
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 
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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

                                                          

 
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

PROJECTO “LINHA PENELA-TÁBUA A 220 KV” 
 

(Projecto de Execução) 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Linha Penela-Tábua a 220 kV”, em fase de 

Projecto de Execução, localizado nos concelhos de Penela, Góis, Arganil, Figueiró dos 

Vinhos, Castanheira de Pêra, Pedrógão Grande e Tábua, emito Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento integral de todas as 

condições constantes no anexo à presente DIA. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no caderno de 

encargos da obra. 

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, 

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

4. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, a fim de 

possibilitar o desempenho das suas competências na pós-avaliação do Projecto. 

5. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente Declaração de 

Impacte Ambiental caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver 

sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 

3 do mesmo artigo. 

 
30 de Outubro de 2007, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 

(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 
publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 
 
Anexo: Medidas de Minimização, Outros elementos, Plano de Acompanhamento Ambiental, Planos de Monitorização e 
Fase de Desactivação. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“LINHA PENELA-TÁBUA A 220 KV” 

 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Estaleiros e Parques de Materiais 

1. Localizar os estaleiros e os parques de materiais, preferencialmente: em zonas já 

intervencionadas para o mesmo fim (como por exemplo, junto ao Salgueiro da Lomba na 

freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos, local já utilizado como estaleiro 

aquando da construção do IC8), em espaços de uso industrial ou em locais de solos 

degradados e de reduzido coberto vegetal. Privilegiar os locais com declive reduzido e 

com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e a 

abertura de acessos. 

2. Os estaleiros e os parques de materiais não deverão localizar-se: a menos de 100 m de 

linhas de água, na proximidade de espaços turísticos, onde seja necessário proceder à 

destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico, em áreas com 

ocupação agrícola, em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN), na área de 

influência da ribeira de Pera, em áreas com habitats incluídos na Directiva Habitat, em 

áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), a menos de 100 m de sítios de 

interesse patrimonial e na proximidade de zonas habitadas. 

3. Caso exista solo arável resultante da decapagem da área do estaleiro, este deverá ser 

colocado em depósitos próprios, para posterior utilização, devendo ser protegido de modo 

a evitar a erosão. 

4. No caso dos estaleiros se situarem em áreas não dotadas com infra-estruturas capazes de 

receber os efluentes, deverão ser implantados sistemas de tratamento de águas residuais 

autónomos ou de retenção.  

5. Caso sejam construídas fossas estanques, os efluentes deverão ser encaminhados para a 

rede pública dotada de ETAR, por viatura limpa-fossas. No final da obra, as fossas 

construídas deverão ser desactivadas, procedendo à limpeza, desinfecção e atulhamento. 
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6. Estabelecer no estaleiro um local para o armazenamento adequado dos diversos tipos de 

resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para valorização/eliminação em 

instalações licenciadas/autorizadas para o efeito. 

7. Implantar uma rede de drenagem periférica na plataforma de instalação dos estaleiros, 

devendo os locais de descarga merecer parecer favorável da equipa que faz o 

acompanhamento ambiental da obra. 

8. Efectuar as acções de manutenção de maquinaria e equipamento e o manuseamento de 

óleos e combustíveis em áreas previamente preparadas (impermeabilizadas e limitadas) 

para conter qualquer derrame. 

9. Proceder, durante e após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e 

parque de materiais. 

 

Acessos 

10. Privilegiar a utilização de caminhos existentes, para aceder aos locais da obra, 

seleccionando previamente os locais de montagem dos apoios.  

11. Efectuar a abertura/beneficiação de acessos nos locais mais sensíveis em termos 

ecológicos, em colaboração com os proprietários dos terrenos a afectar, mediante parecer 

favorável da equipa que faz o acompanhamento ambiental da obra. 

12. Na abertura de novos acessos: 

- reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

- evitar a destruição de vegetação ripícola; 

- salvaguardar os habitats incluídos na Directiva Habitats; 

- atender às curvas de nível, evitando declives acentuados.  

13. Sinalizar, na fase de construção, os caminhos a utilizar, a fim de impedir a circulação de 

pessoal e maquinaria fora dos caminhos previstos. 
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14. Recuperar os caminhos florestais que sejam danificados pelas obras decorrentes da 

instalação do projecto. 

15. Desactivar os acessos sem utilidade posterior. Nas zonas de quercíneas, a manutenção 

dos acessos carece de parecer da Autoridade de AIA. 

 

Desmatação/Corte ou Decote de Elementos Arbóreos 

16. Limitar as acções de desmatação às áreas indispensáveis para a implantação dos 

apoios e respectivos acessos. 

17. Assinalar com marcas visíveis, todas as zonas a desmatar (p.e., fitas coloridas), 

permitindo a identificação das áreas de intervenção a qualquer instante. 

18. Identificar e sinalizar, de forma clara, todas as árvores a serem alvo de poda ou corte. 

19. Efectuar a desmatação, corte ou decote de árvores sempre que possível fora do período 

crítico de incêndios florestais e com mecanismos adequados à retenção de eventuais 

faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

20. Aquando do corte da vegetação arbustiva e/ou arbórea, adoptar medidas que minimizem 

o risco de incêndio, indicando-se a título exemplificativo que o material cortado poderá 

ser disposto em pilhas ou retirado do local ou estilhaçado/destroçado. Neste último caso, 

os materiais estilhaçados/destroçados deverão permanecer no local a fim de aumentar a 

infiltração e actuar como barreira, evitando os efeitos negativos do escorrimento 

superficial e reduzindo a erosão do solo. 

 

Apoios 

21. Sempre que ocorrerem ajustamentos na localização dos apoios, deverá ser garantido: 

- um afastamento de todas as ocorrências patrimoniais, em pelo menos 50 m; 

- um afastamento de 10 m da margem de linhas de água, devendo aumentar-se essas 

distâncias se houver vegetação ripícola de relevo, a qual não pode ser afectada; 
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- que não são afectados exemplares arbóreos de interesse conservacionista, como 

sejam quercíneas ou outros que se venham a identificar. 

22. Adoptar nas zonas mais declivosas, apoios com “pernas desniveladas”, a fim de 

minimizar a mobilização do solo 

 

Reintegração Posterior de Áreas Intervencionadas 

23. Proceder, no final dos trabalhos, à recuperação de todas as áreas intervencionadas – 

zonas de estaleiros e armazenagem, acessos provisórios e áreas envolventes dos 

apoios. 

 

Solos e Uso do Solo 

24. Efectuar a decapagem do solo apenas quando estritamente necessário e de acordo com 

características do mesmo. Quando esta acção ocorrer, as terras de melhor qualidade 

deverão ser separadas com vista à sua utilização na reintegração de áreas 

intervencionadas. O armazenamento deverá ser efectuado em pargas. Esta medida 

assume particular relevância no caso dos apoios 1 e 9, entre Secarias e Côja (apoios 

144 a 148), junto a Meda de Mouros (apoio 155) e entre Pinheiro de Côja e Espariz 

(apoios 161 a 170). 

25. Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas da 

Reserva Agrícola Nacional e em áreas com ocupação agrícola, por forma a não deixar 

no local elementos grosseiros provenientes da escavação. 

26. Efectuar, para os bons solos agrícolas, o armazenamento diferenciado dos vários 

horizontes de solo escavado, de modo a permitir a sua posterior reposição respeitando o 

perfil inicial.  

27. Nos bons solos agrícolas, após a conclusão dos trabalhos e sempre que se verifique a 

compactação do solo nas áreas temporariamente afectadas, os terrenos deverão ser 

descompactados através de uma mobilização vertical sem reviramento da leiva. 
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28. Sempre que ocorrer algum derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes, utilizar materiais absorventes para conter o derrame, devendo depois ser 

removida a camada de solo afectada e encaminhada para destino adequado. 

29. Efectuar, na fase de exploração, a limpeza e manutenção em época que não favoreça a 

infiltração dos efluentes poluentes, a fim de evitar a contaminação dos solos e das 

águas. 

 

Qualidade do Ar 

30. Garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos e maquinaria, afectos à obra, 

para minimizar a emissão de poluentes para a atmosfera. 

31. Delinear e colocar em prática, caso se venha a revelar necessário, um programa eficaz 

de humedecimento do pavimento de terra batida, nos locais em obra e, principalmente, 

durante a época seca. Esta acção visa a redução do levantamento de poeiras, geradas 

pela movimentação da maquinaria necessária à construção do projecto. 

 

Recursos Hídricos 

32. Realizar as movimentações de terras, de modo a minimizar a erosão do solo e o 

arrastamento de sedimentos para linhas de água e consequente assoreamento, 

recorrendo, se necessário e quando aplicável, a caixas ou bacias de retenção de sólidos. 

Estas medidas são particularmente relevantes aquando da implantação dos apoios a 

localizar próximo de linhas de água. 

33. Proceder, no caso dos apoios a implantar em zonas de declive acentuado, à drenagem 

periférica na área de trabalho, por forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde 

ocorrerá a mobilização do solo. 

34. Proceder à limpeza das linhas de água e de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem, anulando qualquer obstrução total ou parcial induzida pela obra. 
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35. Implantar passagens hidráulicas, de secção adequada, nos caminhos (a melhorar ou a 

construir) que atravessem linhas de água. Estes atravessamentos deverão ser 

condicionados ao licenciamento das entidades competentes. 

36. Não armazenar, ainda que temporariamente, material resultante das escavações e da 

decapagem dos solos em zonas de inclinação superior a 7%, em zonas de cheia ou 

zonas inundáveis. 

37. A lavagem de camiões-betoneira só poderá ser efectuada nos solos que forem utilizados 

nos preenchimentos dos caboucos. Para o efeito, deverão ser construídas bacias de 

retenção, para deposição dos efluentes da lavagem das betoneiras, com as terras que 

servirão para o preenchimento dos caboucos. 

 

Sistemas Ecológicos 

38. Os exemplares de quercíneas que ocorram na faixa de segurança/servidão 

administrativa deverão ser mantidos, respeitando as distâncias mínimas de segurança 

podendo, quando muito, ser podadas. 

39. Sinalizar os vãos entre os apoios 76 a 101, com dispositivos anti-colisão tipo Bird Flight 

Diverters (BFD), de 3 em 3 m, alternadamente em cada cabo de guarda, de modo a que 

em projecção horizontal a distância entre eles seja de 1,5 m. 

40. Sinalizar os vãos entre os apoios 1 a 10, 37 a 44, 69 a 76, 109 a 117, 120 a 137 e 145 a 

148, com dispositivos anti-colisão tipo BFD, de 10 em 10 m, alternadamente em cada 

cabo de guarda, de modo a que em projecção horizontal a distância entre eles seja de 5 

m. 

41. Utilizar BFD em espirais de fixação dupla, com 30 cm de diâmetro e 1 m de 

comprimento.  

42. Colocar dispositivos anti-colisão nos cabos de guarda, assim que tecnicamente possível, 

ficando as linhas desde logo devidamente sinalizadas, independentemente de entrarem 

ou não em exploração. 
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Socioeconomia 

43. Criar um mecanismo expedito, mesmo que de carácter temporário, de esclarecimento de 

dúvidas e de atendimento de eventuais reclamações das populações. 

44. Garantir o acesso às propriedades, nas fases de construção e de exploração, sempre 

que os actuais acessos sejam interrompidos. 

45. Proceder à limpeza regular da via pública, sempre que forem vertidos materiais de 

construção ou materiais residuais da obra. 

46. Adoptar medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a manobra 

de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na 

origem de focos de incêndio. 

 

Património Cultural 

Medidas de carácter geral 

47. Efectuar a prospecção arqueológica do traçado alternativo entre os apoios 80 e 83, na 

fase prévia à obra. 

48. Proceder à prospecção sistemática prévia à fase de construção das áreas de instalação 

de estaleiros, áreas de depósitos e empréstimos de terras e caminhos de acesso a abrir 

ou beneficiar, bem como da área de implantação dos apoios, em especial quando estes 

estejam implantados em zonas de fraca visibilidade, e sempre que estas situações 

impliquem revolvimento de solos.  

49. O acompanhamento arqueológico dos trabalhos deverá ser sistemático e presencial em 

todas as fases que envolvam a marcação dos apoios, a execução de fundações e a 

selecção e/ou abertura de acessos à obra, assim como nas fases de decapagem, 

desmatação e revolvimento de solos, de forma a garantir a salvaguarda da integridade 

dos elementos existentes na sua proximidade. 

50. Incluir todas as ocorrências inventariadas numa planta de condicionantes, a qual deverá 

ser integrada no caderno de encargos da obra. 
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Medidas de carácter específico  

51. Vedar e proibir a deposição de materiais da obra na proximidade dos elementos 

patrimoniais n.º 6, 7 e 8. 

52. Assegurar especial atenção por parte do arqueólogo que realizará o acompanhamento 

da obra durante a colocação dos apoios 1 e 50, dada a proximidade dos elementos 

patrimoniais n.º 1 e 6. 

53. Realizar uma memória histórica dos elementos n.º 6, 7, 8 e 14, dado que a envolvente 

paisagística será alterada. Essa memória deverá incluir um registo documental, 

fotográfico e cartográfico. 

54. Proibir a passagem de maquinaria pesada sobre a via calcetada identificada, elemento 

patrimonial n.º 7. 

 

Resíduos 

55. Promover uma adequada gestão de resíduos em matéria de armazenamento, transporte 

e destino adequado em conformidade com as disposições legais em vigor neste domínio, 

de que se destaca o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Neste âmbito, os nove 

locais de recolha/armazenamento temporário de resíduos definidos pela Rede Eléctrica 

Nacional não poderão ser utilizados, por não se encontrarem licenciados para o efeito. 

56. Evitar a proliferação de locais de deposição de resíduos, devendo prever-se a existência 

de locais destinados a esse fim, devidamente assinalados, no qual os resíduos são 

depositados separadamente, em função da tipologia. Deverão ser contactadas empresas 

devidamente credenciadas para recolher, transportar e tratar os diferentes tipos de 

resíduos. 

57. Caso existam solos e rochas não contaminados sem possibilidade de reutilização, a 

operação de deposição desses resíduos (operação D1, conforme a Portaria n.º 

209/2004, de 3 de Março) está sujeita às regras estabelecidas pelo regime jurídico da 

gestão de resíduos estabelecidas no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, não 

podendo ser, tal como proposto no EIA, utilizados para cobertura de depressões 

existentes nas propriedades, de acordo com os proprietários. 
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58. Caso, nos estaleiros, sejam construídas fossas sépticas, as respectivas lamas deverão 

ser encaminhadas para aterro ou ETAR. 

59. Proceder à limpeza criteriosa, durante e no final da fase de construção, de todos os 

resíduos, relacionados com a obra. 

 

II - OUTROS ELEMENTOS  

60. Informar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, 

nomeadamente os corpos de bombeiros da zona afectada, os Serviços Municipais de 

Protecção Civil dos concelhos abrangidos e a Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 

do início da construção do projecto. Todas as alterações nas acessibilidades ou perda de 

mobilidade deverão ser comunicadas atempadamente a todos os Agentes de Protecção 

Civil locais, para que não percam o acesso directo às populações mais próximas. 

61. Balizar a linha eléctrica na extensão que fique dentro do círculo definido por um raio de 

500 metros e centro no ponto de água, nos casos em que apenas seja possível garantir 

um afastamento aos pontos de água numa extensão entre 250 e 500 metros. 

62. Estabelecer contactos com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, no sentido de 

verificar a existência de pontos de águas a menos de 250 metros da linha susceptíveis 

de serem utilizados pelos meios aéreos em operações de combate a incêndios florestais. 

Caso se verifique a necessidade de rectificar o traçado para além do corredor estudado 

(400 metros), deverá ser apresentado um estudo à Autoridade de AIA (previamente à 

obtenção da licença de estabelecimento), para parecer, que demonstre a respectiva 

viabilidade ambiental e eventuais medidas de minimização a adoptar. 

63. Apresentar ao Ministério de Defesa Nacional, Força Aérea, informação relativa às 

coordenadas geográficas dos apoios a instalar. Caso, em resultado da apreciação 

efectuada por essa entidade, se verifique a necessidade de rectificar o traçado para além 

do corredor estudado (400 metros), deverá ser apresentado um estudo à Autoridade de 

AIA (previamente à obtenção da licença de estabelecimento), para parecer, que 

demonstre a respectiva viabilidade ambiental e eventuais medidas de minimização a 

adoptar. 
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64. Assegurar a devida informação sobre a construção da Linha às entidades utilizadoras do 

espaço aéreo na zona envolvente ao projecto.  

65. A retirada do material lenhoso existente nas áreas sob gestão da Direcção-Geral dos 

Recursos Florestais (DGRF) só poderá ser concretizada após o Circunscrição Florestal 

do Centro proceder à sua venda.  

66. O planeamento e a execução das obras que se insiram em Perímetros Florestais que 

estão sob gestão da DGRF deverão ter a participação e acompanhamento da 

Circunscrição Florestal do Centro. 

67. Assegurar que a instalação e funcionamento do projecto não afectará a operacionalidade 

de Postos de Vigia pertencentes à Rede Nacional de Postos de Vigia (RNPV), nem 

provocará interferências na capacidade de radiocomunicações da RNPV. 

68. Requerer junto dos serviços regionais da DGRF, Circunscrição Florestal do Centro, 

autorização para o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas 

superiores a 2 ha, de eucalipto em áreas superiores a 1 ha e para corte ou decote de 

sobreiros e azinheiras. 

69. Obter o parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro para a 

afectação de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional.  

 

III - PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

No final da obra, apresentar à Autoridade de AIA um relatório final que contenha uma 

compilação de toda a informação relevante sobre a componente ambiental relacionada com a 

obra e que inclua uma avaliação da eficácia das medidas de minimização preconizadas. 
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IV- PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Apresentar à Autoridade de AIA o relatório anual final de monitorização, até 3 meses após a 

última campanha de medição efectuada. O Relatório a enviar deverá incluir os seguintes 

capítulos: 

1. Introdução 

Deverá ser feita referência à: 1) identificação e objectivos, 2) âmbito do Relatório de 

Monitorização (RM), 3) enquadramento legal, 4) apresentação da estrutura do relatório e 5) 

autoria técnica do relatório. 

2. Antecedentes 

(i) Referência ao EIA e à DIA. 

(ii) Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes 

objecto de monitorização. Eventual relação da calendarização da adopção destas 

medidas em função dos resultados da monitorização). 

(iii) Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores ambientais 

objecto de monitorização. 

3. Descrição do programa de monitorização 

3.1 Parâmetros a Registar e Locais de Amostragem  

Deverão ser efectuadas duas campanhas de medições acústicas durante o ano, em épocas 

distintas (Verão/Inverno), no conjunto de pontos de avaliação seleccionados para o efeito.  

Em cada campanha, deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: 

diurno (das 7 às 20h), entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h).  

Tendo em conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção do valor de LAeq,T 

devido à presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T  deverá ser medido em 

bandas de 1/3 de oitava. 
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Cada medição deverá ser acompanhada de um registo das condições meteorológicas 

prevalecentes durante o intervalo de medida. Deverá ser indicada a duração deste intervalo. 

Deverão ser objecto de monitorização dos receptores, considerados no EIA, nomeadamente: 

duas habitações (Vale Lameira) localizadas entre os apoios 28-29, uma habitação isolada 

entre os apoios 88-89, duas habitações (Cabeçadas) entre os apoios 89-90 e três habitações 

(Salgados) entre os apoios 117-118. 

Para além destes locais, deverão ser considerados outros onde venham a registar-se 

reclamações. 

3.2 Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

(i) As medições deverão ser efectuadas, de acordo com os procedimentos descritos na 

Norma Portuguesa NP1730 (1996) “Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente” 

complementada, preferencialmente, com os procedimentos constantes dos “Critérios de 

acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 

Decreto-lei nº9/2007”, editado pelo Instituto Português de Acreditação. 

(ii) Instrumentação a utilizar nos ensaios: 

• sonómetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e devidamente calibrado, com 

indicação de tipo, modelo e série e referência à ficha de calibração (a apresentar em 

Anexo);  

• termómetro, higrómetro e anemómetro, entre outros, também devidamente 

calibrados.  

3.3 Métodos de Tratamento de Dados 

(i) Critério de Exposição Máxima 

(ii) Critério de Incomodidade 

3.4 Critérios de Avaliação de Dados 

Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, 

ambos os critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de 

“exposição máxima” são cumpridos) para todos os períodos de referência. 
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No que se refere ao critério de incomodidade, o cumprimento é avaliado pela diferença entre 

o valor de LAeq resultante (soma entre o LAeq determinado na monitorização e o registado 

na situação de referência) e o LAeq registado na situação de referência. Nos casos em que o 

LAeq resultantes é inferior a 45 dB(A), para qualquer dos períodos de referência, o critério de 

incomodidade não se aplica. 

3.5 Periodicidade da Monitorização 

As campanhas deverão ser efectuadas de cinco em cinco anos, salvo se ocorrerem, 

entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a emissão de ruído, ou 

reclamações. 

4. Resultados da monitorização 

4.1 Resultados Obtidos 

Os resultados a apresentar deverão incluir: 

• tabela com os valores de Lden e Ln e diferença em relação aos valores limite (impostos 

de acordo com a classificação acústica da zona em estudo);  

• tabela com os valores de LAeq medidos na situação de referência e nas campanhas de 

Monitorização, nos três períodos de referência.  

4.2 Discussão de Resultados 

Verificação do cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade.  

4.3 Avaliação da Eficácia das Medidas de Minimização 

Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 

monitorização. 

4.4 Comparação com as Previsões do EIA 

Comparação entre os resultados obtidos para os diferentes pontos de avaliação e os valores 

estimados através da metodologia da REN, para os mesmos pontos.  
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5. Conclusões 

(i) Síntese da avaliação de impactes e da eficácia das medidas de minimização adoptadas. 

(ii) Proposta de novas medidas de minimização e/ou de alteração de medidas já adoptadas. 

(iii) Proposta de revisão do programa de monitorização e da periodicidade dos futuros 

relatórios de monitorização. 

 

Plano de Monitorização da Avifauna 

Apresentar à Autoridade de AIA o relatório anual final de monitorização, até 3 meses após a 

última campanha de amostragem efectuada. 

Nos relatórios, deverá ser cabalmente explicitado quais os troços prospectados e a que 

percentagem corresponde os troços prospectados relativamente ao total identificado como 

área de maior sensibilidade. 

Parâmetros a monitorizar  

Número de aves mortas/ por km de linha/ por unidade de tempo 

Locais e frequência das amostragens 

A prospecção deverá ocorrer ao logo de uma faixa de 10 m para ambos os lados da 

projecção vertical dos cabos exteriores (que inclui também a área junto à base dos apoios). 

Os transectos seleccionados devem abranger os locais sensíveis identificados no Estudo de 

Impacte Ambiental. A extensão total a prospectar deve ser pelo menos 20% da extensão total 

da Linha. 

A monitorização deverá ser dirigida para as épocas do ano consideradas mais sensíveis, em 

termos de impacte na avifauna, em função dos valores presentes, podendo apenas incidir no 

período de reprodução e na época de Inverno, em detrimento de 4 campanhas anuais, 

coincidentes com as estações do ano. As prospecções por época devem ser, pelo menos, 

quinzenais. O início dos trabalhos de prospecção deverá coincidir com o final da implantação 

da Linha. 
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Metodologia 

a) Mortalidade por Colisão e Factores de Correcção 

a.1) Mortalidade por Colisão 

A detecção de aves afectadas por colisão com a Linha deverá ser efectuada pela procura 

activa de cadáveres inteiros, partes que contenham ossos ou porções significativas de penas, 

ou mesmo aves vivas com ferimentos (ex: uma asa partida), através de transectos lineares 

localizados sob a projecção vertical de cada um dos cabos mais exteriores. 

A prospecção deverá ser efectuada por dois observadores, deslocando-se em paralelo, de 

modo que cada um cubra metade da faixa de terreno abrangida pelos transectos, ou por um 

observador apenas, sendo neste caso necessário fazer duas passagens, uma por cada meia 

faixa de prospecção (ida e volta). 

Para cada item encontrado, deverá ser registada a sua localização, a descrição do habitat e 

cobertura do solo no local preciso, grau de dificuldade de detecção associado à cobertura do 

solo, estado de decomposição, espécie, sexo, idade e a causa de morte, recorrendo a 

necrópsias sempre que necessário. 

Deverá ser garantida a correcta identificação dos restos encontrados, podendo ser feita a 

identificação de penas seguindo bibliografia disponível (Brown e tal 1987) e a identificação de 

fragmentos ósseos por recurso a uma colecção de referência (p. ex. a da Osteoteca do ex-

Instituto Português de Arqueologia).  

Para evitar a duplicação de resultados, os cadáveres e vestígios deverão ser sempre 

removidos. 

A estimativa da mortalidade real (ME) deverá ser expressa em n.º cadáveres/mês/km e 

determinada através da seguinte fórmula (Neves et al. 2005): 

ME=MOx1/(TPE x MAP x PEO x NRN) 

sendo que: 

MO = mortalidade observada, ou seja, nº médio de cadáveres encontrados/km 

NRN = percentagem de aves não removidas por necrófagos (deve ser usada a taxa estimada 

para o intervalo de dias mais próximo da periodicidade das visitas realizadas) 
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PEO = percentagem de aves encontradas pelo observador 

TPE = percentagem do troço prospectado eficazmente 

MAP = percentagem de aves que morre na área prospectada. Este factor poderá ser baseado 

noutros estudos, assumindo-se um valor médio de 0,50 (Neves et al. 2005) 

a.2 ) Determinação dos Factores de Correcção 

A taxa de mortalidade observada deverá ser corrigida com os parâmetros de correcção a 

seguir referidos, por forma a obter a taxa de mortalidade real. 

a.2.1) Determinação da taxa de remoção de cadáveres por necrófagos e predadores 

No sentido de corrigir os dados recolhidos acerca da monitorização das colisões, deverá ser 

privilegiada a aplicação de taxas já calculadas para os mesmos habitats, determinadas em 

estudos já realizados ou em bibliografia existente. 

a.2.2) Avaliação das taxas de detecção de cadáveres 

Os testes de detectabilidade deverão ser elaborados a partir de um desenho experimental que 

permita a integração de diferentes observadores e os diferentes níveis de área prospectável. 

a.2.3) Percentagem de aves que morrem fora da área de amostragem 

Deverá, apenas, considerar-se que os valores de mortalidade obtidos estarão subestimados 

devido à não determinação deste parâmetro. 

Critérios de avaliação dos dados 

Com a integração de toda a informação recolhida durante os diversos períodos de 

monitorização, deverão ser estimados quais os impactes da Linha na avifauna local. 

Na análise da significância do impacte, é indispensável uma abordagem, pelo menos, ao 

contexto regional.   

Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados  

Se for verificada a ocorrência de situações críticas para espécies importantes do ponto de 

vista da conservação ou para um elevado número de espécies, deverão ser propostas 

medidas de minimização. 
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Critérios para a revisão do programa de monitorização 

Após o 1º ano de monitorização, deverá ser avaliada a necessidade da alteração dos 

métodos utilizados (periodicidade das amostragens, área de prospecção, entre outros). 

O programa de monitorização deverá ter a duração de três anos, findo o qual se deverá 

proceder a uma avaliação global, com base na informação recolhida. 

Perante essa avaliação global, caso se verifique existirem razões para manter o programa de 

monitorização, designadamente se a minimização dos impactes não estiver a ser alcançada, 

deverá estender-se o programa de monitorização por períodos adicionais de um ano, com 

avaliações anuais. 

 

Quirópteros  

Na fase de exploração, o plano de monitorização da avifauna deverá incluir a pesquisa de 

cadáveres de morcegos que pode ser realizada em simultâneo com a das aves. 

 

V - FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projecto e a dificuldade de prever as 

condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 

deverá o proponente, no último ano de exploração do projecto, apresentar um plano de 

desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- a solução final de requalificação da área de implantação do projecto e acessos 

associados, a qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com 

o quadro legal então em vigor; 

- as acções de desmantelamento; 

- o destino a dar a todos os elementos retirados; 

- um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 19


	DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
	I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
	II - OUTROS ELEMENTOS
	III - PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
	IV- PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
	
	
	
	Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro
	Plano de Monitorização da Avifauna
	Parâmetros a monitorizar
	Critérios de avaliação dos dados
	Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar n�
	Critérios para a revisão do programa de monitori





	V - FASE DE DESACTIVAÇÃO

