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Exmo. Senhor 
Dr. João Bezerra da Silva 
Chefe do Gabinete da Ministra Adjunta 
e dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 
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Assunto: Pergunta n.º 878/XV/1.ª (BE), de 17 de novembro 2022 

 

Encarrega-me o Senhor Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sequência 

da Pergunta n.º 878/XV/1.ª de 17 de novembro de 2022, apresentada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que versa 

sobre a preservação de arte rupestre na Serra de Santa Comba, de prestar os 

seguintes esclarecimentos: 

 

Encontra-se em vigor a Declaração de Impacto Ambiental (DIA) de 2017, 

prorrogada a 27/01/2021, cujas disposições refletem o parecer final da 

Comissão de Avaliação, após fase de consulta pública, que decorreu entre 04/10 

e 02/11 de 2016, sem registo de pronúncias sobre o Património Cultural. Foram 

transpostas para este documento todas as medidas de minimização em relação 

ao património arqueológico elencadas daquele Parecer, para integrarem o 

Caderno de Encargos da Obra, salvaguardando-se deste modo a devida 

preservação e valorização do património arqueológico em causa. No entanto, 

até à presente data, ainda não foi submetido, junto da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), qualquer pedido de autorização para a realização 

de trabalhos arqueológicos (PATA) enquadrando as medidas de minimização ou 

de compensação previstas na DIA, nomeadamente no que diz respeito à 

investigação, salvaguarda e valorização, a serem implementadas pelo promotor 

do projeto. Assim como ainda não foram apresentados junto da DGPC quaisquer 

resultados científicos do Projeto de Investigação Plurianual de Arqueologia 

(PIPA) aprovado em 2022, com as evidências dos resultados dos trabalhos.  
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É de referir que “O Relatório sobre o Descritor Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnológico do Estudo de Incidências Ambientais do Parque 

Eólico de Mirandela”, elaborado em 2013 (com uma versão de projeto de 13 

aerogeradores), teve aprovação condicionada pela DGPC a 17/04/2014, e 

refere que “a construção do Parque Eólico de Mirandela é compatível com o 

rico e vasto património construído existente na cumeada da Serra de Passos, 

desde de que cumpridas as medidas de minimização, proteção, estudo e 

valorização propostas neste descritor”; acrescenta ainda esse Relatório que, 

quanto ao “caso do conjunto de pinturas rupestres pré-históricas, a 

concretização do projeto eólico pode mesmo revelar-se uma hipótese única 

de proporcionar meios para o estudo deste valioso património arqueológico, 

sensível e em perigo de preservação”. 

 

Por último, importa referir que o projeto do Parque Eólico não abrange as 

áreas dos Abrigos Rupestres do Regato das Bouças, classificados como Imóvel 

de Interesse Público e respetiva ZEP (Decreto nº 26-A/92 de 01/06 e Portaria 

nº 125/93 de 04/02), bem como o conjunto de Sítios Arqueológicos da Serra 

de Santa Comba (Serra de Passos), em vias de classificação (Anúncio nº 

104/2014 de 02/05). 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Chefe do Gabinete, 

 

 

Vasco Casimiro 
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