
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo se mantêm semelhantes às analisadas no âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental em fase de Estudo Prévio, observando-se sobretudo alterações decorrentes da implementação definitiva das
componentes de Projeto exigidas nesta fase do Projeto.
A pormenorização da implantação do Projeto nesta fase permite-nos reavaliar os impactes decorrentes das intervenções, de modo
a verificar que os impactes previstos no EIA se mantêm ou não se agravam de forma significativa. Tendo em conta que os impactes
permanentes, associados à fase de exploração, decorrem essencialmente da intrusão visual induzida pelas duas novas estruturas,
e que estas apresentam as mesmas características visuais e permanecem nas mesmas localizações, a presente avaliação focar-seá nos impactes decorrentes das intervenções necessárias à implantação do Projeto (fase de construção).
Os acessos a construir mantêm, no geral, traçados semelhantes aos propostos inicialmente, verificando-se apenas ligeiras
alterações nos raios de curvatura e um ligeiro acréscimo na extensão total (cerca de 84 m), mas em contrapartida não se afigura
necessário beneficiar o acesso principal com início na EM553 previsto no EIA. Este encontra-se em bom estado e cumpre as
condições mínimas para a acessibilidade aos locais dos novos aerogeradores, prevendo-se apenas o eventual corte de vegetação
lateral nas bermas e taludes que condicione a passagem das componentes e elementos necessários à obra.
Os acessos propostos coincidem essencialmente com pendentes suaves a moderadas (3 a 12%) e, pontualmente, acentuadas (20
a 30%), à semelhança do que ocorria no EIA, prevendo-se que os taludes gerados na sua implementação sejam, regra geral,
contidos e de reduzida relevância visual. Nas zonas mais acentuadas implicarão necessariamente alterações mais relevantes, mas
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dado o carácter pontual e localizado destas áreas de maior vigor, considera-se que os impactes gerados não assumirão significância
se cumpridas as medidas de minimização elencadas no EIA. Na implementação dos acessos houve um cuidado em evitar a afetação
de afloramentos rochosos com relevância visual, verificando-se a interferência apenas com pequenos afloramentos, tendo sido
inclusivamente evitada a destruição de um afloramento de maior dimensão com o novo traçado. Tendo em conta o referido em
último, considera-se que o novo acesso permitiu minimizar os impactes relativamente ao proposto na fase de EIA.
As plataformas de montagem dos aerogeradores mantêm também a localização, prevendo-se apenas uma ligeira deslocação e
um aumento da área vocacionada a esta componente de Projeto. As plataformas encontram-se previstas para áreas revestidas
por giestal, verificando-se que a plataforma do aerogerador WTG17 coincide com uma zona de morfologia moderada a acentuada,
cujas pendentes alcançam os 30% na estrema norte, gerando um talude de aterro com alguma significância, e a plataforma do
aerogerador WTG18 se encontra implantada numa área de morfologia suave a moderada, com pendentes fundamentalmente
inferiores a 12%, materializando taludes nitidamente mais circunscritos. As plataformas dos aerogeradores WTG17 e WTG18
interferem, ambas com três zonas de afloramentos rochosos, todos sem grande relevância cénica ou geológica e muito frequentes
nestas cumeadas. Tendo em conta as características das áreas intervencionadas conclui-se que não será afetada vegetação com
valor cénico e ecológico, prevendo-se alterações na morfologia significativas sobretudo na estrema norte da plataforma do
aerogerador WTG17. Porém, os taludes têm uma inclinação (2/3 – v/h) que possibilita a colocação de terra vegetal e permite um
revestimento vegetal no âmbito do PRAI que dissimulará e integrará as novas superfícies geradas na paisagem envolvente, na qual
as dependentes naturais assumem inclinações semelhantes ou superiores. Acresce que as plataformas serão, após a implantação
das máquinas, recuperadas/renaturalizadas de modo a não se assumirem como áreas degradadas, permanecendo apenas os
acessos aos aerogeradores e uma circular em torno dos mesmos em "tout-venant”, apenas com a largura necessária para que um
veículo ligeiro os contorne. Considera-se assim que os impactes induzidos por este componente do Projeto assumam globalmente
reduzida magnitude e significância à semelhança do previsto no EIA.
A vala de cabos mantém o traçado previsto no EIA entre a subestação e o aerogerador WTG18, adaptando-se posteriormente às
novas plataformas e acessos, diminuindo inclusivamente a sua extensão relativamente ao previsto no EIA em cerca de 12 m. O
traçado, na generalidade adjacente aos acessos existentes e propostos, circunscreve as áreas intervencionadas, implicando
alterações na morfologia do terreno localizadas e temporárias, uma vez que as áreas afetadas serão tapadas e revestidas com
terra vegetal proveniente da decapagem, de modo a promover a rápida recuperação/regeneração da vegetação preexistente. As
valas serão escavadas em áreas cujas pendentes são essencialmente suaves a moderadas (inferiores a 12%), evitando a
destabilização e propensão a fenómenos de erosão, atravessando zonas mais acentuadas sobretudo nos troços inicial e final.
Nestes troços deverá ser prevista uma monitorização da regeneração natural da vegetação, para que, caso não se verifique o
sucesso, se preconize a aplicação de uma sementeira semelhante á proposta para as restantes áreas intervencionadas. No que se
refere à vegetação, verifica-se que as valas coincidirão sobretudo com matos dominados por giestas, vegetação sem especial valor
cénico ou ecológico e com elevado potencial de regeneração natural. Verifica-se a interferência inevitável com afloramentos
rochosos, mas que seriam de qualquer modo afetados pelas plataformas e acessos, não se prevendo a afetação de nenhum destes
elementos de carácter notável. Nas medidas cautelares do PRAI preconizadas para a fase de construção, estão previstas ações de
salvaguarda destes elementos, nomeadamente através da sua sinalização ou resguardo com vedações. Tendo em conta o
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enunciado, considera-se que os impactes gerados por este componente de Projeto mantêm a mesma magnitude e significância
prevista no EIA.
O estaleiro assume-se como a componente de Projeto que sofreu uma maior alteração relativamente ao EIA, pelo aumento
significativo da sua área, de 400 para 1 200 m2. Esta área de apoio à obra encontra-se prevista para uma área de giestal, cujas
pendentes se assumem moderadas a acentuadas (12 a 30%), implicando taludes de concordância com alguma relevância visual.
Contudo, os taludes e, posteriormente, a plataforma, serão renaturalizados, prevendo-se uma integração na paisagem envolvente,
dada a inclinação preconizada para as superfícies geradas e a presença de pendentes naturais com inclinações na envolvente.
Verifica-se uma afetação residual de afloramentos rochosos. Verifica-se também que a intrusão visual determinada por este
elemento exógeno é reduzida, uma vez que não se prevê a afetação visual de nenhum foco de observadores relevante localizado
a menos de 1 000 m, conforme se pode observar na bacia visual desta componente de Projeto ilustrada na figura seguinte. Perante
o exposto, verifica-se apenas um ligeiro acréscimo nos impactes previstos para esta área de apoio à obra, associado ao aumento
da área afetada e sobretudo à materialização de um talude com alguma relevância, mas dada a possibilidade de o integrar e
dissimular na paisagem envolvente, não se considera que os impactes estruturais e visuais se agravem de forma significativa
relativamente ao EIA.
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Figura 18: Bacia visual do estaleiro.

Da análise individualizada da implementação de cada uma das componentes de Projeto e áreas de apoio à obra, considera-se que
o layout do Projeto de Execução assegurou, na globalidade, um cumprimento das medidas da DIA. Os impactes visuais e estruturais
que adquiriram uma maior significância, ainda que não relevante, encontram-se sobretudo associados às alterações na morfologia
do terreno resultantes da implementação das componentes no terreno que não estavam ainda previstas em fase de estudo prévio.
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5. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
5.1.

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA EM FASE DE RECAPE

5.1.1 Shapefiles do layout final do projeto com todas as suas componentes do projeto e os elementos patrimoniais
inventariados.
As shapefiles do layout final do Projeto com todas as suas componentes do Projeto e os elementos patrimoniais inventariados
apresentam-se no Anexo 2 e no Anexo 3 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos, respetivamente.
5.1.2 Modelo e principais características dos aerogeradores do sobreequipamento, incluindo o tipo de luminária presente na
torre do aerogerador.
O modelo dos aerogeradores do Sobreequipamento será o V150 (4.5 MW). As principais características dos aerogeradores do
Sobreequipamento, são apresentadas no subcapítulo 3.1.1.1 Características gerais dos aerogeradores.
Relativamente ao tipo de luminária, refere-se que os aerogeradores não terão iluminação na entrada da torre, somente
balizamento aeronáutico conforme legislação vigente.
5.1.3 Cronograma da obra atualizado.
O cronograma da obra atualizado é apresentado no subcapítulo 3.3 Programação Temporal do Projeto.
5.1.4 Modelo de simulação de ruído previsto, 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 mapeamento de ruído foi realizado com recurso a um software computacional para simulação da emissão e propagação sonora
“CADNA-A” da DataKustik de eficácia comprovada e parametrizado de acordo com métodos de cálculo recomendados pela
Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 2002.
As previsões dos níveis sonoros e consequente mapa de ruído foram obtidos através de um modelo de cálculo onde foram
aplicados os métodos de cálculo definidos pelo Decreto-Lei n.º 136-A/2019, de 16 de setembro (altera o Regime de Avaliação e
Gestão do Ruído Ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996), ou seja, o método CNOSSOS-EU para o ruído industrial.
A avaliação dos níveis sonoros foi realizada nos dois recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do
Sobreequipamento.
Na figura seguinte identifica-se os recetores sensíveis avaliados.
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Figura 19: Representação dos recetores potencialmente mais expostos.

O Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo contempla a instalação de 2 aerogeradores de 4 500 kW da marca Vestas
V150-PO4-0S numa torre de 105 m de altura.
As características dos aerogeradores a instalar no Sobreequipamento do Parque Eólico são as indicadas na Tabela 2.
De acordo com a informação técnica, é garantida a inexistência de componentes tonais no ruído particular dos seus aerogeradores.
O espetro de emissão sonora do Aerogerador V150-PO4 0S, segundo as especificações da norma ISO 9613.
Tabela 12: Dados do espetro de oitavas do aerogerador modelo Vestas V150-PO4 0S.
16HZ

31,5HZ

63HZ

125HZ

250HZ

500HZ

1KHZ

2KHZ

4KHZ

8KHZ

LW A

61,0

74,6

85,4

93,7

99,2

102,1

102,3

99,9

94,8

87,1

107,6

O Parque Eólico da Serra do Ralo não possui estação metrológica e os aerogeradores não têm o Norte calibrado, assim para a
configuração do regime de ventos locais, vamos utilizar os dados enviados relativos à direção e velocidade do vento do Parque
Eólico de Prados, localizado a cerca de 3 km, desde janeiro de 2020 até junho de 2022.
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Tabela 13: Valores médios da distribuição da velocidade do vento no Parque Eólico de Prados.
VELOCIDADE DO VENTO(m/s)

% DE OCORRÊNCIA
Vento fraco V≤ 5 (m/s)

Vento médio 5<V≤ 7 (m/s)

Vento médio >7 (m/s)

Máxima

Média

Mínima

45,4

21,1

33,5

29,6

6,2

0

Tabela 14: Valores da frequência média de cada direção do vento no Parque Eólico de Prados.
N

NE

E

SE

S

SO

W

NW

13,9

10,8

31,5

6,6

6,2

9,7

10,8

10,4

O vento provém predominantemente do quadrante Este (E), com frequência anuais na ordem dos 31,5%, seguindo-se em
importância, o quadrante Norte (N) (13,9%). O quadrante Sul (S) assume os valores de frequência anual mais baixos com 6,2%.
Relativamente aos dados metrológicos da temperatura e humidade relativa foram usados os dados retirados da Climatológica da
Guarda, e já apresentados no descritor clima no Estudo de Impacte Ambiental.
Assim, no que respeita a configuração usada para caracterização do regime de ventos, foi assumido a frequência de cada
quadrante apresentada na Tabela 14.
Tabela 15: Parâmetros de cálculo utilizados na elaboração dos mapas de ruído.

GERAL

Método de Cálculo

Ruído Industrial : CNOSSOS-EU

Grau de reflexões

2.ª ordem

Absorção pelo solo

G= 0,5 (solo mediamente refletor)
a constante da informação disponibilizada no
levantamento topográfico do projeto de 1x1 m e

Altimetria

10x10m para restante área de estudo

MAPA DE RUÍDO

Malha de cálculo

5x5 metros

Altura de avaliação

4 metros

Código de cores

Diretrizes APA (2022)

Condições meteorológicas favoráveis
ASPETOS METEOROLÓGICOS

Frequência da direção do vento registada no
período de 01/ 2020 até 06/2022

Temperatura média anual

11 º C

Humidade relativa anual

77 %

A partir da configuração de modelação do ruído anterior, considerando um funcionamento permanente e constante ao longo do
dia do Sobreequipamento do Parque Eólico, foram calculados os Mapas de Ruído Particular para os descritores relevantes (Lden
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e Ln), cujos resultados se ilustram no Anexo 9 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos, e foram
estimados os níveis sonoros máximos nos recetores-alvo.
Para avaliar os impactes acústicos decorrentes do funcionamento do Sobreequipamento Parque Eólico, foi efetuada a modelação
de toda a área em estudo e foram calculados os níveis de ruído particular nos locais de medição, utilizados para a caracterização
do ruído da situação de referência.
Na tabela que se segue, apresentam-se os resultados registados na situação de referência e os calculados para a fase de
exploração, através da soma logarítimica do ruído particular aos níveis sonoros da situação de referência.
Tabela 16: Valores de LAeq, em dB (A), estimados e acréscimos de ruído do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo.
RECETOR SENSÍVEL
PERÍODO DE REFERÊNCIA

FASE
A - SOUTINHO

B – VIDE ENTRE
VINHAS

Situação de referência

38,2

35,2

Ruído particular

38,9

36,0

Fase de Exploração

41,6

38,6

Situação de referência

30,8

32,7

Ruído particular

38,9

36,0

Fase de Exploração

39,5

37,7

Situação de referência

30,7

31,4

Ruído particular

38,9

36,0

Fase de Exploração

39,5

37,3

Situação de referência

39

38

Fase de Exploração

46

44

Situação de referência

31

31

Fase de Exploração

40

37

Lden

Fase de Exploração- Situação de referência

7

6

Ln

Fase de Exploração- Situação de referência

9

6

Período Diurno
LAeq,T (dB(A))

Período do Entardecer
LAeq,T (dB(A))

Período Noturno
LAeq,T (dB(A))

Lden

Ln

Acréscimos

De acordo com os resultados apresentados, considerando a emissão sonora dos aerogeradores a funcionar continuadamente com
uma potência sonora de 107,6 dB(A), no que se refere ao critério dos Valores Limite de Exposição, se compararmos os indicadores
Lden e Ln da fase de exploração e da situação de referência, pode-se concluir que os níveis de ruído provenientes do funcionamento
do Projeto, são abaixo dos valores limite de exposição para recetores sensíveis em zonas não classificadas e também em zonas
mistas e zonas sensíveis.
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No que respeita ao Critério de Incomodidade, segundo o n.º 5 do Art.º 13.º, apenas se verifica a necessidade de avaliação deste
critério quando o valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior é superior a 45 dB(A), em qualquer dos períodos de
referência. Pelos dados anteriores, o critério de incomodidade não se aplica ao Projeto.
Assim, pode-se concluir que o impacte decorrente da fase de funcionamento do Projeto é considerado como não significativo.
5.1.5 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.
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.
5.1.6 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 da prospeção arqueológica efetuada são apresentados no Anexo 3 e Anexo 4 do Volume III –
RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
Foi realizada a prospeção sistemática ao longo de um corredor com 100 metros de largura, cujo eixo eram elementos construtivos
do projeto, incluindo as plataformas para instalação dos novos aerogeradores. Esta prospeção, tal como em todos os demais casos
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semelhantes, foi subordinada às condições de visibilidade vigentes à data, condições que incorporam variáveis tais como a
existência de barreiras físicas (vedações), campos agrícolas cultivados, densidade da cobertura arbórea e arbustiva e grau de
visibilidade direta do solo.
Refira-se que a maior parte da área de prospeção 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. No entanto, consideramos ser esta área a menos problemática em termos de potencial
afetação pelo desenvolvimento do projeto, pois o acesso a reabilitar é tão só o atual estradão de acesso ao parque eólico, com
um traçado já otimizado, quer em largura, quer em raios de curvatura, devendo receber apenas melhoramentos ao nível do
pavimento
Os novos trabalhos de prospeção possibilitaram a identificação de um provável novo sítio arqueológico, localizado no cabeço onde
está implantado o v.g. São Cornélio, identificado como ocorrência A – São Cornélio.
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.
5.1.7 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 nova avaliação de impactes patrimoniais efetuada é apresentada no Anexo 4 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01
– Anexos Técnicos.
Tal como referido na questão anterior, os novos trabalhos de prospeção possibilitaram a identificação de um provável novo sítio
arqueológico, localizado no cabeço onde está implantado o v.g. São Cornélio, 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 projeto de sobreequipamento do parque eólico. Considera-se assim, um impacte compatível.
5.1.8 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), reformulado de acordo com o Projeto de Execução e tendo em conta
as considerações constantes da presente decisão é apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) que consta do Anexo
5 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
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5.1.9 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), com a planta de condicionamentos atualizada.
O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), reformulado de acordo com o Projeto de Execução e tendo em conta
as considerações constantes da presente decisão, com planta de condicionamentos atualizada, no Plano Geral de Gestão
Ambiental (PGGA) que consta do Anexo 5 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
5.1.10. Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) reformulado.
O Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), reformulado de acordo com o Projeto de Execução e tendo em conta as considerações
constantes da presente decisão, é apresentado no Anexo 5 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
5.1.11 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.

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.

Aquando do trabalho de campo efetuado foi possível identificar apenas uma espécie de planta vascular exótica invasora
(Decreto-Lei n.º 92/2019, 10 de julho): avoadinha (Conyza bonariensis) (vide Tabela 17).
Tabela 17: Identificação e breve caracterização das espécies de plantas vasculares exóticas invasoras observadas na área de estudo.

FAMÍLIA

Asteraceae

NOME CIENTÍFICO

Conyza bonariensis

NOME COMUM

BREVE DESCRIÇÃO

HABITAT

Avoadinha

Erva anual até 60cm verde
acinzentada, de flores reunidas
em pequenas “bolinhas”
branco-sujo

Áreas urbanas, margens de vias de
comunicação e terrenos cultivados
ou baldios. Por vezes em áreas
naturais ou seminaturais
normalmente associada a eventos
de perturbação

ÉPOCA DE
FLORAÇÃO

Jun-Ago
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Foram encontrados dois núcleos de avoadinha composto por 3 e 6 indivíduos adultos (vide Figura 20Erro! A origem da referência
não foi encontrada.), respetivamente, numa área total de 40,58 m2. Na Figura 20 está representada a localização das manchas de
avoadinha identificada em campo, assim como o número de indivíduos identificado em cada uma.

Figura 20: Localização da mancha de avoadinha na área de estudo.

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 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
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5.1.12 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 do Volume III –
RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
5.1.13. Programas de monitorização do Património, caso se aplique.
Sem aplicação para os efeitos previstos no âmbito deste descritor.

5.2.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
5.2.1. FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO

5.2.1 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.
No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, 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 a 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.

De realçar que os afloramentos afetados não apresentam caraterísticas únicas que exijam a sua salvaguarda relativamente a
outros semelhantes e existentes na vizinhança.
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5.2.2 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 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.
No Anexo 6 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos, apresenta-se a implantação do Projeto na
planta de condicionamentos, tendo sido incluídas as áreas situadas até dez metros das margens das linhas de água, as áreas
dominadas por afloramentos rochosos de maiores dimensões e a envolvente destes até 10 m, bem como os dois núcleos de
avoadinha (Canyza bonariensis) – planta vascular exótica invasora, detetado durante os trabalhos de campo.
No que diz respeito às áreas dominadas por afloramentos rochosos e a envolvente destes, 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 a 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.

De realçar que os afloramentos afetados não apresentam caraterísticas únicas que exijam a sua salvaguarda relativamente a
outros semelhantes e existentes na vizinhança.
Relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas e o respetivo buffer de 50 m foram representadas na planta de
condicionamentos (vide Anexo 6 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
Os novos trabalhos de prospeção possibilitaram a identificação de um provável novo sítio arqueológico, localizado no cabeço onde
está implantado o v.g. São Cornélio, identificado como ocorrência A – São Cornélio. Esta ocorrência, com alguma probabilidade
correspondendo a vestígios muito destruídos de uma capela ou ermida medieval.
O ponto central desta ocorrência situa-se a pouco mais de 40 metros no elemento construtivo mais próximo, a vala de cabos, nas
proximidades da subestação do parque eólico. 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 . Contudo, é nossa opinião que as obras
de escavação da vala e instalação dos cabos elétricos não afetará a estrutura e que o projeto não necessitará de qualquer
alteração.
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Para esta ocorrência, 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.
5.2.3 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.
Tal como referido anteriormente, a nova ocorrência identificada (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 . Contudo, é nossa opinião que as obras 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.
5.2.4 Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados materiais impermeabilizantes.
O pavimento nos acessos e plataformas será de material de granulometria extensa ABGE, 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.
5.2.5 Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e valetas).
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 prevista terá uma extensão aproximada de 10 m, com um tubo pré-fabricado de betão colocado a uma profundidade
aproximada de 1 m, da classe IV, diâmetro interior mínimo de 400 mm. A montante coloca-se uma caixa de recolha pré-fabricada
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em betão ou realizada “in situ” com o mesmo material. A jusante haverá uma boca de saída, também pré-fabricada em betão ou
realizada “in situ” com o mesmo material.
Assim, nesta fase, contabiliza-se uma PH, totalizando cerca de 10 m.
5.2.6 As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde que
devidamente justificado.
As valetas de drenagem não serão revestidas, exceto se tal se justificar nas zonas de maior declive, por forma a evitar os efeitos
erosivos do escoamento da água em velocidade, caso em que serão revestidos em pedra da região.
5.2.7 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.
Os acessos novos a construir utilizarão na constituição do seu pavimento materiais provenientes da região com uma coloração
próxima da envolvente, devendo-se evitar materiais claros que possam refletir a luz. Além do mais, a solução técnica apresentada,
com a utilização na camada de desgaste de material de granulometria extensa, que apresenta um acabamento rugoso, constitui
já por si só, um garante de condições de fraca reflexão do pavimento.
5.2.8 A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento exterior com a
pedra local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma
pigmentação mais próxima da cor do terreno ou através de utilização de cimento branco.
As valas de drenagem não serão revestidas, exceto se tal se justificar nas zonas de maior declive, por forma a evitar os efeitos
erosivos do escoamento da água em velocidade, caso em que serão revestidas em pedra da região.
5.2.9 A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque
eólico, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado.
As redes elétricas internas do Parque são subterrâneas, constituídas por cabos isolados dispostos em valas. As valas acompanham,
na generalidade, o traçado das vias de acesso existentes, de modo a evitar a criação de novos caminhos e a passagem de máquinas
sobre o terreno natural.
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5.2.10 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.
Os aerogeradores não terão iluminação na entrada da torre, somente balizamento aeronáutico conforme legislação vigente.
5.2.11. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna, para o Sobreequipamento, de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de maio.
O Projeto de Execução do Parque Eólico prevê a balizagem aeronáutica para os aerogeradores de acordo com a Circular
Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio.

5.2.2. FASE DE CONSTRUÇÃO
PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR
5.2.12. 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. Esta deve ser distribuída a todos os
intervenientes da obra.
O promotor do Projeto compromete-se a atualizar a planta de condicionamentos sempre que se venham a ser identificados,
durante a execução da obra, elementos com estatuto de conservação e a tomar as medidas necessárias para garantir a sua
preservação.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra apresentado no Plano
Geral de Gestão Ambiental (PGGA) que consta do Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.13. 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.
A prospeção das espécies exóticas invasoras decorreu durante a fase de pré-construção, tendo-se detetado a presença de uma
espécie de planta exótica invasora na área de estudo (Conyza bonariensis). Desta forma, foi delineado um plano de Gestão e
Controlo de Espécies Exóticas, prevendo o mesmo que ao longo da fase de exploração, a gestão da vegetação deve ser efetuada
de forma continua, com arranque de novos rebentos.
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A monitorização e controlo das invasoras será anualmente. As campanhas de monitorização anual deverão ser efetuadas até já
não existir qualquer evidência de expansão ou regeneração de espécies invasoras na área de estudo. Posteriormente, deverá ser
efetuada uma campanha de monitorização de 3 em 3 anos de forma a permitir o controlo de espécies invasoras provenientes da
zona envolvente.
A campanha de amostragem deverá ser efetuada entre junho e agosto, período correspondente à floração de avoadinha.
O programa de monitorização das espécies exóticas invasoras é apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) que
consta do Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos. Esta medida foi incluída nas Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo
7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), 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) (vide
Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.14 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 Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) 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) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
O planeamento da construção deste Projeto (vide Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra no Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) 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;
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5.2.15. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o período de
tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem adotar-se
as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade
erosiva.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
O promotor do Projeto compromete-se a adotar as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com
vista à diminuição da sua capacidade erosiva, caso não seja possível programar os trabalhos de limpeza e movimentação geral de
terras ao mínimo período de tempo, e não ocorram no período seco.
5.2.16. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
No âmbito do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo, foi dimensionado o sistema de
drenagem de forma a garantir a manutenção do escoamento natural e ajustado às condições topográficas do local.
Ao longo dos acessos estudou-se e projetou-se, quer a drenagem transversal, quer a drenagem longitudinal. A primeira permitirá
dar continuidade às linhas de água existentes e será constituída principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem
longitudinal terá por finalidade conduzir as águas da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as respetivas linhas de
água, sendo fundamentalmente constituída por valetas não revestidas.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.17. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
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O promotor compromete-se 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.
5.2.18 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoaRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.19 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.20 O estaleiro do projeto deve ser localizado num local a definir e cumprindo sempre o disposto na planta de
condicionamentos, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar
movimentações de terras e abertura de acessos.
A localização do estaleiro cumpre com o disposto na planta de condicionamentos, privilegiando locais de declive reduzido e com
acesso próximo, minimizando movimentações de terra e abertura de acessos, evitando a ocupação de áreas de domínio hídrico,
áreas de leito de cheia, áreas de risco de erosão ou sensíveis do ponto de vista geotécnico e perímetros de proteção de captações
(vide Anexo 6 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.21 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.
O promotor do Projeto compromete-se a que o estaleiro seja organizado nas áreas apresentadas nas condições da medida 5.2.21.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.22 A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de
substâncias poluentes.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.23. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do parque eólico.
Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.24. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente acondicionados de
forma a evitar contaminações do solo.
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Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.25. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de aspersão
nas áreas de circulação.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.26 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.27. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.28. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.29. 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).
A formação inicial dos trabalhadores em obra, incluirá a apresentação das medidas de minimização aplicáveis e procedimentos
ambientais a ter em obra.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.30. 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.
O promotor do Projeto compromete-se a informar previamente à construção e instalação do Projeto, as entidades responsáveis
pela utilização do espaço aéreo, nomeadamente o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e Gabinete de Proteção Civil da
Câmara Municipal de Celorico da Beira.
5.2.31. 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.
O promotor compromete-se a comunicar previamente à Força Aérea e à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) o início da
instalação dos aerogeradores, fazendo incluir todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades.
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5.2.32. 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.
O promotor do Projeto assegura a implementação desta medida através da distribuição de folhetos com caracterização da
intervenção e canal de comunicação, pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia, abrangidas pela implementação do Projeto.
5.2.33. 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.
O promotor do Projeto compromete-se a criar e implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, e respetiva elaboração de relatório relativo à receção e processamento das
reclamações e pedidos de informação recebidos.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.34. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e
escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de
conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, área de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes e áreas
a afetar pelos trabalhos de implantação dos aerogeradores. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras).
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada através da aplicação
do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.35. 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.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada através da aplicação
do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.36. Deverá proceder-se à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na
fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os
arranjos paisagísticos.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada através da aplicação
do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.37. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que impliquem
movimentações dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação de cabos elétricos (desmatações, remoção e
revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo,
terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiro, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de
construção. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer
em simultâneo, deve ser garantido o acompanhamento de todas as frentes.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada através da aplicação
do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
Foi ainda incluída a medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
A Equipa de Acompanhamento Arqueológico deve ser informada atempadamente pelo empreiteiro sobre as ações previstas
relacionadas com movimentações de terra, de modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico, de forma a
salvaguardar as ocorrências.
5.2.38. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de
minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais
serão apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes
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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.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através
da implementação do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.39. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo
obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de
medidas de minimização a implementar sob a forma de um relatório preliminar.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através
da implementação do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.40. 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.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através
da implementação do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.41. 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.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através
da implementação do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.42. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do Património Cultural.
Esta medida consta do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), nas
Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e será verificada a sua execução através
da implementação do mesmo (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
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DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
5.2.43. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas
adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser
desmatadas ou decapadas. Neste último caso, deverão, contudo, ser descompactadas no final da obra e no âmbito da
execução do PRAI.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.44. As ações de desmatação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do solo.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.45. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.46. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra.
No âmbito da aplicação desta medida, importa referir que no início dos trabalhos, será realizada uma visita à obra, conjunta com
o empreiteiro, com o objetivo de identificar e sinalizar todas espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da
obra e que devem ser preservadas.
De salientar que em redor de cada aerogerador será estabelecida uma faixa de gestão de combustível, em cumprimento com a
legislação de defesa da floresta contra incêndios.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.47 A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, ou
a partir do acesso adjacente, de forma a que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto
de forma a também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 ado Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.48 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem tomadas as
devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.49. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e
depositada em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2
m de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem
drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.50 A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda a
profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser
realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em função do perfil
existente nas diferentes áreas sujeitas a intervenção.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.51. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.52. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.53 O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada ou
devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES
5.2.54. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.
Todo o betão a aplicar em obra será betão pronto proveniente de uma central da região, a selecionar futuramente.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
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verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.55 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.56. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos
resíduos resultantes da obra.
No Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos é apresentado o Plano de Gestão de Resíduos,
presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA). Este Plano, que será aplicado na fase de construção, será igualmente
integrado no caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do
Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.57. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente direta ou
indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.58. Garantir que eventuais efluentes produzidos no estaleiro têm tratamento e destino final adequado.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.59. Garantir a estanquicidade da fossa de retenção de efluentes domésticos, com origem nas instalações sanitárias do
posto de corte, e da respetiva rede de drenagem a executar.
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Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.60. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.61. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.62. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.63 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
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através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.64 Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.65 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.66. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.67. Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das betoneiras.
Estas bacias devem ser relocalizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade
das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
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através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.68. 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.
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental
(PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE. SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos), e será verificada a sua execução
através do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).

ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES
5.2.69. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.70 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.71. 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.
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Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.72. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).

FASE FINAL DA EXECUÇÃO DA OBRA
5.2.73. 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.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.74. Proceder à recuperação de todas as áreas intervencionadas durante a fase de construção.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico a Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será verificada
a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, presente no Plano Geral de Gestão
Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
5.2.75. Efetuar a reparação das estradas e caminhos pré-existentes caso estes tenham ficado danificados em resultado da
circulação das viaturas pesadas afetas à obra.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do
Parque Eólico da Serra do Ralo (vide Anexo 7 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra presente no Plano Geral
de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).

RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DA SERRA DO RALO – RELATÓRIO BASE
PÁGINA 119 DE 138
RECAPE.SPE.SERRADORALO.RB.104.01
IMP.DCT.10.01

Parque Eólico da Serra do Ralo, S.A.

5.2.3. FASE DE EXPLORAÇÃO
5.2.76 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA e informará a Autoridade
de AIA das datas previstas para as intervenções/substituições de grandes componentes do Projeto, que requeiram intervenção de
grua, enviando no final da intervenção um relatório que incluirá um registo fotográfico detalhado, onde se demonstrará o
cumprimento das medidas de minimização e a reposição das condições tão próximas quanto possível das anteriores à própria
intervenção.
5.2.77. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.78. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.79. 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), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e
cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
O promotor do Projeto, ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA, e sempre que os trabalhos
se realizem em áreas anteriormente não intervencionadas.
5.2.80. 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.
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A iluminação das estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo está limitada à balizagem aeronáutica, em
conformidade com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, e em cumprimento com a Medida de Minimização
n.º 11 da DIA.
5.2.81. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.82. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos
para os operadores de gestão de resíduos.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.83. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.84. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.85. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.86. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, devem
ser efetuadas as correções necessárias.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.87. 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.
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O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
5.2.88. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.

5.2.4. FASE DE DESATIVAÇÃO
5.2.89. 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.
O promotor do Projeto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA.
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5.3.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), que deve ter em conta os
aspetos a seguir mencionados.
Este plano deve apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral e ser
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem.
Deve ainda ser tido em consideração que, para a 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 mas também a sua envolvente.
Todas as medidas referidas anteriormente foram incluídas no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), presente
no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) (vide Anexo 5 do Volume III - RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos).
Na elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, será 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 far-se-á 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 mas também a sua
envolvente.

5.4.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS

No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), que deve seguir as seguintes
orientações:
a)

Ser apresentado como documento autónomo;

b) Não deve incluir informação como descrições de ações e ações que não se adequam ao objetivo específico do plano,
dado que a sua implementação se materializa após a conclusão das intervenções;
c)

Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística diferenciadas em função das
diferentes áreas intervencionadas, diretamente ou indiretamente;

d) A sequência de cada ação, ou medida, deve ser exposta de forma clara;
e) As áreas objeto de recuperação e integração devem ser cartografadas e a cada uma delas deve corresponder as
medidas/ações previstas executar com vista ao cumprimento dos referidos objetivos;
f)

Deve constar um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a fase de garantia
e sequente fase de exploração.
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As exigências técnicas acima indicadas foram tidas em consideração no desenvolvimento do Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas, presente no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA), que se apresenta no Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos. A verificação da sua execução será assegurada através da implementação
do Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra, incluído no PGGA (vide Anexo 5 do Volume III RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos) para as atividades relativas à fase de construção e, posteriormente, do
Programa de Flora e Vegetação, que prevê o acompanhamento da recuperação paisagística durante os primeiros anos da fase de
exploração.
De acordo com o exposto, na fase de exploração, o promotor do Projeto compromete-se a fazer verificações periódicas ao estado
de regeneração da vegetação das zonas intervencionadas, objeto de recuperação no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas, durante pelos menos dois anos e, caso passado um ano após o término da obra se venha a verificar a não
recuperação da área de intervenção ou de determinadas áreas, será preconizada a aplicação da sementeira indicada no PRAI.

5.5.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Os Planos de Monitorização foram desenvolvidos e apresentados no RECAPE, considerando a proposta apresentada no EIA.

5.5.1. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO FLORA E VEGETAÇÃO
Este programa deve incluir a dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de
10 de julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em fase de exploração na dispersão daquelas espécies.
O programa de monitorização flora e vegetação, assim como, o plano de gestão e controlo e o programa de monitorização das
espécies exóticas invasoras é apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) no Anexo 5 do Volume III –
RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.

5.5.2. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS
Neste programa devem ser desenvolvidos os aspetos a seguir mencionados:
•

O efeito de exclusão nas comunidades de aves e quirópteros causados pelo projeto em fase de exploração;

•

A mortalidade de aves e quirópteros relacionada com o funcionamento dos aerogeradores;

Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de amostragem que permita obter informação
com resolução adequada à escala do projeto.
A cada um dos programas de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato vetorial (tipo: DXF, DWG
ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos).
O programa de monitorização da avifauna e quirópteros apresentado no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA) no Anexo 5 do
Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
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O relatório de monitorização direcionado para as comunidades de aves e quirópteros, referente à fase anterior à construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Serra do Ralo foi apresentado à CA no dia 24 de fevereiro de 2022.
A cada relatório de monitorização é anexado ficheiro com informação em formato vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a
localização dos locais de amostragem (pontos, linhas ou polígonos).

5.5.3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE HUMANA – INFRASSONS E O RUÍDO DE BAIXA FREQUÊNCIA
Deve ser considerada a proposta apresentada no EIA, adaptada ao projeto der execução que vier a ser desenvolvido.
O programa de monitorização da saúde humana – infrassons e o ruído de baixa frequência apresentado no Plano Geral de Gestão
Ambiental (PGGA) no Anexo 5 do Volume III – RECAPE.SPE.SerradoRalo.AT.104.01 – Anexos Técnicos.
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6. LACUNAS DE CONHECIMENTO
Na Área de Estudo deste Projeto foram identificadas 16 ocorrências, todas merecedoras de avaliação com impacte compatível. As
condições de visibilidade e acesso para a realização do trabalho de campo não foram as mais adequadas, devido, sobretudo, a
uma cobertura arbustiva e herbácea normalmente bastante densa. No entanto, registámos uma melhoria considerável dessas
condições relativamente à fase de Estudo Prévio do EIA, porque a vegetação se apresentava com menor índice de
desenvolvimento e maturação e algumas áreas tinha sofrido limpeza, nomeadamente as mais próximas da subestação do Parque
Eólico. Este facto possibilitou a identificação de ruínas de uma construção de planta retangular junto do v.g. São Cornélio.
Em suma, devemos manter a recomendação da necessidade de realização de ações de prospeção prévia de todas as áreas que
vierem a ser afetadas por atividades que alterem a superfície do terreno, incluindo os trabalhos de desmatação, e a manutenção
do acompanhamento arqueológico presencial enquanto se mantiverem atividades que sejam potenciadores de danificação ou
destruição de elementos patrimoniais conhecidos ou ainda não identificados.
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7. CONCLUSÕES
Pretendeu-se com o presente documento demonstrar a conformidade do Projeto de Execução do Sobreequipamento do Parque
Eólico da Serra do Ralo, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) referente ao Projeto em fase de Estudo Prévio, dando assim
cumprimento à legislação nacional de Avaliação de Impacte Ambiental.
Durante a presente fase de Projeto de Execução houve alterações em alguns componentes do Projeto, com base nas
condicionantes da DIA e também devido a condições exigidas pelo fabricante dos aerogeradores.
Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio Projeto e com a sistematização das que se aplicam
à fase de construção e de exploração, considera-se haver garantia de uma significativa minimização de impactes.
São igualmente propostos Planos de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), Plano de Acompanhamento Ambiental da
Obra (PAAO), no qual se inclui o acompanhamento arqueológico da obra, assim como Planos de Monitorização para a Flora e
Vegetação, Avifauna e Quirópteros e Plano de monitorização a saúde humana – Infrassons e o Ruído de Baixa Frequência. Estes
planos permitem a verificação do cumprimento e eficácia das medidas propostas, assim como assegurar que as mesmas permitem
reduzir os impactes identificados.
Considera-se assim que o presente documento demonstra a conformidade do Projeto de Execução com as condições estabelecidas
na DIA.
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