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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação 

Designação do Projecto: Ampliação do Parque Eólico do Passarinho 

Tipologia de Projecto: Energia Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Concelho de Sobral de Monte Agraço (freguesia de Santo Quintino) 

Proponente: Empreendimentos Eólicos Verde Horizonte, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 14 de Agosto de 2008 
 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Cumprir as medidas de minimização e os planos de recuperação das áreas 
intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, 
constantes da presente DIA. 

2. Entregar à Autoridade de AIA, antes do início da execução do Projecto, os 
elementos mencionados na presente DIA. 

3. Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

4. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas 
intervencionadas, e de monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA 
com a periodicidade proposta em cada plano. 

5. Após a conclusão da fase de construção do Projecto e antes da entrada em 
funcionamento do mesmo, o Promotor deverá solicitar à Autoridade de AIA uma 
reunião de obra com a CA a fim de verificar a execução de todas as medidas 
contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à fase de construção. 

 

Elementos a entregar à 
Autoridade de AIA antes 
do início da execução do 

Projecto 

1. Novo estudo de ruído, de acordo com os aspectos referidos no parecer da 
Comissão de Avaliação, recorrendo a novas medições de referência e novas 
simulações, bem como a uma reformulação da análise dos critérios previsto na 
legislação em vigor. 

2. Informação esclarecedora sobre o volume de terras sobrantes previsto, bem 
como o seu destino final. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização deverão ser integradas no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e no 
caderno de encargos. 

Fase de Projecto 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 
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2. Compatibilizar o Projecto com a linha eléctrica existente na proximidade do aerogerador P6. 

3. No acesso ao aerogerador P6, deverá ser aproveitado o trilho existente e acompanhadas, o mais possível, as 
curvas de nível. 

4. Nos acessos, não utilizar materiais impermeabilizantes. 

5. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e 
valetas). As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em outras 
desde que devidamente justificado. 

6. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna, de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 
6 de Maio. 

7. Elaborar sondagens que permitam conhecer o nível freático (estático e dinâmico) e o comportamento hidráulico 
do sistema hidrogeológico da área de estudo, com vista à avaliação dos métodos construtivos para a construção 
das sapatas dos aerogeradores. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

8. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

9. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

10. Reduzir a exposição do solo desprovido de vegetação durante os períodos de maior pluviosidade, para 
minimização da erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos. 

11. Concentrar, ao máximo, os trabalhos de construção e circulação de veículos afectos à obra ao período 
compreendido entre as 7:00 e as 18:00 h. 

12. Gerir os horários de operações particularmente ruidosas (cravação de estacas, entre outros, caso estejam 
previstas). 

13. Utilizar, sempre que possível, mão−de−obra local na fase de construção, beneficiando as populações. 

14. Dar formação aos empreiteiros, trabalhadores e encarregados sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter na fase de construção (sensibilização ambiental), bem como sobre a legislação sobre Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho. 

15. Informar sobre a construção e instalação do Projecto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, e entidades 
normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição 
na área de implantação do Projecto. 

16. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força Aérea e à ANA 
– Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação 
todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas entidades. 

17. Promover acções de informação/divulgação do Projecto junto da Junta de Freguesia de Santo Quintino, com o 
objectivo de informar o público directamente afectado, em particular, e as populações próximas, dos objectivos 
da intervenção e do período da sua duração. Informar, previamente á obra, as populações residentes sobre as 
características e prazos de execução da obra. 

18. Afixar, junto dos locais das obras, informação acerca das acções de construção, bem como a respectiva 
calendarização. 

19. Elaborar um folheto informativo, da responsabilidade do promotor do Projecto, para distribuição pelas povoações 
mais afectadas pelos novos aerogeradores. O folheto deverá incluir informações sobre a fase de obra e explicar 
as mais valias do Projecto. 

20. Na eventualidade de surgir a necessidade de utilização de explosivos na fase de construção, efectuar o aviso 
prévio das populações mais próximas desses locais. 

21. Afastar, ao máximo, o estaleiro das habitações. 

22. Vedar as áreas de estaleiro com barreiras de protecção e colocar placas avisadoras das regras de segurança a 
observar, assim como da calendarização das obras. 

23. Dotar os estaleiros de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo adequados aos 
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resíduos produzidos. 

24. Dotar as instalações sanitárias dos estaleiros com sistemas de armazenamento estanques e, se possuírem 
descargas, estas deverão estar devidamente licenciadas. 

25. Minimizar o potencial de contaminação associada à presença e circulação das viaturas afectas às actividades de 
construção, através do parqueamento de viaturas em local pavimentado e com drenagem eficaz, implementação 
de um programa de manutenção regular das viaturas, bem como a previsão dum sistema eficaz para recolha dos 
óleos usados e seu encaminhamento para destino final adequado. 

26. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar materiais, ou para 
parqueamento de maquinaria, entre outros usos relacionados com a fase de construção, devendo utilizar-se 
apenas o corredor de trabalho, os acessos à obra e o estaleiro. As áreas de intervenção deverão ser limitadas 
por fitas coloridas, fixas em estacas, e deverá ser interditada a circulação de pessoal e maquinaria afecto à obra 
e a deposição de materiais fora das áreas demarcadas. 

27. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra. 

28. Assinalar correctamente os acessos à área de intervenção com indicação de redução de velocidade. 

29. Escolher, tanto quanto possível, os itinerários adequados para os veículos afectos à obra, de modo a minimizar a 
sua circulação junto ou através de áreas com ocupação sensível ao ruído. 

30. Assegurar que os veículos afectos às obras circulem com os faróis ligados “em médios” durante o dia, por forma 
a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de comunicação e pelos peões. 

31. Instalar tanques lava-rodas nas entradas de caminhos pavimentados com maior volume de trânsito e a cobertura 
com oleados das caixas abertas das viaturas de transporte de terras, durante períodos ventosos ou de elevada 
pluviosidade. 

32. Seleccionar, sempre que possível, técnicas, processos construtivos, veículos e maquinaria de apoio à obra que 
gerem menores emissões de poluentes atmosféricos. 

33. Efectuar uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados e respectiva revisão periódica, por 
forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. 

34. Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da área afecta a obra, onde 
poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados, áreas de 
circulação de veículos e maquinada de apoio à obra, zonas de carga, de descarga e de deposição de materiais 
de construção e de materiais residuais da obra, zonas de escavação e de extracção de terras, entre outros). 

35. Implementar e efectuar o acompanhamento sistemático de um adequado sistema de drenagem. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

36. Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do solo e subsolo, 
incluindo desmatações e decapagens superficiais, escavações, instalação de estaleiros e abertura de caminhos 
de acesso. Os resultados destes trabalhos podem determinar a adopção de medidas de minimização 
específicas. 

37. Reduzir a desmatação e decapagem do solo ao mínimo indispensável. Os trabalhos deverão ser limitados às 
áreas estritamente necessárias, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção, 
logo que as movimentações de terras tenham terminado. 

38. Salvaguardar todas as espécies arbóreas que não perturbem a execução da obra. 

39. Realizar a decapagem e armazenamento da camada superior do solo das áreas afectada. Esta armazenagem do 
horizonte superficial do solo deverá ser em local apropriado, sendo reposta posteriormente na execução do plano 
de recuperação das áreas intervencionadas, facilitando a reposição da cobertura vegetal. 

40. Manter, dentro do possível, a parte da vinha existente que não for directamente afectada pelo Projecto. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

41. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projecto. Exceptua-se o material sobrante 
das escavações necessárias à execução da obra. 

42. Efectuar a separação das terras vegetais de boa qualidade das restantes, tendo em vista o seu armazenamento 
para a uma eventual utilização posterior. Os solos devem ficar protegidos com coberturas impermeáveis, 
evitando-se, desta forma, a sua mobilização pelo vento, a erosão e o arrastamento pelas águas da precipitação. 
Além disso, devem utilizar-se apenas os locais previamente seleccionados para depósitos temporários de terras, 
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de forma a evitar a destruição da vegetação existente. 

43. Proteger, com coberturas impermeáveis, as terras resultantes das escavações e que estejam temporariamente 
armazenadas nas imediações da obra, sujeitas a mobilização pelo vento e, consequentemente, ao seu 
arrastamento. 

44. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para pedreira. 

45. Proceder à elaboração de um Plano de Gestão de Resíduos, que identifique os principais tipos e quantidade de 
resíduos produzidos em obra, a sua classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos, a sua origem, 
transporte e destino final (explicitando as empresas responsáveis pelo transporte, os locais de destino final e as 
licenças das operações realizadas), garantindo a utilização guias de acompanhamento de resíduos. 

46. Separar os resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), como plásticos, papel e cartão e resíduos 
metálicos, em contentores especificamente destinados para o efeito e assegurar que a sua recolha seja realizada 
por operadores devidamente licenciados. 

47. Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB), 
consoante a sua natureza. As fracções passíveis de serem recicladas, como é o caso das paletes de madeira, 
cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem ser, tanto quanto possível, enviadas para as indústrias 
recicladoras licenciadas para o efeito. 

48. Implementar um sistema de tratamento das águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à 
obra, no caso da mesma ser efectuada no local, antes do respectivo lançamento no meio. O sistema de 
tratamento deverá ser específico, determinado de acordo com as suas características (sólidos suspensos, óleos, 
gorduras e hidrocarbonetos). Os efluentes descarregados deverão cumprir a legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto, no caso da descarga ser no meio, e as exigências da Câmara Municipal, no caso de ser 
no colector).  

49. Não deverão ser instaladas centrais de betão. No entanto, caso seja imprescindível e após devidamente 
justificado e aceite pela Autoridade de AIA, poderá ser implantada uma central de betão, devendo ser dada 
especial atenção ao tratamento das águas residuais resultantes das lamas bentoníticas, nomeadamente através 
do dimensionamento de decantadores projectados para tal fim. Assegurar ainda que esta central tenha 
dispositivos de depuração de emissões gasosas. 

50. Efectuar o armazenamento de combustíveis e/ou óleos numa área técnica devidamente infra-estruturada para o 
efeito, com contenção secundária, tal como a área técnica destinada à manutenção e reparação de veículos. Os 
óleos usados deverão ser armazenados em recipientes adequados e estanques, sendo posteriormente enviados 
a destino final apropriado, privilegiando-se a sua regeneração e outras formas de reciclagem e de valorização. 

51. Na eventualidade de ocorrer um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, remover 
imediatamente a camada de solo afectada e o promover o seu encaminhamento para destino final adequado. 

52. Interditar a realização de queimas a “céu aberto” de todo o tipo de materiais residuais da obra. 

53. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de deposição de materiais de construção e 
de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com 
o acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de queda durante a descarga, a 
cobertura e a humidificação durante a deposição na área afecta à obra. 

54. Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para proceder à lavagem das 
caleiras das betoneiras. Estas bacias deverão ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, 
junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima 
indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de 
recuperação. 

Fase de Exploração 

55. Estabelecer uma campanha de informação junto da população local, no sentido de informar sobre os objectivos 
do Projecto e principais incómodos associados às suas diferentes fases, bem como das mais valias resultantes 
para os habitantes locais. 

56. Disponibilizar à população local, por exemplo na Junta de Freguesia, um instrumento que permita à população 
apresentar sugestões de funcionamento, reclamações, entre outros., permitindo que esta consiga estabelecer 
canais de comunicação fáceis e directos com a entidade exploradora do Parque. 

57. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração verificada e 
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assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do Parque Eólico para que o sistema de 
sinalização funcione nas devidas condições. 

58. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

59. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão 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. 

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

Fase de Desactivação 

61. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, de 20 a 25 anos, e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá o promotor, no 
último ano de exploração do Projecto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do 
parque eólico e projectos complementares. Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem 
prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo 
especificamente as acções a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a 
dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desactivação, deverá ser apresentado 
um plano de desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- solução final de requalificação da área de implantação do parque eólico, a qual deverá ser compatível com o 
direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

- acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

De forma geral, todas as acções deverão obedecer às directrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 

Delinear um plano de recuperação das áreas intervencionadas, de acordo com as seguintes directrizes. 

1. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser 
meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao funcionamento do Parque. 

2. Proceder à desactivação de todas as áreas de plataformas de trabalho e montagem dos aerogeradores, 
permanecendo o estritamente necessário a operações de manutenção simples. 

3. Efectuar a modelação adequada dos taludes e cobrir os mesmos com terra vegetal. 

4. Descompactar os solos e espalhar a terra vegetal armazenada em todas as áreas afectadas e a recuperar, 
nomeadamente nos estaleiros, ao longo das valas de cabos, bermas dos acessos, plataformas de montagem. 

5. Apenas deverá recorrer-se a sementeira nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne 
ineficaz. Nestes casos deverá ser apresentada uma solução à Autoridade de AIA que será analisada e aprovada 
pela Comissão de Avaliação. 

6. Deverá ser elaborada uma planta de recuperação, à escala 1:5000, com a localização das áreas sujeitas a 
recuperação. 

7. Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, realizar o acompanhamento da evolução do 
revestimento natural das superfícies intervencionadas. Durante esta fase, caso seja necessário, deverão ser 
tomadas 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 sempre 
aprovadas pela Autoridade de AIA. 

8. Deverão ser apresentados relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, após o final da obra e 
anualmente durante a exploração. 
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Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

Deverá ser implementado o Plano previsto no EIA, tendo em consideração os aspectos a seguir mencionados. 

1. Efectuar o acompanhamento ambiental da construção do Parque Eólico. 

2. Garantir uma fiscalização eficiente no sentido de serem cumpridas com rigor as especificações do Projecto. 

3. Integrar no PAAO todas as medidas de minimização relativas à fase de construção acima previstas. 

4. A fiscalização ambiental deverá detectar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas nas obras, e 
comunicar à Autoridade de AIA. 

5. Incluir o cronograma dos trabalhos de construção e a Planta de Condicionamento do Parque Eólico, à escala de 
1:5000, onde são indicados todos os elementos do Projecto e as áreas de trabalho, estaleiro e acessos, bem 
como as áreas a salvaguardar. 

6. A planta de condicionamentos deverá ser facultada a cada empreiteiro e, se necessário, revista à luz de eventuais 
elementos novos (estudos complementares, monitorização e acompanhamento ambiental da obra). 

7. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra deverão retratar o cumprimento das medidas de 
minimização, as dificuldades desse cumprimento e eventuais alterações das medidas e das infra-estruturas do 
Projecto. A periodicidade dos relatórios deverá ter em consideração a calendarização do acompanhamento e ser 
proposta à Autoridade de AIA, no PAAO ou aquando do aviso de início da obra. 

8. Caso sejam previstas alterações ao Projecto ou às actividades de construção, deverá ser comunicado 
antecipadamente à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer. 

Programas de Monitorização 

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 

1. Objectivo: determinar se as acções de construção e exploração do presente Projecto são indutoras de alterações 
significativas ao ambiente sonoro que se regista actualmente na área de estudo, de modo a poder avaliar-se a 
eventual necessidade de preconizar medidas de redução de ruído. 

2. Parâmetros a monitorizar: As campanhas de monitorização a realizar deverão determinar os valores de ruído 
ambiente para o nível sonoro contínuo equivalente com uma malha de ponderação A (LAeq). Deverão ser 
igualmente determinados os parâmetros estatísticos Lden e Ln. 

3. Locais e frequência de amostragem: 

- Locais – receptores sensíveis identificados e alvo de medições de referência no EIA, bem como outros em 
que se verifique a sua potencial afectação pelo Projecto. 

- Períodos de amostragem - diurno, entardecer e nocturno. 

- A primeira campanha de monitorização deverá ser realizada antes do início da fase de construção, tal como 
solicitado nos Elementos a entregar à Autoridade de AIA antes do início da execução do Projecto. 

- Na fase de construção, deverá ser realizada uma campanha de monitorização na altura da abertura dos 
caboucos e sempre que ocorram reclamações. 

- Para a fase de exploração, deverá ser realizada uma campanha no início da exploração dos novos 
aerogeradores e outra aquando da classificação das zonas pela Câmara Municipal, caso a classificação dos 
locais seja efectuada de uma forma diferente da preconizada neste estudo, de modo a avaliar a necessidade 
de implementação de medidas de minimização. As restantes campanhas deverão realizar-se de dois em dois 
anos e sempre que sejam apresentadas reclamações. 

- A duração de cada medição deverá permitir a estabilização dos sinais sonoros e a representatividade 
estatística dos registos em relação à totalidade da duração do intervalo de referência.  

- A metodologia de amostragem deverá seguir as disposições constantes da Norma NP 1730. Acústica: 
descrição e medição do ruído ambiente – Partes 1, 2 e 3. 

4. Equipamento necessário: Deverá ser utilizado um sonómetro digital integrador, preferencialmente da Classe 1, 
com malha A de ponderação na frequência. O equipamento deverá ser calibrado antes do início de cada 
conjunto de medições e no fim das mesmas. Deverá, ainda, estar verificado meteorologicamente de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro. O microfone do sonómetro deverá ser equipado com 
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um protector de vento de modo a diminuir o efeito do ruído aerodinâmico do vento. Deverá ser utilizado um tripé 
para garantir a estabilidade do equipamento de medição. A medição deve ser acompanhada do registo dos 
seguintes parâmetros meteorológicos: Temperatura, Humidade e Velocidade e direcção do vento. 

5. Técnicas de medição e cálculo: As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído deverão 
seguir as disposições na norma NP 1730. De referir que o equipamento de medição deverá ser colocado a 1,5 m 
do solo e a pelo menos 3,5 m do elemento mais saliente da fachada do edifício. As medições devem ser 
realizadas em modo Fast, o microfone deverá estar devidamente protegido, por forma a evitar a interferência do 
vento na medição. O critério para a avaliação dos resultados obtidos deverá ser o cumprimento do disposto no 
RGR (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 14 de Novembro). Caso se identifique outra fonte sonora que não o ruído 
proveniente dos aerogeradores, e de carácter não permanente, deverá ser realizada a medição para verificação 
da existência de um ruído particular, e aplicar as respectivas correcções tonais e impulsivas. 

6. Relatórios: Após a realização de cada campanha de monitorização, deverá ser apresentado um relatório sucinto, 
de acordo com o estipulado na Portaria n.º330/2001, de 2 de Abril, onde constem os pontos de amostragem, a 
metodologia e condições de amostragem, bem como a discussão dos resultados obtidos. A análise destes 
resultados terá como base de referência o disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, sendo analisado 
o seu cumprimento ou a eventual necessidade de implementação de medidas adicionais. 

Plano de Monitorização da Avifauna e Quirópteros 

Embora não esteja prevista a realização de monitorização destes grupos faunísticos, usualmente mais afectados pelos 
parques eólicos, deverá ser revista a caracterização da comunidade de morcegos, através de trabalho de campo ou 
da pesquisa de dados relativos à monitorização dos parques eólicos existentes na envolvente e da consulta de 
especialistas, para melhor aferição da necessidade de desenvolver monitorização. 

No caso da avifauna, deverá ser demonstrada, com base em dados obtidos na monitorização dos parques eólicos 
envolventes ou em outros adequados, a desnecessária monitorização deste grupo, ou caso contrário proposta a sua 
monitorização no âmbito deste projecto. 

 
Validade da DIA: 14 de Agosto de 2010 

 

Entidade de verificação da 
DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

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: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 

dos pareceres 
apresentados pelas 

entidades consultadas: 

O presente procedimento apresentou as seguintes etapas: 

- Instrução do processo de AIA, em 2007/06/21, e nomeação da Comissão de 
Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

• APA 

• IGESPAR 

• CCDR LVT 

- Declaração da conformidade do EIA e Aditamento em 2008/04/23 

- Consulta Pública entre 23 de Maio a 24 de Junho de 2008 

- Pareceres externos:  

• DGRF – não levanta objecções e alerta para a legislação em vigor relativa ao 
corte prematuro de eucalipto e à defesa contra incêndios florestais; 

• INETI – não foi recebido até à presente data. 

- Visita ao local realizada pela CA em 2008/06/18 

- Elaboração do relatório da Consulta Pública e dos pareceres sectoriais  

- Elaboração do parecer final da CA. 

- Preparação da proposta de DIA pela Autoridade de AIA, tendo sido remetido para 
a tutela (registo de entrada n.º 4469, de 5.08.2008), no sentido desfavorável, 
exclusivamente pela incompatibilidade do projecto com os instrumentos de 
gestão territorial em vigor. 

- Face às razões subjacentes à proposta de DIA, este Gabinete procedeu a uma 
análise conjunta com o Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e das Cidades, cujos resultados constam da Informação n.º 54/2008, de 
8 de Agosto, deste Gabinete, tendo-se concluído que o projecto em apreço se 
enquadra nas disposições do regulamento do Plano Director Municipal de Sobral 
de Monte Agraço. 

- Na sequência da referida Informação, foi solicitado por Sua Excelência o 
Secretário de Estado do Ambiente à Autoridade de AIA a elaboração de nova 
proposta de DIA, integrando designadamente os condicionalismos, as medidas 
de minimização e os programas de monitorização que se considerem pertinentes. 

- Preparação de nova proposta de DIA pela Autoridade de AIA e envio para a 
tutela, através do Ofício n.º 11635, de 14.08.2008 que anexa a Informação n.º 
270/08/GAIA, de 1.08.2008 (registo de entrada n.º 4636, de 14.08.2008). 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Foram recebidos quatro pareceres provenientes da DGADR – Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, da DRAPLVT – Direcção Regional de Agricultura 
e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, do IGP – Instituo Geográfico Português e da ANA - 
Aeroportos de Portugal. 

As entidades participantes demonstraram uma posição favorável à implantação do 
Projecto, afirmando não existirem interferências com os projectos ou actividades da 
sua competência, sendo salientado pela ANA a necessidade de implementar nos 
aerogeradores balizagem aeronáutica. 
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Razões de facto e de 
direito que justificam a 

decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA), na Informação n.º 54/2008, de 8 de Agosto, deste Gabinete, e na 
Proposta da autoridade de AIA de 14.08.2008, destacando-se de seguida os principais 
aspectos. 

O presente projecto será constituído por 2 aerogeradores de 2 MW, prevendo-se uma 
produção de cerca de 10,6 GWh/ano. 

Destacam-se os impactes positivos ao nível socioeconómico, principalmente pela 
contribuição para a redução da dependência externa nas necessidades de consumo 
eléctrico e para o cumprimento das metas nacionais de produção de energias 
renováveis, e devido ao arrendamento dos terrenos e às contrapartidas directas a 
atribuir às câmaras municipais (2,5% da facturação anual do Parque). 

No que se refere aos impactes negativos, estes decorrem essencialmente das acções 
de movimentação de terras, desmatação e movimentação de maquinaria e pessoal 
afecto à obra, bem como da presença e funcionamento do Projecto, destacando-se os 
impactes sobre: 

- o ambiente sonoro, devido ao acréscimo do ruído ambiente nos receptores 
sensíveis existentes na envolvente do Projecto; 

- a zona de vinha existente, conduzindo à redução/desaparecimento desta; 

- a paisagem, decorrente das acções de obra; 

- as populações envolventes, principalmente durante a fase de construção. 

Da avaliação efectuada, verificou-se que os impactes negativos identificados não são 
significativos e são genericamente minimizáveis e maioritariamente reversíveis, com a 
concretização das condições constantes da presente DIA, realçando-se apenas a 
questão do ambiente sonoro, cuja análise efectuada no EIA carece de reformulação, 
tendo por esse motivo sido incluído, na presente DIA, o elemento 1 a entregar à 
Autoridade de AIA antes do início da execução do Projecto. 

No que concerne ao ordenamento do território, para as classes de espaço identificadas 
no PDM de Sobral de Monte Agraço (“Área de Mata e Mato de Protecção” e à “Área 
Agro-Pastoril”), onde se prevê a implantação dos novos aerogeradores, embora esta 
tipologia de projecto não esteja explicitamente prevista, também não se encontram 
explicitamente interditos no regulamento do PDM, considerando-se enquadrada nas 
disposições daquele IGT, com base numa interpretação mais actualista, e tomando em 
consideração as características da classe de espaço, as acções admitidas pelo 
regulamento do PDM nessas classes e o uso associado ao projecto em avaliação. 

Face ao exposto, resulta que o projecto “Ampliação do Parque Eólico do Passarinho” 
poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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