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DECLARAÇÃO

DE IMPACTE

AMBIENTAL

"APROVEITAMENTOS EÓLICOS DO ZIBREIRO-MOEDA E DA MAUNÇA';
(Ant~rojecto )

..

1. Tendo por basea propostada Autoridade de AIA relativa ao procedimentode Avaliação de.Impacte
Artlbiental do projecto "APROVEITAMENTOS

EÓLICOS DO ZffiREIRO-MOEDA

E DA

MAUNÇA", em fase de anteprojecto,cujo proponenteé a GENERG, S.A., emito parecer favorável
condicionado:
à selecçãoda solução2 para a interligaçãoà redeeléctrica;
ao cumprimento dos estudos complementares,das medidas de Ininimização, dos Planos de
Monitorização e do Programade AcompariliamentoAmbiental da Obramencionadasem anexo.
2. O programade acompanhamento
ambiental.da obra deve estarincluído no cadernode encargose nos
contratosde adjudicaçãoque venhama ser produzidospelo proponente,para efeitos da construçãodo
ParqueEólico.
A apreciaçãoda confonnidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser efectuadapela
entidadelicenciadora,nos termos do ponto 13, alínea a) do DespachoConjunto n.o 51/2004, de ~l de
Janeiro.
Os relatórios de monitorização devem dar CUItlprimentoâ legislação em vigor, nomeadamenteà
Portarian.o330/2001,de 2 de Abril.

Lisboa, 12de Maio de2004.

Anexo: Estudos Complementares,
Obra, Planos de Monitorização

Medidas de Minimização, Plano de Acompanhamento Am~iental da

e Recomendação.
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ANEXO

Os estudosa seguirdiscriminadasdevemserentreguescom o RECAPE.
RelativamenteàsLinhas (aérease subteITâneas)
de ligação entreos váriossub-parquese àsrespectivassub~tações,reaijzar
umaprospecçãoarqueológicasistemáticade todos os corredores(de 400 metros)"poronde estasirão passar,sendoqueo
relatório destestrabalhosdeveser apresentado
ao Instituto Portuguêsde Arqueologia,paraaprovação.
Confinnar a ocorrênciade receptoressensíveislocalizadosa distânciasinferioresa 40Omdo ParqueEólico. Casose
confirme a existênciade receptoressensíveisdevemserrealizadasmediçõesacústicasde referência,paraos periodos
diurno e nocturno.t:stas medições,bem comoasprevisõesdo ruído ambientecoma instalaçãodo Parquenestesreceptores,
devemser aprt;:sentados
no RECAPE.Deveainda ser demonstrado'ocumprimentodo critério de exposiçãomáxima e o

(

critério de incomodidade(estabelecidosno Regime Legal sobrea Poluição SQnora)
do ruído emitido pelos aerogeradores,
considerandoo layout final do ParqueEólico.

Devemserconsideradasasmedidasde minimizaçãoincluídas na publicaçãodo Instituto do Ambiente"A EnergiaEólica e o
Ambiente" de Fevereirode 2002, disponívelem www.iambiente.pt,bem comoas medidasa:seguirdiscriminádas.
Fasede Projecto:

1. Ajustar a localizaçãodos aerogeradoTes
71,72 e 73 com a estaçãode radiodifusãosonorade coberturalocal,a Rádio Cova
da Beira, a qual sesitua no interior do triângulo constituído por estesaerogeradores,
sugerindo-seo eventual
reposicionamentodos mesmos;

2.

Efectuara marcaçãodos locais de assentamento
das infra-eswturas, e,em particular,dos aerogeradores,
como
acompanhamentode um arqueólogo,em faseprévia à elaboraçãodo cadernode encargos~ obra;
Apresentar o projecto de construção das fossas sépticas estanques destinadas a receber os efluentes das instalações
sanitárias previstas para os edificios de comando, à CCDR para licenciamento;

4.

Optimizar o layout final do parque, com o eventual ~umento da potência nominal dos aerogeradores e redução do seu
número total, eliminando preferencialmente as localizações mais periféricas previstas em cada sub-parque;
Qptimizar as soluções das ligação eléctricas entre os vários sub-parques, com vista à redução de linhas aéreas,e o número
de edifícios de comando e subestações;
Apresentar soluções volumétricas reduzidas para os edifícios de comando, com acabamentos exteriores e cores dentro das
linhas construtivas locais, promovendo uma boa integração paisagística;

Ruade O Século, 5) 1200-433Lisboa Telefones:21323 2544/5/6 Fax:213232561 e.;mail: sea@mcota.gov.pt www.mcota.gov.pC 2/6

15.
Não

MINIsTÉRIO DAS CrnADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
Gabinetedo Secretário de EstadodoAmbiente
Fase de Construção:
Efectuar a divulgação pública dos Aproveitamentos Eólicos, esclarecendo a população sobre a presença e funcionamento
dosaerogeradores, sendo que se deve privilegiar o contacto informativo directoe oral, de modo a garantir que toda a
população vai tendo conhecimento do desenvolvimento doprojecto;

.

8. Informar a populaçãodaslocalidadesmaispróximas dos locais dasobrasacercadasacçõesde construção,bem como a
respectivacalendarização,sobretudoa populaçãodasfreguesiasde Bogasde Cima.Castelejo,SoutO'daCasaeS, Vicente
da Beira, e dasanexasAçor, Boxinos, Descoberto,Rochasde Cima, Ribeirade Eiras,Enxabardae Vale de Urso;

9.

Delimitar no terrenoas áreassensíveisquenão podemser intervencionadas;

10. Limitar as áreas de intervenção com bandeirolas ou com fitas coloridas fix~em

estacas e limitar o trânsito e a deposiç.ãode

materiais fora das áreas demarcadas;
11. Sinalizar correctamente os acessos ao estaleiro, com indicação de redução de velocidade e abstenção de sinais sonoros,

,

.

sempre que poss1vel;

12. Concentraras operaçõesde construçãomaisruidosasfora das épocasde nidificação de aves(Primaverae início do Vmo);
13. Efectuar as desmatações e ocupações territonais antes da Primavera;
14. Localizar os estaleiros eos caminhos de acesso fora das zonas de DomÍnio Hidrico, localizá-los preferencialmente junto
aos edifícios de comando e subestações;
EVitar a localizaçãp de estaleiros ou de outros depósitos de materiais nas proximidades das ocorrênciaspatrimoniais
identificadas;
16. Implantar os aerogeradores e plataformas ernzonas de decli,ve favorável, permitindo encaixes no terreno e fora das zonas
com declives superiores a 25%;
17. Evitar a utilização de explosivos na abertura das fundações e valas, sendo que nos casos onde se revele indispensável,
recorrer a microretardadores e a técnicas de pré-corte e transportar os mesmos com os devidos cuidados, avisando a,

população dos lugares mais próximos (sobretudo os localizados a distâncias inferiores a I 500 m) através de placas
informativas;

18.. ~azenar

a camadasuperficialde solo existentenasáreasa desmatare a decapar,por fonna a serposteriorm~te utiliZada

nasáreasdegradadaspelas obras,eprotegeros solos com coberturasimpenneáveis;
19. Acondicionar a terra vegetal em pargas a localizar, preferencialmente junto dos locais de escavação,sendo que estasnão
devem ter mais do que 1,5 m de altura, devendo ser protegidas das infestantes e dos ventos dominantes, atravéS da sua
cobertura com materiais resistentes ou procedendo-se a plantações com vegetação de folhagem larga;
20. Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra;

21.

impermeabilizar os acessos n7In as platafonnas dosaerogeradores;

22. Relativamente à melhoria dos acessos existentes, respeitar as linhas de água atravessadas,construindo, se necessário,
passagens hidráulicas, e implantar drenagem lateral das águas de escorrência dos mesmos;
23.

Ao longo das estradas a utilizar, colocar sinalização específica, devido à passagemdos veículos de transporte das toITes,

.

aerogeradores e outros equipamentos de grandes dimensões, que poderãocondicionar a circulação rodoviária nas
coITespondentes vias;
24.

Acautelar o percurso da Grande Rota identificada, que tem a sua expressão máxima no mês de Agosto (com percursos
organizados pelo INA TEL que têm início a I de Agosto e se prolongam até dia 11 do mesmo mês);
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25. Beneficiar os caminhosexistentesde acessoaosAproveitamentosEólicos danificadospelapassagemda maquinariae
veiculos afectosàsobras.
26. Os veículosafectosàsobrasdevemcircular com os faróis ligados "em médios" duranteo dia, de fonna a setomarem mais
visíveispara os utentesdasvias de comunicação,sobretudonaslocalidadesatravessadas
junto à estradaN 238;
27. Criar áreas de segurança com acessos interditos, principalmente na fase de abertura de valas, escavações: montagem das
torres dos aerogeradores;

..

28. Proteger os depó~itos de óleos,e combustiveis, em condições que salvaguardem eventuaisdelTaInes, e armazenar os óleos
usados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posterionnente enviados a destino final apropriado,
priVilegiando-se a sua reciclag~;
Efectuar a modelaçãoadequada dos taludes de aterro e escavação, e de outras superlicies necessárias à boa implantação dos
vários elementos dos Aproveitamentos Eólicos, após o final da obra;
30.

Descompactar as áreas que foram sujeitas ao an11azenamentode equipamentos ou outros materiais de obra;

31. Espalhar a tena vegetal limpa de detritos, sobre os taludes e outras superfícies definitivas, tais como nas valas dos cabos

.

eléctricos e nas zonas adjacentes aos edifi~ios de comando, bem como nas plataformas dos aerogeradores, estaleiro e
escombreiras;

32. Utilizar exclusivamenteespéciesautóctonesna recuperaçãopaisagística;

Fasede Desactivação
33. Efectuara descompactação
dos solosnasplatafonnasdos aerogeradoTes
e demais.locaisutilizadosdurantea fase de
exploraçãodos AproveitamentosEólicos.

o Programade AcomparmamentoAmbienta!da Obra deve ser apresentado
no RECAPE,tendoem consideraçãoas directrizes

apresentadas.
Introduzir esteprogramano cadernode encargose nos contratosde adjudicaçãodasobras;

2. Garantiro cumprimentode todasasmedidasde minimizaçãoapresentadas
na presenteDIA;
Efectuaro acompanhamentoarqueológicopermanentee integralde todas asobrasque envolvamrevolvimento de terrenos
e cumprir os seguintesaspectos:
Conservar,sinalizar e efectuaro registo documentaldasváriasocorrênciassituadasnasproximidadesda obra;
etectuar,no casoda ocon-ência3 (AproveitamentoEólico de Maúnça),uma sondagemarqueológica,como forma de
det~inar

a eventualexistênciade gravaçõesantigasemrocha oculta por um caminhoque deveser beneficiado110

decursoda obra;
pesquisar,antesdo início dasobras,os pontosde apoio daslinhas áreasde ligaçãoe interligaçãodos Aproveitamentos
Eólicos à RedeEléctrica Nacional;

4. Efectuaro acompanhamentoda recuperaçãopaisagística,tendoem consideraçãoos seguintesaspectos:

Ruade O Século,51 1200-433Lisboa Telefones:21 32325 44/5/6 Fax: 21 3432561 e-mail: sea@mcota.gov.pt www.mcota.gov.pt- 4/6

3':;.4'.i:.'
5.
purante
6.

MINIsTÉRIO DAS CmADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
Gabinetedo Secretário de EstadodoAmbiente

;)1;."';

acompanhamento
exaustivodasprincipais actividadespreconizadaspara os trabalhosde movimentosdeterr,;[o:zJ Eéi
nomeadamentea constituiçãode taludesde aterro,escavação,a regularizaçãodos traçadosdos acessosexistentese
definição dos novosacessosdentrodosAproveitamentosEólicos;
fiscalizaçãodasoperaçõesde modelaçãodo terreno,limpeza da áreados AproveitamentosEólicos,bem corno dos
trabalhosde Tecuperação
paisagística;
apósa concretizaçãoda obra e num prazomínimo de dois anos,realizarum acompanhamento
d~ condiçõesdorevestimento
dassuperfíciestratadascomcoberto vegetal,devendo,casonecessário,
proceder-sea algumascorrecções,
no sentidode favorecerou melhoraras condiçõesinerentes
ao processode revestimentodo solo,nomeadamente,
.
alteraçãoda selecçãodasespéciesou dassuasdensidades;

!

duranteestafasede acompanhamento,
implantarmedidascorrectivasde possíveiszonascom erosão,principalmente
em taludes ou em zonasem que o sistemade drenagemsuperficial se encontradanificado ou mal implantado;
EstePlano deve conter,nomeadamente:
Calendarizaçãodasobras;
A planta de condicionamento(àeséalade,pelo menos, I :5000),comindicaçãodos elementosdo Projecto (Iayout
definitivo) e das áreasde trabalho,bem como de todasas áreasa salvaguardar.

Os planos de monÍtorizaçãodevemserdesenvolyjdosno RECAPE tendo em consÍderaçãoasdirectrÍzesapresentadas.

Plano de monitorização da avifauna e dos quirópteros
As espéciesde avesque devemser alvo de monitorizaçãosão:Pernis apivorus (Falcão-abelheiro),Milvus migrans
(Milhafre-preto), Circaet!/SgalliCtls (Águia-cobreira),Circus pygargzls(Tartaranhão-ca~ador)
e Hieraaetuspennatzls
(Águia-calçada);
Efectuaros levantamentosde campoda avifaunadurante a épocade reproduçãodasespéciesalvo desteplano, que
compreendeo período entreFevereiroe final de Julho;
Paraos quirópteros,realizarcampanhasde amostragemespecificas,nasépocasem,que se encontrammais activos
(primavera e Verão);

4.

Basearo estudode monitorizaçãoda avifaunae dos quirópterosnum desenhotipo BACI (Before -After, ControlImpact), que implica a realizaçãode amostragensnas diversasfásesda obra (antes.durantee depois),tanto paraas áreas
dos AproveitamentosEólicos,como parauma áreacontrolo de características
idênticas;
Detenninaros Índicesde Abundância,paraa avifauna,durantea Primavera(épocade reproduçãoparaasnidificantes)e na
altura das migrações(Março e Setembro),devendoeste sercomparadoscom os das áreascontrolo,por forma a avaliar o
impacteem ambasas fasesda obra(construçãoe exploração);
a fase de exploração,realizar tambémtransectoslinearesa váriasdistânciasdos aerogeradores,
por forma a
determinaro impactederivadode eventuaismortes por colisão de avese quirópteros;
o Plano de monitorizaçãodeveráabmngerafase antesda obra,a fasede construçãoe 2 anosconsecutivosapósa entrada
em funcionamento;
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Entregarà Autoridadede AIA os relatóriosde monitorizaçãono final de cadacampanhade amo~tragem.

Plallo de Monitorizaçâo do Ambiente Sonoro
Se for confinnadaa ocorrênciade receptoressensíveisa menosde 40Orndo ParqueEólico efectuar~tnacatnpanhade
mediçãode ruídoj~~o destes,por fonna a validar a avaliaçãode impactesapresentada;

..,

-

10. EstePlano deve seguiras ori~tações do I~stituto do Ambiente.nodocumento"Directrizesparaa avaliaçãode Ruído de
Actividades Permanentes(FontesFixas)"-datadode Abril de 2003, disponívelem wwwiambiente.pt

.(

1.

Aquando da realizaçãodo projecto de execuçãodevem ser consultadas,nomeadamente,
o EstadoMaior da Força Aérea,
IGP eANACOM e a DRABI.
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