
MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

,
"PARQUE EOLICO DE VIDEMONTE"

(Estudo Prévio do Projecto)

I. Tendo por base o Parecer Final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao

ProjeCto de "pA-RQUE EáLICO DE VIDEMONTE" em fase de Estudo Prévio, situado no concelho de

Celorico da Beira, cujo proponente é GAMESA Energia Portugal emito parecer favorável

condicionado:

c .A uma configuração final dos aerogeradores e respectiva potência sonora de modo a assegurar o

cumprimento do Decreto-Lei n.o 292/2000, -14 de Novembro, nomeadamente o critério de

exposição má~ nos receptores sensíveis do lugar de Crujeira;

,
.A balizagem dos aerogeradores AI, A4, A7,- AlO, A13, e A16, de acordo com a Circular

Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, assumindo uma altura de 78 metros para a torre e de 80 metros

de diâmetro para as pás;

.À implantação do aerogeradorA2 junto ao acesso existente;

.À travessia da linha de água e baixa agrícola situada próximo da EN 17 com vão máximo,

evitando desta forma a intercepção visual originada pelos apoios no enfiamento do vale e a

ocupação do espaço agrícola;

c
.Ao cumprimento das medidas de minimi7.ação e planos de monitorização anexos à presente

Declaração de Impacte Ambiental.

2; Oprograma de acompanhamento ambientalda obra deve estar incluído no caderno de en~argos e nos

contratos de adjudicação que venham a ser prpduzidos pelo proponente, para efeitos de construção do

Parque Eólico.

3. A apreciação da confom1idade do-Projecto de Execução com esta DIA deve ser efectuada pela

entidade licenciadora. nós termos do ponto 13. alínea a) do Despacho Conjunto n.o 51/2004, de 31 de

Janeiro.
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4. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente à

Portaria n.O 330/200 I, de 2 de Abril.

Lisboa, 15 de Julho de 2004.

o Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território

I"\

L-.t-L~t

~ Artur Rosa Pires

Anexo: Medidas de Minimização, Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e Planos de
Monitorização e Recomendações. "
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ANEXO

Na generalidade devem ser consideradas as medidas de minimização incluídas na publicação do Instituto do Ambiente "A

Energia Eólica e o Ambiente" de Fevereiro de 2002, disponível em www.iambiente.pt, e~ em particular, devem ser cumpridas as

.medidas a seguir discriminadas:

ParQue Eólico

Definir previamente um progr;mIa de trabalhos faseado, e asseguTar o seu cumprimento de modo a evitar a proliferação dt

frentes múltiplas de obTa indutoras de maiores distúrbios ambientais.

2. Os estaleiros e locais depósito de terras, devem ser implantados fora dos solos de melhor potencial produtivo,

especialmente os localizados nas várzeas, bem como fora da pro.1cimidade de receptores sensíveis {edifícios habitacionais),

num raio de 300 m.
.

3. Evitar a instalação de estaleiros e a abertura de caminhos em áreas sensíveis ou condicionadas (nomeadarnenteRAN, REN

e áreas incluídas na Directiva Habitats). ~-

4. Para efeitos de Publicação prévia de Avisos à Navegação Aére-a, é necessário que o início da instalação do parque seja

comunicado à ANA com pelo menos quinze dias úteis de antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa

comunicação as coordenadas e a altitude da base de cada aerogerador .

5. Nos estaleiros e zonas de acesso às frentes de obra implantadas em zonas não pavimentadas, deve ser ~Iizada a rega

periódica. através da adopção de um sistema de aspersão de água durante a época seca do ano, utilizando mangueiras com

difusores ou veículos, com reservatórios munidos de dispersores.

6. Deve proceder-se à instalação de um sistema adequado de tratamento das águas residuais no estaleiro ou, alternativamente,

a drenagem destas águas para o sistema de esgotos local, caso exista (esta medida pode não ser implementada se adoptar a

utilização de instalações sanitárias amovíveis, com manutenção periódica).

r 7. Demarcár previamente a localização da conduta existente ao longo da cumeada da SejTa do Ralo, de modo a que a

implantação das infra-estruturas do parque eólico não colida col}'l a mesma e não a destrua.

8. Efectuar a marcação dos locais de assentamento das infra-estruturas, e em particular, dos aerogeradores, com o

acompanhamento de um arqueólogo, em fase prévia à elaboração do caderno de encargos da obra.

9. Os aerogeradores a instalar não podem provocar perturbações/interferências na recepção ~dioeléctrica em geral e na

recepção de televisão em particular.

10. Se possível, a coloração dos aerogeradoresdeve ser obtida no processo de fabrico, sendo incluída na pigmentação do

material de fundição.

II. Os novos acessos a construir devem ter origem nos existentes e adoptar traçados que evitem declives acentuados.

12. Utilizar materiais não estranhos à área no melhoramento e construção dos acessos, não devendo os mesmos ser

pavimentados com alcatrão ou qualquer tipo de composto que origine um piso macio. abertura de novos acessos deve ser

efectuada de modo a e,,;tar ou minimizar movimentações de terras.

13. A abertura de acessos e melhoria de caminhos deve ter em atenção o escoamento natural das águas e li~~tm~imo o
AKtU DE ESf.tj)O DO AMdi;:;jf;;aumento da suspensão de partÍculas nessas linhas de água. f ORDENAMENTO DO TERRITÓRio ~
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14. Nos novos acessos a criar, deve reduzir-se ao mínímo a largura dos caminhos a abrir e a dimensão dos taludes a realizar,

evitando o corte de vegetação e repondo a situaÇão inicial no final da obra, através de um projecto de recuperação

paisagística.

15. Evitar a utilização de explosivos na abertura das fundações e valas, sendo que nos casos onde se revele indispensável,

recorrer a microretardadores, a técnicas de pré-corte. ou outro tipo de técnicas que minimizem a utilização de cargas

pontuais elevadas e efectuar o transporte, manuseamento, aviso da população, entre outros, nos tennos da legislação em

vigor.

16. A desmatação e o abate de espécies arbóreas da zona dos aerogeradores e apoíos da linha de alta tensão devem ser limitadas

a uma área de íntervenção estrita delimitada por piquetagem e têm que ser efectuadas de forma controlada, sendo planeadas

em função das características fisicas de cada local de íntervenção.

17. A desmatação necessária à construção do Parque Eólicos deve ser efectuada antes do início da época reprodutiva (Março).

18. Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas e, eventualmente, utilização de

sistemas de aspersão de água sobTe as vias não pavimentadas e sobre todas as ár.
(

19. O transporte de materiais particulados ou susceptíveis de serêIn depositados e/ou projectados para as vias de circulação não

deve ser realizado sem que previamente se proceda à cobertura da carga.

20. Privilegiar, sempre que exequiveI, o transporte dos materiais através de estradas pavimentadas.

21. Proceder à limpe?a regular da via pública, dos acessos e da área afecta à obra, em particular quando nela forem vertidos

materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer

por acção do vento, quer por acção da circulação de maquinaria e de veículos de apoio à obra.

22. Distribuição dos aerogeradores no terren? de fonna a minimizar o impacte visual causado por estes, nomeadamente através

do alinhamento de aerogeradores em linhas de maior cumeada, de modo a acompanhar os contornos de altitude definidos

por essa mesma cumeada, perpetuando-se os limites geog!"áficos naturais existentes.

23. Os aerogeradores colocados em zonas particulamlente sensíveis para as aves, como as partes terminais da linha de torres,

devem ser sinalizadas com faixas de cor nas suas pás.

r 24. A perturbação deve ser evitada d~te a fase de exploração e todos os visitantes, incluindo o pessoal de manutenção do

parque, devem confinar-se aos caminhos existentes. O promotor, em colaboração com o Parque Natural da Serra da Estrela,

deve considerar a possibilidade de colocar placas informativas com indicações sobre o comportam~to correcto dos

visitantes.

25. Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverm ser meticulosamente

limpos devido à impossibilidade de permanência de materiais (óleos, resinas, etc. ) que, mesmo em baixas concentrações,

podem comprometer, a longo prazo, a qualidade da água das linhas de água existentes na zona;

26. A iluminação do Parque Eólico e das suas estrufilras de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança

aeronaútica, de modo a não constifilir motivo de atracção para aves ou morcegos;

27. Apresentar em RECAPE o Plano Integrado de Gestão dos Resíduos, para as diferentes fases do projecto, e diversos locais

de obra, que assegure o cumprimento da legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos.

28. Apresentar em RECAPE o Plano de Recuperação Paisagistica, que leve em conta os seguintes critéril;>s:

Na construção da subestação, deve ser ponderada a hipótese desta ser construída serni-enterrada, de forma a ter urna

melhor integração paisagística. SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE

E OROENAMENTO 00 TERRITÓRfO

ArturRua de o Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 441516 Fax;21 323 25 61
~



MINIsTÉRIo DAS CmADES, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território

Reconstituição das áréas desflorestadas ou desmatadas com espécies arbustivas ou arbóreas de reduzido porte, de modo

a estas constituirem a orla da mata, contribuindo para a diversidade ecológica nesses locais.

29. Efectuar o acompanhamento da recuperação paisagistica, durante os dois primeiros anos de funcionamento, tendo em conta

os seguintes aspectos:

acompanhamento das condições do revestimento 4as superfícies tratadas com coberto vegetal, devendo, caso

necessário, proceder-se a algumas correcções, no sentido de favorecer ou melhorar as condições inerentes ao processo

de revestimento do solo, nomeadamente, alteração da selecção das espécies ou das suas densidades;

durante esta fase de acompanhamento, implantar 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;

Linha Eléctrica de Interli!!acão

30. O troço inicial da linha eléctrica de Alta Tensão, deve ser enterrado por fonna a que os apoios sejam absorvidos pela

encosta.(

31. A abertum de caminhos, estabelecimento de estaleiros e deP?~itosdemateriais e terras, e colocação das fundações dos

apoios da linha de alta tensão não devem colidir com os terrenos com maior uso

32. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à reposição da situação

anterior.

33. No atravessamento de vales, os apoios das linhas eléctricas não devem ser implantados prioritariamente nos solos de

coluvião, e deve evitar-se igualmente as áreas de REN, RAN e zonas do Domínio Hídrico.

34. Deve ser respeitada a faixa de serVidão de 1O metros, para cada lado, da conduta de abastecimento dé água do sistema de

Penha- Prados, relativamente à localização dos apoios da linha de alta tensão no local de atravessamento da conduta

referida.

35. As tOITes de medição das condições meteorológicas devem ficar afastadas dos aerogeradores e/ou possuir dispositivos

"anti-perching", para impedir que aves de rapina as utilizem como pouso.

36. Os elementospatrimoniaisagora identificados no corredor da linha devem ser devidamente assinalados e, caso a sua

proximidade a alguma das frentes de obra o justifique (abertura de acessos, local de implantação dos apoios), vedados por

forma a evitar o trânsito de maquinaria nas suas imediações.

(

Fase de exploração

37. As descargas da lavagem de máquinas e equipamento utilizado ,em particular as betoneiras têm de ser efectuadas em locais

pré-destinados e pré-definidos, pelasenridades competentes, aquando da organização e instalação do estaleiro central,

nuncaem locais próximos de linhas de água;

38. Monitorizar e assegurar a manutenção da balizagem, tendo em Vista o seu bom funcionamento, devendo ser comunicado a

ANACOM qualquer alteração verificada, mesmo que apenas temporária.

Fase de Desactivação:

39. Deve ser efectuada a remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas instalados no Par:que Eólico, no prazo de um

ano.

40. Durante a remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas instalados no parque eólico e na linha de interligaçãoà

Subestação de Chafariz, devem ser tomadas medidas da mesma natureza das implementadas na fase 4li:ifHr-~ ESTAj)/] 00 AMBIENTE

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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o Programa de Acompanhamento Ambienta! da Obra deve ser apresentado no RECApE, tendo em consideração as directrizes

especificadas na presente DIA.

I. Introduzir este programa no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação das obras:

2. Elaborar a planta de condicionamento (à escala de, pelo menos, 1 :5000) a qual deve incluir todas as áreas de trabalho,

estaleiro e acessos, as áreas de protecção a salvaguardar, bem como indicação dos elementos do Projecto (layout definitivo)

3. Elaborar um cronograma de trabalhos a executar na fase de construção do projecto.

4. Verificar o cumprimento de todos os condicionantes, medidas de minimiZação e recomendações referidas na present~

parecer.

5. Realizar o acompanhamento com uma periodicidade variável em função das diferentes fases de obra.

6. Efectuar o acompanhamento arqueológico pennanente e integral do projecto:

Na fase preparatória de instalação de estaleiros e abertuta.de caminhos.

Em todas as operações que impliquem movimentações de ten-as-(desmatações, escavaçõeS, ten-aplanagens, depósitos e

empréstimos).

7. No caso de virem a ser detectados, durante a fase de acompanhamento arqueológico da obra, novos vestígios arqueológico,

será necessário proceder à escavação total dos sítios das áreas que serão afectadas pelo projecto.

8. Os relatórios relativos ao acompanhamento ambienta! da obra devem ser éntreg1,les à autoridade de AIA com a seguinte

periodicidade:

No meio da obra

No final da obra

Um no primeiro ano e outro no segundo ano de exploração do Parque, com o objectivo de analisar o revestimento

vegetal efeçtuado e os resultados obtidos.

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

seguidamente:

Colisão

I. Devem ser procuradas carcaças de aves nas proximidades dos aerogeradores, e em redor dos mesmos com uma

periodicidade mensal.

2. Verificar se existem diferenças na probabilidade decolisào com diferentes aerogeradores.

3. A procura de aves mortas deve estender-se ao troço construido de raiz da Linha Eléctrica.

4. Estimar a tax~ de mortalidade, atTavésda verificação e determinação da taxa de remoção por predadores das carcaças de

aves mortas por colisão e a eficiência na des�oberta das carcaças SE~RETARliJ DE EsrAoo 00 AMBIENTE

ORDfHAMEHTO DO TERRITÓRIO
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5. Caso se verifique mortalidade regular de alguma espécie ou grupo, deve determinar-se a densidade das suas populações na

área envolvente.

6. Comparar as taxas de mortalidade obtidas com outros estudos.

Perda de habitat

7. Escolher uma área de controlo nas proximidades da área estudada.

8. Identificar e discutir possíveis alterações na riqueza específica e densidade das comunidades animais. p~ as aves devem

efectuar-se observações de evidências de nidificação, para avaliar diferenças na utilização da área afectada pela construção

do parque eólico de Vidernonte.

Monitorização da Época de Reprodução

9. Efectuar os )evantamentos de campo da avifauna durante a época de reprodução, que compreende o período entre Fevereiro

e final deJuIho, para as seguintes espécies: Pernis apivorus (Falcão-abelheiro), Milvus migrans (Milhafre-preto), Circaetus

gallicus (Águia-cobreira), Circus pygargus (Tartaranhão-caçador) e Hieraaetus pennatus (Águia-calçada);

Antes da Construção

Inventariação de abrigos existentes num raio de 10 km,

Em novos abrigos dete<:tados, monitorizar o número de morcegos ou vestígios da sua ocorrência (montes de ~o no

chão ou cadáveres);

Monitorizar a ocupação sazonal dos novos abrigos por morcegos, mediante a realização de visitas em todas as épocas

do ano. caracterização das quadriculas/pontos, em termos de: distância às futuras torres, inclinação, exposição ao

vento, orientação predominante, coberto vegetal, proximidade a ágUa, e proximidade a abrigos;

Visitar os abrigos já conhecidos, para Teavaliar a sua importância

t 3. Informar o ICN, sobre os abrigos de moTcegos, de modo a que seja avaliada a sua importância.

Monitorizar a utilização da área do parque eólico por quirópteros.4.

Poderá ser usado como metodologia a definição de quadrículas ou pontos aleatórios na área do Parque.

Se forem utilizadas quadrículas estas devem cobrír toda a área proposta para o parque e a dimensão da quadrícula deve

ser ajustada à dimensão da área a amostrar , devendo permitir um número de replicados adequado para cada variável a

analisar (vd ponto seguinte). No caso dos pontos aleatórios, estes devem estar homogeneamente distribuídos pela área

a amostrar, devendo o seu número ser ajustado à dimensão da área a amostrar, devendo este permitir um número de

replicados adeqitado para cada variável a analisar (vd ponto seguinte); .

Caracterização das quadrículas/pontos, em tennos de: d~stância às futuras torr~, inclinação, exposição ao vento,

ori~tação predominante, coberto vegetal, proximidade a água, e proximidade a abrigos;

Realizar umaamostragem mensal de cada local, de perCursos ou pontos fixos, com detectores de ultra-son~

Os percursosi'pontos deverão ter uma duração fixa ( 10 a 15 minutos cada) e não devem ser realizados em condições

meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas); SECRETÁRIO DE EsTAao ao AMBIENTE
f DRDENAMENTO 00 TERRITÓRIO
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5. Avaliação da utilização de cada quadrícula/ponto aleatório em termos de actividade de morcegos e ríqueza específica. Estes

resultados devem ser analísados em relação à caracterização de cada quadrícula.

Fase de exploração

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

continuação da realização de percursos ou pontos mensalmente;

busca de cadáveres ou morcegos feridos aproveitando as saídas feitas para aves.

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

monitorizar dos abrigos importàntes (visitas sazonais), sendo que os abrigos considerados importantes a nível nacional

serão monítorizados pelo ICN;

continuar a realização de percursos ou pontos mensalmente;

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

busca de cadáveres ou morcegos feridos segundo metodalogia especial ( visitas semanais, realizada em pormenor num

raio de 6Orn em redor dos aerogeradores);

8. Estimar as taxas de eficiência das contagens e remoçiio dos cadáveres por predadores (para cada estaçiio do ano e tipos de

habitat);

Planos de Monitorizaçáo do Ambiente Sonoro

Parâmetros a monito:rizar

Nível Sonoro Contínuo Equivalente (Ueq)

Locais de amostragem

Receptores sensíveis identificados no ElA, ou outros que se venham a verificar necessários, na fase de projecto de execução.

Período de amostragem

Diurno e Noctumo.-

Periodicidade de amostragem

Efectu~r uma medição, n.os períodos supra referídos, antes da fase de construção.

Realizar durante o primeiro ano de exploração, duas campanhasderpedição (V erão e Inverno) e durante os periodos

Diurno e Noctumo.

o prossegl,limento das acçõesde monitorização depende dos resultados das primeiras campanhas e da existência de

eventuais reclamações.

Critérios de avaliação

A conformidade com o Oecreto-Lei n.O 292/2000, de 14 de Novembro (Regime Legal Sobre a Poluição Sonora, RLPS), é

yerificada, quando em simultâneo e para os dois periodos de referência (diurno e noctumo ), ambOs os critérios estabelecidos no

RLPS(critério de exposição máxima e critério de incomodidade) sejam cumpridos,

A monítorização deverá ainda ter em conta as recomendações do Instituto do Ambiente, em documento datado de

Fevereiro de 2003, sob o título "Directrizes para a Avaliação de Ruído de Actividades Permanentes (Fontes

Fixas)", disponível ~m www.iambiente.pt SEGRETÁRIO DE ESTj!}a DO AI..'BIENTE
f ORDfNAMEHTO OOTERRITáRIO
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1. Monitorizar os efeitos do condicionamento decoITente do estabelecimento de urna faixa de protecção à linha;

nomeadamente sobre licenciarnentos para construção e sobre investimentos agro-silvícolas.

Plano de monitorização Factores Socioeconómicos

o programa de monitorização a por em prática na fase de exploração do Parque deverá contemplar a verificação dos seguintes

aspectos:

Manutenção ou abandono dos usos actuais do solo, por razões imputáveis à presença do empreendimento;1.

2. Consequências dos impactes cumulativos decorrentes do estabelecimento da servidão administrativa da linha sobre os usos

do solo;

3. Controle do respeito pelas condições de segurança regulamentares na proximidade da linha, nomeadamente quanto ao

surgimento de edificações e do plantio de espécies arbóreas.
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I. Aquando da realização dos Projectos de Execução (parque) d~em ser consultadas, nomeadamente, as seguintes e~tidades:

ANA, IGP, ANACOM e Estado Maior da Força Aérea, DRABI.


