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MINISTÉRiO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRiO
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto Jorge Moreira da Silva

Secret6rio de Estado Adjunto
do Ministro do Ambiente

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e do Ordenamento do Território

"Parque Eólico de Alvaiázere"

Estudo Prévio

1 Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA reJativa ao procedimento de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do "Parque Eólico de Alvaiázere", em fase de

Estudo Prévio, emito declração de impacte ambiental favorável condicionada:

.à não implantação de aerogeradores, restantes infra-estruturas e acessos
dentro da área em Vias de Classificação do Castro da Serra de Alvaiázere ou
Carreira de Cavalos.

.à aprovação do estudo arqueológico completo, com recurso a escavações
arqueológicas, em toda a área afecta à implantação dos aerogeradores e
infra-estruturas associadas. Relativamente aos acessos, os mesmos deverão
ser alvo de sondagens arqueológicas e não poderão pôr em risco as
existências patrimoniais associadas a este imóvel. O plano de trabalhos deverá
ser submetido à apreciação do IPPAR antes do início das escavações
arqueológicas. Os resultados deste estudo permitirãO' avaliar a viabilidade do
parque eólico e compatibilizar o mesmo com os valores patrimoniais em
presença. Estes estudos só deverão ser realizados após a realização dos
estudos relativos aos habitats, uma vez que a sua realização poderá afectar os
habitats existentes.

.à aprovação do estudo sobre a caracterização e cartografia à escala 111000
dos habitats naturais e espécies florísticas relevantes em termos de
conservação, nomeadamente orquídeas, a realizar na época de floração. Os
resultados deste estudo permitirão avaliar a viabilidade ambiental do parque
eólico e compatibilizar o mesmo com os valores naturais em presença.

.à aprovação do levantamento exaustivo das cavidades cársicas e prospecção
espeleo-arqueológica. Os resultados deste estudo permitirão avaliar a
viabilidade do parque eólico e compatibilizar o mesmo com os valores
patrimoniais em presença.

.ao cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização,
indicados no anexo à presente DIA.

2.

3.

As questões colocadas no decurso da Consulta Pública foram contempladas no

respectivo relatório e adequadamente incorporadas no parecer da Comissão de

Avaliação (CA).

Considerando a complexidade do projecto e o interesso público associado à

preservação dos aspectos ambientais previsto na DIA, a insuficiência de alguns dos

dados apresentados pelo promotor, em espacial no tocante à salvaguarda das

espécies naturais e habitats, considera-se indispensável que para a emissão de uma

DIA favorável condicionada que a apreciação da conformidade do Projecto de

Execução com esta DIA deva ser efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos

números 1 e 2, do artigo 28.0 do Decreto-Lei n.O 69/2000, de 3 de Maio, previamente à

emissão, pela entidade competente, da autorização do Projecto de Execução.
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4. Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme

previsto no Art.o 29 do Decreto Lei n.O 69/2000, de 3 de Maio.

13 de Dezembro de 2004

o Secretário de Estado Adjunto dco Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território
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Anexo à Declaração de Impacte Ambiental

do "Parque Eólico de Alvaiázere"

Estudo Prévio

I -CONDICIONANTES DE PROJECTO

As condicionantes devem ser integradas no Projecto de Execução considerando, no

RECAPE, a fundamentação relativa às mesmas. Discriminam-se a seguir essas

condicionantes:8
1. A localização de todos os elementos do Projecto deverá ficar condicionada pela

existência de zonas sensíveis do ponto de vista ecológico e

arqueológico/arquitectónico (que serão zonas de exclusão de obra devidamente

identificadas e delimitadas).

2. o edifício de comando/subestação deverá sujeitar-se a projecto de arquitectura

(característica da região) e a determinação da sua localização deverá ser ponderada

tendo em vista a sua melhor integração paisagística, em local de reduzida afectação

visual.

3. A definição dos projectos de linhas eléctricas deverá ter em consideração a análise de

condicionantes ambientais da mesma.

4. Todas as infra-estruturas a implantar deverão estar a mais de 15 metros dos vértices

geodésicos a seguir indicados e não poderão obstruir as visibilidades das direcções

constantes das respectivas minutas de triangulação:

.ALVAIÁZERE 1°, de 28 ordem, da folha 23-0 à escala 1:50000;

.AL V AIÁZERE 2°, de 38 ordem, da folha 23-0 à escala 1 :50000;

.ARIQUES, de 3a ordem, da folha 23-8 à escala 1 :50000.

5. Os geradores não deverão ultrapassar a cota máxima de 754 metros, referenciada ao

DA TUM vertical do Marégrafo de Cascais, limitação imposta pela presença do feixe

hertziano da NAV, Portugal, entre as Serras de Aire e Lousã.
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II -MEDIDAS DE MINIMIZACÃO

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 as medidas a seguir discriminadas:

FASE DE PROJECTO (MICRO-SITTING)

Geologia e Geomorfologia

6. Elaboração de um estudo geológico e geotécnico de pormenor nas áreas de

construção das infra-estruturas do empreendimento, com um programa de prospecção

adequado e que permita identificar as principais condicionantes geológicas decorrentes

do maciço calcário cársico com potencial interferência na implantação das infra-

estruturas.

7. As cavidades ou outros elementos de especial interesse geológico, geomorfológico ou

espeleológico, que sejam postos a descoberto pela prospecção e durante as

operações de escavação, deverão ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o

procedimento técnico a adoptar, apontar sempre para a sua preservação e permissão

da acessibilidade.

Flora

8. A escolha dos locais de implantação dos estaleiros e todas as outras infraestruturas de

apoio às obras deverão ser feitos por forma a preservar as áreas com ocupação

florestal e áreas ocupadas por unidades fiorísticas de valor conservacionista.

9. Os acessos aos locais das obras, nomeadamente aos aerogeradores e às infra-

estruturas de apoio deverão aproveitar, sempre que possível, os acessos já existentes,

com traçados que evitem declives acentuados.

Fauna (Avifauna)

10. Enterramento da linha eléctrica de ligação dos dois sectores do parque eólico. Caso

esta solução não seja possível, deverá ser demonstrada a não afectação significativa

da avifauna existente na região.

11. Instalação de "salva-pássaros" ao longo das linhas eléctricas de transporte de energia.

Património

12. Prospecção arqueológica das unidades de projecto que não foram efectuadas no ElA e

aditamento. Também deverão ser prospectadas as áreas destinadas ao estaleiro ou

depósitos de terra (no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso

deste ElA).
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Ordenamento do Território e Servidões

13. Para a análise das visibilidades, deverão ser enviadas ao Instituto Geográfico

Português (IGP) as coordenadas de todas as infraestruturas, que possam

eventualmente vir a afectar estes vértices, com indicação do respectivo sistema de

referência, bem como a altura máxima das mesmas.

14. A sinalização diurna e nocturna deve ser de acordo com as normas expressas no

documento "Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio", do Instituto

Nacional de Aviação Civil (INAC).

15. O parque eólico deverá ser dotado de balizagem aeronáutica de acordo com as

características indicadas na "Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de

Maio" e os critérios que abaixo se transcreve:

deverão ser instalados nos seguintes aerogeradores:

9.1 -Os que se localizem nos extremos do parque;

c.2 -Os que tenham as cotas de topo mais elevadas;

c.3 -Em todos os aerogeradores de forma a assegurar que a distância entre

dois aerogeradores balizados não seja superior a 900 metros;

16. Caso seja possível, a coloração do equipamento deverá ser obtida no processo de

fabrico, sendo incluída na pigmentação do material de fundição.

17. Para efeitos da publicação prévia de avisos à navegação aérea, o início de instalação

do parque deverá ser comunicado à ANA com pelo menos 15 dias úteis de

antecedência relativamente a esse início, incluindo-se nessa comunicação as

coordenadas e a latitude da base de cada aerogerador.

FASE DE CONSTRUÇÃO (MEDIDAS A INCLUIR NO CADERNO DE ENCARGOS)

Carácter Geral

18. Discriminação e aplicação de todas as medidas ambientais que garantam as boas

práticas de construção e gestão de estaleiros, entre outras, as relacionadas com:

contaminação dos solos, aquíferos e linhas de água com óleos, combustíveis,

produtos químicos e partículas em suspensão;

o

gestão de resíduos e efluentes da obra;o

emissão de gases e partículas;o

o limpeza dos rodados dos veículos afectos à obra;

o emissão de ruído para o exterior.

19. Garantir o resguardo de toda a monumentação existente (vértices geodésicos e marcas

de nivelamento, se existirem), assim como o seu acesso.
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Geologia, Geomorfologia e Solos

21. Avaliação e acautelamento da distância de segurança entre a área afecta a trabalhos

de construção e as eventuais cavidades cársicas identificadas na prospecção

geológica, assegurando a estabilidade da área de trabalho e da cavidade.

22. Depósito adequado da camada superficial dos solos resultante das áreas a desmatar e

a decapar para posterior utilização nas áreas degradadas pelas obras.

23. Descompactação dos solos nos locais utilizados para estaleiro e plataformas de

montagem dos aerogeradores.

24. Reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção, logo que as

movimentações de terras tenham terminado, em particular nos taludes de escavação e

aterro/plataformas de trabalho.

Ecologia: flora e vegetação, fauna e habitats

25. Deverá ser dada especial ênfase à não afectação de espécimes de espécies da flora

integrada nos anexos da Directiva Habitats e do Decreto-Lei n.o 140/99,

nomeadamente Arabis sadina e Saxifraga cintrana, através do acompanhamento da

obra por um técnico especializado nesta matéria sempre que ocorram instervenções

.com risco de afectação das espécies referidas.

26. A via de acesso aos aerogeradores deve manter pisos de terra batida, apenas com a

qualidade estritamente necessária à execução da obra.

27. Recuperação das valas de enterramento dos cabos de energia, das sapatas, das

plataformas de montagem dos aerogeradores e das áreas de estaleiro. A regeneração

da vegetação deve ser feita naturalmente. As sementeiras/ plantações só deverão ser

efectuadas desde que utilizadas sementes, bolbos, estacas e outros elementos das

plantas locais.

28. Caso ocorra erosão do solo que recobre as sapatas, este deve ser reposto utilizando

sementeira ou replantio de plantas locais.

29. Nos trabalhos de recuperação onde estão envolvidas plantações de elementos arbóreo

e arbustivos, deve recorrer-se preferencialmente a indivíduos preservados no momento

da construção, ou recorrer às espécies que constituem o elenco florístico potencial

desta região.

30. Implementar vigilância da obra. Prover também a obra de material afecto à prevenção

de eventuais incêndios resultantes de trabalhos.

31. Programar os trabalhos de construção, particularmente as acções de desmatação, para

os meses de Setembro a Fevereiro, evitando o período de reprodução da maioria das

espécies.

32. Discriminar e utilizar os equipamentos e técnicas que minimizem o impacte das

explosões durante a eventual utilização dos explosivos.
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33. O corte de árvores deverá ser reduzido ao mínimo indispensável, quer para efeitos da

construção do Parque Eólico, da Subestação, das escavações para enterrar os cabos,

dos novos acessos a construir, da linha de alta tensão de interligação à REN, quer para

efeitos da instalação dos estaleiros e de todas as outras estruturas de apoio à

execução dos trabalhos.

34. Todas as áreas afectadas pelo projecto deverão ser recuperadas, recorrendo à

reflorestação com espécies adequadas à região e resistentes ao fogo, devido ao

elevado risco de incêndio florestal da região.

Sócio-economia

35. Sinalização dos acessos às áreas dos parques com indicação de redução de

velocidade.

36. Circulação dos camiões com os faróis ligados "em médios" durante o dia e redução da

utilização de sinais sonoros.

37. Criação de áreas de segurança com acessos interditos.

38. Informação da população sobre as acções de construção e respectiva calendarização,

incluindo a eventual utilização de explosivos.

Património

39. Acompanhamento arqueológico permanente de todas as operações que envolvam

desmatação, decapagem de solo e escavação de solo e subsolo (no âmbito do Parque

Eólico e dos projectos associados).

40. Sondagens e escavações arqueológicas determinadas por achados ocorridos no

decurso do acompanhamento arqueológico.

41. Sinalização das ocorrências situadas na área de incidência do Parque Eólico.

42. Registo documental das ocorrências na área de estudo definida no Estudo de Impacte

Ambiental (ElA).

Plano de Acompanhamento Ambienta' da Obra

43. Cumprimento do "Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra", o qual deverá ser

apresentado no RECAPE, tendo em consideração as directrizes a seguir apresentadas:

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

de Interligação;

Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de, pelo menos, 1 :5000, 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 outros aspectos identificados no decorrer do processo de AIA;

Elaborar um cronograma dos trabalhos a realizar na fase de construção do Projecto;

Incluir as medidas de minimização referidas relativas à fase de construção;
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Garantir uma boa conduta em obra e identificar medidas correctivas para eventuais

afectações que possam surgir;

Realizar sessões de formação para os diferentes intervenientes na obra, apresentando

as questões associadas às boas normas de comportamento ambiental e à

sensibilidade ambiental, a adoptar na fase de construção;

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.

F ASE DE EXPLORAÇÃO

44. Apresentação pelo promotor de um método eficaz de reduzir os visitantes da área do

Parque Eólico ao mínimo indispensável aos trabalhos.

45. Implementar formas de informação para os visitantes, no sentido de evitar a destruição

das comunidades florísticas existentes.

46. Correcções de eventuais interferências nos feixes hertezianos da Força Aérea.

47. Pintura das extremidades das pás, iluminação do aerogerador ou inclusão de

aparelhos para produção de ruído, no caso da monitorização ao nível da fauna assim o

aconselhar.

48. Colocação de objectos para melhoria das condições de visibilidade nas travessias dos

vales, no caso da monitorização ao nível da fauna assim o aconselhar.

FASE DE DESACTIVACÃO

49. Delimitação das zonas de trabalho.

50. Remoção integra) de todos os equipamentos e instalações do local dos Parques e a

situação inicial deve ser reposta o mais possível.

51. Descompactação dos solos nos locais utilizados durante a exploração dos Parques.

52. Recuperação das áreas afectadas com as espécies mais adequadas à região.
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III -PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

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

directrizes a seguir apresentadas.

Flora e Vegetação

VISIT AS NO DECURSO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO

Objectivos: Registar adequadamente os principais danos induzidos sobre a flora e a vegetação

natural, redefinindo/ajustando as medidas de minimização ou de compensação dos impactes.

Devem ser observados e registados os danos específicos sobre habitats prioritários e sobre

espécies de interesse como as referenciadas na Directiva Habitats.

8

.VISITAS Após O INício DA FASE DE EXPLORAÇÃO (DURANTE UM MíNIMO DE TRÊS ANOS)

Objectivos: Registar eventuais alterações no coberto vegetal, dando particular ênfase à

recuperação de áreas desnudadas resultantes dos trabalhos; recomendar eventuais medidas

de minimização e recuperação ambiental; prever futuras alterações consequentes do Projecto

e propor medidas de gestão ambiental. Em todas as visitas deve ser observada a estabilidade

das fitocenoses pré-existentes e estabelecer o grau de responsabilidade imputável ao Projecto.

Após cada uma das visitas, deve ser efectuado um relatório de progresso, com

recomendações. Após a última visita deve ser entregue um relatório final com as principais

conclusões do estudo de monitorização. As recomendações deverão ser encaminhadas para

posterior aplicação.

8 Fauna

1) CENSOS DE AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS

o

o

Deverão ser realizados durante a época de reprodução e migração (Março a Junho e

Setembro e Outrubro), quer na área dos aerogeradores quer nas áreas de afectação

das linhas eléctricas, tendo em vista a aplicação de medidas minimizadoras caso se

verifique um acréscimo significativo na ocorrência de espécies, nomeadamente com

estatuto de protecção elevado, não detectadas na caracterização efectuada.

Os primeiros censos deverão ser efectuados antes da instalação dos aerogeradores,

servindo assim como referência para futuras acções de monitorização.

Concretamente no que se refere aos Quirópteros é necessário realizar um programa de

trabalho segundo instruções acordadas entre o proponente e técnicos do ICN, para

definição das metodologias a utilizar.

o
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2) MORTALIDADE POR COLISÃO

o o programa de monitorização deverá prever a visita regular ao local para recolha de

cadáveres de aves e morcegos, vítimas de colisão. Estas visitas deverão ser

efectuadas no decorrer da operação dos aerogeradores, com periodicidade mensal, à

excepção do período de migração das aves e saída dos juvenis de morcegos dos

abrigos de criação (de finais de Agosto a finais Outubro), em que devem ser

quinzenais, dado o maior perigo que estas estruturas apresentam nesta altura do ano.

Caso se identifique uma situação de mortalidade anormalmente elevada, de aves ou

quirópteros, procurar-se-á identificar a causa de tal acontecimento e propor medidas

que permitam a sua redução.

9

3) MONITORIZAÇÃO DA LINHA ELÉCTRICA

Uma vez que o Parque projectado implica um aumento da extensão de linhas eléctricas

na zona, o qual poderá aumentar a mortalidade de algumas espécies, nomeadamente

de aves de rapina, é necessário monitorizar a mortalidade por elas causada.

o

Ambiente sonoro

1. Efectuar medições nos receptores mais próximos identificados" Marzugueira e Porta;

Efectuar uma campanha de medição do ruído ambiente antes do inicio das obras para

obter os valores de referência;

3. Efectuar uma campanha de medição do ruído com todos os aerogeradores em pleno

funcionamento (durante a fase de ensaio do Parque), segundo o referido nos pontos

seguintes:

Deverão ser considerados os diferentes regimes de funcionamento das máquinas,

dependendo da velocidade do vento (vento fraco, médio e/ou forte);

o

A análise deve ser feita para o período diurno e período nocturno, nas condições de

funcionamento do Parque acima indicadas;

o

A avaliação de impactes deve verificar o cumprimento do Critério de Exposição Máxima

e o Critério de Incomodidade, definidos no Decreto-lei n.o 292/2000, de 14 de

Novembro.

o

Balizagem aeronáutica

Estabelecimento do programa de monitorização e manutenção das balizagens

aeronáuticas tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e bom

funcionamento.

o

Deverá ser comunicado às entidades competentes qualquer alteração verificada, mesmo

que temporária.

o


