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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO Dp TERRITÓRIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

PROJECTO "PARQUE EÓLlCO DO BARÃO DE SÃO JOÃO"

Estudo Prévio

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto "Parque Eólico de Barão de São João", em

fase de estudo prévio, emito declaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada:

a. À garantia da não interferência do projecto com o feixe hertziano da Estação de Radar n.o 1

-Ponta da Alheta, e à obtenção das eventuais autorizações daí decorrentes,

b. À compatibilização com a disciplina respeitante ao ordenamento do território constante dos

instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente os descritos no Parecer Final da

Comissão de Avaliação;

c. Ao cumprimento, das condicionantes, medidas de minimização e compensação, planos de

acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, e à apresentação dos estudos

complementares mencionados em anexo à presente DIA.

2. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e as medidas de minimização deverão ser incluídas

no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,

para efeitos da construção do Projecto.

3. Considerando a complexidade do projécto e o interesse público associado à preservação dos aspectos

ambientais previsto na DIA, a insuficiência de alguns dos dados apresentados pelo promotor, em especial

no tocante à salvaguarda das espécies de fauna e habitats, considera-se indispensável que para a emissão

de uma DIA favorável condicionada que a apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta

DIA deva ser efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 28.0 do Decreto-

Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão, pela .entidade competente, da autorização do

Projecto de Execução..

4. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à

Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues à Autoridade de AIA, bem como os relatórios

do acompanhamento ambiental da obra.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

5. Relativamente aos impactes na avifauna, caso se verifique uma elevada mortalidade provocada pela

existência do Parque Eólico, claramente superior à que é expectável neste momento, 1erão que ser

adoptadas todas as medidas necessárias para a sua diminuição, podendo no limite o Parque Eólico ser

encerrado.

19 de Agosto de 2005,

o Secretário de Estado do Ambiente

~/Uú-õ-t:A SJ .~
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

No uso das delegações de competências. despacho n.o 16162/2005 (2.8 série).
publicado no Diário da República de 25/07/2005)

Anexo: Medidas de Minimização e Programas de Monitorização

2



Se; ~.. ~~I?-Ot-~./.

~~. ~i? t7e qo

~q~~~o'o ~
4lJJ&~éI

~Q~'/e

, -,
MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

ANEXO ÀDIA

"Parque Eólico de Barão de São João"

(Estudo Prévio)

1 o Parque Eólico e a Linha Eléctrica não devem incidir ou colidir com o Perímetro Florestal do Barão de
São João.

LOCALIZAÇÃO DOS AEROGERADORES

,2. O aerogeradQr n.o 7 e respectiva plataforma não deve interferir com a linha de água adjacente.

3. Os aerogeradores não podem interferir com o Feixe Hertziano da Força Aérea, nomeadamente os
aerogeradores identificados pela Comissão de Avaliação n,o 19, n.o 20 e n,o 22, mas 'devendo
garantir-se esta condição para a totalidade dos aerogeradores,

4, Os aerogeradores não podem interferir com o alinhamento visual entre os marcos geodésicos, como
seja ocaso dos aerogeradores n,o 5 e n.o 19,

5.

Afastar o aerogerador n.o 25 do Marco Geodésico de Relvas, de modo a permitir a visibilidade aos
demais sinais das direcções constantes das minutas de triangulação.

EXPLORAÇÃO DO PARQUE EÓLlCO

6. Os aerogeradores do Parque Eólico terão de ser imobilizados durante o período de migração outonal
(entre 15 de Agosto e 30 de Novembro) de acordo com os seguintes critérios:

Número de aves planadoras migradoras superior aiO

Os aerogeradores deverão parar de funcionar sempre que o número total de aves planadoras migradoras
detectadas na área do Parque ou observadas no perímetro de segurança movimentando-se em direcção ao
Parque num determinado dia exceda as 10.

Bandos de aves planadoras migradoras

Os aerogeradores deverão parar de funcionar sempre que se avistem bandos de aves planadoras
migradoras na área do Parque ou no perímetro de segurança movimentando-se em direcção ao Parque.

Aves com estatuto de conservação muito elevado

Os aerogeradores deverão parar de funcionar sempre que se avistem na área do Parque ou no perímetro
de segurança movimentando-se em direcção ao Parque qualquer indivíduo de uma espécie planadora
migradora com estatuto de conservação muito elevado. Esta definição engloba as seguintes espécies:
cegonha-preta Ciconia nigra, águia-imperial-ibérica Aqulla adalberti, águia-real Aquila chysaetos, abutre-
preto Aegypius monachus, águia-pesqueira Pandion haliaetus, peneireiro-das-torres Falto naumanni.
Engloba também os indivíduos de águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus que não pertencerem ao território
existente na área do Parque.
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A implementação dos critérios acima definidos ficará a cargo da equipa de monitorização no terreno e dos
proprietários do Parque. Para além dos períodos de paragem decorrentes dos critérios acima definidos,
tentar-se-á reduzir o risco de colisão de aves planadoras migradoras ao mínimo possível. Para tal, existirá a
recomendação para se proceder à paragem de um ou mais conjuntos de aerogeradores em situações em
que se verifiquem comportamentos de risco que aumentem significativamente a probabilidade de colisão e
nas quais esta verificação ocorra em tempo útil de se evitar o impacte.

O número de noras de paragem dos aerogeradores não ficará definido a priori, ficando dependente da
verificação diária dos critérios acima definidos. Após a paragem dos aerogeradores por verificação desses
critérios, caberá à equipa de monitorização no terreno avaliar a probabilidade da manutenção dos
movimentos migratórios (econsequentemente dos riscos de colisão) durante o resto do dia. Esta avaliação
poderá determinar, no máximo, a paragem dos aerogeradores durante todo o período diurno desse dia.
Essa avaliação poderá igualmente determinar o recomeço do funcionamento de todos ou de parte dos
aerogeradores, quando se considerar que os critérios que levaram à paragem dos aerogeradores não se
repetirão durante um período de tempo relativamente longo. Neste caso, caberá à equipa de monitorização
no terreno avaliar se os movimentos migratórios que determinam os critérios de paragem se tornam a
repetir durante o dia, tornando novamente necessária a paragem dos aerogeradores.

Um resumo diário contendo toda a informação relativa às espécies e ao número de indivíduos de aves
planadoras migradoras detectado, ao período de funcionamento e de paragem dos aerogeradores e aos
critérios que determinaram as paragens será enviado em formato digital (por correio electrónico) ao ICN..

LINHA ELÉCTRICA

7 Não interferir como Plano de Urbanização do Morgado do Reguengo.

8.

9.

Afastar a Linha Eléctrica do núcleo de povoamento disperso a estruturar designado por Arão, da
localidade de Bensafrim e na zona de casario de Colinas Verdes, evitando a sua sobrepassagem.

Analisar a possibilidade do traçado não inviabilizar uma potencial área de exploração de calcários
industriais, identificada pelo INETI.

10. Ter em conta as limitações aeronáuticas associadas à proximidade do Aeródromo de Portimão e o
cumprimento, em todo o seu traçado, do disposto na "Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de
Maio.

1

2

Consultar as entidades a que competem as matérias de servidões existentes na área de estudo,
nomeadamente Instituto Geográfico Português, Direcção Regional de Agricultura do Algarve, Comissão
Regional da Reserva Agrícola do Algarve, ANA -Aeroportos de Portugal, SA, entidades gestoras dos
meios afectos ao combate a incêndios florestais, Força Aérea Portuguesa, Autoridade Nacional de
Comunicações e Instituto Nacional de Aviação Civil (zonas de protecção ao aeródromo da Penina),
aquando da elaboração do projecto de execução do Parque Eólico e da Linha Eléctrica.

Analisar a possibilidade do traçado da Linha Eléctrlca se desenvolver na maior extensão possível dentro
do canal identificado como de protecção de passagem de linhas eléctricas de alta tensão, de modo a
evitar a afectação das Áreas de Aptidão Turística (MT) definidas no PDM de Portimão.

3. Apresentar um traçado definitivo da Linha Eléctrica de interligação, tendo em conta as medidas de
minimização e condicionantes apresentadas no parecer da Comissão de Avaliação (CA) e expressas na
presente DIA, devendo ser apresentado, nos troços que a Linha Eléctrica sai do corredor avaliado, um
estudo com identificação e avaliação dos impactes ambientais mais significativos e respectivas medidas
de minimização a aplicar.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORJ)ENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOL VIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Devem ser consideradas as medidas de minimização (excepto as medidas relativas a acabamentos da
obra) incluídas na publicação do Instituto do Ambiente "A Energia Eólica e o Ambiente" de Fevereiro de
2002, (excepto as medidas relativas a acabamentos da obra) disponível em www.iambiente.pt, e as
med'idas a seguir discriminadas.

FASE DE CONSTRUÇÃO

Parque Eólico

1. Colocar balizagem aeronáutica nos aerogeradores 1, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 22 e 25 de acordo com
o disposto na "Circular de Informação Aeronáutica 10103 de 6 de Maio".

2. Estabelecer um programa de monitorização e de manutenção da balizagem, devendo ser comunicado à
ANA -Aeroportos de Portugal, SA, qualquer alteração verificada, mesmo que apenas temporária.

3. Se possível, a coloração das balizagens deve ser obtida no processo de fabrico, sendo incluída na
pigmentação do material de fundição.

4. Comunicar à ANA -Aeroportos de Portugal, SA, com quinze dias de antecedência, o início da fase de
construção, incluindo as coordenadas e a altitude da base de cada aerogerador.

5. Não realizar obras de construção do Parque Eólico durante a época de migração outonal.

6. As obras de intervenções mais significativas (eventual uso de explosivos e abertura de acessos nos
locais mais inacessíveis) devem decorrer fora do período reprodutor das espécies mais sensíveis.

7. Informar a população das localidades mais próximas aos locais das obras acerca das acções de
construção, bem como da respectiva calendarização, devido à passagem dos veículos de transporte
das torres, aerogeradores e outros equipamentos de grandes dimensões.

8. As operações de construção e manutenção do Parque Eólico deverão contemplar um plano de
segurança que inclua o risco de incêndio.

Estaleiro

9, Localizar o estaleiro da obra, bem como as eventuais áreas de depósito temporário de terras e
materiais:

-de modo a evitar a ocupação de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis;, .
-por forma a não ser necessário o corte de vegetação arbórea;

-afastado dos limites da Mata Nacional de Barão de São João;

-em áreas ocupadas por unidades florísticas de baixo valor conservacionista,

10. Providenciar o armazenamento dos resíduos no estaleiro em locais diferenciados, em função da sua
tipologia, os quais devem ser delimitados e identificados. Os óleos usados e outros resíduos perigosos
não podem ser misturados com resíduos de natureza distinta. O local de armazenamento deve:

-ser impermeabilizado e coberto;

ser em locais de fácil acesso para trasfega de resíduos.
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11. Efectuar as operações de abastecimento de combustível e manutenção de equipamento em área
impermeabilizada. Essa área deve estar dotada de um sistema de recolha e tratamento de efluentes.

1Z. Efectuar o armazenamento temporário dos resíduos em obra em local próprio, fora de áreas de REN
e/ou RAN, evitando, na medida do possível, outras áreas sensíveis do ponto de vista ambiental.

13. Implementar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, no qual se proceda à identificação e
classificação dos resíduos, 'em conformidade com o Lista Europeia de Resíduos, e onde se estabe)eçam
objectivos e afectem tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.

Acessos e Transporte de Materiais

14. Efectuar o transporte de terras e outros materiais susceptíveis de sofrer arrastamento pelo vento em
camiões de caixa fechada ou alternativamente transportados em transportes de caixa aberta, mas
devidamente cobertos.

15. Utilizar unicamente os acessos existentes, os quais devem ser correctamente assinalados e com
indicações de redução de velocidade.

16. Delimitar umaiaixa física de protecção de aproximadamente 5 m, a partir do eixo da via, para cada lado
dos acessos, fora da qual não será permitida qualquer intervenção incluindo a circulação de veículos e

pessoas.

17. Construir passagens hidráulicas no atravessamento de linhas de águas pelos acessos a construir

Desmatação e Movimentação de Terras

18. Durante os períodos de maior pluviosidade, reduzir as movimentações de terras e a exposição do solo
desprovido de vegetação.

19. Não utilizar a terra vegetal decapada das zonas de Acácia.

20. Caso se torne necessário efectuar desmontes de terras utilizando cargas de fogo detonantes, estas
deverão ser invariavelmente antecipadas, para que seja possível informar as autoridades competentes e
as populações residentes na envolvente do local.

21. A desmatação e o corte de árvores deverá ser reduzido ao mínimo indispensável quer para efeitos da
cqnstrução do Parque Eólico, da instalação de estaleiros e outras estruturas de apoio à execução dos
trabalhos.

22. Na operação de enchimento das sapatas, deve ser utilizado de betão pronto. Caso a utilização de betão
pronto se revele impraticável, recomenda-se a adopção de menores alturas de queda compatíveis com
as condições de operação para a descarga de materiais de construção (especialmente pulverulentos ou
de tipo particulado. nomeadamente cimento, areia e britas), não esquecendo que as condições de vento
no local contribuem, acentuadamente para um elevado potencial de dispersão e arrastamento de

partículas.

Final da Obra

23. Proceder, na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro, à remoção de todas as
construções e estruturas temporárias, de todo o material excedente e à recuperação paisagística das

zonas ocupadas.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Linha Eléctrica

24. No troço da linha eléctrica que se desenvolve no Sítio Costa Sudoeste (Rede Natura 2000) devem ser
colocados dispositivos ovais para sinalização da linha Eléctrica de cor laranja e branca alternados,
colocados de 6 em 6 metros no cabo de guarda e nos condutores. De igu~1 forma devem utilizar-se
"salva-pássaros" (Plastic Bird Flight Diverters) helicoidais com igual espaçamento.

25. Os seccionadores devem ser verticais (diminuindo a prc;>babilidade de electrocussão de espécies de
grande porte), mantendo-se os poisos altos e isoladospa;ra proteger espécies de pequeno porte.

26. Evitar a implantação dos postes nos espaços de "Uso Exclusivamente Agrícola integrados na Reserva

Agrícola Nacional".

27. As obras mais significativas (designadamente abertura de acessos nos locais mais inacessfveis)

deverão decorrer fora do período reprodutor.

28. A desmatação e o corte de árvores deverá ser reduzido ao mfnimo indispensável.

29. As movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário, preservando a

vegetação existente no local.

30. Nas áreas de RAN afectadas:

utilizar os acessos existentes;
-recuperar os acessos criados e a área envolvente aos apoios, descompactando solos e removendo

quaisquer materiais inertes;
-implantar, sempre que possível, os apoios fora dos terrenos arborizados, por forma a reduzir ao

mínimo o corte de árvores.

31. Utilizar sempre que possível acessos existentes. Nas zonas sem acesso, evitar atravessar áreas

ocupadas por medronheiros, sobreiros e de cultivo.

FASE DE EXPLORAÇÃO

Parque Eólico

32. Não devem ser efectuadas operações de limpeza da vegetação, exceptuando situações pontuais de
manutenção dos aerogeradores que a Isso obriguem, e nos casos de presença de acácia.

FASE DE DESACTIV AÇÃO

33. As obras de intervenções mais significativas (eventual uso de explosivos e abertura de acessos nos

locais mais inacessíveis) devem decorrer fora do período reprodutor.

34. Descompactar os solos e restaurar a vegetação no local de implantação do Parq'ue Eólico e Linha

Eléctrica.

35. Durante a fase de desmontagem, dever-se-á evitar a utilização de gruas de lagarta na desmontagem
dos aerogeradores, dado gue este tipo de equipamento pode danificar gravemente as zonas que

atravessa.

36. Considerando o risco de incêndio, deverão ser tomadas as devidas precauções durante as obras de
desactivação e serão privilegiadas as espécies resistent~s ao fogo nos trabalhos de reflorestação.

37. Recuperar os acessos criados e os locais de implantação dos postes em solos agrícolas,
descompactando os solos e removendo quaisquer materiais inertes.

7
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38. Repor as áreas intervencionadas aos usos anteriores, repondo a sua morfologia e ocupação através de
reflorestação com espécies adequadas à região. Esta operação deverá ser analisada através do
projecto de recuperação da área, ponderando as mais valias que poderão advir da manutenção de
alguns acessos, em termos de infraestrutura florestal e melhoria das condições de combate a incêndios.

39. Renaturalização das áreas afectadas, de acordo com as restantes medidas preconizadas.

MEDIDAS DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

40. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, de forma a colmatar as lacunas deconhecimento. .

41. Efectuar a prospecção sistemática das áreas a afectar pelo projecto, áreas a afectar no decurso da obra
e ainda as correspondentes ao restabelecimento da rede viária, à construção e/ou melhoria dos acessos
à obra, aos estaleiros, aos locais de empréstimo e depósito de terras e das centrais de betumin.osos. As
áreas não prospectadas por desconhecimento da sua localização e respectiva implantação cartográfica
deverão ser indicadas no relatório.

42. Efectuar sondagens de diagnóstico caso não seja possível determinar a importância científica e
patrimonial das ocorrências então identificadas.

43. Os trabalhos não deverão ser iniciados sem que antes se garanta que as estruturas estão balizadas de
'forma bem visível, interditando deste modo a passagem de máquinas e pessoal afecto à obra.

44. Sinalizar e vedar todas as ocorrências patrimoniais a menos de 100 m da obra, afim de evitar a
passagem de maquinaria e p~ssoal afecto à obra.

45. Relocalizar os sítios Lagarinho (7), Menir do Monte Sobrosa (11) e Calçada do Monte Carneiro (14). No
caso da relocalização dos sítios Lagarinho (7), Menir do Monte Sobrosa (11) e Calçada do Monte
Garneiro (14), deverão os mesmos ser alvo de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva.

46. Realizar reconhecimento de campo, com a equipa projectista, da localização dos apoios da Linha
Eléctrica e das ocorrências patrimoniais identificadas nas fases de avaliação para apoio à elaboração da
planta de condicionantes do Caderno de Encargos da obra.

47. Afastar a Linha Eléctrica das ocorrências Patrimoniais mencionadas na caracteriz~ção da situação
actual.

48. Realizar o levantamento pormenorizado das ocorrências patrimoniais Nora (6), Menir do Monte da
Sabrosa (10) e Habitat das Colinas Verdes (13), através de reg isto gráfico, fotográfico e memória
descritiva.

49. Efectuar a trasladação do Menir da Rocha Branca (3) e do Menir do Monte C~.stanheiro (8).

1 Apresentar um programa de gestão de habitat, para todo o período de exploração do Parque Eólico, na
envolvente à área de implantação do projecto mas suficientemente distante para garantir segurança às
aves durante a caça. O programa a apresentar deverá ser suportado por contratos de gestão com os
actuais gestores da área a intervir. A gestão do habitat deverá ter como objectivo principal a criação de
áreas favoráveis para a caça das aves do topo da cadeia trófica, bem como o fomento das espécies
presa, sobretudo de coelho.

Este programa deverá ser elaborado tendo o apoio do ICN.
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1 Efectuar o acompanhamento ambiental da obra do Parque Eólico e da Linha Eléctrica de Interligação.

Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de; pelo menos, 1:5 000, com todos os elementos
do Projecto e as áreas a proteger e salvaguardar, tais como, áreas sensíveis do ponto de vista
ecológico (nomeadamente habitats naturais, espécies de flora com interesse de conservação, zonas
sensíveis para a fauna), condicionantes territoriais e servidões.. zonas de importância geológica, entre
outros aspectos identificados no decorrer do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

2.

3. Incluir na Planta de Condicionamento as ocorrências patrimoniais de forma a interditar, em locais a
menos de 100 m das mesmas, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de
empréstimo/depósito de inertes, e a mesma deverá ser facultada a cada empreiteiro.

Elaborar um cronograma dos trabalhos a tealizar na fase de construção do Projecto.4.

Verificar o cumprimento das medidas de minimização e das normas aplicáveis

5.

6. Realizar acções de formação e sensibilização para os funcionários envolvidos na obra, realçando:

a importância da conformidade com o Plano de Acompanhamento Ambienta! da Obra (PMO) e o
cumprimento da legislação em vigor;

os impactes ambientais negativos, reais ou potenciais, das suas actividades, e para os benefícios
decorrentes de uma melhoria do desempenho individual;

as suas funções e responsabilidades para atingir a conformidade com o PMO;

as consequências potenciais do não cumprimento dos procedimentos operacionais especificados no

presente PMO.

7. Garantir uma fiscalização eficiente durante a fase de movimentação de terras afecta às principais
acções decorrentes da obra (fundações dos aerogeradores.. por exemp)o), no sentido de serem
cumpridas com rigor as especificações impostas em projecto.

8. Efectuar o acompanhamento da obra do Parque Eólico e da Linha Eléctrica por um especialista ém flora
e vegetação. Acompanhamento da obra por um Biólogo durante a fasé de construção, de modo a evitar
os impactes de colocação de postes sobre os elementos de flora, coberto vegetal, e habitats referidos

na situação de referência.

Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas f~sespreparatórias, como a instalação
de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e
efectivo pelo que s~ houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes. '

9.

Implementar um Plano de Recuperação Paisagista de todos os IQcais a intervencionar, nomeadamente
os taludes dos acessos, as plataformas de montagem dos aerogeradores, a zona do estaleiro, as zonas
de construção das valas para instalação dos cabos eléctricos, os acessos e plataformas para instalação
dos apoios da Linha Eléctrica, bem como de outras áreas que possam, eventualmente, vir a ser
intervencionadas durante a construção. Este Plano deve considerar os seguintes aspectos:

iniciar a recuperação logo que terminem o~ trabalhos de construção civil;-descompactar 

o solo nas áreas afectadas pela obra;

9
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revestimento vegetal dos solos de taludes de escavação e aterro, da remoção de todos os materiais e
reposição da situação anterior (configuração de relevo,' superfície de solo e regimes de infiltração e
escorrência de águas pluviais). Os taludes dos acessos devem apresentar declives inferiores a 30% e
o seu revestimento deve ser efectuado com espécies cujas características facilitem a sua

estabilização;
recolha de sementes das espécies vegetais observadas no local de forma a utilizar na recuperação
paisagística de áreas de remoção da vegetação, tendo em atenção a não utilização de sementes
Acácia;

Replantar, áreas de,sobreiros e pinheiros mansos, em zonas locais apropriados;

atendendo às grandes dimensões das plataformas de montagem dos aerogeradores, reduzir esta
área ao limite considerado estritamente necessário ao exercício das operações de manutenção;

Recuperar as zonas de relevo alterado e descompactação de solos -repondo as anteriores;

Proceder à limpeza regular da via pública e dos acessos sempre que forem vertidos materiais de
construção ou materiais residuais da obra.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS

A monitorização de aves deverá ser' detalhada, abarcando diversos grupos, particularmente durante a
migração de outono. Deverão ser monitorizados as colisões, o efeito de exclusão, a utilização das áreas de
alimentação, etc. A monitorização terá de ter uma periodicidade diária durante a migração.

A monitorização terá de permitir uma actuação rápida e atempada, de forma a que o impacte provocado
pelo Parque Eólico nàs aves migradoras possa ser minimizado, nomeadamente pela paragem dos
aerogeradores nos períodos em que tal se justificar, em qualquer altura da migração e pelo tempo
necessário à eliminação do risco de afectação significativa das ~ves em migração.

Este programa deverá ser realizado anualmente, entre meados de Agosto e finais de Novembro durante o
período de funcionamento do Parque Eólico.

Metodologia

.Estabelecimento de pontos de observação simultâneos nas cumeadas do Parque Eólico, em Sagres, e
em cinco outras localizações a definir em torno do Parque Eólico. Estes pontos de observação deverão
permanecer ocupados diariamente por pelo menos um observador entre as 8:30-9:30 h e as 17:00-18:00 h, entre meados de Agosto e finais de Novembro; .

.Registo diário de efectivos e movimentos de aves planadoras migradoras, com determinação, em
ambos os locais monitorizados; da hora exacta da observação, direcções de origem e destino, altura de
voo, sexo, idade e características de plumagem (forma. mudas) da ave;

.Monitorização e acompanhamento constante dos movimentos efectuados nas várias localizações com
pontos de observação, através do estabelecimento regular de comunicações via rádio entre os
diferentes observadores;

.Definição atempada do período programado de paragem dos aerogeradores em cada ano, a partir da
análise dos dados diários da monitorização;

.Definição instantânea dos períodos não programados de paragem dos aerogeradores'em cada ano,
através do estabelecimento de comunicações via rádio com o Parque Eólico, sempre que se detectarem
ou previrem movimentos de migração relevantes de aves planadoras;

.Captura e marcação (marcas de cor ou janelas alares) de aves de espécies planadoras em Sagres,
para posterior recaptura visual em Sagres e/ou no Parque Eólico;

10
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Registo cartográfico de todos os movimentos de aves planadoras migradoras observados na área do
Parque Eólico;

Detecção e seguimento de aves planadoras migradoras através da utilização de radares portáteis para
a detecção de aves nos locais monitorizados;

Registo diário das condições de vento e nebulosidade verificadas nos .locais monitorizados;

Obtenção das cartas meteorológicas e das condições meteorológicas locais registadas nas áreas
estudadas, bem como em localizações a diferentes escalas de distância (inclusive até ao centro da
Península Ibérica);

Obtenção dos resultados obtidos durante a execução do Programa Migres (programa de monitorização
da migração outonal de aves planadoras em Gibraltar, Espanha).

Análise de Dados

.Quantificação do efectivo de cada espécie envolvido em migração durante o período estudado na área
do Parque Eólico e em Sagres;

.Comparação entre os efectivos específicos envolvidos na área de implantação do Parque Eólico e em
Sagres;

.Identificação (através da dimensão dos bandos e/ou marcas individuais) da proporção do efectivo de
cada espécie que ocorre em ambas as áreas estudadas e determinação do período de tempo
dispendido nos movimentos entre as duas áreas;

.Determinação dos tempos de permanência individuais nas duas áreas estudadas;

.Determinação da proporção representada pelos efectivos das várias espécies em relação aos efectivos
que ocorrem anualmente no corredor migratório principal de Gibraltar;

.Comparação da representatividade das diferentes classes etárias entre o efectivo registado em Sagres
e o efectivo registado em Gibraltar;

.Quantificação e análise da distribuição dos movimentos observados e alturas de voo utilizadas sobre o
Parque Eólico e área envolvente com recurso a grelha de quadrículas 500x500 m e comparação com os
dados já obtidos;

.Estabelecimento de relações entre a ocorrência dos efectivos, rotas seguidas e alturas utilizadas pelas
diferentes espécies e as condições meteorológicas registadas a diferentes escalas;

.Elaboração de modelos probabilísticos de ocorrência de movimentos .e rotas com base nas condições
meteorológicas verificadas a diferentes escalas;

.CaJibração do uso dos radares como método de detecção e seguimento das aves planadoras, através
da comparação dos registos obtidos pelos radares com as observações de campo;

.Integração dos resultados e identificação de metodologias e medidas de minimização adequadas para
reduzir potenciais impactes produzidos pelo Parque Eólico sobre as aves planadoras migradoras,
nomeadamente através de uma adequação do período de paragem do funcionamento dos
aerogeradoresdurante o período de migração outonal.

Comparação com situações de referência

.A obtenção de dados permitirá a comparação das situações pré e pós implantação do Parque e uma
melhor aferição dos impactes resultantes.

.Os resultados obtidos na área do Parque Eólico e em Sagres deverão igualmente ser comparados com
os obtidos no desenvolvimento das campanhas de observação de aves migradoras em Sagres,
realizadas pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves ou pelo Instituto de Conservação da
Natureza, e com os obtidos pelo Progra~a Migres {Sociedad Espafiola de Ornitologia}, em Espanha.

11
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Elaboração de relatórios e revisão do programa de monitorização

Deverão ser elaborados relatórios anuais, após o desenvolvimento de cada período de monitorização
(Agosto a Novembro).

O progra!T)a de monitorização deverá ser revisto logo após o primeiro ano de amostragem, e pelo menos de
três, em três anos. Sempre que for indicado, o programa deverá ser alterado, em conformidade com os
resultados obtidos até à data e de forma a cumprir integralmente os objectivos inicialmente definidos.

PLANO ESPECIAL DE MONITORIZAÇÃO DA ÁGUIA DE BONELU

Objectivos

Avaliar os impactes provocados pela implantação do Parque Eólico sobre o casal de águia de Bonelli
existente na área. Este plano de monitorização deverá permitir a adopção de medidas adicionais de
minimização dos impactes sobre a espécie, no caso do Parque Eólico e em casos análogos.

Aquisição de dados

Este progra~a deverá iniciar-se pelo menos três meses antes do início da fase de construção do Parque
Eólico e decorrer pelo menos durante os primeiros três anos da fase de exploração do Parque., O seu
prosseguimento por mais anos dependerá dos resultados obtidos.

Metodologia

.Captura e marcação com emissores-satélite ou emissores convencionais de ambas as aves adultas dos
casais de águia de Bonelli;

.Captura e marcação com emissores-satélite ou emissores convencionais das aves juvenis que
nascerem no território considerado durante o período de estudo;

.Seguimento dos movimentos das aves marcadas durante o período definido, com localizações
periódicas ao longo do dia, mais frequentes durante o período reprodutor;

.Cartografia dos movimentos das aves na área do Parque Eólico e áreas envolventes durante as fases
de pré-construção, construção e exploração do Parque;

.Cartografia e caracterização dos habitats existentes nas áreas vitais utilizadas pelas aves marcadas;

.Determinação (através da realização de contagens de indícios de presença e/ou transectos ou pontos
de observação) da abundância das presas nos diferentes tipos de habitats e áreas utilizadas pelas aves
marcadas;

.Estabelecimento de pontos de observação nas cumeadas do Parque Eólico de Barão de São João para
validação da comparação dos resultados obtidos através da tele;metria com aqueles resultantes da
caracterização da situação de referência, nas situações pré e pás-implantação do Parque.

Análise de dados

.Determinação e comparação dos padrões espaciais e temporais dos movimentos e actividades das
aves marcadas durante as fases de pré-construção, construção e exploração do Parque;

.Determinação e comparação dos padrões espaciais e temporais dos movimentos e actividades de aves
adultas e juvenis e 'de aves durante o período reprodutor e fora deste;

.Determinação dos padrões de uso dos habitats e estabelecimento de relações entre o grau de utilização
e variáveis ambientais (disponibilidade de presas, fisionomia, topografia) e outras (existência do Parque
Eólico, acessibilidades);
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Integração dos resultados e identificação de medidas de minimização eficazes para reduzir potenciais
impactes produzidos pelo Parque Eólicosobre as águias de Bonelli.

Comparação com situações de referência

A obtenção de dados ainda antes da fase de construção do Parque permitirá a comparação das situações
pré e pós implantação do Parque e uma melhor avaliação dos impactes resultantes. A utilização de uma
metodologia adequada (observações a partir das cumeadas do Parque Eólico de Barão de São João) e
aferição dos resultados assim obtidos através da comparação com os dados de telemetria, permitirá a
comparação com a situação de referência obtida em 2004.

Elaboração de relatórios e revisão do programa de monitorização

Os resultados deverão ser disponibilizados diariamente para o ICN, segundo condições a acordar em
reunião previamente a cada migração.

Deverão ser elaborados relatórios anuais. O programa de monitorização deverá ser revisto pelo menos uma
vez, a meio do seu período de execução previsto. Sempre que for indicado, o programa deverá ser alterado,
em conformidade com os resultados obtidos até à data e de forma a cumprir integralmente os objectivos
inicialmente definidos.

PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO

Objectivos

Avaliar os impactes provocados em termos de mortalidade e perturbação durante a fase de exploração do
Parque Eólico. Este plano deverá .igualmente aprofundar o conhecimento sobre a ocorrência de aves
migradoras (não-planadoras). Paralelamente, este programa deverá monitorizar a eficácia de todas as
medidas de minimização propostas para diminuir a mortalidade causada pelos aerogeradores e avaliar a
possibilidade de alteração ou afargamento das medidas tomadas.

Aquisição de dados

Este programa deverá iniciar-se um mês antes do início das obras de construção do Parque Eólico e
decorrer durante o período de funcionamento do Parque. No entanto, a frequência das amostragens variará
ao longo desse período, devendo ser mais intensa sobretudo durante o primeiro ano da fase de exploração
do Parque.

Metodologia

Execução de pontos de observação nas cumeadas do P~rque Eó!ico anualmente, no Inverno
(Fevereiro), Primavera (Maio) e Outono (Setembro), durante todas as fases (pré-construção, construção
e exploração do Parque), e efectuar o registo e cartografia (usando o sistema de quadrículas
500x500 m) dos movimentos e alturas de voo utilizados para todas as espécie de médio-grande porte e
de bando de aves de menor porte;

Execução anual de transectos nos mesmos locais e períodos (Inverno, Primavera e Outono),
abrangendo todas as fases de implantação do Parque Eólico;

Calibração do uso dos radares como método de detecção e seguimento de aves de pequeno porte,
através da comparação dos registos obtidos pelos radares com as observações de campo;

Quantificação e cartografia dos movimentos de migração ou deslocação diurnos e nocturnos de aves
sobre a área do Parque Eólico durante os principais períodos de migração e invernada (entre Setembro
e Fevereiro) em todas as fases de implantação, com recurso aos radares;
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Realização de visitas quinzenais (entre Agosto e Fevereiro) ou mensais (entre Março e Julho) ao
Parque Eólico, desde o início da fase de exploração do Parque para prospecção intensiva de cadáveres
num raio superior ao comprimento das pás em torno de todos os aerogeradores.;

Execução de experiências para avaliação das taxas de remoção e de detectabilidade de cadáveres de
diferentes tamanhos;

Registo da posição. duração no local e tipo de lesões apresentadas em todos os cadáveres
encontrados, resultantes de mortalidade atribuível às estruturas existentes no Parque Eólico;

Testagem de medidas de minimização dos impactes provocados pelos aerogeradores, nomeadamente
através da pintura de marcações nas torres e/ou pás do rotor.

Análise de dados

Quantificação e análise da distribuição dos movimentos observados e alturas de voo utilizadas sobre o
Parque Eólico e área envolvente com recurso a grelha de quadrículas 500x500 m e comparação com os
dados já obtidos;

Comparação dos resultados obtidos nos transectos realizados durante as diferentes "fases de
implementação do Parque Eólico e os dados já recolhidos;

Calibração do uso 'dos radares como método de detecção e seguimento das aves não planadoras,
através da comparação dos registos obtidos pelos radares com as observações de campo;

Quantificação dos efectivos de cada espécie envolvidos anualmente em movimentos relevantes de
migração ou passagem sobre a área do Parque Eólico;

Identificação das rotas e alturas de voo utilizadas durante cada fase de implantação do Parque Eólico;

Definição de padrões de ocorrência temporais e espaciais na área do Parque Eólico para as espécies
de aves de pequeno-médio porte;

Identificação, durante o 10 ano da fase de exploração, dos períodos anuais de ocorrência de maior
mortalidade e consequente definição da periodicidade e períodos de amostragem a executar nos anos

subsequentes;

Determinação dos efectivos de cada espécie atingidos anualmente pelos impactes em termos de
mortalidade provocados pelo Parque Eólico;

Identificação das condições ambientais e características dos aerogeradores relacionadas com a
ocorrência de impactes de mortalidade;

Comparação dos impactes registados em aerogeradores com e sem medidas de minimização;

Integração dos resultados e identificação de medidas de minimização adequadas para reduzir
potenciais impactes produzidos pelo Parque Eólico sobre espécies de aves não planadóras.

" ,.

Comparação com situações de referência

A obtenção de dados permitirá a comparação das situações pré e pós implantação do Parque Eólico e uma
melhor aferição dos impactes resultantes.

Elaboração de relatórios e revisão do programa de monitorização

Deverão ser elaborados relatórios anuais. O programa de monitorização deverá ser revisto pelo menos de
três em três anos. Sempre que for indicado, o programa deverá ser alterado, em conformidade com os
resultados obtidos até à data e de forma a cumprir integralmentê os objectivos inicialmente definidos.
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PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO DA LINHA ELÉCTRICA

Objectivos

Avaliar os impactes provocados em termos de mortalidade pela existência da linha Eléctrica e identificar
possíveis "pontos negros" de mortalidade. Caso se justifique, o plano geral de monitorização da linha
Eléctrica deverá sugerir medidas adicionais de minimização de impactes.

Aquisição de dados

Este programa deverá iniciar-se a partir da implantação da Linha Eléctrica e decorrer durante o período de
funcionamento do Parque Eólico.

Metodologia

Realização de visitas semanais ou quil')zenais à área, para prospecção intensiva de cadáveres numa
faixa ao longo da Unha Eléctrica e abrangendo uma área mais larga que a largura entre os cabos mais
externos da Unha;

Amostragem da mortalidade em troços distribuídos pela Linha Eléctrica e que garantam a monitorização
de diferentes habitats e de uma parte substancial do seu comprimento total (totalízando pelo menos
entre 1/4 e 1/3 da extensão total da Linha Eléctrica);

Execução de experiências para avaliação das taxas de remoção e de detectabilidade de cadáveres de
diferentes tamanhos;

Registo da posição, duração no local e tipo de lesões apresentadas em todos os cadáveres
encontrados;

Realização de pontos de contagem de aves, nos mesmos locais e períodos em que serão executados
~a caracterização da situação de referência do traçado definitivo.

Análise de dados

Determinação dos efectivos de cada espécie atingidos anualmente pelos impactes em termos de
mortalidade provocados pela Linha Eléctrica;

Identificação das condições ambientais e características da Linha Eléctrica relacionadas com a
ocorrência de impactes de mortalidade;

Identificação de "pontos negros" de mortalidade e determinação das variáveis que os determinem;

Avaliação de alterações na abundância das espécies de aves ao longo do tempo de exploração do
Parque Eólico na zona atravessada pela Linha Eléctrica;

Integração dos resultados e identificação de medidas de minimização adequadas para reduzir
potenciais impactes produzidos pela Linha Eléctrica.

Comparação com situações de referência

A obtenção de dados permitirá a comparação das situações pré e pós implantação do Parque Eólico e uma
melhor aferição dos impactes resultantes.
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Elaboração de relatórios e revisão do programa de monitorização

Deverão ser elaborados relatórios anuais. O programa de monitorização deverá ser revisto pelo menos de
três em três anos. Sempre que for indicado, o programa deverá ser alterado, em conformidade com os
resultados obtidos até à data e de forma a cumprir integralmente os objectivos inicialmente definidos.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DOS MORCEGOS

Antes da Fase de Construção

ParQue Eólico

.Inventariação de abrigos

-pesquisa feita num raio de 10 km;

-se encontrarem abrigos com muitos morcegos ou vestígios (montes de guano no chão ou
cadáveres) deverão visitá-los em todas as épocas do ano, para se determinar a sua ocupação
sazonal. No caso de abrigos com muitos morcegos que se suspeite que possam ter importância a
nível nacional, deverão informar o ICN, para os técnicos' avaliarem a sua importância.

.Determinação da utilização da área do Parque Eólico

definição de quadrículas ou pontos aleatórios na área do Parque. Se forem utilizadas quadrículas
estas devem cobrir toda a área proposta para o Parque, a dimensão da quadrícula deve ser ajustada
à dimensão da área a amostrar, devendo permitir um número de replicados adequado para cada
variável a analisar (ponto seguinte). No caso dos pontos aleatórios, estes devem estar
homogeneamente distribuídos pela área a amostrar, devendo o seu número ser ajustado à dimensão
da área a amostrar, devendo este permitir um número de replicados adequado para cada variável a
analisar (ponto seguinte);

~- -caracterização das quadrículas/pontos, em termos de: distância às futuras torres, inclinação,
exposição ao vento, orientação predominante, coberto vegetal, proximidade a água, e proximidade a
abrigos (se conhecidos);

amostragem mensal de cada local através de percursos ou pontos fixos, com detectores de ultra-
sons. Estes percursos/pontos deverão ter uma duração fixa (10 a 15 minutos cada) e não devem ser
realizados em condições meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas). Todos os
contactos auditivos devem ser gravados, para posterior análise. O ICN deverá receber uma cópia
das gravações (devidamente identificadas com o local, data e espécie) juntamente com os relatórios.

-avaliação da utilização de cada quadrícula/ponto aleatório em termos de actividade de morcegos e
.riqueza específica. Estes resultados devem ser analisados em relação à caracterização de cada

quadrícula.

Fase de Exploração

.se não forem encontrados abrigos importantes ou se a utilização da área não for muito intensa:

-continuar a realização de percursos ou pontos mensalmente;

-efectuar a busca de cadáveres ou morcegos feridos aproveitando as saídas a realizar no Plano de
Monitorização da Avifauna.

.se forem encontrados abrigos importantes ou se a utilização da área for muito intensa:

-monitorizar os abrigos importantes (visitas sazonais), sendo que os abrigos considerados
importantes a nível nacional serão incluídos no Prograll1a de Monitorização de Abrigos Subterrâneos
que o ICN t~m vindo a realizar, e nesse caso, as visitas passarão a ser realizadas por técnicos do
ICN acompanhados, caso o desejem, pela equipa que esteja a realizar este Plano;

continuar a realização de percursos ou pontos mensalmente;
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-estudar as zonas de caça utilizadas pelos morcegos dos abrigos importantes a nível nacional,
utilizando telemetria;

-efectuar a busca de cadáveres ou morcegos feridos segundo metodologia especial (visitas
semanais, realizadas em pormen<;>r num raio de 60 m em redor dos aerogeradores).

estimar as taxas de-eficiência das contagens e remoção dos cadáveres por predadores (par,a cada
estação do ano e tipos de habitat).Os morcegos deverão ser mantidos em álcool e remetidos ao ICN,
para identificação.

Estimativa da taxa de eficiência das contagens:

-deverão ser marcados cerca de 20 cadáveres de animais mortos frescos (amostrar diferentes
tamanhos e espécies) e deixados em diversas posturas para simular diversas condições (exposto,
escondido, parcialmente escondido). Este trabalho terá de ser feito por outros técnicos;

-procurar normalmente os cadáveres;

-calcular o número de cadáveres encontrados. Esta estimativa pode ser feita com cadáveres de
animais encontrados no campo ou com animais de dimensões semelhantes (por exemplo, ratos).

Estimativa da taxa de remoção dos cadáveres de morcegos por predadores:

deverã'o ser marcados cerca de 20 cadáveres de animais mortos frescos (amostrar diferentes
tamanhos e espécies) e deixados em diversas posturas para simular diversas condições (exposto,
escondido, parcialmente escondido);

-acompanhar os cadáveres durante 14 dias e removê-los totalmente nessa altura;

-calcular o número de cadáveres entretanto desaparecidos.

Linha Eléctrica

.Pesquispr abrigos num raio de 200 m em redor dos locais de implantação dos apoios. Os apoios
deverão situar-se a uma distância mínima de 100 m de cada abrigo identificado.
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