
MINISTÉRIO DO AMBIENTE EORDENAMENTO DO TERRITÓ~IO
Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

"DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL .-

Projecto "Parque Eólico da Lagoa de D. João e Feirão" em fase de Estudo Prévio

(Minuta)

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental do projecto "Parque Eólico da Lagoa de D. João e Feirão", em fase de
estudo prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionado à
implementação das alterações propostas no Aditamento 2 (apresentado pelo proponente
durante a avaliação), à excepção da nova localização do aerogerador 7, e ao cumprimento
das condicionantes, medidas de minimização e p)anos de acompanhamento ambiental da
obra, de recuperação paisagística e de monitorização mencionados em anexo.

2. O programa de acompanhamento ambiental da obra deve estar incluído no caderno de
encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos da construção do Projecto..

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

4. Nos termos da alínea a) do n° 13 do Despacho Conjunto n° 51/2004 de 19de Dezembro
de 2003 publicado em DR, 2a Série, n° 26, de 31 de Janeiro, a verificação da conformidade
do projecto de execução com a presente DIA deve ser feita pela entidade licenciadora em
sede de licenciamento.

5. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor,
nomeadamente à Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

6. Dada a existência de algumas lacunas no levantamento de informação referente à
situação de referência da Fauna e Flora; e ,caso sejam descobertos, durante a
monitorização, outros valores naturais não detectados no Estudo de Impacte Ambiental,
poderão ter que ser modificadas as condições de exploração do Parque Eólico.
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ANEXO À DIA Jorge Moreira da Silva
Secretário de Estado Adjunto

do Ministro do Ambiente
e 0'0 Oro'enamento 0'0 Território"Parque Eólico da Lagoa deD.João e Feirão"

(Estudo Prévio)

As condicionantes devem ser integradas no Projecto de Execução considerando, no
RECAPE, a fundamentação relativa às mesmas. Discriminam-se a seguir essas
condicionantes:
Parque Eólico

1. Utilizar o acesso aos aerogeradores 8, 14, 15, 16 e 17 proposto no Aditamento 2
(apresentado pelo proponentê durante a avaliação), que efectua a ligação directa entre
os aerogeradores 13 e 14. Acresce que a localização do acesso não pode interferir com
a alimentação hídrica da turfeira em regeneração (dependente sobretudo da toalha
freática mas também das águas de escorrência) , nem com a circulação de água no
sistema (seja circulação superficial ou subterrânea), uma vez que qualquer drenagem ou
aumento da compactaçãopoderá alterar significativamente esta circulação.

2. Localizar os aerogeradores 6 e 8, bem 'como o edifício de comando, no$ locais
propostos no Aditamento 2 {apresentado pélo proponente durante a avaliação).

3. Aumentar o afastamento do aerogerador 1 em relação à ocorrência patrimonial 35 e
efectuar a respectiva limpeza integral da área, bem como o registo gráfico e fotográfico
da mesma.

4. Remover/relocalizar os aerogeradores 7 e 9, utilizando áreas situadas a Sul dos
àerogeradores 6 e 10.

5. Afastar os caminhos a alargar ou a construir das ocorrências patrimoniais, respeitando
rigorosamente a faixa de protecção de 5 metros, destacando-se o caso das ocorrências
5, 6, 23 e 24.

6. Ajustar a localização do aerogerador 15 de maneira a garantir um afastamento de pelo
menos 50 metros relativamente às ocorrências patrimoniais 23 e 24.

7. Os aerogeradores não podem provocar perturbações/interferências na recepção
radioeléctrica em geral e na recepção de televisão em particular.

8. Localizar os aerogeradores e restantes infra-estruturas do Projecto a mais de 15 m dos
vértices geodesicos e não obstruir as visibilidades das direcções constantes das minutas
de triangulação dos mesmos.

Linha Eléctrica de Interligação

9. A linha eléctrica que sai da subestação do Parque tem de permanecer enterrada até ao
início do talude virado à aldeia de Feirão.

10. Afastar os apoios da Linha, no mínimo 50 m, das ocorrências mencionadas na
caracterização çja situação actual, com destaque para a capela (ocorrência 1), a via
antiga (ocorrência 3) e o possível habitat (ocorrência 4).

11. Afastar os apoios da Linha, no mínimo 200 m, do topo do relevo correspondente à
ocorrência patrimonial 5, com valor arqueológico indeterminado.
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12. Afastar a Linha das povoações situadas no corredor em estudo (Peixeninho e
Ribabelide) e das edificações existentes.

13. Desenvolver o traçado da Linha a meia encosta, evitando a passagem por zonas de
cumeada.

1

2.

3.4.

5.

Consultar as entidades a que competem as matérias de servidões existentes na área de
estudo, nomeadamente Instituto Geográfico Português, Direcção Regional de
Agricultura de Entre Douro e Minho, ANA -Aeroportos de Portugal, SA, entidades
gestoras dos meios afectos ao combate a íncêndios florestais, Força Aérea e ANACOM,
aquando da elaboração do projecto de execução do Parque e da Linha.

Realizar a prospecção sistemática das áreas do corredor da Linha que foram
prospectadas de forma não sistemática (dadas as condições de visibilidade difícil) e
efectuar uma carta de condicionamentos, antes de estabelecer a localização dos apoios.

Identificar a terceira mamoa existente junto às ocorrências 11 e 12 e pertencente ao
"Conjunto Megalítico Felgueiras-Feirão" (não identificada no ElA), integrando-a na planta
de condicionamento.

Identificar em pormenor (na planta de condicionamento à escala 1:5 OOO) as espécies
florísticas e comunidades vegetais afectadas directa e indirectamente pela implantação
do Projecto e quantificar os respectivos impactes.

Apresentar uma previsão dos níveis sonoros, durante o funcionamento do Parque, nos
receptores sensíveis localizados mais próximo do Projecto (nomeadamente o receptor
identificado no Aditamento, alvo de medições de referência) e demonstrar o
cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade. Salienta-se ainda
que a configuração final dos aerogeradores deve considerar o cumprimento dos
referidos aspectos legais.

Devem ser consideradas as medidas de, minimização incluídas 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.

Fase de Construção:

Parque Eólico

1. Afastar as torres de medição das condições meteorológicas dos aerogeradores.

2. Colocar balizagem aeronáutica nos aerogeradores 1, 3, 4, 5, 12, 15 e 17 e solicitar
informação à ANA -Aeroportos de Portugar, SA sobre a aplicação ou não de balizagem
nos aerogeradores que foram alvo de relocalização (no Aditamento 2 apresentado pelo
proponente durante a avaliação).

3. Se possível, obter a coloração das balizagens no processo de fabrico, incluindo-a na
pigmen.tação do material. de fundição.

4. Comunicar à ANA -Aeroportos de Portugal, SA o início da construção do Projecto, com
pelo menos quinze dias úteis de antecedência, para efeitos de publicitação prévia de

3



Jorge Moreira da Silva
Secretário de E p do Adjunto do Ministro d Ambiente

e do Crdenament r.rritór'"

MINISTÉRIO DO AMB~ENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto

Avisos à Navegação Aérea, indicando as coordenadas e a altitude da base de cada

aerogerador.

5. Sinalizar as pás dos aerogeradores, com cores, que se localizam em zonas
particularmente sensíveis para as aves.

Reduzir ao mínimo recomendado para a segurança aeronáutica a iluminação do Parque
Eólico e das suas estruturas de apoio, de modo a não constituir atraéção para aves e

morcegos.

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

Realizar a obra de uma forma continuada, centralizando as operações num só local,
sendo o abandono das operações acompanhado da recolha de todo o material sobrante.

.Informar a população das localidades mais próximas aos locais das obras acerca das
acções de construção, bem como da respectiva calendarização, devido à passagem dos
veículos de transporte das torres, aerogeradores e outros equipamentos de grandes
dimensões, que irão circular na EN126-1 e EN553.

10. Delimitar as áreas de intervenção com bandeirolas ou com fitas coloridas fixas e~
estacas e proibir o trânsito e a deposição de materiais fora das áreas demarcadas.

11. Sinalizar as unidades florísticas de interesse conservacionista, assim como os
elementos isolados com valor de preservação, de modo a evitar agressões
desnecessárias no decorrer dos trabalhos, podendo contemplar-se, se necessário, a
existência de faixas de protecção. Estas áreas devem ser delimitadas aquando da
piquetagem dos locais dos elementos do Projecto, com o acompanhamento de um
especialista, e demarcadas na Planta de Condicionamentos.

12. Articular com o proprietário do terreno onde estão localizados a turfeira e o cervunal a
colocação de uma vedação por forma a limitar o acesso a estes habitats.

13. Sinalizar todas as ocorrências patrimoniais que se situem a menos de 200 m das frentes
de obra, para garantir a sua conservação. Por se situarem junto a caminhos actuais,
passíveis de serem utilizados na construção e exploração do Parque, cons.ervar e
sinalizar as ocorrências 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 35 e efectuar o seu
acompanhamento arqueológico. .

14. As mamoas, os recintos megalíticos e as estruturas sub-megalíticas, devem ter uma
faixa de protecção inviolável de pelo menos 5 metros, contados a partir dos seus limites
exteriores, devidamente assinalada com elementos de protecção fixos ,e sólidos (baias,
postes, grades, -redes, cancelas), não sendo ace.itável a mera utilização de fitas
sinalizadoras de plástico.

15. Efectuar a limpeza integral da área e o registo gráfico e fotográfico das ocorrências
patrimoniais identificadas, caso não seja possível garantira integridade das mesmas.

16. Não afectar as áreas enquadrantes, nomeadamente as áreas de suporte às presas que
servem de alimento ao lobo.

17. Localizar os estaleiros da obra, bem como as eventuais áreas de depósito temporário de
terras e materiais:

i. de modo a evitar a ocupação de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis;

ii. por forma a não ser necessário o corte de vegetação arbórea (nomeadamente
dentro do Perímetro Florestal da Serra de Leomil);
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iii. em áreas ocupadas por unidades florísticas de baixo valor conservacionista

(ruderais, matos).

18. Delimitar fisicamente, uma faixa de 5 metros para cada um dos lados do acesso, fora da
qual não será permitida qualquer intervenção, incluindo a circulação de veículos e

pessoas.
..

19. Restringir ao máximo os acessos à área de implantação do projecto, quer como
serventia aos terrenos, quer como estaleiros de obras.20. 

Encerrar o acesso ao Parque Eólico, principalmente durante o período da noite e
durante o fim de semana, após finalização dos trabalhos, de forma a não permitir a
circulação de veículos não afectos à obra na área de implementação do
empreendimento, garantindo assim a tranquilidade do local.

21. Criar áreas de segurança com acessos interditos, principalmente na fase de abertura de
valas, escavações e montagem das torres dos aerogeradores.

22. Colocar o material de decapagem em pilhas, próximo dos respectivos locais de origem,
deforma a não dificultar a continuidade dos trabalhos.

23. Todos os elementos arbóreo-arbustivos bem constituídos, cuja destruição não possa ser
evitada durante a construção, devem ser arrancados com os devidos cl!idados e
armazenados em perfeitas condições de solo e humidade, por forma a tornar possível a
sua reutilização em locais a definir na futura recuperação e integração paisagística da
obra. '

24. Evitar a utilização de explosivos na abertura das fundações e -das valas de cabos, sendo
que, quando indispensável a sua utilização, efectuar a detonação com recurso a
microretardadores e a técnicas de pré-corte. No caso de serem utilizados explosivos,
prestar toda a informação à população sobre a sua utilização.

25. Aquando do reg isto de diminuições nos caudais das captações de água subterrânea,
quer como consequência de intersecções de zonas preferenciais de circulação
subterrânea, quer por alterações no padrão de circulação devido às vibrações
produzidas pelo uso eventual de explosivos, efectuar o restabelecimento do caudal
através de intervenções adequadas.

26. Efectuar o transporte de materiais, como terras de empréstimo, areias e britas, em
camiões fechados.

27. Cobrir os depósitos de detritos e de materiais finos para evitar o seu arrastamento por
acção dos agentes erosivos e, eventualmente, adoptar um sistema de aspersão de água
(nomeadamente através de camiões cisterna) sobre as vias de circulação não
pavimentadas e sobre todas as áreas significativas de solo que fiquem a descoberto
durante largos períodos, especialmente na época seca do ano e em dias ventosos.

28. Acordar com os serviços competentes da Câmara Municipal de Resende o local de
destino final dos resíduos sólidos a produzir.

29. Interditar a queima de resíduos ou entulhos a céu aberto.

30. Efectuar o manuseamento de óleos na área de estaleiro, especificamente concebida
para esse efeito e preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter um eventual
derrame, e armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques, sendo
posteriormente enviados a destino final apropriado, privilegiando a sua reciclagem,
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31. Os taludes resultantes da construção dos diversos componentes do Projecto devem
ficar com baixos graus de inclinação.

32. Atendendo às grandes dimensões das plataformas de montagem dos aerogeradores,
reduzir esta área, após conclusão das obras, ao limite considerado estritamente
necessário ao' exercício das operações de manutenção posteriores.

Linha Eléctrica de Interliaacão ..

As medidas de minimização de c~ráct.er geral propostas para a fase de construção do
Parque Eólico, devem ser adaptadas e cumpridas na fase de obra da Linha, bem como as
seguintes:

33. O reconhecimento de campo a efectuar pela equipa projectista, para definição da
localização dos apoios da Linha, tem de ser feito com o acompanhamento de um
especialista em flora e vegetação e de um arqueólogo, por forma a apoiar a elaboração
da planta de condicionamento.

34. Efectuar a sondagem de caracterização da ocorrência patrimonial 4 (Peixeninho),
previamente à definição da localização dos apoios da Linh~.

35. Evitar a afectação das áreas naturais e semi-naturais.

36. Instalar os apoios da Linha por forma a não afectar habitats prioritários.

37. Não afectar as áreas enquadrantes, nomeadamente as áreas de suporte às presas que
servem de alimento ao lobo,

38. Colocar dispositivos "salva-pássaros" (Plastic Bird Flight Diverters) , de 5 em 5 metros,
nos condutores da Linha aérea, nas travessias dos locais sensíveis par~ a avifauna.

39. Balizar todas as zonas de trabalho.

40. Sinalizar as unidades florísticas de interesse conservacionista, assim como os
elementos isolados com valor de preservação, de modo a evitar agressões
desnecessárias no decorrer dos trabalhos, podendo contemplar~se a existência de
faixas de protecção.

41. Garantir a conservação de todas as ocorrências patrimoniais identificadas, efectuando o
registo cartográfico na planta de condicionamentos do caderno de encargos da obra e a
delimitação com fita sinalizadora no decurso da obra.

42. Localizar o(s) estaleiro(s) sobre áreas ocupadas por unidades florísticas de baixo valor
conservacionista (nomeadamente, ruderais e matos).

43. Limitar as acções de obra às áreas necessárias à construção, evitando a afectação de
..
areas envolventes.

44. Na eventual necessidade da abertura de caminhos para implantação dos postes, estes
devem ser posteriormente renaturalizados, devendo no entanto ser evitada ao máximo a
sua abertura.

45. Depositar em local adequado a camada superficial de solo existente nas áreas a
desmatar e a decapar, para posterior utilização na recuperação das áreas degradadas
pelas obras.

46. Ter cuidados especiais no manuseamento de óleos e combustíveis e recolher
adequadamente os resíduos produzidos.

47. Utilizar maquinaria mais leve nas zonas naturais e semi-naturals.
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Fase de Exploração

48; Efectuar uma vigilância adequada da área do Projecto, por forma a minimizar os riscos
de incêndio.

49. Interditar a circulação de veículos motorizados não afectos ao empreendimento na zona
de implantação do Parque (salvo em situações de emergência), mediante a
implementação de estruturas eficazes para este fim, cuja manutenção terá que ser
assegurada pelo promotor até à altura de desactivação do Projecto. Caso a interdição
do acesso a beneficiar não seja possível, uma vez que se trata de um caminho já
existente, terá que ser reposta a qualidade inicial do mesmo após o término das obras.

Fase de Desactivação

50. Descompactar os solos e restaurar a vegetação no local de implantação do Parque
Eólico e Linha.

As medidas a seguir discriminadas devem vir detalhadas e devidamente'localizadas: no
RECAPE.

1. Implementar, em parceria com o ICN/Parque Natural do Alvão, um plano de recuperação
de presas e habitats na Serra de Montemuro, em local afastado dos parques eólicos
previstos e dos existentes na região, por forma a atrair os predadores (nomeadamente o
lobo e as aves de rapina) para áreas fora da acção das pás das turbinas e aumentar a
disponibilidade de alimento (presas).

2. Atendendo à intrusão do Parque na Área Arqueológica de Felgueiras-Feirão e ao
potencial acréscimo de visitantes ao local, deve ser desenvolvido um programa
permanente de vigilância e valorização dos monumentos megalíticos (mamoas e
recintos megalíticos) abrangidos por aquela área.

3. Apoiar a realização de um estudo monográfico das estruturas relacionadas com a
agricultura e o pastoreio de montanha, que foram identificadas na área de estudo. Esse
estudo, de carácter etno-arqueplógico, poderá enquadrar aquelas construções
(cercados, moirões, abrigo, etc.) nas rotas transumantes, que são memória de um
passado recente, tendo como informantes válidos muitos dos intervenientes directos
nessa actividade, que ainda se encontrarem vivos.

o Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra deve ser apresentado no RECAPE,
tendo em consideração as directrizes ~presentadas.

1. Efectuar o acompanhamento ambiental da obra do Parque Eólico e da Linha Eléctrica
de Interligação.

2. Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de, pelo menos, 1:5 000, com todos
.os elementos do Projecto e as áreas a proteger e salvaguardar, tais como, áreas

sensíveis do ponto de vista ecológico (nomeadamente habitats naturais, espécies de
flora com interesse de conservação, zonas sensíveis para a fauna), ocorrências
patrimoniais, condicionantes territoriais e servidões, zonas de importância geológica,
entre outrps aspectos identificados no decorrer do processo de AIA.
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3. Elaborar um cronograma dos trabalhos a realizar na fase de construção do ProjeCto.

4. Verificar o cumprimento das medidas de minimização e das normas aplicáveis.

5. Garantir uma boa conduta em obra e identificar medidas correctivas para eventuais

afectações que possam surgir.

6. Realizar sessões de formação para os diferentes intervinientes na ofJraí apresentando
as questões associadas às boas normas de comportamento ambiental e à sensibilidade
ambiental;a adoptar na fase de construção.

7. Criar uma equipa responsável pelo acompanhamento da obra, do ponto de vista
ambiental, para verificar o cumprimento das medidas e normas aplicáveis e dar apoio
técnico ambiental na resolução dos problemas que possam surgir.

8. Providenciar o acompanhamento da construção do Parque Eólico e Linha de
Interligação, por um arqueólogo, nomeadamente de todos os trabalhos de construção
que impliquem revolvimentos de solos (construção de estaleiros, abertura de caminhos
de acesso, desmatações, desflorestações e eventuais zonas de empréstimo/depósito de
terras) e nas zonas onde a visibilidade do terreno for deficiente. O acompanhamento
deve ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de existir um arqueólogo por frente de obra.

9. No caso de virem a ser detectados, durante a fase de acompanhamento arqueológico
de obra, novos vestígios arqueológicos, proceder à escavação total dos sítios das áreas
que serão afectadas pelo Projecto.

10. Efectuar o acompanhamento da obra do Parque Eólico e da Linha eléctrica por um
especialista em flora e vegetação.

o Plano de Recuperação Paisagística deve ser desenvolvido no RECAPE tendo em
consideração as directrizes apresentadas.

1. Iniciar a recuperação logo que terminem os trabalhos de construção civil.

2. As áreas a recuperar são, designadamente, os taludes dos acessos, as plataformas de
montagem dos aerogeradores, a zona do estaleiro, as zonas de construção das valas
para instalação dos cabos eléctricos, os acessos e plataformas para instalação dos
apoios da linha, bem como de outras áreas que possam, eventualmente, vir a ser
intervencionadas durante a construção.

3. Descompactar o solo nas áreas afectadas pela obra.

4~ Restabelecer, tanto quanto possível, as formas originais de morfotogia. Os taludes dos
acessos devem apresentar declives inferiores a 30% e o seu revestimento deve ser
efectuado com espécies cujas características facilitem a sua estabilização.

5. O material proveniente da decapagem deve ser utilizado na recuperação das áreas
afectadas e no recobrimento dos t,aludes, uma vez que nesta camada se encontra a
generalidade da matéria orgânica do solo, os detritos mais finos, os órgãos vegetativos
subterrâneos e as sementes das diferentes espécies vegetais presentes. O material de
decapagem retirado em habitats diferentes não poderá ser misturado ou utilizado
noutras áreas.
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6.

7.

8.

Para a recuperação e naturalização das zonas intervencionadas, não se vê vantagens
em utilizar espécies herbáceas. A regeneração natural das comunidades herbáceas no
solo faz-se com alguma rapidez e os impactes negativos da utilização de sementes
exteriores à área do Projecto conduzem a modificações das comunidades vegetais,
sendo os prejuízos superiores aos lucros. Da mesma forma, não se vislumbra qualquer
necessidade de colonização com espécies exóticas ou estranhas ao tipo de vegetação
natural da área.

Efectuar a plantação de elementos arbóreo e arbustivos que sejam preservados no
momento da desmátação, sendo que os solos onde será efectuada devem ser iguais ou
idênticos aos existentes antes da obra, a fim de garantir uma colonização rápida e
eficaz.

Adaptar medidas de gestão que permitam um incremento qualitativo nas áreas
afectadas, designaqamente a sua reconversão, a longo prazo, em unidades de maior
valor (ex. carvalhal).

Os planos -de monitorização devem ser desenvolvidos no RECAPE tendo em consideração
as directrizes apresentadas.

Plano de monitorização da captações de água subterrânea

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

RI~no de monitorização da captações de água subterrânea

.Avaliar periodicamente (entre 3 e 5 anos) o estado de conservação das ocorrências
patrimoniais identificadas.

2. Elaborar um relatório específico com os resultados da referida avaliação.

Plano de monitorização da avifauna

1. Identificar os índices de abundância durante a Primavera (época de reprodução para as
espécies que nidificam na zona) e na altura das migrações (Março e Setembro), para
um conhecimento de pormenor da estrutura das populações locais.

2. Estabelecer monitorizações, durante as épocas de migração, junto aos aerogeradores
para identificação de aves mortas em consequência do funcionamento dos mesmos.

3. Analisar <;>s dados, tendo por base parâmetros como a taxa de remoção de cadáveres
do local, e apreciar os mesmos à luz dos resultados obtidos nos índices de abundância.

4. Analisar as eventuais alterações de comportamento das aves e da utilização que estas
fazem da área do Projecto, de modo a quantificar o efeito de vazio que o

empreendimento poderá provocar.

5. Iniciar o plano antes do início da construção e prolongar até os dois primeiros anos de
exploração, ponderando-se, no final deste período, a eventual necessidade de seprosseguirem as acções de monitorização. .

6. Apresentar os relatórios de monitorização com uma periodicidade anual.

Plano de monitorização dos morcegos
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Apresenta'm-se a seguir apenas as linhas gerais que o Plano deve contemplar. Após a

escolha da equipa que efectuará o Plano, e antes do início do trabalho de campo, deve

ocorrer uma reunião entre a equipa e técnicos do ICN para definição das metodologias a

utilizar.

Antes da Fase de Construcão:

1. Inventariação de abrigos:

i. pesquisar num raio de 10 km;

ii. se forem encontrados abrigos com muitos morcegos ou vestígios (nomeadamente,
muito guano no chão ou cadáveres), estes devem ser monitorizados todas as
épocas do ano, para se determinar a sua ocupação sazonal;

.m. no caso de' abrigos com muitos morcegos que se suspeite que possam ter
,._~" , importância a nível nacional, o ICN deve ser informado, para ser avaliada a sua

importância.

2. Determinação da utilização da área do Parque Eólico:

i. utilizar dois locais de amostragem: área proposta para o Parque e área controle
(com condições semelhantes, localizada o mais próximo possível);

ii. definir quadrículas ou pontos aleatórios na área dó Parque;

-se forem utilizadas quadrículas estas devem cobrir toda a área proposta para o
Parque e a dimensão da. quadrícula deve ser ajustada à dimensão da área a
amostra r, devendo permitir um número de replicados adequado para cada
variável a analisar;

-no caso da utilização dos pontos aleatórros, estes devem estar homogeneamente
distribuídos pela área a amostrar, devendo o seu número ser ajustado à
dimensão dessa área e permitir um número de replicados adequado para cada
variável a analisar;

jii. caracterizar as quadrículas/pontos, em termos de distância às futuras torres,
Inclinação, exposição ao vento, orientação predominante, coberto vegetal,
proximidade a água e proximidade a abrigos (se conhecidos);

iv. efectuar uma amostragem mensal de cada local através' de percursos ou pontos
fixós, com detectores de ultra-sons, sendo que estes percursos/pontos devem ter
uma duração fixa (10 a 15 minutos cada) e não devem ser realizados em condições
meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas);

v. avaliar a utilização de cada quadrícula/ponto aleatório em termos de actividade de
morcegos e riqueza específica, sendo que estes resultados devem ser analisados
em relação à caracterização de cada quadrícula.

3. O trabalho de campo deve decorrer durante as 3-4 primeiras horas após o pôr-do-sol,
altura que corresponde ao período de maior actividade dos morcegos.

Durante a Fase de Exoloracão:
4. Se não forem encontrados abrigos importantes ou se a utilização da área não for muito

intensa:
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i, continuar a realização de percursos ou pontos mensalmente;

ii. efectuar a busca de cadáveres ou morcegos feridos.

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

i. monitorizar os abrigos importantes (visitas sazonais), sendo que os abrigos
considerados importantes a nível 'nacional serão monitorizados peTo ICN;

ii. continuar a realização de percursos ou pontos mensalmente;

iii. estudar as zonas de caça utilizadas pelos morcegos dos' abrigos Importantes a nível
nacional, utilizando telemetria;

iv. efectuar a busca de cadáver~s ou morcegos feridos segundo metodologia especial
(visitas semanais, realizadas em pormenor num raio de 60 m em redor dos
aerogeradores) .

Estimar as taxas de eficiência das contagens e remqção dos cadáveres por predadores
(para cada estação do ano e tipos de habitat).

5.

6,

Plano de Monitorização do lobo

1. .Conhecer a utilização do espaço e do tempo por parte dos indivíduos das alcateias.

2.. Iniciar o Plano, pelo menos, um ano antes da fase de construção.

3. Atendendo à existência de planos de monitorização em execução, na região interessada
por este Parque, o proponente deve associar-se à realização desses planos, através de
metodologias a definir com o ICN.

4. Apresentar os relatórios de monitorização com uma periodicidade anual.

Plano de monitorização da flora e vegetação

'1. Iniciar o Plano, pelo menos, um ano antes do arranque dos trabalhos de construção.

2. Com o objectivo de'verificar a recuperação da vegetação após a construção, prolongar o
Plano durante um período de 3 anos após a instalação do Parque.

3. Articular com o plano de recuperação paisagística e com o estudo da flora a efectuar.

4. Amostrar as áreas afectadas pela obra e alvo de recuperação, bem como as zonas
adjacentes e as áreas com espécies de interesse conservacionísta.

5. Apresentar os relatórios de monitorização com uma periodicidade anual.

Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro

1. EfeGtuar medições nos receptores mais próximos do Projecto, nomeadamente na
povoação de Feirão.

2. Realizar uma campanha de medição do ruído de fundo antes das obras para obter os
valores de referência respectivos.

3. Efectuar uma campanha de medição do ruído com todos os aerogeradores em pleno
funcionamento durante a fase de ensaio do Parque, considerando três regimes de
funcionamento das máquinas dependendo da velocidade do vento (vento fraco, médio e

forte).

4. Em todas as campanhas devem ser feitas análises tanto para o período diurno como
para o período nocturno.
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5. A avaliação de impactes deve verificar o cumprimento do Critério de Exposição Máxima
(n.o 3 do Artigo 4.0 do Regime Legal sobre Poluição Sonora) e do Critério de
Incomodidade (n.o 3do Artigo 8.0 do mesmo diploma).

Plano de Monitorização e Manutenção da Balizagem A~ronáutica

1. Estabelecer um programa de monitorização e manutenção das balizagens aeronáuticas
tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom funcionamento;

2. Comunicar às entidades competentes qualquer alteração verificada.
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