
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "Parques Eólicos na Serra de Bornes -Bornes I e 11", em fase de projecto de execução

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao
procedimento de AIA do projecto "Parques Eólicos na Serra de Bornes -Bornes I e 11", em fase de projecto
de execução, emito declaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada à não utilização do
traçado inicialmente proposto para o atravessamento da Zona de Protecção Especial (ZPE) Rios Sabor e
Maçãs e ao cumprimento das condicionantes, estudo complementar, medidas de minimização e dos planos
de recuperação paisagística, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, mencionados em
anexo.

2. Relativamente à linha eléctrica deverá ser utilizada a ligação à subestação de Macedo de Cavaleiros
ou, caso seja demonstrada a impossibilidade de efectuar a referida ligação, deverá ser utilizada a
combinação entre o traçado proposto e a alternativa de traçado a Sul na zona da ZPE.

3. Deverá ser dado cumprimento aos regimes legais da Reserva Ecológica Nacional (REN),
Decreto-Lei n.Q 93/90, de 19 de Março, na sua redacção actual, e da Reserva Agrícola Nacional (RAN),
Decreto-Lei n.Q 1.96/89, de 14 de Junho, na sua redacção actual.

4. Deverão ser consideradas as recomendações efectuadas no Parecer da Comissão de Avaliação (CA) e
os aspectos analisados no âmbito da Consulta Pública, que foram contempladas no respectivo Relatório e
adequadamente incorporadas no Parecer da CA.

5. 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.

6. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto.

7. Depois das obras do Projecto estarem executadas e antes da entrada em funcionamento do mesmo, o
Promotor deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a Comissão de Avaliação a fim de
verificar a execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à
fase de construção.

8. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à
Portaria n.Q 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues à Autoridade de AIA, bem como os relatórios
do acompanhamento ambiental da obra.

18 de Maio de 2006.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

ANEXO À DIA

"Parques Eólicos na Serra de Bornes -Bornes I e 11"

(Projecto de Execução)

Gerais

1. A localização dos aerogeradores, apoios da linha, acessos, estaleiro ou de quaisquer outras estruturas
do Project%bra, não poderá sobrepor-se com núcleos populacionais das espécies florísticas
importantes do ponto de vista de conservação da natureza e legalmente protegidas. Para tal será
necessária uma aferição no local, a efectuar por técnico capacitado.

2. Os projectos de execução e as unidades funcionais da obra, como estaleiros, áreas de depósito e
acessos, deverão ser ajustados de forma a compatibilizar as mesmas com as ocorrências patrimoniais
identificadas. Deverá garantir-se um afastamento mínimo, preferencial, de:

-50 a 100 m em relação aos imóveis classificados, incluindo-se nessa distância o limite da respectiva
zona de protecção;

-100 m em relação aos sítios arqueológicos de maior dimensão (povoados, recintos muralhados);

-50 m em relação a monumentos megalíticos, excepto no melhoramento de vias activas, sem
alternativa viável, em que o seu eventual alargamento deverá ser projectado na margem oposta à
do monumento em causa;

-10m no caso de outras ocorrências de menor dimensão e menor valor patrimonial.

3. No que diz respeito às servidões aeronáutica, radioeléctrica ou militar, deverão ser respeitadas todas
as exigências emitidas pelas respectivas autoridades competentes na matéria, de forma a não
existirem interferências dos elementos do P!ojecto com as infra-estruturas afectas a estas autoridades.

4. Garantir o bom funcionamento do posto de vigia, não obstruindo a visibilidade do mesmo, bem como
dos marcos geodésicos presentes na área de estudo que deverão conservar uma zona de protecção
de 15 m de raio, onde não serão implementados elementos do Projecto, e manter as visibilidades das
direcções constantes nas respectivas minutas de triangulação.

5. Solicitar autorização às entidades competentes para efectuar Intervenções nas suas áreas de jurisdição.

6. O projecto final da linha eléctrica deverá ser objecto de parecer pela ANA, SA, no âmbito das Servidões

Aeronáuticas Gerais.

7. Garantir que os aerogeradores não provoquem interferências/perturbações na recepção radioeléctrica
em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de radiodifusão televisiva.

8. O planeamento e a execução das obras que se insiram no Perímetro Florestal da Serra de Bornes
deverão ter a participação e o acompanhamento dos serviços regionais da DGRF, respectivamente da
Circunscrição Florestal do Norte. Uma vez que os terrenos não perderão a sua natureza de baldios, é
necessário ainda a obtenção das respectivas autorizações junto das assembleias de compartes.

9. Para efeitos de Publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, comunicar o início da instalação do
Parque à ANA, com quinze dias úteis de antecedência, indicando as coordenadas geográficas
(referenciadas ao Datum WGS84) e as cotas de soleira e do ponto mais elevado de cada aerogerador,

referenciadas ao Datum Vertical Marégraf~ de Cascais.

10. Informar a Autoridade de AIA e o ICN da data de início das obras do Parque e Linha.
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ParaueEólico

11. Minimizar o número de aerogeradores a implantar nesta classe espaço "Áreas de Importante Valor
Paisagísitco" do PDM de Alfândega da Fé ao mínimo indispen,sável, a comprovar junto da Autoridade
de AIA previamente ao licenciamento. Assim, na medida do possível, deverão ser relocalizados estes

aerogeradores.

12. Relocalizar o Estaleiro e o Edifício de Comando/Subestação para áreas não classificadas como "Áreas
de Importante Valor Paisagísitco" no PDM de Alfândega da Fé.

13. Caso haja necessidade de reformuJar o layout agora apresentado, deverão ser respeitados os
condicionamentos indicados na Planta de Condicionamentos e comunicadas as alterações previstas à
Autoridade de AIA.

14. O alargamento do acesso junto à ocorrência 9 dos Parques Eólicos (mamoa) deverá ser efectuado
para o lado oposto ao do monumento. Em complemento, deverá ser executada uma pequena obra de
contenção do talude, aberto pelo actual estradão na estrutura monticular (que foi marginalmente
amputada), com recurso por exemplo a murete de pedras sobrepostas.

Linha Eléctrica Aérea

15. Respeitar as limitações aeronáuticas associadas ao Aeródromo Municipal de Mogadouro.

16. Assegurar a salvaguarda de habitats prioritários existentes na área envolvente às infra-estruturas que
integram a linha eléctrica, nomeadamente os apoios e respectivos acessos aos mesmos. Deverá ser
efectuado um cuidado micro-posicionamento dos apoios para a linha eléctrica, bem como dos acessos
necessários, por forma a minimizar os impactes negativos sobre os Habitats Naturais, dificultando a
acessibilidade aos mesmos.

17. Evitar a passagem pelas linhas de cumeada, procurando a implantação da linha eléctrica a meia
encosta e em locais de encaixe no relevo.

18. Evitar a afectação de áreas de REN, RAN, manchas arbóreas importantes e áreas habitacionais.

19. Implantar a linha eléctrica, sempre que possível, ao longo de corredores de segurança já
estabelecidos.

20. Os apoios das linhas deverão situar-se a uma distância mínima de 100 m dos abrigos de morcegos e
afastarem-se das áreas relevantes para a avifauna.

Projecto de execução final da linha eléctrica e estudo complementar: O estudo deverá incluir uma
breve caracterização do novo traçado (ligação à subestação de Macedo Cavaleiros ou troço alternativo
de traçado mais a Sul na zona da ZPE), a análise dos principais impactes ambientais provocados pela
linha e a proposta de medidas de minimização. No caso de não poder ser construída a ligação à
subestação de Macedo de Cavaleiros, deverá ser demonstrada a inviabilidade desta ligação.

Devem ser cumpridas, tanto no projecto do Parque Eólico como da Linha (quando aplicáveis), as medidas
de minimização incluídas (excepto as medidas relativas a acabamentos da obra) na publicação do Instituto
do Ambiente liA Energia Eólica e o Ambiente" de Fevereiro de 2002, disponível em www.iambiente.pt, e as
medidas a seguir discriminadas.
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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Fase de planeamento da obra

1. Concentrar no tempo os traba.lhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação,
nomeadamente o uso de explosIvos no desmonte de rocha e as betonagens das fundações (grande
circulação de autobetoneiras).

2. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar existentes na proximidade da obra, de acordo com a Planta
de Condicionamentos. Entre outros valores, deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências
patrimoniais a menos de 100 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e
pessoal afecto à obra.

3. Proceder à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Por forma a facilitar a concretização dos
trabalhos, a circulação de pessoas e maquinaria, bem como a deposição de material necessário às
acções construtivas a realizar, deverão ser delimitadas as seguintes áreas:

-estaleiro -vedar em toda a sua extensão;

-acessos -delimitar uma faixa de 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 deverá ser
de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala;

-aerogeradores e plataformas -limitar uma área de 3 m para cada lado da área a ocupar pelas
fundações e plataformas;

-locais de depósitos de terras.

4. Ter um cuidado especial na definição dos apoios das linhas em áreas agrícolas e proceder às
necessárias intervenções, que ocorram em parcelas cultivadas, em épocas de menores prejuízos.

5. Alertar da construção e instalação do Projecto as entidades normalmente envolvidas na prevenção e
combate a incêndios florestais e a Força Aérea.

6. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, dos objectivos
da intervenção e do período da sua duração, através de acções de informação/divulgação do Projecto,
bem como das eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do
atravessamento de vias de comunicação. Deverá ser dado especial destaque a informação sobre a
eventual utilização de explosivos. Esta informação deverá ser prestada em placas afixadas junto àsobras de forma a prevenir acidentes. .

Fase de Construção

As seguintes medidas de minimização deverão ser aplicadas à construção dos Parques Eólicos e da linha
eléctrica aérea, salvo as medidas que se encontram especificadas.

Gerais

7. Não interromper, em caso nenhum, o fluxo das linhas de água. No caso das mesmas terem de ser
atravessadas pelos acessos, deverão ser colocadas passagens hidráulicas de dimensão apropriada ao
caudal do curso de água, logo no início da execução das obras.

8. Garantir a manutenção das captações de água existentes na área de influência do Projecto, indicadas
no ElA e as que possam vir a ser identificadas aquando da definição do traçado final da linha. Deverá
ser monitorizado o eventual impacte sobre as referidas captações, no âmbito do Acompanhamento
Ambiental, sendo que, caso venham a ser afectadas, deverão ser implementadas medidas de modo a
repor o seu normal funcionamento..

9. As zonas eminentemente rochosas, geralmente comportando o habitat 8220, deverão ser preservadas
da movimentação de máquinas e outras formas de agressão directa.

10. Promover a vigilância de fogos, durante a construção, por técnicos ambientais, em articulação com o
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil.
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Estaleiros

11. A localização dos estaleiros necessários para a construção da linha deverá ser afastada de linhas de
água, em geral, e do rio Sabor, em particular, e ser junto a acessos actualmente existentes e em áreas
de menor interesse ecológico. A selecção do local do estaleiro deverá ser acompanhada pela equipa
de acompanhamento ambiental.

12. A implantação dos estaleiros, bem como de locais de depósito de materiais, deverá efectuar-se em
zonas onde o impacte visual seja mínimo, através do aproveitamento de barreiras visuais,
nomeadamente naturais, fisiográficas e/ou vegetais. Deverão ainda evitar-se solos pertencentes à RAN
e/ou com aptidão agrícola e áreas com ocupação florestal.

13. Localizar o estaleiro junto ao local de construção do edifício de comando, não devendo ocupar uma
área superior a 1 000 m2. Deverá ser organizado nas seguintes áreas:

-áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);

, -deposição qe resíduos -duas tipologias de contentores: contentores destinados a Resíduos Sólidos

Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de ot;>ra;

-armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis) -zona impermeabilizada
e coberta;

-parqueamento de viaturas e equipamentos;

-deposição de materiais de construção.

14. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que
servirão as equipas t$cnicas possuam instalações sanitárias, poderá ser efectuada uma ligação
temporária à fossa séptica estanque (definitiva) que servirá o edifício de comando durante a fase de
exploração.

15. As áreas de estaleiro deverão ser vedadas com barreiras de protecção e ser colocadas placas de aviso
das regras de segurança a observar, bem como a calendarização das obras.

16. Não deverão ser efectuadas lavagens de viaturas ou equipamentos na obra.

Movimentacão de terras e desmatacão

17. Evitar o corte de espécies arbóreas e arbustivas com interesse conservacionista, bem como a
destruição de afloramentos rochosos.

18. Caso seja implementada a solução para a linha eléctrica que combina o traçado proposto com a
alternativa de traçado a Sul da ZPE:

-os apoios n.Q 97,98 e 99 deverão ser estabelecidos procurando causar o mínimo de perturbação na
mata existente;

-no caso da ocorrência de sebes (frequentes entre o rio Sabor e Mogadouro e entre a serra de Variz
e a subestação), a localização do apoio não deve danificar a mesma;

-junto ao apoio 94, evitar quaisquer intervenções que possam afectar a vegetação da charca.

19. Nos locais onde se revele indispensável a utilização de explosivos para o desmonte de rocha a sua
detonação deverá ser feita com recurso a microretardadores e a técnicas de pré-corte, limitando assim
a possibilidade de alteração do padrão de drenagem sub-superficial.

20. Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas que não deverão ultrapassar os 2 m de altura. O
armazenamento da terra vegetal deverá ser efectuado na imediata envolvente dos locais de onde foi
removida, para posterior utilização nas acções de recuperação.

21. O material inerte proveniente das acções de escavação deverá ser depositado na envolvente dos
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acções de aterro (aterro das
fundações ou execução das plataformas de montagem) e não deverá ser misturado com a terra

5
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vegetal.

22. As zonas de armazenamento de inertes deverão, se necessário, manter-se húmidas para minimizar a
dispersão de partículas e substâncias em geral.

Gestão de resíduos

23. Elaborar um plano de gestão de resíduos na obra e promover o acompanhamento até destino final, por
técnicos ambientais habilitados e empresas de recolha específica.

24. A retirada do material lenhoso, que eventualmente possa existir, nas áreas sob gestão da DGRF só
deverá ser concretizada após ordem dos serviços regionais (Circunscrição Florestal do Norte).

25. Transportar os materiais sobrantes para destino adequado, não devendo em hipótese alguma serem
depositados dentro ou próximo das linhas de água, zonas húmidas ou zonas de regeneração de
floresta autóctone, mesmo que estas se situem fora da área de implementação do empreendimento.

26. O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos.

27. Durante as betonagens das fundações dos aerogeradores e apoios da linha deverá proceder-se à
abertura, na área a afectar pelas plataformas de montagem, de uma pequena bacia de retenção para
proceder à lavagem das caleiras das betoneiras. Esta bacia deverá ser forrada com geotêxtil antes da
sua utilização. Finalizadas as betonagens em cada fundação, os inertes resultantes da lavagem das
betoneiras deverão ser incorporados na envolvente da fundação. A bacia de retenção deverá ser
posteriormente aterrada.

28. Proceder, 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. A tipologia de contentores deverá variar consoante o tipo de resíduos,
designadamente papel/cartão, vidro, plástico e óleos.

29. Sempre que a capacidade de armazenamento esteja prestes a ser ultrapassada, deverá ser
desenvolvido, de imediato, o processo de expedição para valorização numa entidade licenciada.

30. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes deverá ser realizado em
recipientes estanques, devidamente acondicionados, e .dentro da zona de estaleiro preparada para
esses fins. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu
conteúdo. A zona de armazenamento de combustíveis e outras substâncias poluentes, deverá ser
coberta e estar equipada com uma bacia de retenção de derrames ou outra medida de
impermeabilização do solo.

31. O abastecimento de combustível ou eventuais acções de manutenção de viaturas e demais
equipamentos deverá ser efectuado na área afecta ao estaleiro, em zona a criar para o efeito,
devidamente pavimentada.

Acessos

32. Repor a situação inicial dos acessos aos apoios, após a sua implantação, de modo a minimizar os
impactes negativos, em particular em áreas de REN.

33. Acautelar que no percurso previsto para a circulação de pesados, sejam minimizadas as interferências
com o tráfego dos aglomerados que venham a ser atravessados. Entre outras medidas, os acessos à
área dos Parques deverão estar correctamente assinalados com indicação de redução de velocidade..

34. Evitar a abertura de acessos para a construção da linha, utilizando sempre que possível acessos já
existentes. No caso de não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, deverão ser apenas
abertos trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de

construção.
35. Os acessos alterados e trilhos abertos que não sejam necessários ao funcionamento do Projecto

deverão ser repostos à situação inicial de modo a não aumentar a perturbação no local.
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36. Todos os acessos que forem abertos para a colocação dos apoios da linha deverão ser fechados e
renaturalizados.

37. Atendendo ao facto de certos habitats e espécies de flora terem um regime hídrico muito exigente, na
construção de bermas e valetas não deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes, tais como o
cimento, de modo a permitir o normal fluxo de água superficial.

AeroQeradores

38. Dotar os aerogeradores 1, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 21 e 24 de sinalização aeronáutica, segundo a
Circular de Informação Aeronáutica. Se possível, a coloração das balizagens deverá ser obtida no
processo de fabrico.

Torres meteorológicas

39. A torre de medição deverá ser adequadamente sinalizada por forma a reduzir o número de colisões de
aves com os cabos de sustentação destas.

Linhas Eléctricas

40. Caso venha a ser implementada a solução que envolve a combinação do traçado proposto no ElA com
a alternativa mais a Sul entre os apoios 44 e 64, deverão ser implementadas as seguintes medidas de
minimização para o troço da linha eléctrica situado entre a ZPE e a Subestação de Tó:

-seccionador em posição vertical, por baixo do topo do poste;

-posto de transformação a uma distância de 35 cm por baixo do topo do poste;

-ausência de elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas;

-isoladores a uma distância mínima de 70 cm da travessa;

-isolamento de todos os elementos de tensão junto à travessa (derivações, cadeias de amarre junto
dos apoios do PT, GAL 's, GAN's, VAN's e outras tipologias), a uma distância da travessa de 140
cm;

-sinalização intensiva com Bird F/y Diverter (BDF) com um espaçamento de 6 em 6 m por cada plano
de colisão (se houver mais de que uma linha em cada plano podem ser colocados de forma
alternada desde que assegurem a visualização em perfil de cada BFD de 3 em 3 m);

-os BFD deverão ter 30 cm de diâmetro, cores branca e laranja e serem dispostos alternadamente;

-de forma a reduzir os planos de colisão deverão ser utilizados apoios exclusivamente de um dos
seguintes tipos: Nappe-Voute, Esteira Horizontàl ou Pórtico.

41. Dotar a Linha de sinalização aeronáutica, segundo a Circular de Informação Aeronáutica.

ArQueoloaia

42. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de reduzida visibilidade
do Parque Eólico, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento.

43. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de instalação de estaleiros e áreas de
depósitos temporários e empréstimos de inertes.

44. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então
identificadas deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.

45. Realizar sondagens arqueológicas de caracterização dos sítios 8 e 9 -Mamoa Alto do Álvaro Maio e

Mamoa de Bornes.

46. As ocorrências imóveis já identificadas e as que vierem a ser reconhecidas durante a fase de
construção deverão ser conservadas (in situ ou ex situ, em função da sua natureza). No decurso da
obra esta medida deverá concretizar-se mediante a sua sinalização ou a delimitação de áreas de

protecção das mesmas e na vigilância exercida pelo arqueólogo, responsável pelo acompanhamento
da obra.
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47. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do
Projecto, e por proximidade da frente de obra, deverão ser registadas, para memória futura, mediante
representação gráfica, fotográfica e textual.

Fase de exploração

48. Estabelecer um programa de monitorização e manutenção da balizagem, devendo ser comunicado à
ANA qualquer alteração verificada, mesmo que temporária.

49. Assegurar a regular manutenção e conservação dos acessos e zona envolvente dos aerogeradores.

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

aerogeradores.

51. Assegurar a manutenção regular da sinalização da linha (BDF), procedendo-se à substituição ou
reposição dos marcadores sempre que necessário.

52. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverao 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.

53. Garantir a existência de fossas de retenção para contenção temporária de eventuais derrames
acidentais de óleos dos transformadores, que deverão ser posteriormente transportados para
valorização ou destino final.

Fase de desactivação

54. Adequar e implementar as medid~s proposta para a fase de construção aplicáveis a esta fase.

55. Deverá o promotor proceder à desmontagem de todo o equipamento e à recuperação do local, durante
e após o tempo de vida útil do Projecto. A recuperação deverá ser objecto de acompanhamento por
parte das entidades encarregues da gestão deste local, nomeadamente o Instituto de Conservação da
Natureza (ICN) caso se afecte áreas pertencentes a Sítios da Rede Natura 2000.

c
Se forem afectados carvalhos ou castanheiros aquando a instalação dos aerogeradores,
nomeadamente dos aerogeradores 2, 3, 7 e 8 (habitat 9230) e dos aerogeradores 2, 20 e 21 (habitat
9260), respectivamente, deverá proceder à plantação de novos elementos em áreas próximas ou em
terrenos envolventes adequados.

Deverá proceder à plantação de zimbros (Juniperus oxicedrus) , freixos (Fraxinus angustifolia) ,
carvalhos-pardos (Quercus pyrenaica) , carvalhos-cerquinhos (Quercus faginea) , sobreiros (Quercus
suber) e azinheiras (Quercus ilex subsp. ballota) em novas áreas, caso sejam afectados exemplares
destas espécies aquando a instalação da linha eléctrica.

2.

Deverá ser implementado o plano apresentado tendo em consideração, nomeadamente, as seguintes
directrizes.

1. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao Projecto pela
circulação de veículos pesados durante a construção.

2. Após a conclusão dos trabalhos de construção, -todos os locais intervencionados pela obra deverão ser
meticulosamente limpos.

8
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3.

4

5.

6.

Proceder, após a conclusão dos trabalhos de construção, ao cumprimento do exposto no Plano de
Recuperação Paisagística das áreas intervencionadas pela obra. O objectivo deste plano deverá ser o
de repor, na medida do possível, a situação de referência actual. Para isso os trabalhos envolverão
acções como a remoção de entulhos, a estabilização de taludes, o restabelecimento, tanto quanto
possível, das formas originais de morfologia, a descompactação do solo e a recuperação do coberto
vegetal afectado.

Nas acções de recuperação do coberto vegetal, é proibida a introdução de espécies alóctones.

Para evitar a contaminação com materiais alóctones e considerando a boa capacidade de
regeneração, deixar que a recuperação da vegetação se faça naturalmente sem fomentar a plantação
e sementeira de quaisquer espécies. A sementeira só deverá ser utilizada após confirmação
inequívoca da não regeneração natural.

Após a concretização da obra e por um prazo mínimo de 3 anos, realizar o acompanhamento das
condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação
da flora e vegetação, por um técnico com conhecimentos de botânica. Durante esta fase, tomar
medidas correctivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o
sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado. Estas medidas deverão ser
comunicadas à Autoridade de AIA.

Implementar o plano apresentado, que deverá ser obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos
contratos de adjudicação da obra, para efeitos da sua aplicação na fase de construção, e ter em
consideração as seguintes directrizes.

1. Deverá ser assegurado o acompanhamento ambiental da construção da linha. O Dono da Obra deverá
assumir o compromisso de alterar o projecto inicialmente previsto, nas situações em que se verifique a
incompatibilidade da colocação de qualquer apoio com a preservação de elementos naturais que
justifiquem protecção.

2. O acompanhamento ambiental da obra deverá garantir a implementação das medidas de minimização.

3. As medidas minimizadoras e as recomendações aplicáveis às actividades de construção, quer em
estaleiro quer nas frentes de obra, deverão constar de uma listagem de medidas de minimização a
cumprir e fiscalizar no âmbito deste plano.

4. Deverá ser garantida uma fiscalização rigorosa durante a execução de caminhos, fundações das torres
dos aerogeradores e plataformas de montagem, no sentido de serem cumpridos com rigor as
especificações impostas no projecto.

5. A equipa de acompanhamento ambiental deverá equacionar e resolver, em tempo útil, eventuais
situações não previstas na obra, e comunicar à Autoridade de AIA.

G. 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 fases preparatórias, como a instalação
de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e
efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir
o acompanhamento de todas as frentes.

7. Realizar o acompanhamento com uma periodicidade em função das diferentes fases das obras, sendo
que na fase inicial, bem como na fase final, as deslocações à obra para fiscalização deverão ser feitas
com maior frequência.

8. Reformular a planta de condicionamentos, indicando a nascente e o posto de vigia identificados no ElA,
bem como os condicionamentos impostos pela presença de dois marcos geodésicos e do posto de
vigia. Realça-se, entre outros elementos, a necessidade de identificar as ocorrências patrimoniais a~

9
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9.

menos de 100 m da obra. Esta planta deverá ser facultada a cada empreiteiro e remetida à Autoridade
de AIA.

A periodicidade dos relatórios de acompanhamento de obra deverá ter em consideração a
calendarização do acompanhamento.

Deverão ser desenvolvidos os planos de monitorização apresentados, tendo em consideração as seguintes
directrizes.

Plano de monitorização da flora e vegetação

1 .Obiectivos aerais

-determinar o grau de afectação de habitats naturais e sem i-naturais, devido à implementação do
Projecto;

-determinar o grau de afectação de espécies de maior interesse conservacionista, devido à
implementação do Projecto;

-contribuir para a optimização ambiental, durante a instalação do Projecto.

2. Parâmetros de amostragem

-diversidade florística e estabilidade de cada habitat já detectado;

-distribuição e a abundância relativa de plantas de interesse conservacionista, incluindo as presentes
no corredor da linha.

3. Área de amostragem

-todas as zonas sujeitas a uma afectação directa em fase de obra;

-áreas em que a afectação não é definitiva, nomeadamente, os locais de instalação de estaleiros, os
taludes dos caminhos a alargar/construir, as zonas sujeitas a pisoteio por maquinaria diversa no
âmbito da instalação dos aerogeradores e da linha e os locais de implantação dos apoios da linha.

4. Metodoloaias de recolha de dados

-a cartografia de habitats já produzida deverá ser utilizada para acompanhar eventuais dinâmicas
futuras que sejam introduzidas pela ins.talação do Projecto;

-confrontara cartografia produzida com as observações atentas no terreno que permitam inferir que
eventuais alterações advenham da concretização do Projecto e não da dinâmica natural ou de
outros factores não imputáveis ao mesmo;

-definir pontos de amostragem fixos (verificados por marcas no terreno e por GPS), perto das áreas
mobilizadas, os quais serão regularmente monitorizados; nestes pontos serão verificadas as
densidades populacionais de espécies de interesse conservacionista, já referidas, ou outras
entretanto detectadas;

-o esforço de amostragem centrar-se-á em habitats de maior interesse ou comportando espécies
protegidas e/ou ameaçadas;

-periodicidade de monitorização: 2 vezes durante a fase de obra, uma imediatamente antes do seu
início e outra logo após o fim dos trabalhos, e anualmente, durante um mínimo de, 3 anos, após a
conclusão do Projecto.

5. Metodoloaia de análise dos dados

-Relativamente aos habitats, serão comparados os seguintes dados:

.área,
10
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.estabilidade aparente das comunidades florísticas,

.perturbações aparentes.

-Relativamente às espécies protegidas e/ou ameaçadas, serão comparados os seguintes dados:

.variação nos quantitativos populacionais,

.estado fisiológico aparente das plantas (dados qualitativos),

.perturbações aparentes.

6. Critérios de avaliação dos dados

-em cada visita deverá ser feita a identificação dos impactes e dos respectivos efeitos e o grau de
degradação e/ou recuperação da vegetação natural;

-apontar, ao Promotor e à Comissão de Avaliação, possíveis medidas mitigadoras a adoptar, tendo o
primeiro o dever de as cumprir,

-o estudo deverá incidir sobre os aerogeradores, acessos, estaleiro e linha de eléctrica;

-após cada uma das visitas deverá ser feito um relatório de progresso, com recomendações, à
excepção da última em que deverá ser entregue um relatório final, em que figurem as principais
conclusões do estudo de monitorização.

Plano de monitorização da avifauna

1. Obiectivos aerais

Parques Eólicos:

-avaliar o impacte provocado pela presença e funcionamento dos aerogeradores nas comunidades
de passeriformes relativamente à possível existência de um efeito de exclusão;

-avaliar o impacte provocado pela presença e funcionamento dos aerogeradores nas comunidades
de aves relativamente à possível indução de um aumento da mortalidade.

Linha Eléctrica:

-avaliar o impacte provocado pela presença da linha nas comunidades de aves relativamente à
possível indução de um aumento da: mortalidade por colisão e electrocussão.

2. Parâmetros de amostragem

Parques Eólicos:

-para o efeito de exclusão deverá ser analisada a distribuição espacial e densidade de territórios dos
passeriformes presentes;

-para a avaliação do efeito de mortalidade deverá ser analisada a variação do número de cadáveres
de aves detectados ao longo do ano.

Linha Eléctrica:

-avaliar o efeito de mortalidade através da análise da variação do número de cadáveres de aves
detectados ao longo do ano.

3. Metodologias de recolha de dados

-Para o efeito de exclusão deverão ser realizados censos de passeriformes durante a época de
reprodução, de Março a Junho, utilizando o método dos mapas, uma vez que este permite
cartografar os territórios. Os censos serão realizados numa área até 250 m dos aerogeradores
durante um mínimo de 5 visitas por época de reprodução, por um período mínimo de 3 anos, sendo
que o primeiro ano deverá corresponder à situação de referência e, por isso, ser realizado antes do
início das obras. Os censos deverão ser conduzidos na área de implantação dos aerogeradores e
numa área de controlo, com características de habitat semelhantes, por forma a que se possam
aferir as variações independentes da operação dos aerogeradores. Na eventualidade de não ser

11
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encontrada uma área com estas características deve ser aplicado o mesmo método mas numa
banda de cerca de 800 m (400 m + 400 m), analisando-se assim o efeito da distância aos
aerogeradores. Simultaneamente, deve ser efectuada uma cartografia de grandes manchas de
habitat, actualizada anualmente, que será um auxílio na interpretação dos resultados e no registo
das observações no terreno.

-Para a análise do efeito de mortalidade por colisão devem ser efectuadas visitas regulares, durante
um ano após o início de funcionamento dos aerogeradores e da linha, para procura de cadáveres
de aves vítimas de colisão. Estas visitas deverão ter uma periodicidade mensal e abranger todos os
aerogeradores. A área a prospectar deve corresponder a uma circunferência com um raio de 50 m
em volta dos aerogeradores. No caso da linha eléctrica a área a prospectar deverá incluir uma
proporção representativa dos habitats atravessados. Uma vez que a probabilidade de encontrar
cadáveres depende de vários factores, estes factores devem ser controlados, para que os
resultados obtidos não sejam subestimados, através da aplicação factores de correcção como a
eficiência do observador, mantendo semelhante entre visitas o tempo despendido por aerogerador e
por troço de linha e as condições meteorológicas.

4. Metodoloaia de análise dos dados

-Relativamente ao efeito de exclusão nos Parques Eólicos deverá ser analisada a distribuição
espacial e a densidade de territórios das espécies mais comuns, comparadas com a situação de
referência e com a área de controlo, se possível. A influência de outros factores que possam
determinar o padrão de distribuição dos territórios deve ser analisada tendo em conta os requisitos
das espécies detectadas e a cartografia das grandes manchas de habitat que serão actualizadas
anualmente.

-Quanto à mortalidade por colisão nos Parques Eólicos e na linha eléctrica deverá ser analisada a
variação do número de cadáveres encontrados em cada época do ano e por classes de tamanho,
se os dados permitirem. Caso se detecte uma mortalidade elevada deverão ser propostas medidas
que permitam uma melhor sinalização dos aerogeradores e da linha, adequadas aos grupos mais
afectados, recorrendo a bibliografia disponível.

S. Critérios de avaliacão dos dados

-Os relatórios deverão ter uma periodicidade trimestral em que se apresentam os resultados obtidos
até à data e as recomendações consideradas necessárias. O relatório final, entregue até 2 meses
após terem terminado os últimos trabalhos de campo, deverá incluir todos os resultados obtidos e
as principais conclusões.

-A avaliação do plano de monitorização deverá basear-se na análise dos relatórios de trimestrais,
nomeadamente no cumprimento dos objectivos propostos e na calendarização que for apresentada.

Plano de monitorização específico para os Quirópteros

1. Obiectivos aerais e fases da monitorizacão

-carácterização do elenco de espécies de morcegos existentes e da sua situação populacional
(número de colónias/indivíduos, localização de abrigos ocupados/potenciais e avaliação de
actividade na área de estudo);

-avaliação dos efeitos do Projecto sobre as espécies de morcegos, nomeadamente no que diz
respeito à eventual mortalidade causada pela colisão com os aerogeradores;

-duas fases de monitorização:

.Fase 1 -antes da fase de construção -inventariação das espécies de morcegos que ocorrem
na área de influência dos Parques Eólicos, avaliação da actividade dos morcegos na área de
implantação dos Parques Eólicos e avaliar a ocupação sazonal dos abrigos de m?rcegos
conhecidos e inventariar novos abrigos num raio máximo de 10 km ao redor da area de

implantação do Projecto;

12
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2.

3.

.Fase 2 (durante a fase de exploração) -monitorização dos parâmetros ecológicos das colónias
de morcegos detectadas, avaliação da actividade dos morcegos na área de implantação do
Projecto e avaliação da mortalidade dos morcegos por colisão com os aerogeradores.

Parâmetros a monitorizar

-diversidade específica -identificação das espécies que ocorrem na área de influência dos Parques
Eólicos;

-actividade -contagem do número de encontros com morcegos, na área de implantação dos
Parques Eólicos;

-mortalidade -contagem do número de cadáveres de morcegos junto aos aerogeradores;

-causas de morte -determinação da provável causa de morte dos cadáveres detectados;

-direcção e intensidade do vento.

Metodoloaias de recolha de dados

-Antes do início do trabalho de campo, deverá ocorrer uma reunião entre a equipa responsável pela
monitorização e o ICN para especificação das metodologias a utilizar.

-A metodologia a utilizar depois da construção dependerá dos resultados entretanto obtidos:

.se não forem encontrados abrigos importantes ou se a utilização da área não for muito intensa,
continuação da realização de percursos ou pontos mensalmente e busca de cadáveres ou
morcegos feridos aproveitando as saídas feitas para as aves;

.se forem encontrados abrigos importantes ou se a utilização da área for muito intensa,
monitorização dos abrigos importantes (visitas sazonais); os abrigos considerados importantes a
nível nacional serão incluídos no Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos que o ICN
tem vindo a realizar desde 1987; nesse caso, as visitas passarão a ser realizadas por técnicos
do ICN acompanhados, caso o desejem, pela equipa que esteja a realizar o Plano de
Monitorização;

.os restantes aspectos continuarão a ser da responsabilidade do proponente, nomeadamente:

.a continuação da realização de percursos ou pontos mensalmente;

.o estudo das zonas de caça utilizadas pelos morcegos dos abrigos importantes a nível
nacional, utilizando telemetria;

.a busca de cadáveres ou morcegos feridos segundo metodologia especial (visitas semanais,
idealmente com um cão treinado, realizada em pormenor num raio de BOm em redor dos
aerogeradores). Os morcegos deverão ser mantidos em álcool e remetidos ao ICN, para

identificação. ~

.a busca de cadáveres ou morcegos feridos ao longo do corredor da linha deverá ser
efectuado no âmbito das visitas a realizar para prospecção de aves acidentadas previstas no
Plano de Monitorização da Avifauna.

Utilizacão do Espaco

-determinar quais as espécies que ocorrem na área de estudo, avaliar o grau de utilização dessa
área (a frequência com que a utilizam) e de que forma o fazem (área de alimentação ou zona de
passagem entre abrigos e áreas de alimentação);

-caracterizar o comportamento das diferentes espécies em relação a factores como a distância a
pontos de água, a intensidade/orientação do vento e o biótopo;

-durante a fase anterior à construção do Projecto e nos três primeiros anos de exploração, realizar
amostragens mensais, entre Abril e Outubro, utilizando detectores de ultrasons, em 19 percursos
distribuídos ao longo das linhas de aerogeradores;

13
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-deverão ser eliminados os percursos BR01, BR10, BR12 e BR16, sendo substituídos por 5 novos
percursos (BR19 a BR23), distribuídos por espaços não amostrados ao longo das futuras linhas de
aerogeradores;

-As escutas, que consistem no registo das emissões sonoras dos morcegos que surgirem na área de
detecção do microfone do detecto r de ultra-sons, deverão ter 10 minutos de duração, sendo
realizadas durante o período de maior actividade dos morcegos (início cerca de 30 minutos após o
pôr-do-sol e final cerca de 3 horas depois);

-as amostragens não serão realizadas em condições meteorológicas adversas (chuva, nevoeiro,
vento forte);

-para além do detector de ultra-sons, nas escutas deverá ser ainda utilizado um gravador áudio
digital, que possibilitará registar as emissões sonoras dos morcegos captadas pelo detecto r e um
anemómetro de bolso, que permitirá efectuar medições da velocidade do vento e da temperatura do
ar, em cada amostragem;

-todos os contactos auditivos deverão 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.

Prospeccão de abriaQs

-determinar os locais que, na área de influência do Projecto (num raio de 10 km em torno do
alinhamento dos aerogeradores) , têm condições para servir de abrigo a morcegos (minas, túneis,
grutas, edifícios abandonados, etc.) e avaliar a sua ocupação sazonal (espécies presentes e
número de indivíduos por época do ano).

-os abrigos que possuam morcegos ou vestígios da sua presença, deverão ser visitados pelo menos
de 3 em 3 meses, sendo dada especial atenção aos seguintes meses:

.Abril/Maio, para os abrigos de criação da espécie M. myotis;

.Junho/Julho, para os abrigos de criação das restantes espécies;

.Dezembro/Fevereiro, para os abrigos de hibernação.

-Deverá ser efectuada uma consulta bibliográfica, consulta de cartografia, entrevistas às populações
locais e saídas de campo;

-a avaliação da utilização dos abrigos detectados deverá ser feita por observação directa (visitas a
grutas, minas, construções abandonadas, etc.) e nos casos em que tal não for possível, serão
efectuadas escutas com detector de ultra-sons junto aos locais de saída dos abrigos, num período
de 30-40 minutos com início um pouco antes do pôr-do-sol.

Estimativa da mortalidade

-determinar o número de morcegos mortos pelos aerogeradores e pela linha (este último realizado
no âmbito do Plano de Monitorização da Avifauna);

-durante os três primeiros anos de exploração dos Parques Eólicos:

.3 amostragens/ano, nos meses de Abril, Julho e Outubro, para a estimativa da taxa de remoção
de cadáveres;

.1 amostragem/ano, num raio de 46 metros ao redor de cada aerogerador, para determinar a
eficiência na detecção de cadáveres;

.amostragens mensais (de Abril a Outubro), num raio de 46 metros em volta de cada

aerogerador.
-na detecção de cadáveres é efectuada a observação directa, recolha de informações, registo da

localização e remoção de eventuais cadáveres de morcegos existentes sob os aerogeradores.

1;1
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Relacão entre factores a monitorizar e os oarâmetros caracterizadores do Proiecto

-caracterização da zona a monitorizar considerando as seguintes variáveis: distância a potenciais
abrigos, distância a pontos de água permanentes, biótopos, velocidade do vento e distância aos
aerogeradores;

-esta caracterização preliminar irá permitir extrapolar algumas conclusões relativamente ao
comportamento dos morcegos, e avaliar não só os efeitos directos do Projecto (mortes por colisão),
como também os efeitos indirectos decorrentes da alteração dos habitats em presença pela
implementação do Projecto.

4. Metodoloaias de tratamento de dados

-Dados de ocorrência -os registos sonoros obtidos deverão ser analisados através do programa de
análise de sons Batsound Pro -Sound Analysis, permitindo a medição de variáveis sonoras
(frequência de máxima amplitude, duração do pulso, intervalo entre pulsos, etc.), o que possibilita a
identificação das espécies detectadas por comparação com uma base de dados; deverá ser ainda
efectuado tratamento estatístico adequado aos dados obtidos, de modo a avaliar a influência dos
parâmetros medidos (biótopos, intensidade do vento, distância aos aerogeradores, etc.) na
actividade dos morcegos.

-Estimativa total da mortalidade.

6. Medidas de aestão ambiental e oeriodicidade dos relatórios

-Em função dos resultados obtidos, deverão ser apresentadas as medidas a implementar, com vista
à minimização dos efeitos do Projecto, como por exemplo a protecção de uma área com
características semelhantes, numa zona próxima à da implantação do Projecto.

-Entregar os relatórios anualmente e um relatório final após os três anos de monitorização

-No final do primeiro ano de monitorização e em função dos resultados obtidos, poderá
proceder-se a uma revisão do plano previsto, indicando-se os critérios que levaram às alterações
entretanto propostas.

Plano de monitorização de lobo ibérico

1. Obiectivos gerais -avaliar o impacte da implementação dos Parques Eólicos na potencial utilização do
espaço na serra de Bornes pelo lobo.

2. Parâmetros de amostraaem -existência de indícios de presença detectados.

3. Metodoloaias de recolha de dados -detecção e identificação de indícios de lobo que poderá ser
realizada no âmbito das monitorizações da avifauna e morcegos.

4. Metodoloaia de análise dos dados -identificação e localização dos indícios detectados.~

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro

1. Efectuar medições nos receptores mais próximos dos aerogeradores na povoação de Ponte do

Tornadouro.

2. Deverá ser efectuada uma campanha de medição do ruído para obter os valores de referência e uma
campanha de medição do ruído com todos os aerogeradores em pleno funcionamento.

3. Deverão ser considerados, se possível, dois regimes de funcionamento dos aerogeradores
dependendo da velocidade do vento (vento fraco, médio e/ou forte).

4. A análise deverá ser feita tanto para o período diurno como para o período nocturno, nas duas

condições de funcionamento do Projecto.

5. A avaliação de impactes deverá verificar o cumprimento do Critério de Exposição Máxima (n.2 3 do
Artigo 4.2 do Regime Legal sobre Poluição Sonora) e o Critério de Incomodidade (n.2 3 do Artigo 8.2 do

mesmo diploma).
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Plano de Monitorização das Captações de Água

1. Controlar, durante a fase de construção, os caudais das captações de água subterrânea identificadas,
por forma a verificar a necessidade do seu restabelecimento.

2. Apresentar os resultados destas amostragens nos relatórios mensais de acompanhamento ambiental
da obra.
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