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1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE

O Projecto de Execução sobre o qual incide o presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto
de Execução (RECAPE) é relativo ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Este projecto localiza-se nos concelhos de Caminha (União das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São
João)) e de Viana do Castelo (Freguesia de Montaria), compreendendo a instalação de 2 aerogeradores
de potência unitária de 3 MW.
O proponente do Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga é a
Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A..

1.2

EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO RECAPE

Colaboraram na elaboração do presente RECAPE do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga os
seguintes técnicos:
TÉCNICOS

ESPECIALIDADE

ÁREA

Albertina Gil

Engenheira Zootécnica

Coordenação Geral e Técnica

Luís Vicente

Biólogo

Monitorização da Avifauna
Cartografia de Habitats, Plano de Recuperação

Ana Paiva

Engenheira Biofísica

das Áreas Intervencionadas e Monitorização da
Flora e Vegetação

Tiago Brito

Geografia e Planeamento Regional

Monitorização de Quirópteros

Francisco Álvares

Biólogo

Monitorização do Lobo

Mónia Nakamura

Bióloga

Monitorização do Lobo

Helena Rio Maior

Bióloga

Monitorização do Lobo

Raquel Godinho

Bióloga

Monitorização do Lobo

Pedro Olivença

Geólogo de Engenharia

Geologia

Suse Mateus

Geóloga

Geologia

J.L. Bento Coelho

Engenheiro Electrotécnico

Estudo Acústico

Dulce Churro

Engenheira Electrotécnica

Estudo Acústico

Alexandre Pereira

Engenheiro Electrotécnico

Estudo Acústico

Tiago Abreu

Engenheiro Electrotécnico

Estudo Acústico

João Caninas

Arqueólogo

Arqueologia

Alexandre Lima

Arqueólogo

Arqueologia

Vasco Pinto

Arqueólogo

Arqueologia
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1.3

APRESENTAÇÃO DOS OBJECTIVOS, DA ESTRUTURA E DO CONTEÚDO DO RECAPE

Tendo em conta a legislação em vigor relativa à avaliação dos impactes de Projectos sobre o ambiente
(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março), no
sentido de lhe dar cabal cumprimento, é necessário elaborar, na fase de Projecto de Execução, um
RECAPE, que terá como principal objectivo a verificação de que o Projecto obedece aos critérios
estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando cumprimento aos termos e condições
nela fixados.
É neste enquadramento que se apresenta o presente relatório, cuja elaboração teve em consideração as
características técnicas do Projecto de Execução e a legislação de impacte ambiental em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-lei n.º 47/2014, de
24 de Março, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
Assim, o RECAPE que a TPF Planege - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A. elaborou, e que o
proponente submete agora à apreciação da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, tem a seguinte
estrutura:
1. Introdução – identificação do projecto e do proponente, identificação dos responsáveis pelo
RECAPE, apresentação dos objectivos, da estrutura e do conteúdo do mesmo;
2. Antecedentes – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, dos compromissos assumidos
pelo proponente e empreiteiros, e das principais alterações contempladas no Projecto de Execução
em relação ao Projecto em fase de Estudo Prévio analisado no EIA;
3. Conformidade com a DIA – análise do Projecto de Execução, entretanto desenvolvido pelo promotor
do Projecto, descrevendo as características que asseguram a sua conformidade com as
condicionantes definidas na DIA, e apresentação dos estudos, consultas e cartografia
complementares, necessários ao cumprimento da DIA;
Monitorização – descrição das actividades/metodologia de observação e recolha sistemática de
dados sobre a fauna (avifauna, quirópteros e lobo), sobre a flora e vegetação e a qualidade da água,
com o objectivo de avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas na DIA, bem como os
efeitos do Projecto no ambiente. Apresentação da metodologia de monitorização do Ambiente
Sonoro a aplicar no caso de existirem queixas relativas aos trabalhos em fase de construção ou ao
funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração;
4. Conclusões – resumo das principais conclusões do RECAPE;
5. Anexos – incluem as Peças Desenhadas do Projecto, uma cópia da DIA, a listagem das Cláusulas
Técnicas Ambientais (Fases de Construção e de Exploração), os Planos de Acompanhamento
Ambiental das Obras, de Gestão de Resíduos, de Recuperação das Áreas Intervencionadas, e de
Monitorização (Aves, Quirópteros, Lobo, Flora e Vegetação e Qualidade da Água), os Resultados da
Caracterização da Situação de Referência (Aves, Quirópteros, Lobo, Flora e Vegetação), os estudos
complementares do Património, da Geologia e do Ambiente Sonoro, e um registo fotográfico dos
locais de implementação do Projecto.
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2
2.1

ANTECEDENTES
RESUMO DOS ANTECEDENTES
AMBIENTAL

DO

PROCEDIMENTO

DE

AVALIAÇÃO

DE

IMPACTE

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, conforme estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, por se enquadrar nos critérios definidos no Anexo II do referido
diploma legal, nomeadamente situar-se a menos de 2 km de outro parque eólico existente (o Parque
Eólico de Arga), e ainda conjugado com o facto de se tratar de um projecto que se encontra numa “Área
Sensível” (Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse Comunitário “Serra de Arga” - PTCON0039).
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do Projecto, Empreendimentos Eólicos da
Espiga, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga, em fase de estudo prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
[Procedimento de AIA n.º 2556 – Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga], tendo sido a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) a respectiva autoridade de AIA.
Após análise ao EIA, foi solicitado, através do Ofício n.º 409/GAIA/2012, a apresentação de um conjunto
de elementos adicionais para clarificar e complementar a informação contida no EIA. De forma a dar
cumprimento a essa solicitação, a Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A., apresentou um aditamento
ao EIA.
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA, por parte da Comissão de Avaliação (CA), incluindo o respectivo aditamento, e o processo
de participação pública, foi emitida, a 13 de Novembro de 2012, uma Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das medidas específicas e gerais do
Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, assim como ao cumprimento da
elaboração dos estudos complementares solicitados, medidas de minimização, planos de recuperação das
áreas intervencionadas, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, descriminados em
anexo à referida DIA.

2.2

CONDICIONANTES
AMBIENTAL

E

COMPROMISSOS

DEFINIDOS

NA

DECLARAÇÃO

DE

IMPACTE

As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente os compromissos assumidos pelo
promotor do Projecto na implementação do Projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga,
durante as fases de construção, exploração e, posteriormente, de desactivação, e indirectamente por
todos os empreiteiros contratados pelo promotor do Projecto envolvidos nessas mesmas fases do
Projecto.
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Todas as Cláusulas Técnicas Ambientais a serem incluídas nos cadernos de encargos da empreitada de
construção e dos serviços de operação e manutenção, cujas cópias se apresentam no Anexo 3,
comprometem os empreiteiros e prestadores de serviço seleccionados ao cumprimento dessas mesmas
cláusulas.
No caderno de encargos da empreitada de construção serão também incluídas as especificações técnicas
a que deverá obedecer o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5) a apresentar por cada uma das
entidades executantes da obra de construção do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga, de modo a assegurar uma correcta prevenção e gestão dos resíduos de obra, a minimização de
impactes ambientais associados e o cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis.
Os empreiteiros ficarão igualmente comprometidos a recuperar as zonas intervencionadas, de acordo com
as indicações do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (Anexo 6) que será igualmente
incluído nos cadernos de encargos da empreitada de construção.
Com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes da construção do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga, o promotor do Projecto irá implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4), que prevê uma fiscalização durante a execução das obras para verificação do cumprimento
integral das medidas de minimização constantes na DIA.
O Promotor assume ainda o compromisso de implementar os vários programas de monitorização
(avifauna, quirópteros, lobo, e flora e vegetação) bem como realizar medições dos níveis de ruído nos
pontos que se revelem como críticos e estudar/implementar as respectivas possíveis medidas de
minimização, no caso de existirem queixas relativas aos trabalhos em fase de construção ou ao
funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração.
O Desenho 5 (Planta de Condicionamentos), onde são indicadas as áreas sensíveis do ponto de vista
ambiental que deverão ser preservadas, bem como os elementos patrimoniais identificados no EIA e
RECAPE, também a preservar, será fornecido aos empreiteiros responsáveis pela execução das obras e
pelos serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.

2.3

ALTERAÇÕES AO PROJECTO ANALISADO
DE ESTUDO PRÉVIO

NO

ESTUDO

DE IMPACTE

AMBIENTAL

EM

FASE

Conforme se pode verificar, através do Desenho 2, a implantação, em fase de Projecto de Execução, do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi sujeita a algumas alterações, de modo a dar cumprimento
às exigências da DIA, e simultaneamente, garantir a viabilidade económica do Projecto, tendo em
consideração as condicionantes existentes, tanto em termos de ordem técnica, como em termos
ambientais e patrimoniais.
Comparando as principais diferenças do actual Projecto de Execução com o Projecto apresentado em fase
de estudo prévio no âmbito do EIA, salientam-se, em resumo, as seguintes:
 Implementação da Alternativa I – Pedra Alçada, em detrimento da Alternativa II – São Lourenço da
Montaria, conforme preconizado na DIA;
15050_MD_PE_REC_A.doc
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 O Projecto passa a ter apenas 2 aerogeradores em comparação com os 3 inicialmente previstos no
EIA;
 Será necessário corrigir o traçado do caminho florestal a partir da estrada municipal 552 que dá
acesso ao Posto de Vigia de Pedra Alçada de forma a permitir o acesso das viaturas de transporte
das componentes de maiores dimensões (pás) dos aerogeradores, em três locais distintos e numa
extensão total de 313 m, conforme documentado na Figura 1. Salienta-se que a correcção do 1º
troço do caminho florestal já estava prevista no EIA em fase de estudo prévio;
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1

2

3

Figura 1 – Locais de alteração do traçado do caminho florestal a partir da estrada
municipal 552 que dá acesso ao Posto de Vigia de Pedra Alçada.
 Relocalização dos aerogeradores n.º 13 (numeração do EIA) cerca de 293 m para Sudoeste e do
aerogerador n.º 15 (numeração do EIA) cerca de 78 m, para Oeste. Esta alteração levou à
eliminação dos pequenos ramais para acesso às plataformas dos aerogeradores, previstas no EIA,
já que as actuais plataformas serão colocadas paralelamente ao acesso a reabilitar (acesso ao
Posto de Vigia de Pedra Alçada).

Quadro 1 – Correspondência entre a numeração do EIA e do RECAPE, distância e
sentido de relocalização dos aerogeradores.

ALTERNATIVA

I – Pedra Alçada

NUMERAÇÃO
NO EIA

NUMERAÇÃO NO
RECAPE

13

RELOCALIZAÇÃO
DESLOCAÇÃO

SENTIDO DE

DISTÂNCIA
(M )

13

Sudoeste

293 m

14

Não Implementado

-

-

15

14

Oeste

78 m
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 O local de instalação do estaleiro deslocou-se cerca de 18 m para Sul do local inicialmente previsto
no EIA;
 Alteração do traçado da vala de cabos num troço entre o caminho florestal que dá acesso ao Posto
de Vigia) e o aerogerador existente do Parque Eólico de Arga (Figura 2), que passará a seguir ao
longo de um acesso existente, que não será intervencionado (Figura 3).

Figura 2 – Alteração do traçado da Vala de cabos.
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Figura 3 – Acesso existente, ao lado do qual a vala de cabos será instalada.
Apresentam-se de seguida as estimativas das áreas a serem intervencionadas e dos volumes de
escavação e aterro na fase de construção. Tendo em conta que no final da fase de construção as áreas
relativas às plataformas de montagem dos aerogeradores e valas de cabos serão renaturalizadas
(recuperação do coberto vegetal), apresenta-se também uma estimativa da área final afectada com o
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.

Quadro 2 – Estimativa das áreas intervencionadas e volumes de terras a movimentar
durante a fase de construção, e área final afectada pelo Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga.
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
PARÂMETROS

ÁREA

Área total de intervenção

47271 m

2

Área a reabilitar

23570 m

2

Área final afectada

23701 m

2

Escavação
Aterro

37.274,18 m
20.294 m

3

3
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3

CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Neste capítulo é analisado cada decisão emitida na DIA de forma a verificar a conformidade da mesma
perante o Projecto de Execução e subsequentes acções de implementação do mesmo, nomeadamente
fase de construção e exploração.

3.1

CONDICIONANTES DA DIA

1. “Implementar a Alternativa I, tendo em consideração a necessidade de ajustar a configuração
do Projecto, de acordo com as Medidas de Minimização previstas para a Fase de Projecto e
os resultados dos estudos complementares solicitados.”
O Projecto de Execução agora apresentado contempla a Alternativa I – Pedra Alçada, apresentada no EIA
em fase de Estudo Prévio, tendo sido ajustado de acordo com as Medidas de Minimização previstas para
a fase de projecto e os resultados dos estudos complementares realizados.
2. “Apresentar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) os
elementos complementares mencionados na presente DIA.”
Os elementos complementares mencionados na DIA foram incluídos no Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução que agora se apresenta.
3. “Cumprir as medidas de minimização mencionadas na presente DIA.”
Conforme se pode verificar no Desenho 2 e na exposição efectuada ao longo do presente relatório, o
Projecto de Execução cumpre as medidas exigidas na DIA.
Salienta-se, no entanto que não foi possível localizar os aerogeradores de modo a não serem visíveis a
partir do Mosteiro de São João de Arga, conforme justificado na medida de minimização para a fase de
construção n.º 5, do presente RECAPE.
De seguida descreve-se todo o trabalho desenvolvido e os compromissos assumidos pelo promotor,
salientando-se os aspectos mais relevantes que demonstram o cabal cumprimento do exigido neste ponto
da DIA relativamente ao Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
4. “Implementar os planos de recuperação das áreas intervencionadas, acompanhamento
ambiental da obra e monitorização, previstos na presente DIA.”
5. “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.”
6. “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.”
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7. “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.”
O promotor do Projecto compromete-se a cumprir as Condicionantes 4, 5, 6 e 7, acima descritas,
conforme é obrigado pela DIA.

3.2

ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE

1. “Esclarecimento sobre as acções de manutenção previstas para a fase de exploração e
proposta de medidas de minimização.”
As manutenções realizadas na fase de exploração dos parques eólicos podem ser classificadas em
manutenção programada e não programada.
A manutenção programada, também designada por preventiva, é realizada de acordo com as
especificações técnicas dos fabricantes e fornecedores dos aerogeradores e do equipamento da
subestação. Este tipo de manutenção envolve, geralmente, uma equipa de manutenção constituída por
2 ou 3 técnicos, que se deslocam numa viatura comercial equipada com todos os materiais e ferramentas
necessários à realização das acções de manutenção.
A manutenção programada de cada aerogerador é geralmente realizada quatro vezes por ano, de três em
três meses, de acordo com a seguinte sequência e duração média:
-

Inspecção visual (1 dia);

-

Manutenção de lubrificantes (1 dia);

-

Manutenção eléctrica (2 dias);

-

Manutenção mecânica (3 dias).

As acções de manutenção preventiva têm lugar no interior dos aerogeradores, enquanto no exterior destes
limitam-se à inspecção visual das componentes dos aerogeradores (pás, torre, anemómetro, etc.).
A manutenção programada da subestação é realizada duas vezes por ano e tem uma duração média de
um dia cada.
A manutenção não programada, ou correctiva, consiste na reparação de avarias ou defeitos que põem em
causa o funcionamento dos aerogeradores e subestação, sendo realizada de acordo com os
procedimentos dos fabricantes e fornecedores dos aerogeradores e subestação.
Este tipo de manutenção surge, geralmente, na sequência da realização de uma acção de manutenção
programada, em que se detecta um defeito, ou da existência de sinais de avaria que são registados e
transmitidos aos responsáveis pela operação e manutenção dos aerogeradores e subestação, através do
sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
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As acções de manutenção não programada, dependendo do tipo de avaria ou do componente em causa,
podem ser muito diversificadas, de diferentes níveis de complexidade, de maior ou menor duração, e com
o recurso, ou não, a equipas/meios de manutenção adicionais.
A título de exemplo, uma avaria electrónica implica uma acção de manutenção de menor complexidade,
de menor duração (inferior a 1 dia) e sem o recurso a equipas/meios adicionais. Por outro lado, uma avaria
de um gerador eléctrico ou um dano numa pá de um aerogerador implicará uma acção de manutenção de
maior complexidade, de maior duração (no máximo 1 semana) e com o recurso a equipas/meios de
manutenção adicionais (por exemplo, grua ou plataforma elevatória).
Apenas em algumas acções de manutenção não programada, de maior complexidade, com recurso a
equipas/meios de manutenção adicionais, como gruas e/ou viaturas de transporte pesado, é necessário
reutilizar a plataforma de montagem do aerogerador que foi objecto de recuperação no âmbito do Plano de
Recuperação das Áreas Intervencionadas. Nessas situações, o movimento de terras limita-se apenas à
remoção da camada de terra vegetal aplicada na superfície da plataforma, e nunca fora desta.
Importa salientar que a realização das acções de manutenção programada são condição essencial para
reduzir as ocorrências de avarias ou defeitos nos aerogeradores e subestação, e consequentemente, a
necessidade de serem realizadas acções de manutenção não programada.
Face ao exposto, além das medidas de minimização na fase de exploração já preconizadas na DIA e
descritas no presente RECAPE, propõe-se a implementação da seguinte medida adicional:
-

“Sempre que ocorram acções de manutenção que seja necessário reutilizar as plataformas de
montagem dos aerogeradores, a camada de terra vegetal aplicada na superfície da plataforma
deverá ser cuidadosamente removida e depositada nos limites da plataforma, de modo a poder ser
posteriormente utilizada na recuperação da mesma após a conclusão dos trabalhos.”

2. “Caracterização Geológica do local através do reconhecimento e avaliação do Património
Geológico existente na área de desenvolvimento do Projecto, nomeadamente da
identificação de locais de interesse geológico, avaliação mais pormenorizada dos impactes e
proposta de medidas de minimização.”
No Anexo 10 encontra-se o Relatório da Análise Geológica e Hidrogeológica da área de implantação do
Projecto e envolvente.
Pela análise do referido relatório verifica-se que, na área prevista para a implantação do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, não foram identificados locais de interesse geológico (LIG),
não existindo deste ponto de vista, qualquer tipo de impacte no cenário geológico local.
Refere-se ainda nas conclusões que, no que diz respeito à interacção com a geologia, está limitada a
trabalhos de escavação para fundação dos aerogeradores e trabalhos de terraplenagem para a
construção/reabilitação de acessos e das valas de cabos, que representam impactes muito reduzidos e
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mitigáveis pela implementação de medidas adequadas, como sejam a reutilização dos materiais de
escavação e a inserção de blocos de maiores dimensões na paisagem local.
3. “Caracterização das falhas activas (sismo tectónica) que possam afectar a área de estudo,
respectiva análise no âmbito da identificação e avaliação de impactes e proposta de medidas
de minimização.”
Na área de estudo não foram identificadas falhas activas, conforme se pode observar na Figura 4, pelo
que não foram propostas medidas de minimização específicas.

Figura 4 – Enquadramento do Projecto na Carta Neotectónica de Portugal
Continental e Epicentros
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4. “Caracterização das captações de água identificadas nas proximidades dos elementos do
Projecto, indicando designadamente o uso, tipo, cota, comprimento da galeria e direcção (no
caso de ser mina), profundidade e nível de água (se for poço), caudal e outras características
técnicas, bem como o caudal e qualidade da água, análise da existência de interferência do
Projecto e proposta de medidas de minimização e compensação, e de plano de
monitorização, que inclua o controlo do caudal e da qualidade da água durante a fase de
construção.”
No reconhecimento de superfície realizado no local de implantação do projecto e na sua envolvente
próxima, foi identificada uma captação dos recursos hídricos subterrâneos, numa mina de água
(designada de A5) e ainda 18 nascente (designadas de A1 a A4 e A6 a A19). A localização, a
caracterização da captação e das nascentes, bem como os resultados da análise química da amostra
recolhida à nascente A1 encontram-se incluídos no Relatório da Análise Geológica e Hidrogeológica para
RECAPE (Anexo 10). As restantes análises químicas efectuadas sobre as amostras colhidas encontramse na Adenda à Análise Geológica e hidrogeológica para RECAPE incluída no Anexo 10.
As localizações da captação e das nascentes foram também incluídas na Planta de Condicionamentos
(Desenho 5).
Relativamente à qualidade da água, não se prevê que o conjunto de trabalhos a realizar possa produzir
alterações à situação existente, a não ser que durante a fase de construção, ocorreram derrames de óleos
e combustíveis significativos. Ainda assim, a tomada das habituais medidas preventivas em obra, reduzirá
o risco de contaminação, pelo que o impacte poderá ser considerado no geral muito reduzido ou mesmo
nulo.
Na tabela 2 do Relatório da Análise Geológica e Hidrogeológica (Anexo 10) sintetizaram-se os eventuais
impactos e acções mitigadoras da implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
De modo a avaliar a interferência do Projecto na qualidade da água, serão amostradas 7 nascentes
próximas das frentes de obra, onde se propõe a realização de 3 campanhas de amostragem para análise
da qualidade da água e monitorização de caudais, a realizar antes do início da obra, a meio da obra e no
final da obra. Os parâmetros a analisar deverão ser os mesmos que foram analisados na campanha de
amostragem realizada no âmbito do RECAPE e incluídos no Anexo 3 do Relatório da Análise Geológica e
Hidrogeológica para RECAPE e no Quadro I da Adenda à Análise Geológica e Hidrogeológica para
RECAPE (Anexo 10). O Plano de monitorização proposto encontra-se incluído no Anexo 8.
Transcrevem-se de seguida algumas das medidas de minimização a aplicar em obra para evitar a
contaminação dos solos devido a derrames de óleos/combustíveis e consequentemente evitar a
contaminação das águas subterrâneas:
-

Deposição de resíduos: deverão ser colocados no estaleiro as tipologias de contentores definidos
no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no mínimo existir contentores destinados a resíduos
sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de obra não perigosos e a resíduos perigosos;
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-

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame acidental, não
ocorra contaminação das áreas adjacentes;

-

A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes;

-

Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local
do Projecto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos;

-

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo;

-

Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projecto;

-

É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância
poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado;

-

O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o
seu conteúdo.

5. “Cartografia dos habitats naturais reformulada e à escala de projecto.”
Apresenta-se no Desenho 3 a cartografia dos habitats naturais reformulada.
6. “Identificação das áreas sensíveis para as aves e morcegos, tendo em consideração os
resultados obtidos na monitorização (já desenvolvida e prevista).”
Com base nos resultados obtidos na monitorização de quirópteros ao longo de um ano completo, não
foram identificadas áreas sensíveis dentro do perímetro do projecto do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga. O reduzido número de contactos registados nos pontos de amostragem (tendo mesmo um
deles um valor nulo), associado à identificação de apenas duas espécies confirmadas (Nyctalus leisleri e
Pipistrellus pipistrellus) sem qualquer estatuto de protecção, à quase inexistência de espécies arbóreas e
à ausência de abrigos nas proximidades da área em estudo, remete para a impossibilidade da definição de
uma área sensível para este grupo de vertebrados voadores.
De igual modo, não é possível delimitar áreas sensíveis para as aves. A baixa densidade da comunidade
avifaunística, associada à reduzida riqueza específica detectada (e com pouca importância a nível de
conservação), e à limitada diversidade dos habitats, não permite essa identificação.
No entanto, tanto para o grupo das aves, como para os quirópteros (e extensível aos restantes grupos
faunísticos), é expectável que as intervenções previstas no troço acesso principal indicado na Figura 5 (de
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aproximadamente 150 m) possam causar uma maior perturbação na fauna local, devido à proximidade a
uma zona arborizada.

Figura 5 – Zona potencialmente sensível para vertebrados voadores.
7. “Análise mais detalhada da situação acústica actual e futura, que contemple uma discussão
com os dados existentes das condições meteorológicas locais e funcionamento dos
aerogeradores.”
Os resultados da situação acústica actual e futura estão incluídos no Estudo Acústico apresentado no
Anexo 11. No referido estudo conclui-se que:
“ (…) para as especificações dos actuais e futuros aerogeradores com radiação sonora com níveis
máximos de LW de 107,0 dB(A, (iii) nas características morfológicas do local de implantação bem como
suas características meteorológicas, nomeadamente regime de ventos anualizados, em todos os locais
avaliados são cumpridos todos os critérios legais sobre ruído ambiente aplicáveis.
Em face da situação de cumprimento da legislação em vigor e da inexistência na proximidade do PE de
locais com usos do solo sensíveis ao ruído expostos ao ruído emitido pelos aerogeradores actuais e
futuros, considera-se não se justificar a adopção de programa de monitorização de ruído.”
8. “Resultados da prospecção arqueológica do local de implantação de todas as componentes
de Projecto, incluindo estaleiro, locais de depósito, valas de cabos e acessos, caso se situem
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fora das áreas prospectadas sistematicamente na fase de Estudo Prévio ou que tenham
visibilidade reduzida e nula.”
Os resultados da prospecção arqueológica de todas as áreas a afectar, foram incluídos no Relatório sobre
o Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico do RECAPE, que se encontra no
Anexo 9.
9. “Fichas de caracterização dos elementos detectados, tanto no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) como nos trabalhos posteriores (mantendo a numeração das ocorrências), avaliação de
impactes e proposta das respectivas medidas de minimização. Incluem-se, neste caso, todas
as ocorrências que se localizem a menos de 100 m da área afectada pelo Projecto,
nomeadamente as que se situam junto aos acessos já existentes e que serão utilizados na
fase de construção.”
No Anexo 9 foram incluídas as fichas de caracterização dos elementos patrimoniais detectados, tanto no
EIA, como nos trabalhos realizados no âmbito do presente RECAPE, relativas a todas as ocorrências que
se localizam a menos de 100 m da área a ser afectada pelo Projecto, incluindo as que se situam junto aos
acessos já existentes e que serão utilizados na fase de construção. Nestas fichas incluiu-se a avaliação de
impactes e as propostas de medidas de minimização, quando aplicável.
10. “Cartografia à escala 1:25000 e à escala de Projecto de todos os elementos patrimoniais
(mantendo a numeração), tanto os que constam do EIA como os que forem detectados na
prospecção mais aprofundada. Estes elementos devem estar individualmente identificados e
georreferenciados (em polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos
imóveis).”
No Desenho 4 encontram-se cartografados todos os elementos patrimoniais, tanto os que constam do EIA
como os que foram detectados durante a fase de RECAPE no âmbito de uma prospecção mais
aprofundada. Estes elementos estão identificados individualmente e georreferenciados (Sistema de
Coordenadas – Datum Lisboa), tendo-se efectuado a diferenciação entre os elementos resultantes da
pesquisa bibliográfica e os resultantes da prospecção sistemática efectuada em fase de RECAPE.
11. “Identificação e justificação da eventual inevitabilidade de destruição total ou parcial de um
sítio patrimonial, quando por razões técnicas do Projecto, não houver possibilidade de
proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos componentes do Projecto.
Garantia de salvaguarda, pelo registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a
afectar directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através
de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral.”
Para a implementação do Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga não será necessário a
destruição total ou parcial de qualquer sítio patrimonial.
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Contudo, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra contempla uma medida na eventualidade de,
no decurso da obra, ser necessário afectar um sítio patrimonial. A medida tem a redacção a seguir
indicada, nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, e
será verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:

− “No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio patrimonial
durante a construção, o arqueólogo, responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra,
deverá antes do local sofrer qualquer intervenção, fazer o registo arqueológico, da totalidade dos
vestígios e contextos a afectar directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.”
12. “Planta de Condicionamentos reformulada, de acordo com o referido no parecer da
Comissão de Avaliação (CA).”
No Desenho 5 apresenta-se a Planta de Condicionamentos reformulada, de acordo com o referido no
parecer da Comissão de Avaliação.
Face aos resultados obtidos nas campanhas de monitorizações, já efectuadas, foi incluída na Planta de
Condicionamentos a Zona Prioritária de Conservação da Alcateia de Arga, tendo sido actualizada a
cartografia de habitats e a localização das ocorrências patrimoniais. Ao nível do património, assumiu-se
não incluir na Planta de Condicionamentos os elementos que se referem a toponímia uma vez que não
são fisicamente identificáveis.
Relativamente aos recursos Geológicos, salienta-se que, de acordo com o parecer da DGEG emitido no
âmbito da Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental toda a área de estudo encontra-se incluída em áreas
requeridas para a prospecção e pesquisa de recursos geológicos, conforme se pode observar na figura
seguinte, onde se sobrepôs o Projecto de Execução sobre a carta elaborada pela DGEG.
De acordo com o parecer da Direcção Geral de Energia e Geologia, incluído no Anexo 7, “não há
incompatibilidade entre a área requerida para prospecção e pesquisa de depósitos minerais de quartzo,
feldspato e lítio e a área para a instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga uma vez que
se trata de prospecção e pesquisa e não de exploração (..). Fase ao exposto esta informação não foi
transposta para a Planta de Condicionamentos, que agora se reformulou, porque não irá condicionar a
implantação do Projecto.
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Figura 6 – Áreas requeridas para prospecção e pesquisa de recursos geológicos,
na área de implantação do projecto e envolvente.
A área de implantação do Projecto foi ainda sobreposta sobre a Carta de Recursos Minerais Metálicos,
não Metálicos, Águas Minerais e de Nascentes – Escala 1/200 000 (Fonte: Instituto Nacional de
Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. in Plano Regional de Ordenamento do Território do norte – PROT
- Norte) (Figura 7), tendo-se igualmente verificado que na área de implementação do Projecto não existem
cartografados locais potenciais de minerais metálicos e não metálicos.
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Figura 7 - Extracto da Folha 1 da Carta de Recursos Minerais Metálicos, não
Metálicos, Águas Minerais e de Nascentes – Escala 1/200 000 (Fonte: Instituto
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. in Plano Regional de
Ordenamento do Território do norte – PROT - Norte)
13. “Pareceres da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.”
A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte refere em parecer que o Projecto não colide com o
PDM de Caminha e que a área de Projecto, não coincide em local físico, com investimentos ou projectos
no âmbito suas competências.
Salienta ainda que deverão ser cumpridas as medidas minimizadoras previstas na DIA e no EIA, relativas
à manutenção do escoamento superficial dos recursos hídricos e preservação da sua qualidade.
14. “Autorizações das respectivas Assembleias de Compartes para a construção do Projecto.”
As autorizações das Assembleias de Compartes dos baldios abrangidos pelo Projecto, neste caso
aplicável apenas à Assembleia de Freguesia de Arga de S. João, está consubstanciada no contrato de
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cessão de exploração de terrenos baldios assinados com o promotor do Projecto, ou com o seu accionista
(Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho, S.A.), e que se encontram incluído no Anexo 7.
15. “Primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito dos planos de monitorização,
relativos à fase de pré-construção.”
Os Relatórios relativos à monitorização do Ano 0 (Situação de Referência), da Avifauna, dos Quirópteros,
do Lobo e da Flora e Vegetação apresentam-se no Anexo 8.
Após a descrição e caracterização da fauna existente, referida no Estudo de Impacte Ambiental, a área do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi sujeita a estudos de monitorização complementares
relativamente aos grupos de animais que poderão ser alvo de um maior impacte da construção e do
funcionamento das infra-estruturas que se prevêem serem construídas.
Assim, foram analisados os grupos de vertebrados voadores, nomeadamente aves e quirópteros, devido
ao possível impacte de colisão com as pás e coluna dos aerogeradores a serem implantados (durante a
fase de exploração dos mesmos).
Face à localização do Projecto, numa área considerada como território da designada Alcateia de Arga, e
devido ao estatuto de ameaça desta espécie e à legislação existente relativa à sua conservação, também
foi estudada a situação populacional do Lobo-ibérico na área de implantação do Projecto e sua
envolvente.
A presença de habitats classificados levou também a que fosse considerada a monitorização da flora e
vegetação.
Foram elaborados relatórios próprios para cada um dos grupos, sendo o resumo das monitorizações
realizadas apresentado de seguida.
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA
O plano de monitorização da avifauna tem como base a amostragem de todas as espécies em 6 pontos
(divididos igualitariamente na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, e numa área
controlo), que foram repetidos temporalmente em 8 ocasiões, abrangendo as épocas de nidificação, de
dispersão de juvenis, de migração outonal, e de invernada (duas amostragens por período). Recolheramse dados sobre a identificação das espécies e a sua contagem, de modo a poder avaliar a distribuição
(espacial e temporal) das espécies e dos indivíduos.
Com base na sua análise, conclui-se que as áreas em estudo não apresentaram uma grande diversidade
de espécies, nem um elevado número de indivíduos em cada um dos pontos, sendo que não se assistiram
a diferenças relevantes entre os locais de amostragem. Esta não-diferença foi detectada tanto entre os
dois grupos de pontos (Área do Sobreequipamento propriamente dito vs. Área de controlo), como entre os
6 pontos de amostragem.
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Conforme expectável, existiu uma variação dos parâmetros amostrados ao longo das épocas, com os
valores de uma das amostragens da época de dispersão de juvenis (Julho 2014) a revelar o maior valor de
número de contactos com aves (116 contactos, no total). Porém, esse somatório revela, em média, um
valor inferior a 10 contactos por ponto (considerando uma amostragem com duração de 10 minutos), isto
é, um valor não muito elevado de abundância absoluta.
Foram observadas 30 espécies diferentes de aves, tendo-se estabelecido maior número de contactos com
Cartaxo-comum Saxicola torquatus, Estorninho-preto Sturnus unicolor, Chasco-cinzento Oenanthe
oenanthe e Toutinegra-do-mato Sylvia undata. Nenhuma das 30 espécies registadas se apresenta
actualmente classificada para o território português continental com um estatuto de ameaça elevado
(Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável).
Ainda foi posta em prática uma metodologia particular para um grupo específico da comunidade
avifaunística, composto por aves de rapina, de médio porte e outras planadoras. Utilizaram-se dois dos
pontos de amostragem geral (um na área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, e outro na
Área de Controlo) onde foram registadas todas as passagens dos indivíduos contidos neste grupo, sem
limite espacial de observação, com uma duração superior (uma hora contínua por ponto) e que foi
realizada em todas as campanhas de amostragem.
Verifica-se que existiu uma prevalência de duas espécies: Águia-d’asa-redonda Buteo buteo e Gralhapreta Corvus corone. As outras cinco espécies deste grupo (Águia-cobreira Circaetus gallicus,
Tartaranhão-caçador Circus pygargus, Gavião Accipiter nisus, Peneireiro Falco tinnunculus, e Corvo
Corvus corax) não se revelaram tão conspícuas, devido à sua fenologia (a sua presença ser limitada
temporalmente) ou especificidade geográfica. Deste modo, apenas com a amostragem específica a
rapinas (e outras) foi detectada a presença de uma espécie com interesse conservacionista (Tartaranhãocaçador Circus pygargus), classificado como Em Perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Esta foi detectada no mesmo local (a nascente do ponto localizado na Área de Controlo) em dois períodos
diferentes (em um dos períodos da época reprodutiva, e em um dos períodos da migração outonal).
MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS
À semelhança da monitorização da avifauna, para os quirópteros procedeu-se à recolha sistemática de
dados da presença deste grupo de mamíferos. Neste caso, a recolha teve como fim a identificação dos
registos acústicos recolhidos e gravados para esse efeito em 6 pontos de amostragem (igualitariamente
distribuídos pela área do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga e por uma Área de Controlo). As
amostragens foram realizadas no período normal de actividade dos morcegos no território português
continental (entre Março e Outubro), com uma periodicidade mensal.
Durante o período de monitorização afecta à situação de referência (fase prévia à construção) foram
identificados (confirmados com base nas comparações acústicas) indivíduos pertencentes a duas
espécies de morcegos: Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus e Morcego-arborícola-pequeno Nyctalus
leisleri. No entanto, ainda se torna possível a presença de 6 outras espécies, particularmente Morcegoshortelão Eptesicus serotinus e Eptesicus isabellinus, Morcego-rato-gigante Myotis myotis, Morcego-ratopequeno Myotis blythii, Morcego-pigmeu Pipistrellus pygmaeus, e Morcego-de-peluche Miniopterus
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schreibersii (cujas presenças não foram confirmadas, pois os parâmetros acústicos identificativos
sobrepõem-se entre espécies).
Em todo o período de monitorização, foram estabelecidos apenas 79 contactos com morcegos, em que a
66 deles foi atribuído uma identificação à espécie (ou a um grupo de espécies), e 13 contactos cuja
identificação não foi possível. Um dos seis pontos de amostragem teve um somatório nulo (sem qualquer
contacto registado em todo o período da monitorização), tendo o ponto de maior abundância um total de
37 contactos. A actividade média foi de aproximadamente 11.3 contactos/h, sendo que 94% dos contactos
se registaram em 3 dos 6 pontos de amostragem. Também se verificou uma elevada disparidade
relativamente à análise temporal, com o destaque das amostragens realizadas em Julho e Setembro, os
períodos que revelaram a maior actividade de quirópteros.
Efectuou-se uma comparação entre algumas variáveis temporais e a actividade dos morcegos, tendo-se
verificado que tanto a temperatura do ar como a intensidade média do vento parecem não ter tido
influência sobre a actividade dos quirópteros. Contudo, conclui-se que estes resultados estatísticos não
devem ser considerados como referência pois foram aplicados a um universo de dados muito limitado.
Por último, e de modo a complementar a análise da comunidade de morcegos, foram efectuadas
prospecções a potenciais abrigos existentes na envolvente do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga (tendo como limite um raio de 10 km em redor das estruturas a serem implementadas), em Janeiro e
Julho de 2013, abrangendo tanto o período de hibernação, como o pós-reprodutivo. Dos três potenciais
abrigos prospectados (três minas), foram detectados morcegos em apenas um dos abrigos (Mina de Arga
de Cima), mas sem grande significado uma vez que apenas foram detectados 2 indivíduos identificados
morfologicamente como Rhinolophus hipposideros ou Rhinolophus ferrumequinum.
MONITORIZAÇÃO DO LOBO
No âmbito do projecto “Investigação Aplicada à Conservação do Lobo no Noroeste de Portugal”,
coordenado pela ACHLI-Associação de Conservação do Habitar do Lobo Ibérico, e executado pelo CIBIOUP, foram analisados dados recolhidos em áreas que incluem a zona do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga. Estes dados, recolhidos entre 2011 e 2014, são resultado de várias metodologias de
detecção deste mamífero, que incluem métodos de detecção indirecta (procura de indícios de presença de
lobo ao longo de percursos sazonais e sua quantificação; identificação e representação de zonas de maior
intensidade de utilização por parte do lobo) e métodos de detecção directa (realização de estações de
escuta; realização de estações de espera; armadilhagem fotográfica; seguimento do lobos por telemetria).
Os resultados obtidos em 2013 e 2014 confirmam a presença de Lobo na serra de Arga, local onde esta
espécie não era detectada desde 2005 (por detecção de apenas um dejecto nesse ano), e cuja
reprodução não era considerada provável desde 2001. Os resultados do referido projecto de investigação
demonstram que a serra da Arga acolhe, muito pontualmente, indivíduos dispersantes provenientes das
alcateias localizadas a nascente da serra de Arga (alcateias da Bolhosa, Vez, Peneda, Laboreiro e Soajo),
alcateias cuja monitorização é coincidente temporalmente com a serra da Arga. Segundo os dados de
monitorização, em 2011 e 2012 não foram detectadas evidências da presença de Lobo na serra da Arga.
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Com base nos dejectos recolhidos (cuja atribuição foi posteriormente confirmada laboratorialmente),
verificou-se a presença de Lobo em 4 das 5 quadrículas 5 x 5 km prospectadas. Os dejectos foram
exclusivos do período Verão-Outono de 2013 (em 2014 não foi realizada prospecção de indícios na área),
e abrangem todas as quadrículas do Parque Eólico da Arga e do seu Sobreequipamento.
Verifica-se que, baseando-se apenas nas estações de escuta e espera e armadilhagem fotográfica, o
efectivo mínimo deste grupo foi de 2 adultos/subadultos em 2013 e 4 adultos/subadultos e 3 crias em
2014. No entanto, pela análise genética dos dejectos (que mapeia individualmente esse grupo), verifica-se
que o efectivo mínimo ascende aos 5 indivíduos confirmados. Além disso, foi confirmada a reprodução em
2014, através da recolonização natural de uma área onde este mamífero não se encontrava presente,
tendo sido determinado o seu local, que dista cerca de 3.0 e 2.7 km dos aerogeradores AG13 e AG14 do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Arga, respectivamente.
Foi possível o seguimento por telemetria GPS de um indivíduo dispersante oriundo da alcateia da Peneda,
cujo dispositivo foi colocado em Fevereiro de 2013, tendo sido seguido até Abril de 2014. O centro de
actividade deste indivíduo denomina-se “Santa Luzia” e fica a cerca de 8 km a Sudoeste dos dois
aerogeradores do projecto em estudo. Todavia, este indivíduo atravessou tanto a área do
Sobreequipamento, como a do Parque Eólico de Arga, cujos aerogeradores se encontram em exploração.
Deste modo, é possível concluir que “a presença de empreendimentos eólicos em exploração não
1

inviabilizou a recuperação populacional do lobo na serra da Arga” (NAKAMURA ET AL., 2014 ), visto que o
local de reprodução identificado dista menos de 2 km da maioria dos aerogeradores em exploração (do
Parque Eólico da Arga).
MONITORIZAÇÃO DA FLORA E VEGETAÇÃO
Com o Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) concretizado em fase prévia à construção
(Ano 0) pretendeu-se confirmar a ausência de alterações significativas da composição das estruturas de
vegetação identificadas na situação de referência, durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental.
Foi assim efectuado o acompanhamento fitoecológico na área de implantação do Projecto (com especial
incidência nos habitats classificados e espécies de flora a salvaguardar). Esta descrição envolveu a
análise de alguns parâmetros ecológicos, como a riqueza e densidade das espécies de flora, bem como a
caracterização dos habitats naturais onde estão inseridas.
Foi elaborada a cartografia de vegetação/habitats naturais num Sistema de Informação Geográfica (SIG)
de toda a área afecta ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, tendo sido constituídas áreas alvo
de monitorização as zonas envolventes aos futuros aerogeradores e respectivas plataformas de
montagem, as zonas ao longo das quais serão abertas valas para instalação dos cabos eléctricos
subterrâneos, área para instalação do estaleiro de apoio à obra e áreas adjacentes ao futuro acesso a
beneficiar.
1

NAKAMURA, M., H. RIO-MAIOR, R. GODINHO & F. ÁLVARES (2014). Investigação Aplicada à Conservação do Lobo no

Noroeste de Portugal: Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga – Situação de Referência (2011 a 2014). CIBIOUP/27pp.
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Durante os meses de Abril e Outubro de 2013 e Agosto de 2014, toda a área afecta ao Projecto foi
percorrida a pé e de automóvel, tendo-se procedido à caracterização das comunidades vegetais e à
identificação das espécies de flora relevantes para a conservação da natureza. A prospecção foi também
direccionada para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, endémicos ou protegidos referidos no
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Durante as campanhas de monitorização foram também
realizados inventários florísticos e identificadas unidades fitossociológicas (sintaxa) e os habitats naturais
constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. As percentagens de cobertura
específica foram estimadas pelo método de Braun-Blanquet.
No decorrer das campanhas de monitorização concluiu-se que os valores de densidade, abundância e
riqueza específica são muito baixos, tendo como referência os mesmos habitats noutros locais com
condições edafoclimáticas idênticas na região Norte do país.
Durante as campanhas de monitorização foram identificadas cinco formações vegetais (matos húmidos,
matos secos, afloramentos rochosos, turfeiras e povoamentos florestais), correspondentes a 4 habitats
naturais classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Os
habitats naturais classificados identificados são: Charnecas secas europeias (habitat 4030 pt2 – Tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais); Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e
Erica tetralix (habitat 4020* pt1 – Urzais-tojais orófilos); Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
(habitat 7140 pt2 – Turfeiras atlânticas (montanhas do Noroeste)); Rochas siliciosas com vegetação
pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 8230).
Dos habitats referidos, prevê-se a afectação das charnecas secas europeias (habitat 4030 pt2 - Tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais) e de Rochas siliciosas com vegetação pioneira da SedoScleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (habitat 8230) pela implantação das infra-estruturas que
integram o projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Por último, de acordo com projecto não se prevê a afectação de espécies de flora relevantes para a
conservação da natureza pelas diversas infra-estruturas a construir (plataformas de montagem dos
aerogeradores, acesso, vala de instalação de cabos eléctricos e de telecomunicações subterrâneos e
estaleiro de apoio à obra).
De modo a evitar a afectação dos habitats prioritários e das espécies de flora com interesse para a
conservação identificados durante as campanhas de Monitorização da Flora e Vegetação e transpostos
para a Planta de Condicionamentos (Desenho 5), foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do
Caderno de Encargos da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), a
seguinte medida:

− “Antes do início da construção deverão ser vedadas com fita sinalizadora as áreas onde se
localizam os habitats prioritários 4020* e habitat 7140 e as populações das espécies Gentiana
pneumonanthe, Sphagnum sp e Narcissus bulbocodium, que se localizem a menos de 50 m das
frentes da obra de construção, de modo a evitar-se a sua afectação.”
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A execução desta medida será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção.

3.3

CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO

3.3.1 Medidas de Minimização
“As medidas previstas para a fase de projecto deverão ser contempladas no projecto de execução.
Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o
caderno de encargos do Projecto.”

3.3.1.1 Fase de Projecto
1. “Implementar somente dois aerogeradores, removendo o aerogerador 14.”
O projecto que agora se apresenta contempla a instalação de somente dois aerogeradores, tendo sido
eliminado o aerogerador 14.
Os aerogeradores n.º 13 e n.º 15 foram relocalizados, conforme referido no ponto 2.3. (Alterações ao
Projecto analisado no EIA).
2. “Não deverão ser ocupados solos integrados em Zonas Florestais de Conservação/
Compartimentação, definidos no PDM de Viana do Castelo.”
Existe uma pequena área do projecto que ocupa Zonas Florestais de Conservação/Compartimentação
definidas no PDM de Viana do Castelo, numa extensão aproximada de cerca de 200 m, mas que consiste
na reabilitação de um caminho florestal existente e na abertura de uma vala para a colocação dos cabos
junto do caminho a reabilitar.
3. “Todos os componentes do Projecto deverão ser projectados de forma a evitar a afectação
do habitat natural prioritário 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix, directa ou indirectamente, implicando por isso que sejam induzidas
alterações ao nível da drenagem hídrica ou transporte de sedimentos.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Pela análise do Desenho 3, onde se encontram identificados os habitats existentes na área da
implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, pode-se verificar que o Projecto que
agora se apresenta não afecta o habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris
e Erica tetralix (habitat prioritário). Entre as alterações do Projecto que permitirão cumprir esta medida,
salienta-se a relocalização do aerogerador n.º 13 para sudoeste em relação à sua localização inicial.
Salienta-se que no âmbito do Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi
dimensionado o sistema de drenagem de forma a garantir a manutenção do escoamento natural e
ajustado às condições topográficas do local.
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4. “Não utilizar, para implantação dos aerogeradores, zonas circundadas por declives
acentuados, com maior risco de colisão para as aves.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Conforme se pode observar no Desenho 1, os locais escolhidos para a implantação dos dois
aerogeradores na sua envolvente próxima não têm declives acentuados.
5. “Relocalizar os aerogeradores 13 e 15, de forma a impedir a sua visualização a partir do
Mosteiro de São João de Arga.”
Na presente área de estudo, que constituiu a área aprovada pela Comissão de AIA para a implantação do
Projecto (designada no EIA por Alternativa I – Pedra Alçada), não existem locais com condições
orográficas e sem outras condicionantes, por exemplo em termos de habitats, que permitam a instalação
de aerogeradores que não sejam visíveis a partir do Mosteiro de São João de Arga. Aliás, um dos raros
locais de implantação que não é visível do Mosteiro era onde estava previsto o aerogerador n.º 14 do
estudo prévio do EIA, mas que de acordo com o parecer da Comissão de AIA, e a consequente DIA, não
deverá ser considerado. Neste contexto, procurou-se, na medida do possível, minimizar a visibilidade dos
aerogeradores n.º 13 e 15 (numeração do EIA), nomeadamente através da diminuição da cota do local de
implantação do aerogerador n.º 15 (actual n.º 14).
6. “Garantir um afastamento de 25 m entre as ocorrências patrimoniais e os aerogeradores e
acessos.”
As infra-estruturas do projecto, nomeadamente, as plataformas dos aerogeradores e o acesso a reabilitar
encontram-se na sua maioria a mais de 25 m das ocorrências patrimoniais identificadas, com excepção do
troço do caminho de acesso a reabilitar que se encontra a cerca de 12 m da ocorrência 4 (Tapada estrutura murária) e do troço do caminho que se desenvolve a cerca de 8 m da ocorrência 24 (casa dos
Serviços Florestais). Apesar desta proximidade, estas ocorrências não serão afectadas durante a
construção. Para esse efeito, para além de constarem na Planta de Condicionamentos, serão sinalizadas
e o acompanhamento arqueológico da obra irá garantir essa não afectação.
7. “Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.”
No Desenho 5 apresenta-se a implantação do Projecto sobre a Planta de Condicionamentos, onde estão
indicadas as áreas identificadas como sensíveis do ponto de vista ambiental e patrimonial, bem como as
servidões a respeitar.
Assim, e de acordo com a análise efectuada ao Desenho 5 (Planta de Condicionamentos), considera-se
que a implantação do Projecto não colide com nenhuma das zonas e ocorrências identificadas, registandose, de um modo geral, um afastamento que cumpre com o recomendado relativamente às zonas e
elementos a preservar, considerados sensíveis do ponto de vista arqueológico e ambiental.
Em relação às ocorrências patrimoniais identificadas, verifica-se que, apesar da proximidade das
ocorrências 9 e 10 (muros) à vala de cabos (cerca de 8 e 5 m, respectivamente), e das ocorrência 4 e 24
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(Tapada - estrutura murária e casa dos Serviços Florestais) ao caminho de acesso a reabilitar (cerca de 12
e 8 m, respectivamente), não está prevista a sua afectação.
Relativamente a estas mesmas ocorrências, serão assinaladas e devidamente balizadas com rede
sinalizadora antes e durante a fase de construção da obra. Este balizamento será mantido até ao final das
acções relacionadas com os arranjos paisagísticos do final da obra.
A execução destas medidas será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção.
Excepto as situações referidas, considera-se, conforme já referido, que o Projecto de Execução em apreço
permite respeitar o exposto na Planta de Condicionamentos.
8. “Assegurar uma distância mínima, não inferior a 100 m, entre o posto de vigia e os
aerogeradores, bem como um espaçamento entre aerogeradores, de acordo com a sua
dimensão

e

cotas

de

implantação,

de

modo

a

que

a

visibilidade

não

seja

dificultada/obstruída.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Os locais de implantação dos aerogeradores distam mais de 100 m do posto de Vigia, sendo que a
distância entre os dois aerogeradores é de cerca de 260 m.
9. “Evitar a necessidade de destruição de afloramentos rochosos e de utilizar zonas de declive
acentuado.”
Esta medida foi tida em consideração, dentro do possível, no desenvolvimento do Projecto de Execução
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Conforme se pode observar na Planta de Habitats, os afloramentos rochosos encontram-se dispersos por
toda a área de estudo, ocorrendo, na generalidade, em mosaico com as charnecas secas, habitat 4030
(Desenho 3), pelo que não será possível evitar a sua afectação com a implantação do Projecto.
No entanto, pela análise do Desenho 5, onde se encontram identificadas as zonas com afloramentos
rochosos na área de implementação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, pode-se verificar
que o Projecto que agora se apresenta procurou, dentro dos possíveis, a minimização da sua afectação.
A maior interferência do Projecto com os afloramentos rochosos corresponde à implementação da vala de
cabos e a dois dos locais onde será necessário efectuar a correcção do traçado do acesso principal
existente. Nessas situações será aplicada a seguinte medida de minimização:
− “Em fase de piquetagem de obra, será efectuada a micro localização da vala de cabos e dos novos
troços do acesso a reabilitar, e serão feitos os ajustes necessários para garantir a menor afectação
possível do terreno natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente.”
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Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
10. “No caso das vias antigas, o seu atravessamento ou sobreposição deverá fazer-se em
aterro, utilizando, para tal, uma tela geotêxtil, e ficar garantido um registo documental
prévio.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:
−

“Deverá informar o empreiteiro, no caso da identificação de vias antigas durante a construção, de
que o seu atravessamento ou sobreposição deverá fazer-se em aterro, utilizando, para tal, uma
tela de geotêxtil. Deverá ainda verificar se o empreiteiro procedeu de acordo com o indicado.
Antes do local sofrer qualquer intervenção, deverá fazer o registo documental da via.”

11. “Relativamente à ocorrência n.º 4 (tapada) para além do seu registo, deverá ser efectuada a
sua sinalização na fase de obra.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:
−

“Efectuar o registo das ocorrências n.º 4 (tapada), n.º 9 (muro) e 10 (tapada) e verificação da
sinalização destas ocorrências por parte do empreiteiro”.

A verificação da correcta sinalização e balizagem das ocorrências patrimoniais durante a fase de
construção consta das Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico
da Obra conforme indicado no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra (Anexo 4).
12. “Relativamente às ocorrências n.º 9 (muro), e 10 (tapada) para além do seu registo, deverá
ser efectuado, se possível, o ajuste pontual do acesso e da vala de cabos, de forma a evitar a
sua afectação directa.”
O traçado da vala de cabos foi ajustado de forma a evitar a afectação directa das ocorrências n.º 9 (muro)
e 10 (tapada).
Ainda assim, foi incluída uma medida de minimização no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra,
com a redacção a seguir indicada, nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento
Arqueológico da Obra e será verificada a sua implementação através da implementação deste Plano
(Anexo 4) durante a fase de construção:
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−

“Efectuar o registo das ocorrências n.º 4 (tapada), n.º 9 (muro) e 10 (tapada) e verificação da
sinalização destas ocorrências por parte do empreiteiro”.

13. “Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não deverão ser
utilizados materiais impermeabilizantes.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção:
−

“Nos três troços novos de acesso, no acesso a reabilitar, e nas plataformas de montagem não
deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes.”

14. “Implementar medidas adequadas de retenção de sedimentos, para evitar o seu
arrastamento para as linhas, nascentes e captações de água existentes, principalmente
aquando da beneficiação/abertura de acessos em zonas mais declivosas.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
15. “Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural
(passagens hidráulicas e valetas).”
No âmbito do Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga foi dimensionado o
sistema de drenagem de forma a garantir a manutenção do escoamento natural e ajustado às condições
topográficas do local.
Ao longo dos acessos estudou-se e projectou-se, quer a drenagem transversal, quer a drenagem
longitudinal. A primeira permitirá dar continuidade às linhas de água existentes e será constituída
principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem longitudinal terá por finalidade conduzir as águas
da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as respectivas linhas de água, sendo
fundamentalmente constituída por valetas.
As passagens hidráulicas encontram-se identificadas nas plantas e perfis longitudinais do Projecto de
Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
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16. “As passagens hidráulicas deverão ter uma secção rectangular de 1,00 x 0,75 m (largura x
altura), sem ressalto entre as bocas e o terreno a montante e jusante, salvo excepção
devidamente fundamentada.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
17. “As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou
em outras desde que devidamente justificado.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. Apenas nas zonas de maior declive, as valetas
serão de betão ou em rocha natural (não revestidas), de modo a prevenir os fenómenos erosivos, mas a
garantir uma drenagem eficaz das águas pluviais. Nas zonas de menor declive as valetas serão em rocha
natural (não revestidas) ou revestidas com pedra argamassada, apresentando, assim, um aspecto mais
rústico, e consequentemente, um melhor enquadramento paisagístico.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
18. “Prever a instalação de um dispositivo que limite a acessibilidade à zona do Projecto.”
Para além das cancelas existentes no Parque Eólico de Arga (identificadas no Desenho 1), o projecto do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga contempla a instalação de uma cancela no início do caminho
florestal a partir da estrada municipal 552 que dá acesso ao Posto de Vigia de Pedra Alçada no sentido de
condicionar a circulação de veículos.
19. “A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos
caminhos, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado.”
Esta medida foi contemplada no Projecto de Execução. Conforme se pode observar no Desenho 2, a
implantação da rede de cabos subterrânea será desenvolvida, de um modo geral, ao longo dos acessos
existentes. A única excepção é o troço da vala de cabos antes da ligação ao aerogerador existente do
Parque Eólico de Arga. A sua justificação prende-se com a não existência de um caminho nesse local.
A implantação da rede de cabos subterrânea teve ainda em consideração as especificações técnicas dos
fabricantes dos cabos e dos aerogeradores, nomeadamente em relação ao ponto de entrada/saída dos
aerogeradores.
20. “Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturno de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.”
Segundo o parecer emitido pela ANA, Aeroportos de Portugal, S.A. (Anexo 7), serão dotados de
balizagem aeronáutica os dois aerogeradores que constituem o Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga.
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Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.

3.3.1.2 Fase de Construção
PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR
21. “Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.”
No Desenho 5 apresenta-se a implantação do projecto sobre a Planta de Condicionamentos, onde estão
indicadas as áreas que foram identificadas como sensíveis, do ponto de vista ambiental e patrimonial, bem
como as servidões a respeitar.
Assim, e de acordo com a análise efectuada ao Desenho 5 (Planta de Condicionamentos), e conforme já
exposto relativamente à Medida 7 da fase de Projecto do presente RECAPE, considera-se que a
implantação do Projecto não colide com nenhuma das zonas a preservar e ocorrências identificadas,
registando-se um afastamento que cumpre, sempre que possível, com o recomendado relativamente às
zonas consideradas sensíveis do ponto de vista arqueológico e ambiental.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
22. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta
de condicionamentos deverá ser actualizada.”
O promotor do Projecto compromete-se a actualizar a Planta de Condicionamentos sempre que venham a
ser identificados, durante a execução da obra, elementos com estatuto de conservação e a tomar as
medidas necessárias para garantir a sua preservação.
23. “Salvaguardar as linhas de água, nascentes e captações de água, e respectivas faixas de
protecção, existentes, garantindo a manutenção da qualidade da água e não colocando em
causa o abastecimento de água às populações. Caso venham a ser afectadas captações de
água deverão ser repostas as condições iniciais, quer em termos quantitativos quer
qualitativos, implementando, se necessário, medidas de compensação acordadas com os
proprietários.”
No Relatório da Análise Geológica e Hidrogeológica na área de implantação do Projecto e envolvente,
incluído no Anexo 10, refere-se em relação à eventual afectação da quantidade de água subterrânea, que:
“uma vez que não está prevista nos acessos a aplicação de uma camada betuminoso que pudesse
promover a impermeabilidade dos terrenos, ainda que de forma reduzida, considera-se que os trabalhos
de terraplenagem não produzirão impacto que se possa considerar relevante”.
15050_MD_PE_REC_A.doc
41

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

No que diz respeito à afectação da qualidade da água, também a natureza das actividades previstas levanos a concluir que a qualidade da água não será afectada, caso se cumpram adequadamente as medidas
de minimização propostas.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
24. “Não perturbar o funcionamento do posto de vigia, nomeadamente garantir a passagem de
veículos dos vigilantes.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
25. “Suspender a utilização do trilho pedestre, para segurança dos visitantes, e repor as
condições do mesmo após a conclusão da obra.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
26. “Interditar a instalação do estaleiro e áreas de depósito, em locais a menos de 25 m das
ocorrências patrimoniais.”
Conforme se pode observar no projecto agora apresentado a instalação do estaleiro encontra-se a mais
de 25 m das ocorrências patrimoniais identificadas, com excepção da ocorrência n.º 10 (Tapada), não se
prevendo no entanto a sua afectação, já que, antes do início da obra, esta ocorrência será balizada.
Salienta-se ainda que a área a ocupar pelo estaleiro será sinalizada e vedada em obra.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:

− “Interditar a instalação de áreas de depósito, em locais a menos de 25 m das ocorrências
patrimoniais.”
27. “Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior
perturbação.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
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implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
O planeamento da construção deste Projecto (Anexo 4) foi realizado tendo em consideração a
necessidade de concentrar no mais curto espaço de tempo possível as tarefas de escavação das
fundações e betonagens, o que vai de encontro às pretensões do promotor do Projecto.
28. “O período autorizado para a execução da obra é entre Outubro e Março, salvo impedimento
devidamente justificado e aprovado.”
Propõe-se iniciar a obra de construção em Setembro, conforme cronograma de obra incluído no Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4), com a tarefa que se denominou como “Projectos de
execução e estaleiro”, que consiste na piquetagem do projecto de execução no terreno e na instalação do
estaleiro. Considera-se que face aos trabalhos envolvidos nesta tarefa que não implicam a movimentação
de gruas, de plataformas elevatórias ou outras viaturas pesadas, estes poderão realizar-se durante o mês
de Setembro, de forma a que a obra de construção esteja concluída até ao dia 31 de Março.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção:

− “Todos os trabalhos de construção são interditos no período compreendido entre 1 de Abril e 31 de
Agosto, por forma à salvaguarda da época de reprodução do lobo”.
29. “Os trabalhos de movimentação e funcionamento de maquinaria deverão realizar-se apenas
durante o dia, assegurando que desde o pôr-do-sol até 1 hora após o nascer – período de
maior actividade do lobo e da maioria dos mamíferos – não se verifiquem ruídos de
maquinaria.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
30. “Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma
a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram,
preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adoptar-se as necessárias
providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua
capacidade erosiva.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
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implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
31. “O planeamento e execução das obras deverão ter a participação do ICNF através do serviço
regional respectivo.”
O promotor do Projecto compromete-se a informar previamente o ICNF do início da fase de construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, para que esta entidade possa acompanhar a obra.
32. “Efectuar um protocolo com o ICNF no sentido de contribuir para a gestão florestal do
Perímetro Florestal da Serra de Arga, na área de influência do Projecto.”
O proponente do Projecto propõe que a contribuição para a gestão florestal do Perímetro Florestal da
Serra de Arga seja materializada através da contribuição para o Fundo do Lobo gerido pela ACHLI, cujos
projectos de gestão florestal são sempre articulados e aprovados com e pelo ICNF.
33. “Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.”
Esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do Projecto de Execução do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Arga.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
34. “Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
35. “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 da implantação do
Projecto.”
O promotor do Projecto compromete-se a informar previamente as entidades responsáveis pela utilização
do espaço aéreo nomeadamente a Autoridade Nacional de Protecção Civil - Comando Distrital de
Operações e Socorro, e as Câmaras Municipais, do início da construção do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga.
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36. “Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Área, 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.”
O promotor do Projecto compromete-se a comunicar previamente a Força Aérea Portuguesa e a ANA –
Aeroportos de Portugal, do início da construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
37. “As Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e populações mais próximas deverão ser
informadas acerca das acções de construção e respectiva calendarização, divulgando esta
informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras
municipais.”
O promotor do Projecto assegura a implementação desta medida através do Processo de Comunicação
de Reclamações/Informações e da distribuição do Resumo Não Técnico do RECAPE que será distribuído
pela seguinte câmara municipal e junta de freguesia abrangidas com a implementação do Projecto:
-

Caminha - Câmara Municipal de Caminha e Junta da União das Freguesias de Arga (Baixo, Cima e
São João).

No que diz respeito aos avisos às povoações mais próximas de condicionamentos na circulação viária,
resultante principalmente do transporte das componentes principais dos aerogeradores, foi incluída uma
medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento
do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), para o seu cumprimento por parte do empreiteiro. A medida incluída
foi a seguinte:

− “Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária”.
38. “O estaleiro deverá localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de
Acompanhamento Ambiental (EAA), de acordo com a planta de condicionamentos,
distanciando o máximo das linhas, nascentes e captações de água, e deverá ser organizado
nas seguintes áreas:

−

Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);

−

Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor
destinado a resíduos de obra;

−

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona
deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de
derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;

−

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

−

Deposição de materiais de construção.”
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A localização do estaleiro, que se apresenta no Desenho 5, foi escolhida conjuntamente com a Equipa
responsável pela elaboração do presente RECAPE. A escolha deste local já teve em consideração o
afastamento máximo das linhas, nascentes e captações de água.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção.

− “O estaleiro deverá localizar-se no local escolhido conjuntamente com Equipa de Acompanhamento
Ambiental (EAA), e assinalado na planta de condicionamentos, e deverá ser organizado nas
seguintes áreas: (…)”
Foi ainda a segunda alínea desta medida para a seguinte redacção “deposição de resíduos: deverão ser
colocados no estaleiro as tipologias de contentores definidos no Plano de Gestão de Resíduos, devendo
no mínimo existir contentores destinados a resíduos sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de obra
não perigosos e a resíduos perigosos”.
39. “A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
40. “O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os
contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas
residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no
final da obra.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
41. “Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no
local do Projecto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a
não contaminação dos solos.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
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42. “Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes
deverão estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
43. “Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser
utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
44. “A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo
proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser
delimitadas as seguintes áreas:

−

Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.

−

Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite
dos acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado
dos acessos, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área
a intervencionar pela vala.

−

Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada
lado da área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a
deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se
às áreas balizadas para o efeito.

−

Locais de depósitos de terras.

−

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão
não podem ser armazenados no estaleiro.”

Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
45. “Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou
outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou
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Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Caso se
justifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser
vedadas com recurso a painéis.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
46. “Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser
restabelecidos o mais brevemente possível.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
47. “Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações

de

terras

(desmatações,

escavações,

terraplenagens,

depósitos

e

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as
frentes.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação
deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção.
Foi ainda incluída a seguinte medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da
empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), e será verificada a sua execução
através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção:
− “De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as
ocorrências, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 5
dias de antecedência, sobre a previsão das acções relacionadas com todas as movimentações de
terra, a fim de preparar o seu acompanhamento.”
Relativamente às ocorrências identificadas na área de implantação do Projecto, relembra-se que serão
sinalizadas na fase prévia ao início da obra aquelas que se encontrem a menos de 50 m de distância das
frentes de obra.
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48. “As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de
conservação actual.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:
-

“Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências arqueológicas que,
eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, de tal forma
que não se degrade o seu estado de conservação actual, ou efectuar o seu registo, mediante
representação gráfica, fotográfica e textual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.”

49. “Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de
tutela do património cultural.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será verificada através da implementação
deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção.
50. “Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adopção de
medidas

de

minimização

específicas

(registo

documental,

sondagens,

escavações

arqueológicas, entre outras).”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:
− “Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão
determinar a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direcção Geral
do Património Cultural, que, após a sua aprovação, serão implementadas.”
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51. Se forem detectados vestígios arqueológicos, a obra deverá ser suspensa nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa ocorrência e propor as
medidas de minimização a implementar. Antes da aplicação de quaisquer medidas de
minimização equacionar, em primeiro lugar, um afastamento mínimo de 25 m dos
componentes do Projecto (contados a partir dos limites das ocorrências).”
O Projecto de Execução, que agora se apresenta, já contempla, tanto quanto possível, o afastamento
mínimo de 25 m dos componentes do Projecto às ocorrências patrimoniais identificadas, conforme já
exposto relativamente à Medida 7 da fase de Projecto do presente RECAPE.
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com a redacção a seguir indicada,
nas Responsabilidades do Técnico responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra e será
verificada através da implementação deste Plano (Anexo 4) durante a fase de construção:
-

“Caso venham a ser encontrados novos vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos
serão de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à
Direcção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes
com o objectivo de minimizar os impactes“.

DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
52. “Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas
estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projecto, ainda
que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou
decapadas.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
53. “Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a
execução da obra.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção:
-

“Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto em situação em que se
verifique inevitável e desde que previamente justificadas e aprovadas pela Equipa de
Acompanhamento Ambiental de Obra”.
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Para efeitos de contabilização de árvores afectadas, foi ainda incluída uma medida complementar, a
seguir indicada, nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção:
-

“Em situações de inevitabilidade de corte ou abate de espécies arbóreas, as mesmas devem ser
marcadas com tinta e só poderão ser abatidas mediante registo e autorização do responsável pelo
Acompanhamento Ambiental da Obra”.

O promotor do Projecto compromete-se a replantar, em áreas a indicar pelo ICNF, um número de
exemplares de cada espécie igual ao cortado/abatido.
54. “Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas
sujeitas a regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em
vigor. Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização
das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas,
possam ser acidentalmente afectadas.”
Conforme referido na medida anterior, qualquer árvore que tenha que ser abatida terá que ser marcada e
só após o registo e autorização por parte do responsável pelo Acompanhamento Ambiental da Obra
poderá ser abatida.
O promotor do Projecto compromete-se a replantar, em áreas a indicar pelo ICNF, um número de
exemplares de cada espécie igual ao cortado/abatido.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
55. “Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
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56. “As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão
ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi
removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas
acções de recuperação.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
57. “Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas de incidência, de reduzida
visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das áreas de apoio
à obra, depósitos temporários, caso se situem fora das áreas já prospectadas.”
Esta medida consta no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nas Responsabilidades do Técnico
responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, com a redacção a seguir indicada, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção.
-

“Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de implantação dos elementos de
Projecto (aerogeradores, acesso a reabilitar e vala de cabos) incluindo ainda áreas de estaleiro,
depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente
ou não prospectadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações de
decapagem e escavação.”

A contratação da equipa de arqueólogos responsável pelos trabalhos de acompanhamento da obra será
da responsabilidade do proponente do Projecto.
58. “Caso se releve necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de précorte e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações
produzidas.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
Este tipo de prática já é vulgarmente utilizada pelas empresas de construção civil, uma vez que permite
também um maior controlo do poder de fogo e uma redução dos custos associados.

15050_MD_PE_REC_A.doc
52

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

GESTÃO DE MATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES
59. “Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projecto.”
Todo o betão a aplicar em obra será betão pronto proveniente de uma central da região, a seleccionar
futuramente.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
60. “No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à
sua origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas
invasoras.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção:
-

“Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua
origem, para que as mesmas não afectem a ecologia local e introduzam plantas invasoras”.

61. “Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projecto. Exceptua-se o
material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
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62. “Caso seja utilizada uma britadeira, esta deverá britar exclusivamente pedra proveniente da
obra e resultante da implementação do Projecto, sendo proibida a britagem de pedra não
proveniente da obra e/ou que não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não
deverá sair em caso algum do acesso, mantendo-se e operando em permanência sempre
dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não seja imediatamente utilizado,
deverá ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a definir pela equipa
de Fiscalização Ambiental. A envolvente da britadeira deverá estar protegida quando se
localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes
decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deverá
estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja
necessária.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
63. “Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.”
Antes do início da obra o promotor do Projecto solicitará a cada uma das entidades executantes a
apresentação do seu Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que deverá ser elaborado de acordo com as
especificações presentes no Anexo 5 a este relatório e com as especificações que integrarão as Cláusulas
Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de
Arga. A aprovação do PGR será igualmente da responsabilidade da Equipa de Acompanhamento
Ambiental da Obra.
Foi ainda incluída a seguinte medida nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da
empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), e será verificada a sua execução
através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção:
-

“Antes do início da obra deverá ser apresentado, ao promotor do Projecto, um Plano de Gestão de
Resíduos (PGR) elaborado de acordo com as especificações presentes no PGR e nas
especificações que integrarão as Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargo, ambos
incluídos no contrato da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Após a
aprovação do PGR, pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra, este deverá ser
implementado.”

A verificação da implementação do Plano de Gestão de Resíduos ficará a cargo da Equipa de
Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4).
64. “Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e

15050_MD_PE_REC_A.doc
54

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final,
recorrendo para o efeito a operadores licenciados.”
Esta medida foi incluída nas especificações para o Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), com a
redacção a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção:
− “O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e
recursos necessários ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos (recipientes, mão de obra,
etc.). É também responsável pela selecção e contratação das empresas ou entidades autorizadas
na recolha, tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os registos
obrigatórios e dar conhecimento dos mesmos à Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A.. É ainda
responsável pela formação e sensibilização dos seus colaboradores afectos à obra em assuntos
relacionados com o Plano de Gestão de Resíduos e pela verificação do seu cumprimento”.
65. “O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente
às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta
documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da
empreitada.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.2 – Registos, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4).
66. “É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra
substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em
qualquer local que não tenha sido previamente autorizado.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4).
67. “Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e
ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais
especificamente preparados para o efeito.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição, com a
redacção a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4):
−

“Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos, estarão sempre presentes pelo menos
3 recipientes temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais
não perigosos que serão periodicamente (pelo menos diariamente) transportados para o estaleiro
para serem colocados nos recipientes adequados”.
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68. “Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas
e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente
num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 - Deposição, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4).
69. “Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos
poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município
ou por uma empresa designada para o efeito.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição e Ponto
4.1.3 - Recolha, transporte e destino final, e será verificada a sua execução através da implementação do
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4).
70. “O material inerte proveniente das acções de escavação, deverá ser depositado na
envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas acções de
aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem).”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 3 - Prevenção da Produção
de Resíduos, com a redacção a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4):
− “Reutilizar na própria obra, como material de aterro (aterro das fundações ou execução das
plataformas de montagem), o material inerte proveniente das acções de escavação que deverá ser
depositado na envolvente dos locais de onde foi removido”.
71. “O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente,
utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para
vazadouro autorizado.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 3 – Prevenção da Produção
de Resíduos, e será verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (Anexo 4).
Foi ainda incluída a seguinte medida no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 8 – Requisitos
Legais Aplicáveis, com a redacção a seguir indicada, e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção:
−

“A gestão dos resíduos resultantes das obras de construção terá que ter em consideração o
estipulado no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de
17 de Junho”.
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72. “Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de
depósito deve excluir as seguintes áreas: domínio hídrico, zonas inundáveis, zonas de
protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração), perímetros de protecção de
captações, Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de Reserva Ecológica Nacional (REN), outras
áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza,
outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras, locais sensíveis do ponto de vista geotécnico e
locais sensíveis do ponto de vista paisagístico.”
Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção destas áreas deverá ser escolhida
conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) com a seguinte redacção:
−

“Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção das zonas de depósito
deve excluir as seguintes áreas: domínio hídrico, zonas inundáveis, zonas de protecção de águas
subterrâneas (áreas de elevada infiltração), perímetros de protecção de captações, Reserva
Agrícola Nacional (RAN) ou de Reserva Ecológica Nacional (REN), outras áreas com estatuto de
protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza, outras áreas onde possam ser
afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou
azinheiras, locais sensíveis do ponto de vista geotécnico e locais sensíveis do ponto de vista
paisagístico, e deverá ser previamente aprovada pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da
Obra”

A implementação desta medida será verificada através da implementação do Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de construção.
73. “Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
74. “Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de
decapagem, desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, podendo
ser aproveitados na fertilização dos solos.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4).
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75. “O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido
em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro
preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir
rótulos que indiquem o seu conteúdo.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
76. “Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento
de substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material
absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais
adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem
danos ambientais adicionais.”
Esta medida foi incluída no Plano de Gestão de Resíduos (Anexo 5), no Ponto 5.1.1 – Deposição, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4).
77. “Durante as betonagens, deverá proceder-se à abertura de bacias de retenção para 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.”
As bacias de descarga das águas de lavagem das calhas/caleiras das autobetoneiras serão criadas dentro
das plataformas de montagem dos aerogeradores. Depois de seco, o material resultante dessas bacias
será triturado e utilizado como material de enchimento no aterro do maciço do aerogerador. Desta forma
assegura-se que não existe proliferação de betão para fora das áreas de intervenção.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a redacção a seguir indicada, e será
verificada a sua execução através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) durante a fase de construção:
−

“Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para bacias
de retenção criadas dentro das plataformas de montagem dos aerogeradores. A capacidade das
bacias de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação.
Depois de seco o material resultante dessas bacias será triturado e utilizado como material de
enchimento no aterro dos maciços dos aerogeradores.”
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78. “O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser
efectuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não
seja fechada.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES
79. “Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de
obra.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
80. “O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o
trajecto deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
81. “Os veículos afectos à obra deverão circular com médios ligados.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
82. “Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projecto não fiquem
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4) durante a fase de
construção.
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3.3.1.3 Fase de Exploração
83. “As acções relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas,
devendo ser compatibilizada a presença do Projecto com as outras actividades presentes.”
O promotor do Projecto ficará responsável pelo cumprimento desta medida conforme previsto na DIA,
além de que, as actividades presentes no local são, de um modo geral, compatíveis com a presença do
Projecto.
Importa, no entanto, salientar que a exploração de um parque eólico pressupõe o cumprimento de
determinadas disposições legais e regulamentares que deverão ser respeitadas em todas as actividades
presentes no local, nomeadamente em matéria de segurança e de acessibilidade/proximidade a edifícios e
infra-estruturas eléctricas.
84. “Sempre que se desenvolvam acções de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser
fornecida para consulta a planta de condicionamentos actualizada aos responsáveis.”
Apesar da Planta de Condicionamentos fazer parte das Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de
encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga (Anexo 3), o promotor do Projecto compromete-se a divulgar, sempre que necessário, a
versão mais actual dessa Planta à empresa responsável pela prestação desses serviços.
Por outro lado, sempre que existirem acções de manutenção, não programada (ver ponto 1 do capítulo 3.2
do presente Relatório), com recurso a equipas/meios de manutenção adicionais, como gruas e/ou viaturas
de transporte pesado, e que seja necessário reutilizar a plataforma de montagem do aerogerador, serão
aplicáveis as seguintes medidas de minimização previstas para a fase de construção (com a devidas
adaptações), além das descritas para a Fase de Exploração:
−

“Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos”;

−

“Todos os trabalhos de manutenção são interditos no período compreendido entre 1 hora antes do
pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive”;

−

“Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter no parque eólico (sensibilização ambiental) ”;

−

“Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer dos trabalhos de manutenção, estes
deverão ser devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo”

−

“Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, caso se
localizem a menos de 50 metros da plataforma de montagem do aerogerador, antes do início dos
trabalhos de manutenção;”
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−

O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o
incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto
deverá ser o mais curto possível, ser efectuado a velocidade reduzidas, com os faróis médios
ligados e programado para uma hora em que o incómodo para as populações seja o menor
possível”.

Estas medidas foram incluídas, com as devidas adaptações, nas Cláusulas Técnicas Ambientais do
caderno de encargos para a prestação de serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga (Anexo 3) e o promotor do Projecto compromete-se a verificar a sua
implementação durante a fase de exploração do Projecto.
85. “Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo,
circulação de maquinaria e pessoal afecto, deverá efectuar-se o acompanhamento
arqueológico dos trabalhos.”
O promotor do Projecto ficará responsável pelo cumprimento da medida conforme é obrigado pela DIA,
propondo-se a seguinte redacção:
-

“Sempre que ocorram trabalhos em áreas que não tenham sido intervencionadas na fase de
construção, que obriguem a revolvimento do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afecto,
deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos”.

86. “Garantir o adequado funcionamento do dispositivo de limitação da acessibilidade ao
parque eólico.”
Na fase de exploração, o promotor do Projecto compromete-se a garantir o adequado funcionamento do
dispositivo de limitação da acessibilidade ao Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga,
nomeadamente através de uma adequada informação e sensibilização das equipas de operação e
manutenção, e de uma vigilância continua ao funcionamento desse dispositivo, à semelhança do que já
acontece no Parque Eólico de Arga.
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de
serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3), com a
seguinte redacção:
-

“Proceder de forma a que o dispositivo de limitação da acessibilidade ao local do Projecto funcione
adequadamente”.

87. “A iluminação do Projecto e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atracção para
aves ou morcegos.”
A iluminação das estruturas do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga está limitada à balizagem
aeronáutica, em conformidade com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio, e em
cumprimento com a Medida de Minimização n.º 20 da DIA.
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88. “Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer
alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do
Projecto para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de
serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3). O
promotor do Projecto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do
Projecto.
89. “Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de
serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3). O
promotor do Projecto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do
Projecto.
90. “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.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de
serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3). O
promotor do Projecto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do
Projecto.
91. “Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento
dos aerogeradores.”
Esta medida foi incluída nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos para a prestação de
serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga (Anexo 3). O
promotor do Projecto compromete-se a verificar a sua implementação durante a fase de exploração do
Projecto.
92. “Caso o funcionamento do Projecto venha a provocar interferência/perturbações na
recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na recepção de emissões de
radiodifusão televisiva, deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do
problema.”
O promotor do Projecto compromete-se a implementar as medidas necessárias para a resolução de
eventuais interferências/perturbações na recepção radioeléctrica em geral e, de modo particular, na
recepção de emissões de radiodifusão televisiva, resultantes da exploração do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga.
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93. “Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes
hertzianos da força aérea, deverão ser efectuadas as correcções necessárias.”
O promotor do Projecto compromete-se a implementar as medidas necessárias para corrigir eventuais
conflitos, resultantes da exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, com o
funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea Portuguesa.

3.3.1.4 Fase de Desactivação
94. “Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do Projecto, de 20 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 Projecto. Assim, deverá ser apresentado um
plano de desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente:

−

solução final de requalificação da área de implantação do Projecto, 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 Projecto, sendo complementadas com o conhecimento e
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.”
O promotor do Projecto compromete-se a cumprir esta medida nos termos previstos na DIA.

3.4

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS

“No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).
A recuperação das áreas afectadas deverá ter em consideração os aspectos a seguir mencionados:
1. “O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizados as acções de recuperação.
Estas acções deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas
durante a obra, tais como: locais de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente dos
aerogeradores (base da fundação e plataforma de montagem), vala da rede de cabos e
taludes de escavação e aterro.”
2. “Considerar as seguintes acções de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos
de construção:
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−

Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e de
montagem de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as
frentes de obra. Esta compreenderá, entre outras, acções como desmantelamento
dos estaleiros, remoção de eventuais resíduos, remoção de materiais de construção,
bem como de equipamentos não necessários às acções de recuperação.

−

Acessos: Deverão ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de
exploração. No final dos trabalhos, deverão ainda ser reparados todos os acessos
(existentes anteriormente à obra) danificados pela circulação de veículos afectos à
obra.

−

Estaleiros e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o
terreno se encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m
de profundidade. Deverão ser, previamente, removidos os materiais externos que
tenham sido utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita.

−

Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem
de equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas
a área indispensável às acções de manutenção e substituição de equipamento em
caso de avaria. Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de
largura em redor dos aerogeradores, de forma a assegurar a circulação de veículos
das equipas de manutenção. Na restante área da plataforma deverá ser aplicada uma
camada de terra vegetal, de forma a assegurar a recolonização manual destas áreas
pela vegetação autóctone.

−

Valas de cabos: Após o aterro das valas abertas, com a terra proveniente da sua
escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação do
coberto vegetal.

−

Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação
do terreno propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de
projecto, removendo toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária,
de modo a serem respeitadas as cotas e a modelação expressas no projecto, ou
indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de estabelecer a concordância entre
os planos definidos no projecto mediante superfícies regradas e harmónicas, numa
perfeita ligação com o terreno natural.

−

Taludes: Os taludes existentes ao longo dos caminhos de acesso, que não sejam em
rocha, deverão ter um declive máximo de 1/3 (V/H). Sobre estes, bem como em toda a
área envolvente que tenha sofrido decapagem do solo, deve ser aplicada uma camada
de terra vegetal.
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−

Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de
drenagem superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A
superfície do terreno deverá apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da
terra vegetal, com o grau de rugosidade indispensável para permitir uma boa
aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não apresentar indícios de erosão
superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá proceder-se a uma
ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas em
pontos erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da
própria obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo
expressa autorização prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deverá ter uma
espessura aproximada 0,20 m. O espalhamento deverá ser feito manual ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada de pá frontal.

−

Coberto vegetal: Deverá ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer à
realização de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de
determinada área, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa
que vise o restabelecimento do coberto vegetal.

−

Medidas dissuasoras e/ou de protecção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar nos
locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação
da vegetação natural.

−

Recuperação dos muros rústicos: Em fase de obra, os muros rústicos que virem a
ser, eventualmente, desmontados terão que ser reconstruidos após a conclusão das
obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original.”

3. “De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas,
deverá ser efectuado o acompanhamento da recuperação.

−

Para o efeito deverão ser realizadas visitas aos locais afectados pelas obras de
construção durante um período de dois anos, após a concretização das acções de
recuperação. Estas visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais
afectados, e envolvente directa, bem como identificar não recuperações ou
recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida.

−

Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época adequada à
comunidade florística existente.

−

Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área
e, caso se venha a justificar, deverá proceder-se à implementação de medidas
adicionais. Estas acções deverão ser, igualmente, alvo de uma campanha de
verificação da recuperação durante um ano, após a sua concretização.
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−

Na sequência de cada visita deverá ser elaborado um relatório, a entregar à
Autoridade de AIA, onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afectadas e
envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respectivas razões, e
propostas medidas de minimização e novas campanhas de verificação, caso
necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, os relatórios
deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários existentes
antes da obra, após a conclusão da obra e após cada acção de recuperação.”

As exigências técnicas acima indicadas foram tidas em consideração no desenvolvimento do Plano de
Recuperação das Áreas Intervencionadas, que se apresenta no Anexo 6. A verificação da sua execução
será assegurada através da implementação do Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra
(Anexo 4) para as actividades relativas à fase de construção e, posteriormente, do Plano de Monitorização
da Flora e Vegetação, que prevê o acompanhamento da recuperação paisagística durante os primeiros
anos da fase de exploração.
De acordo com o exposto, na fase de exploração, o promotor do Projecto compromete-se a fazer
verificações periódicas ao estado de regeneração da vegetação das zonas intervencionadas, objecto de
recuperação no âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, apresentando o respectivo
relatório ao fim de 1 e 2 anos contados a partir da data em que for feito o auto de recepção final da obra.
Nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz e seja necessário recorrer a
soluções de regeneração complementares, o promotor do Projecto apresentará uma solução à Autoridade
de AIA que será analisada e aprovada pela CA, conforme previsto na DIA, antes de se proceder à sua
implementação

3.5

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO)

“No RECAPE deverá ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O
Acompanhamento Ambiental da Obra (AAO) deverá ter em consideração os aspectos a seguir
mencionados:”
1. “O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra,
aquando do planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção.”
2. “Antes da construção deverão ser efectuados os últimos ajustes ao Projecto, decorrentes dos
requisitos ambientais requeridos na DIA e no parecer sobre o RECAPE, bem como
decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, do projectista e do
empreiteiro ao local de implantação do Projecto, após este ter sido devidamente piquetado
(identificação dos elementos do Projecto no terreno, com estacas e/ou balizagens).”
3. “Caso haja necessidade de efectuar ajustamentos ao Projecto, submetido a processo de AIA,
ou às actividades de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à
prévia apreciação da Autoridade de AIA.”
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4. “Os objectivos deste plano, na fase de construção, deverão basear-se nos seguintes
aspectos:

−

Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização,
bem como da legislação ambiental aplicável às acções desenvolvidas na obra;

−

Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes
ambientais negativos;

−

Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de
Projecto e a situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.”

5. “A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá ser composta por um ou mais
técnicos com formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afectos ao
Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa poderá integrar ou não a Equipa de
Acompanhamento Arqueológico, bem como outro tipo de especialistas (ex. flora e vegetação,
fauna). A EEA deverá, nomeadamente, assegurar e verificar a implementação do exposto no
PAAO, efectuar visitar periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e proceder,
sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais (identificação de situações que
constituem Não Conformidade com a legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o
PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas carecem da
tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correcção/melhoria) e
elaborar RAAO.”
6. “O PAAO deverá apresentar, nomeadamente, um cronograma actualizado da obra, a
metodologia a adoptar no AAO, as medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem
da legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento
Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e a planta de condicionamento.”
7. “A Planta de Condicionamentos deverá ser efectuada para o Sobreequipamento, à escala
1:5000 ou superior. Esta planta deverá apresentar todos os elementos do projecto, áreas dos
estaleiros e todas as áreas que sejam afectas à obra (mesmo que provisórias), e todos os
condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária - zonas exclusão, áreas
interditas a determinada acção, áreas a evitar, etc.).”
8. “Relativamente aos RAAO, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita
ao local do Projecto a realizar pela EEA, projectista e empreiteiro, após este ter sido
devidamente piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação
do Projecto ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, deverão ser
apresentados Relatórios Parcelares do AAO que deverão retractar, nomeadamente, a
evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas efectuadas, eventuais
dificuldades e reclamações, as acções de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais
e verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo
fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de alterações ao
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Projecto ou às acções de obra, os mesmos deverão ser destacados na carta que acompanha
o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências.”
9. “Deverá ainda ser enviado um relatório circunstanciado, com periodicidade anual, a contar da
data de início da obra, contendo eventuais reclamações e pedidos de informação, a registar
no livro de registo a disponibilizar nas Juntas de Freguesia e no local, bem como o
seguimento que lhes foi dado. Este serviço de atendimento deverá manter-se durante o
período de exploração. O relatório em causa deverá ainda conter informação relativa aos
postos de trabalho criados, com indicação da freguesia e concelho de residência das
pessoas recrutadas, o meio de transporte utilizado na deslocação casa-trabalho, bem como o
registo do tráfego pesado inerente à actividade.”
O promotor do Projecto compromete-se a facultar a Planta de Condicionamentos actualizada a todos os
intervenientes no processo, conforme previsto na DIA.
Todas as medidas referidas anteriormente foram incluídas no PAAO que se apresenta no Anexo 4.
A equipa de acompanhamento ambiental de obra incluirá, pelo menos, um técnico de acompanhamento
ambiental e um técnico de acompanhamento arqueológico que será previamente autorizado pela
Direcção-Geral do Património Cultural. Sempre que se revele necessário, a equipa será reforçada por
técnicos especialistas, nomeadamente um biólogo ou um engenheiro biofísico, no âmbito da monitorização
da Flora e Vegetação.
O cronograma de trabalhos encontra-se inserido no Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras
(Anexo 4).
Foi ainda incluído no PAAO o Processo de Comunicação e Tratamento de Reclamações/Informações
(PCRI) do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
Salienta-se que o primeiro Relatório do PCRI irá conter a informação relativa aos postos de trabalho
criados, com indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas recrutadas, e o meio de
transporte utilizado na deslocação casa-trabalho, conforme solicitado na DIA.
No relatório final relativo ao Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra serão incluídos os registos dos
resíduos produzidos e qual o seu encaminhamento.

3.6

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

“Deverão ser desenvolvidos e apresentados no RECAPE os Planos de Monitorização da Avifauna,
Quirópteros, Lobo, Flora e Vegetação, e, eventualmente, Ambiente Sonoro, considerando os
aspectos a seguir mencionados. Os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito destes
planos, relativos à fase de pré-construção, deverão ser entregues com o RECAPE e propostas
eventuais medidas de minimização face aos resultados obtidos.”
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Os planos de Monitorização de flora e vegetação, avifauna, quirópteros e Lobo que estão previstos
implementar apresentam-se no Anexo 8.
“Concorda-se com as directrizes dos planos de monitorização da avifauna, quirópteros e flora e
vegetação apresentados no EIA, devendo sempre ser seguidas as orientações do ex. ICNB e da
APA. No caso da avifauna, sugere-se, apenas, como método complementar para a detecção de
cadáveres, o uso de cães treinados para esta tarefa. No que concerne à Flora e Vegetação, deverá
ser desenvolvido trabalho detalhado para uma melhor caracterização da situação de referência,
incluindo a cartografia dos habitats solicitada.”
O Plano de Monitorização da Flora e Vegetação (PMFV) presente no Anexo 7 do EIA não contemplava a
monitorização da flora e vegetação durante a fase prévia à construção do Projecto. Foi proposto que as
campanhas de monitorização ocorressem somente durante as fases de construção e de exploração,
tendo-se considerado que a informação recolhida em fase de AIA serviria de base de comparação para os
posteriores relatórios de monitorização.
Contudo, a DIA refere que “os primeiros resultados dos trabalhos a realizar no âmbito dos planos de
monitorização, relativos à fase de pré-construção”, deverão ser entregues com o RECAPE, acrescentando
que “no que concerne à Flora e Vegetação, deverá ser desenvolvido trabalho detalhado para uma melhor
caracterização da situação de referência, incluindo a cartografia dos habitats solicitada”.
Assim, o PMFV foi ajustado de modo a prever a monitorização numa fase prévia à construção (Fase I),
para confirmar a ausência de alterações significativas da composição das estruturas de vegetação
identificadas na situação de referência, durante a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, e
procedeu-se à execução dessa monitorização. O relatório correspondente a esta fase prévia à construção
(Ano 0 – Situação de Referência) inclui-se no Anexo 8.
“Relativamente ao lobo, face à sua dinâmica populacional no Noroeste de Portugal, é possível uma
futura recolonização da área por animais dispersantes provenientes de núcleos populacionais mais
estáveis a Nascente da serra d’Arga. Desta forma, importa dar continuação do trabalho de
prospecção de campo, como forma de obter informação que permita analisar os impactes do
Sobreequipamento do Parque Eólico, a eficácia das medidas de minimização implementadas e/ou a
necessidade de prever novas medidas. Por via do descrito, e atendendo às boas práticas nesta
matéria, este Plano deverá ser proposto um Plano de Monitorização, devendo este ser articulado
com outros planos para esta espécie no âmbito de parques eólicos na região do Alto Minho.”
O Relatório da Monitorização do Lobo referente à fase antes da construção (Situação de Referência)
encontra-se também incluído no Anexo 8.
O Plano de Monitorização para a Avaliação do Lobo e Potenciais Impactes do Sobreequipamento do
Parque Eólico de Arga encontra-se descrito no capítulo 3.2 do Relatório da Monitorização do Lobo
referente à fase antes da construção (Situação de Referência) incluído no Anexo 8.
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“Os Planos de Monitorização deverão considerar a análise dos impactes cumulativos.”
Os planos de Monitorização terão em consideração os impactes cumulativos.
“Os métodos utilizados do Sobreequipamento deverão ser ponderados à luz dos utilizados no
anterior programa de monitorização e dos respectivos resultados, para que se venha a obter uma
monitorização mais consistente durante um período de tempo mais longo.”
Os planos de monitorização agora apresentados foram desenvolvidos no seguimento das directrizes
expostas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o projecto em estudo (datada de 13 de
Novembro de 2012) e nas orientações gerais fornecidas pelo ICNF e pelo Guia para Avaliação de
2

Impactes Ambientais de Parque Eólicos (AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2010 ).
“A avaliação dos resultados dos planos de monitorização deverá ser devidamente ponderada entre
o proponente, o ICNF e a APA, no final de cada um dos períodos de monitorização, de forma a
poderem ser aplicadas as medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização
dos impactes.”
O proponente do Projecto, no final de cada um dos períodos de monitorização, face aos resultados obtidos
durante a monitorização, compromete-se a ponderar conjuntamente com o ICNF e APA a necessidade de
aplicar medidas adequadas à salvaguarda das espécies-alvo e à minimização dos impactes.
“No que diz respeito especificamente ao ambiente sonoro, deverá ser ponderada a necessidade de
desenvolver um plano de monitorização, de acordo com o estudo complementar solicitado. Caso
venham a existir queixas relativas ao funcionamento dos aerogeradores, deverão ser realizadas
medições nos pontos de interesse e estudadas as respectivas possíveis medidas de minimização.”
Relativamente ao plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, caso venham a existir queixas relativas
aos trabalhos em fase de construção ou ao funcionamento dos aerogeradores em fase de exploração, o
promotor do Projecto compromete-se a realizar medições nos pontos que se revelem como críticos e
estudar/implementar as respectivas possíveis medidas de minimização.
Assim, no caso de queixas fundamentadas e de modo a caracterizar o ambiente sonoro serão
monitorizados os seguintes indicadores:

2

−

LAeq,dia – nível sonoro contínuo equivalente do período diurno;

−

LAeq,entardecer – nível sonoro contínuo equivalente do período entardecer;

−

LAeq,noite – nível sonoro contínuo equivalente do período nocturno;

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (2010). Guia para a Avaliação de Impactes Ambientais de Parques Eólicos –

Anexo 5 – Plano de Monitorização de Avifauna e Anexo 6 – Plano de Monitorização de Quirópteros.
15050_MD_PE_REC_A.doc
70

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

−

Lden – Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A),que está associado ao
incómodo global.

Com base nas medições acústicas a serem efectuadas para determinação dos indicadores acima
identificados, será caracterizado o Ruído Ambiente e avaliador o cumprimento dos Critérios de
Incomodidade e Exposição Máxima, fixados no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; será igualmente necessário, em caso de reclamações, avaliar o
incómodo a populações, traduzido por acréscimos elevados registados com o funcionamento dos
aerogeradores face à situação de referência.
As medições serão efectuadas com base na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro), complementada pelos procedimentos constantes da Circular de Clientes nº 02/2007 – “Critérios
de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei
nº 9/2007” do Instituto Português de Acreditação (IPAC) de Fevereiro de 2007, e seguindo as indicações
definidas nas seguintes normas portuguesas aplicáveis:
−

Norma Portuguesa 1730-1:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Grandezas
Fundamentais (Parte 1);

−

Norma Portuguesa 1730-2:1996 – Descrição e medição do ruído ambiente - Recolha de dados
relevantes para o uso do solo (Parte 2);

−

Norma Portuguesa 1730-3:1996 – Descrição e medição de ruído ambiente - Aplicação aos limites
do ruído (Parte 3).

As medições serão realizadas em três períodos distintos do dia: diurno (7 h às 20 h), entardecer (20 h às
23 h) e nocturno (23 h às 7 h).
O incumprimento dos valores limite admissíveis definidos na legislação em vigor, desencadeará a
implementação de medidas com vista à redução e minimização dos efeitos do Projecto nos receptores
sensíveis e será realizada nova campanha de medições que demonstre que foi reposta a conformidade
legal.
As medidas de minimização do ruído no receptor sensível poderão constituir-se na colocação de barreiras
acústicas naturais, face ao enquadramento da zona, ou outras soluções resultantes de estudo específico a
realizar.
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CONCLUSÕES

O presente RECAPE permite verificar que o promotor do Projecto, a empresa Empreendimentos Eólicos
da Espiga, S.A., desenvolveu um Projecto de Execução tendo em consideração as condicionantes
previstas na DIA relativa ao Projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga e compromete-se a
cumprir as medidas de minimização nela constante.
O Projecto de Execução apresentado pela Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A., permite
salvaguardar os aspectos referidos na DIA, não existindo situações críticas que ponham em causa a
concretização do Projecto.
A implementação das medidas de minimização nas fases de construção e de exploração, a implementar,
respectivamente, pelo empreiteiro e pelo prestador dos serviços de operação e manutenção, encontra-se
salvaguardada através das Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da empreitada de
construção e dos serviços de operação e manutenção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, e
que, por sua vez, serão parte integrante dos respectivos contratos.
A reforçar a obrigatoriedade do cumprimento das medidas referidas, o promotor do Projecto comprometese a implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental das Obras que contempla o controlo da
implementação de todas as medidas de minimização previstas para a fase de obra (Anexo 4).
O promotor do Projecto fica igualmente responsável pela implementação do Processo de Comunicação e
Tratamento de Reclamações/Informações (PCRI), que funcionará como um compromisso de divulgar
informação relevante sobre o Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, de recolher e
tratar todas as reclamações ou pedidos de informação dirigidas por entidades oficiais, associações ou pela
população em geral.
O promotor do Projecto compromete-se ainda, conforme previsto na DIA, a cumprir as restantes medidas
de minimização relativas à fase de exploração e desactivação, e implementar os planos de monitorização
previstos.
Salienta-se ainda, o facto de que os resultados das monitorizações já realizadas na área afecta ao
Projecto, indicam a necessidade de salvaguardar novas áreas afectas à implantação do Projecto. Destas,
é de destacar os trabalhos de monitorização do Lobo na serra da Arga que permitiram confirmar o retorno
deste mamífero a esta serra, resultante de indivíduos dispersantes de outras alcateias existentes a
nascente. No entanto, não obstante a localização dos elementos a implementar no âmbito do projecto do
Sobreequipamento do Parque Eólico da Arga se situarem fora das áreas propostas de condicionamento
de trabalhos, o promotor do Projeto compromete-se a cumprir a calendarização da obra conforme
preconizado na medida de n.º 28 da DIA e no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo 4).
Apesar da existência de alguns pontos de água/captações na envolvente do projecto, não se prevê que o
conjunto de trabalhos a realizar para a implementação do projecto possa produzir alterações na qualidade
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da água actualmente existente desde que sejam cumpridas as medidas de minimização do presente
RECAPE.
Com Projecto de Execução agora apresentado, procurou-se, na medida do possível, minimizar a
visibilidade dos aerogeradores n.º 13 e 15 (numeração do EIA) a partir do Mosteiro de São João da Arga,
nomeadamente através da diminuição da cota do local de implantação do aerogerador n.º 15 (actual
n.º 14) e minimizar a afectação de afloramentos rochosos.
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RECAPE – ANEXO 1: PEÇAS
DESENHADAS
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ANEXO AO CONTRATO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO
DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
CLÁUSULAS TÉCNICAS AMBIENTAIS
O EMPREITEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO
PARQUE EÓLICO DE ARGA FICARÁ OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO:
NOTA PRÉVIA: Este documento conjuntamente com o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o
Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de
Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da
Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DO PROJECTO
1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
2. Antes do início da construção deverão ser vedadas com fita sinalizadora as áreas onde se localizam
os habitats prioritários 4020* e habitat 7140 e as populações das espécies Gentiana pneumonanthe,
Sphagnum sp e Narcissus bulbocodium, que se localizem a menos de 50 m das frentes da obra de
construção, de modo a evitar-se a sua afectação.
3. Em fase de piquetagem de obra, será efectuada a micro localização da vala de cabos e dos novos
troços do acesso a reabilitar, e serão feitos os ajustes necessários para garantir a menor afectação
possível do terreno natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente.
4. Nos três troços novos de acesso, no acesso a reabilitar, e nas plataformas de montagem não
deverão ser utilizados materiais impermeabilizantes.
5. Implementar medidas adequadas de retenção de sedimentos, para evitar o seu arrastamento para
as

linhas,

nascentes

e

captações

de

água

existentes,

principalmente

aquando

da

beneficiação/abertura de acessos em zonas mais declivosas.
6. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em
outras desde que devidamente justificado.
7. Proceder à colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.
PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, ESTALEIRO E ÁREAS A INTERVENCIONAR
8. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
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9. Salvaguardar as linhas de água, nascentes e captações de água, e respectivas faixas de protecção,
existentes, garantindo a manutenção da qualidade da água e não colocando em causa o
abastecimento de água às populações. Caso venham a ser afectadas captações de água deverão
ser repostas as condições iniciais, quer em termos quantitativos quer qualitativos, implementando,
se necessário, medidas de compensação acordadas com os proprietários.
10. Não perturbar o funcionamento do posto de vigia, nomeadamente garantir a passagem de veículos
dos vigilantes.
11. Suspender a utilização do trilho pedestre, para segurança dos visitantes, e repor as condições do
mesmo após a conclusão da obra.
12. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
13. Todos os trabalhos de construção são interditos no período compreendido entre 1 de Abril e 31 de
Agosto, por forma à salvaguarda da época de reprodução do lobo.
14. Os trabalhos de movimentação e funcionamento de maquinaria deverão realizar-se apenas durante
o dia, assegurando que desde o pôr-do-sol até 1 hora após o nascer – período de maior actividade
do lobo e da maioria dos mamíferos – não se verifiquem ruídos de maquinaria.
15. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, deverão adoptar-se as necessárias providências para o controle dos
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
16. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra.
17. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
18. Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária.
19. O estaleiro deverá localizar-se no local escolhido conjuntamente com Equipa de Acompanhamento
Ambiental (EAA), e assinalado na planta de condicionamentos, e deverá ser organizado nas
seguintes áreas:

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
 Deposição de resíduos: deverão ser colocados no estaleiro as tipologias de contentores
definidos no Plano de Gestão de Resíduos, devendo no mínimo existir contentores destinados a
resíduos sólidos urbanos e equiparados, a resíduos de obra não perigosos e a resíduos
perigosos;
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 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não
ocorra contaminação das áreas adjacentes;

 Parqueamento de viaturas e equipamentos;
 Deposição de materiais de construção.
20. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.
21. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão
drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
22. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local
do Projecto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos.
23. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
eléctrica do estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão
estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
24. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
25. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes
áreas:

 Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.
 Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos
acessos a construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos,
a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela
vala.

 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da
área a ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de materiais
e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito.

 Locais de depósitos de terras.
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 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não
podem ser armazenados no estaleiro.
26. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso
se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Caso se justifique a existência de
ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.
27. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
28. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as
ocorrências, a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 5
dias de antecedência, sobre a previsão das acções relacionadas com todas as movimentações de
terra, a fim de preparar o seu acompanhamento.
DESMATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
29. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projecto, ainda que possam ser
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
30. Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto em situação em que se
verifique inevitável e desde que previamente justificadas e aprovadas pela Equipa de
Acompanhamento Ambiental de Obra.
31. Em situações de inevitabilidade de corte ou abate de espécies arbóreas, as mesmas devem ser
marcadas com tinta e só poderão ser abatidas mediante registo e autorização do responsável pelo
Acompanhamento Ambiental da Obra.
32. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a
regime de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor.
Adicionalmente deverão ser implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e
arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afectadas.
33. Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
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34. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar
os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas acções de recuperação.
35. Caso se releve necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e
ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.
GESTÃO DE M ATERIAIS, RESÍDUOS E EFLUENTES
36. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projecto.
37. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua
origem, para que as mesmas não afectem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
38. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projecto. Exceptua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
39. Caso seja utilizada uma britadeira, esta deverá britar exclusivamente pedra proveniente da obra e
resultante da implementação do Projecto, sendo proibida a britagem de pedra não proveniente da
obra e/ou que não tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deverá sair em caso
algum do acesso, mantendo-se e operando em permanência sempre dentro das zonas
intervencionadas. Caso o material obtido não seja imediatamente utilizado, deverá ser depositado e
acondicionado em local adequado para o efeito, a definir pela equipa de Fiscalização Ambiental. A
envolvente da britadeira deverá estar protegida quando se localizar próximo de áreas consideradas
sensíveis, de modo a minimizar os impactes decorrentes da disseminação de poeiras resultantes da
sua utilização. A britadeira deverá estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos
trabalhos em que seja necessária.
40. Antes do início da obra deverá ser apresentado, ao promotor do Projecto, um Plano de Gestão de
Resíduos (PGR) elaborado de acordo com as especificações presentes no PGR e nas
especificações que integrarão as Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargo, ambos
incluídos no contrato da empreitada do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Após a
aprovação do PGR, pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra, este deverá ser
implementado.
41. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção das zonas de depósito
deve excluir as seguintes áreas: domínio hídrico, zonas inundáveis, zonas de protecção de águas
subterrâneas (áreas de elevada infiltração), perímetros de protecção de captações, Reserva
Agrícola Nacional (RAN) ou de Reserva Ecológica Nacional (REN), outras áreas com estatuto de
protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza, outras áreas onde possam ser
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afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras,
locais sensíveis do ponto de vista geotécnico e locais sensíveis do ponto de vista paisagístico, e
deverá ser previamente aprovada pela Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra.
42. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas
43. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o
seu conteúdo.
44. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para bacias de
retenção criadas dentro das plataformas de montagem dos aerogeradores. A capacidade das bacias
de lavagem de betoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Depois de
seco o material resultante dessas bacias será triturado e utilizado como material de enchimento no
aterro dos maciços dos aerogeradores.
45. O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
ACESSOS, PLATAFORMAS E FUNDAÇÕES
46. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
47. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto deverá ser o
mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida.
48. Os veículos afectos à obra deverão circular com médios ligados.
49. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projecto não fiquem obstruídos
ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização.
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ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

O PRESTADOR DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA FICARÁ OBRIGADO AO
CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO:

NOTA PRÉVIA: Este documento conjuntamente com a Planta de Condicionamentos forma o conjunto de
documentos que irão integrar o caderno de encargos do prestador de serviços de operação e manutenção
onde são impostas as condicionantes ambientais de execução durante a fase de operação e manutenção
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
1. Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos;
2. Todos os trabalhos de manutenção são interditos no período compreendido entre 1 hora antes do
pôr-do-sol e 1 hora após o nascer do sol, inclusive;
3. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter no parque eólico (sensibilização ambiental);
4. Sempre que ocorram acções de manutenção que seja necessário reutilizar as plataformas de
montagem dos aerogeradores, a camada de terra vegetal aplicada na superfície da plataforma
deverá ser cuidadosamente removida e depositada nos limites da plataforma, de modo a poder ser
posteriormente utilizada na recuperação da mesma após a conclusão dos trabalhos;
5. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer dos trabalhos de manutenção, estes deverão
ser devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo;
6. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, caso se
localizem a menos de 50 metros da plataforma de montagem do aerogerador, antes do início dos
trabalhos de manutenção;
7. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto deverá ser o
mais curto possível, ser efectuado a velocidade reduzidas, com os faróis médios ligados e
programado para uma hora em que o incómodo para as populações seja o menor possível;
8. Sempre que ocorram trabalhos em áreas que não tenham sido intervencionadas na fase de
construção, que obriguem a revolvimento do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afecto,
deverá efectuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos;
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9. Proceder de forma a que o dispositivo de limitação da acessibilidade ao local do Projecto funcione
adequadamente;
10. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do Projecto para que o
sistema de sinalização funcione nas devidas condições;
11. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação
de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos;
12. 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;
13. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos
aerogeradores.

15050_CTAFO_PE_REC_03_0.doc
6

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

RECAPE – ANEXO 4: PLANO DE
ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
DAS OBRAS

15050_SEP_PE_REC_01_0.doc

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA ESPIGA, S.A.

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO
DO

SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

DEZEMBRO 2014

MEMÓRIA DESCRITIVA

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
1

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA ESPIGA, S.A.

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE
EXECUÇÃO
DO
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

0
Emissão
/ Revisão

Emissão do documento.
Descrição

AJG

15 / 12 / 2014

Editado

Data

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
2

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA ESPIGA, S.A.
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE
EXECUÇÃO
DO
SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

ÍNDICE DE TEXTO
1.

NOTA PRÉVIA ............................................................................................................................ 1

2.

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 1

3.

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO ...................................................................................... 2

3.1.

Infra-estruturas previstas .................................................................................................. 2

3.2.

Programação das obras ................................................................................................... 2

4. ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVAS
RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 4
4.1.

Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra ..................... 9

4.2.

Conteúdo e periodicidade dos relatórios a elaborar ...................................................... 10

5.

IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA ........................ 11

6.

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO ........................................................................................... 16

6.1.

ENQUADRAMENTO ...................................................................................................... 16

6.2.

ÂMBITO E ACÇÕES A IMPLEMENTAR ....................................................................... 16

6.3.
ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E RESPECTIVAS
RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 18
6.4.
7.

PERIODICIDADE E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS A ELABORAR ........................ 19

PLANTA DE CONDICIONAMENTOS ...................................................................................... 23

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
i

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO 1 – CRONOGRAMA DE TRABALHOS A EXECUTAR NO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE
ARGA ................................................................................................................................... 3
QUADRO 2 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE ÍNDOLE AMBIENTAL E RESPECTIVO FASEAMENTO................. 12
QUADRO 3 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE ÍNDOLE PATRIMONIAL E RESPECTIVO FASEAMENTO. ............ 15

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
ii

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

1. NOTA PRÉVIA
Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano
de Gestão de Resíduos, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de
Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da
Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra.

2. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) de
construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, cuja implementação é da
responsabilidade do Dono da Obra, a empresa, Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A..
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o
cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a
fase de construção.
Por seu lado, o Dono da Obra integrará o PAAO no caderno de encargos da Empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, além de um documento designado como “Cláusulas
Técnicas Ambientais”. Este documento inclui as medidas de minimização para a fase de construção,
bem como a Planta de Condicionamentos que abrange a área de implantação do Projecto de
Sobreequipamento, que comprometem o Empreiteiro a implementar.
Assim, o Acompanhamento Ambiental da Obra irá consistir num serviço de assistência técnica
ambiental, dirigido fundamentalmente para a fiscalização da aplicação, por parte do Empreiteiro, das
medidas de minimização durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange também o
acompanhamento arqueológico.
O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de Acompanhamento
Ambiental da Obra e quais as suas responsabilidades, estabelece os procedimentos que a Equipa de
Acompanhamento Ambiental terá de realizar, de forma a concretizar os seguintes objectivos
principais:

-

Verificação do cumprimento, por parte do Empreiteiro, das medidas de minimização da
fase de construção constantes na DIA;

-

Correcção de inconformidades detectadas no decorrer da obra;
Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor;
Adaptação de medidas de minimização e/ou implementação de outras medidas mais
ajustadas a situações concretas ou imprevistas durante o decorrer da obra.
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3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO

3.1. Infra-estruturas previstas
O Projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga localiza-se no Norte de Portugal, em
território do distrito de Viana do Castelo, Caminha (União das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São
João)) e de Viana do Castelo (Freguesia de Montaria). Compreende a, instalação de 2 aerogeradores,
com potência unitária de 3000 kW.
Os aerogeradores do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga encontram-se localizados em
zonas fundamentalmente planas ou pouco declivosas de cumeada.
A implantação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga implica a instalação/execução dos
seguintes elementos:

-

2 aerogeradores e respectivas plataformas de montagem;

-

a reabilitação/alargamento e correcção de traçado do caminho florestal existente.

rede eléctrica instalada em vala que liga os aerogeradores à subestação (existente) do
Parque Eólico de Arga; e

Previamente à execução das obras será efectuada uma visita para reconhecimento do Projecto no
terreno que contará com a participação do Dono da Obra, do Empreiteiro e da Equipa de
Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento arqueológico). Nesta visita participam
também a Equipa de Fiscalização das Obras, bem como a Equipa responsável pela Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho.

3.2. Programação das obras
Para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa ter uma noção do desenvolvimento das obras a
executar, apresenta-se em seguida o cronograma dos trabalhos previstos executar durante a
construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, chamando-se, no entanto, a atenção
para o facto de ser um cronograma meramente indicativo.
Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos, será
entregue cronograma actualizado.
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Quadro 1 – Cronograma de Trabalhos a executar no Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga
PROGRAMA DE TRABALHOS - SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
TAREFAS

Duração
(dias)

2015
Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2016
Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Aerogeradores 13 e 14
Projectos de Execução e estaleiro

60 dias

Reabilitação/alargamento e correcção do traçado do acesso aos
aerogeradores e elementos de drenagem

135 dias

Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores

45 dias

Abertura de caboucos e betonagem das fundações dos aerogeradores

45 dias

Abertura das valas e instalação dos cabos de ptência e comando

60 dias

Montagem dos aerogeradores

60 dias

Comissionamento e serviço experimental dos aerogeradores

60 dias

Recuperação paisagística e ambiental

45 dias
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4. ENTIDADES INTERVENIENTES NO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E RESPECTIVAS
RESPONSABILIDADES
São intervenientes no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra as seguintes entidades:

-

Dono da obra;

-

Empreiteiro; e

-

Equipa de Acompanhamento Ambiental.

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima
referidas.
Dono da Obra
O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do
Acompanhamento Ambiental da Obra, nomeadamente:


Garantir o cumprimento da DIA;



Fornecer o PAAO às demais entidades intervenientes no Acompanhamento Ambiental da
Obra;



Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA);



Acompanhar a implementação do PAAO;



Estar presente sempre que necessário, nas reuniões periódicas de Acompanhamento
Ambiental da Obra;



Comunicar à Comissão de Avaliação a adopção de medidas de minimização não
previstas, ou a alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham a ser
consideradas necessárias no decorrer da Empreitada, bem como as eventuais alterações
ao Projecto que venham a ser consideradas;



Assegurar a informação, aos restantes intervenientes na Obra, de eventuais
comunicações de entidades externas (ex.: entidades oficiais) que possam ter implicações
no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra;



Remeter à Comissão de Avaliação os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra
(RAAO) com a periodicidade definida no PAAO.
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Empreiteiro
Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os sub-contratados
que possam intervir na obra:


Garantir os recursos necessários para uma adequada Gestão Ambiental da Obra;



Manter o Dono da Obra e a EAA informados quanto à calendarização e evolução da obra;



Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente,
aplicável à Empreitada;



Implementar um Programa de Gestão de Resíduos (PGR) que cumpra pelo menos o
previsto no PGR integrado no caderno de encargos, assegurando que o processo de
recolha/transporte/destino final dos resíduos é efectuado por uma empresa devidamente
acreditada e cumpre o estipulado na legislação em vigor;



Designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela gestão dos resíduos
segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a
operadores licenciados. É ainda responsável pela formação e sensibilização dos seus
colaboradores afectos à obra em assuntos relacionados com o PGR;



Implementar as medidas de minimização previstas na DIA, e no PAAO, aplicáveis à sua
actividade, reunidas nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos da
Empreitada;



Implementar medidas correctivas que venham a ser recomendadas pela EAA e
aprovadas pelo Dono da Obra e/ou Comissão de Avaliação;



Desenvolver acções de sensibilização ambiental para todos os colaboradores;



Reportar à EAA e ao Dono da Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe venham
a ser dirigidas;



Assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental da Obra é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais subempreiteiros;



Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser
sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na DIA e no
PAAO, ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas no decorrer da
obra;
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Assegurar, principalmente durante o período da noite e ao fim-de-semana, após
finalização dos trabalhos, o encerramento das cancelas de acesso à obra, de forma a não
permitir a circulação de veículos não afectos à obra;



Estar presente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento Ambiental
da Obra.



Com acompanhamento e orientação do técnico de acompanhamento arqueológico da
Equipa de Acompanhamento Ambiental, delimitar os achados arqueológicos constantes
da Planta de Condicionamentos que se situem a menos de 50 m do local de implantação
do Projecto de Sobreequipamento.

Equipa de Acompanhamento Ambiental (incluindo acompanhamento Arqueológico)
A Equipa de Acompanhamento Ambiental incluirá, pelo menos, um técnico de acompanhamento
ambiental, e um técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela
Direcção-Geral do Património Cultural.
Sempre que se revele necessário, a Equipa de Acompanhamento Ambiental será reforçada por
técnicos especialistas de variadas áreas, e em particular, um biólogo ou engenheiro biofísico.
O técnico de acompanhamento ambiental da obra é responsável por:


Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO,
que incluirá a verificação da implementação adequada das medidas de minimização
constantes nas Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos e descritas nos
Quadro 2 e Quadro 3;



Aprovar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) apresentado pelas entidades executantes
da Obra de construção;



Verificar o cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos e do Plano de Recuperação
das Áreas Intervencionadas (PRAI);



Assegurar a existência na obra de um Dossier de Ambiente da Obra, que incluirá a DIA, o
PAAO, incluindo a planta de condicionamentos, as Cláusulas Técnicas Ambientais do
caderno de encargos, o PGR e o PRAI, a que o Empreiteiro se encontra obrigado. Este
Dossier ficará acessível a todos os intervenientes. Assegurar que os relatórios relativos
às visitas de fiscalização efectuadas, os relatórios a apresentar à Agência Portuguesa do
Ambiente, bem como outros documentos relevantes relacionados com a acção de
acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a todos os intervenientes;



Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação
das medidas de minimização;
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Identificar a necessidade de definição e implementação de outras medidas de
minimização, para assegurar a resolução de situações concretas e/ou imprevistas que
podem surgir no decorrer da obra;



Assegurar o cumprimento da legislação ambiental em vigor aplicável;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado;



Inventariar as espécies arbóreas que eventualmente venham a ser abatidas;



Identificar e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das
medidas de minimização preconizadas no PAAO;



Efectuar visitas à obra, cuja periodicidade está definida no presente PAAO, mas que
poderá ser ajustada em função do desenvolvimento da obra;



Proceder, em cada visita efectuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações
Ambientais – identificação de situações que constituam Não Conformidades com a
legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda não
constituam Não Conformidades mas carecem da tomada de medidas de minimização
adicionais com vista à sua correcção/melhoria;



Elaborar três relatórios para entrega à Agência Portuguesa do Ambiente, tendo em
consideração as directrizes esplanadas no “Guia para a Avaliação Ambiental – Energia
Eólica da APA”: o primeiro relatório será entregue 15 dias após a primeira visita ao local
do Projecto, a realizar pela EEA, Dono de Obra, projectista e Empreiteiro, após o Projecto
ter sido devidamente piquetado, e incluirá a informação necessária para que a Autoridade
de AIA possa ter noção dos eventuais ajustes que o Projecto venha a sofrer e do
desempenho de toda a equipa afecta à obra; o segundo relatório será entregue
sensivelmente a meio do período de construção e incluirá toda a informação necessária a
um bom entendimento da evolução dos trabalhos e do modo como as medidas de
minimização foram cumpridas; o terceiro e último relatório, será entregue no final da obra
e incluíra, para além do tipo de informação prevista nos anteriores relatórios, o resultado
final das medidas relativas à integração paisagística;



Comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que
respeita às medidas de minimização preconizadas no mesmo.

O técnico responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra tem a responsabilidade de:


Obter da Direcção-Geral do Património Cultural a autorização para a realização dos
trabalhos, no âmbito da legislação em vigor;
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Elaborar um inventário das ocorrências patrimoniais existentes na área do Projecto para
fornecer ao empreiteiro;



Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de implantação dos elementos
de Projecto (aerogeradores, acesso a reabilitar e vala de cabos) incluindo ainda áreas de
estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de
visibilidade deficiente ou não prospectadas anteriormente, após desmatação e antes do
avanço das operações de decapagem e escavação;



Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho
topográfico final do Projecto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas,
implementando medidas de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos;



Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de acessos e desmatação. O
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de
todas as frentes. O início de qualquer trabalho deverá ser comunicado, atempadamente,
à equipa de arqueologia;



Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico
poderão determinar a adopção de medidas de minimização complementares (registo
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão
apresentadas à Direcção Geral do Património Cultural, que, após a sua aprovação, serão
implementadas;



Caso venham a ser encontrados novos vestígios arqueológicos na frente de obra, os
trabalhos serão de imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de
imediato a situação à Direcção Geral do Património Cultural, propondo as soluções que
considerar mais convenientes com o objectivo de minimizar os impactes;



As acções previstas deverão incluir a verificação da sinalização e balizagem prevista ser
implementada pelo Empreiteiro (delimitação de todas as ocorrências identificadas no
âmbito do Estudo de Impacte Ambiental localizadas a menos de 50 metros da frente de
obra);



No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio
patrimonial durante a construção, deverá, antes do local sofrer qualquer intervenção,
fazer o registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afectar
directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de
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registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no caso de sítios
arqueológicos, através da sua escavação integral;


Efectuar o registo das ocorrências n.º 4 (tapada), n.º 9 (muro) e 10 (tapada) e verificação
da sinalização destas ocorrências por parte do empreiteiro;



Verificar a implementação adequada das medidas de minimização constantes nas
Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargos relativas ao património, através
das acções descritas no Quadro 3;



Deverá informar o empreiteiro, no caso da identificação de vias antigas durante a
construção, de que o seu atravessamento ou sobreposição deverá fazer-se em aterro,
utilizando, para tal, uma tela de geotêxtil. Deverá ainda verificar se o empreiteiro
procedeu de acordo com o indicado. Antes do local sofrer qualquer intervenção, deverá
fazer o registo documental da via;



Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências arqueológicas
que, eventualmente, forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da
obra, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual, ou efectuar o
seu registo, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. Os achados móveis
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património
cultural;



Comparecer nas reuniões de obra para as quais seja convocado; e



Elaborar dois relatórios, sendo que o primeiro relatório será entregue sensivelmente a
meio do período de construção e o segundo relatório, será entregue no final da
construção à Direcção Geral do Património Cultural. O 1.º relatório incluirá uma breve
descrição e caracterização da obra em curso, bem como, uma síntese de todos os
trabalhos arqueológicos realizados pela equipa naquele período.

4.1. Calendarização do Acompanhamento Ambiental e Arqueológico da Obra
O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra com a seguinte periodicidade:

-

Quinzenalmente: durante as fases com intervenções de maior vulto, nomeadamente na fase
inicial da obra que envolve os principais trabalhos de construção civil; e

-

Mensalmente: durante as restantes fases.

A Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. disporá de uma Equipa de Fiscalização das Obras, a qual
estará em obra quase continuamente. Essa equipa colaborará com a EAA, no sentido da fiscalização
do cumprimento dos condicionamentos e medidas ambientais.
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A periodicidade definida poderá vir a ser ajustada conforme se revele necessário durante o
desenvolvimento da obra, havendo sempre a possibilidade de se realizarem visitas extraordinárias
para resolução de situações pontuais.
O técnico de acompanhamento arqueológico permanecerá em obra sempre que as actividades que
estejam a decorrer envolvam movimento de terras, nomeadamente:

-

desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação e regularização do
terreno nos locais de incidência da obra (caminho, área de estaleiro, zona de implantação
dos aerogeradores e respectivas plataformas, zonas de armazenamento temporário de
materiais e inertes); e

-

escavações no solo relacionadas com a abertura das fundações dos aerogeradores, das
valas de cabos e reabilitação/alargamento e correcção de traçado do caminho florestal
existente.

4.2. Conteúdo e periodicidade dos relatórios a elaborar
Os relatórios de acompanhamento ambiental relativos a cada visita abordarão os seguintes aspectos:

-

Evolução dos trabalhos de construção;

-

Conformidades e não conformidades detectadas durante a inspecção efectuada na obra;

-

Ocorrências de acidentes ambientais e medidas correctivas adoptadas;

-

Dificuldades manifestadas pelo Empreiteiro que, eventualmente, possam ter conduzido a
alterações de não conformidade;

-

Aspectos a melhorar pelo Empreiteiro;

-

Medidas e procedimentos não previstos, mas que eventualmente possam vir a revelar-se
necessárias;

-

Recomendações e sugestões para assegurar a melhoria contínua do desempenho
ambiental do Empreiteiro; e

-

Reclamações de entidades oficiais, associações ou particulares.

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação
adicional relevante não especificada.
Atendendo à dimensão da obra em causa, e consequentemente ao reduzido período de
desenvolvimento dos trabalhos de construção, serão elaborados três relatórios de acompanhamento
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ambiental. O 1.º relatório será entregue no início da fase de construção, o 2.º relatório no final da fase
de maior intervenção e o outro no final da obra, após ser feita a vistoria geral de verificação da
adequada implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Estes relatórios têm
como objectivo transmitir à Agência Portuguesa do Ambiente o modo como decorreram os trabalhos
de construção do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
A documentação específica relativa ao acompanhamento arqueológico será incluída em dois
relatórios, nomeadamente no 2.º relatório de acompanhamento ambiental e no relatório final da obra.
Essa documentação incluirá o registo das ocorrências situadas nas proximidades da frente de obra e
de ocorrências que entretanto sejam encontradas no decurso das obras. Quando terminarem as fases
da obra que necessitam de acompanhamento arqueológico será elaborado um relatório global, que
integrará toda a informação constante nos vários relatórios de progresso elaborados mensalmente, o
qual será entregue na Direcção Geral do Património Cultural. O relatório final conterá uma memória
descritiva e o registo fotográfico de todos os elementos referidos, e sempre que se considere
necessário, será complementado com peças desenhadas com a inserção cartográfica das
ocorrências.

5. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA
Apresenta-se no quadro seguinte o conjunto de medidas de minimização impostas na DIA, e descritas
no RECAPE, relativamente à fase de construção, e que foram transpostas para as Cláusulas Técnicas
Ambientais do caderno de encargos da Empreitada, e cuja implementação é da responsabilidade do
Empreiteiro.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento.
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1.
2.

3.
 Medidas
Especificas do
Projecto

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

 Planeamento dos
Trabalhos,
Estaleiro e áreas
a intervencionar

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
Antes do início da construção deverão ser vedadas com fita sinalizadora as áreas onde se localizam os
habitats prioritários 4020* e habitat 7140 e as populações das espécies Gentiana pneumonanthe, Sphagnum
sp e Narcissus bulbocodium, que se localizem a menos de 50 m das frentes da obra de construção, de modo
a evitar-se a sua afectação.
Em fase de piquetagem de obra, será efectuada a micro localização da vala de cabos e dos novos troços do
acesso a reabilitar, e serão feitos os ajustes necessários para garantir a menor afectação possível do terreno
natural e dos afloramentos rochosos existentes na sua envolvente.
Nos três troços novos de acesso, no acesso a reabilitar, e nas plataformas de montagem não deverão ser
utilizados materiais impermeabilizantes.
Implementar medidas adequadas de retenção de sedimentos, para evitar o seu arrastamento para as linhas,
nascentes e captações de água existentes, principalmente aquando da beneficiação/abertura de acessos em
zonas mais declivosas.
As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em outras desde
que devidamente justificado.
Proceder à colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular Aeronáutica
10/03, de 6 de Maio.
Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos.
Salvaguardar as linhas de água, nascentes e captações de água, e respectivas faixas de protecção,
existentes, garantindo a manutenção da qualidade da água e não colocando em causa o abastecimento de
água às populações. Caso venham a ser afectadas captações de água deverão ser repostas as condições
iniciais, quer em termos quantitativos quer qualitativos, implementando, se necessário, medidas de
compensação acordadas com os proprietários.
Não perturbar o funcionamento do posto de vigia, nomeadamente garantir a passagem de veículos dos
vigilantes.
Suspender a utilização do trilho pedestre, para segurança dos visitantes, e repor as condições do mesmo
após a conclusão da obra.
Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
Todos os trabalhos de construção são interditos no período compreendido entre 1 de Abril e 31 de Agosto,
por forma à salvaguarda da época de reprodução do lobo
Os trabalhos de movimentação e funcionamento de maquinaria deverão realizar-se apenas durante o dia,
assegurando que desde o pôr-do-sol até 1 hora após o nascer – período de maior actividade do lobo e da
maioria dos mamíferos – não se verifiquem ruídos de maquinaria.
Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a minimizar o
período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso
contrário, deverão adoptar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras,
com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra
Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária.
O estaleiro deverá localizar-se no local escolhido conjuntamente com Equipa de Acompanhamento Ambiental
(EAA), e assinalado na planta de condicionamentos, e deverá ser organizado nas seguintes áreas:
 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);
 Deposição de resíduos: deverão ser colocados no estaleiro as tipologias de contentores definidos no
Plano de Gestão de Resíduos, devendo no mínimo existir contentores destinados a resíduos sólidos
urbanos e equiparados, a resíduos de obra não perigosos e a resíduos perigosos;
 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser
impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de derrame acidental, não ocorra
contaminação das áreas adjacentes;
 Parqueamento de viaturas e equipamentos;
 Deposição de materiais de construção.
A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.
O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão
as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para uma fossa
séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra.
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Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento (continuação).
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
22. Não deverão ser efectuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do
Projecto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos
solos.
23. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia eléctrica do
estaleiro, nas acções de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar devidamente
acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
24. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados sistemas
de aspersão nas áreas de circulação.

Planeamento
dos Trabalhos,
Estaleiro
e
áreas
a
intervencionar

25. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes áreas:
 Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão.
 Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a
construir. Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar será
de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a intervencionar pela vala.
 Aerogeradores e plataformas: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a
ocupar pelas fundações e plataformas. As acções construtivas, a deposição de materiais e a circulação de
pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito.
 Locais de depósitos de terras.
 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem ser
armazenados no estaleiro.
26. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que
vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem
a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. Caso se justifique a existência de ocorrências patrimoniais
a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.
27. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, deverão ser restabelecidos o
mais brevemente possível.
28. De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as ocorrências,
a Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 5 dias de antecedência,
sobre a previsão das acções relacionadas com todas as movimentações de terra, a fim de preparar o seu
acompanhamento.
29. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias.
As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projecto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de
apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
30. Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas e arbustivas, excepto em situação em que se verifique
inevitável e desde que previamente justificadas e aprovadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental de
Obra.

 Desmatação e
Movimentação de
Terras

31. Em situações de inevitabilidade de corte ou abate de espécies arbóreas, as mesmas devem ser marcadas
com tinta e só poderão ser abatidas mediante registo e autorização do responsável pelo Acompanhamento
Ambiental da Obra.
32. Caso se perspective que venha a ocorrer a afectação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime
de protecção, dever-se-á respeitar o exposto na respectiva legislação em vigor. Adicionalmente deverão ser
implementadas medidas de protecção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afectadas
33. Durante as acções de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas.
34. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2
metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em
zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas acções de recuperação.
35. Caso se releve necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de
microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
13

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

Quadro 2 – Medidas de Minimização de índole Ambiental e respectivo faseamento (continuação).
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
36. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projecto.
37. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua origem,
para que as mesmas não afectem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
38. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projecto. Exceptua-se o material sobrante
das escavações necessárias à execução da obra.
39. Caso seja utilizada uma britadeira, esta deverá britar exclusivamente pedra proveniente da obra e resultante
da implementação do Projecto, sendo proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não
tenha como fim o próprio uso em obra. A britadeira não deverá sair em caso algum do acesso, mantendo-se e
operando em permanência sempre dentro das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não seja
imediatamente utilizado, deverá ser depositado e acondicionado em local adequado para o efeito, a definir
pela equipa de Fiscalização Ambiental. A envolvente da britadeira deverá estar protegida quando se localizar
próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes decorrentes da disseminação de
poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deverá estar em permanência na obra desde o início até ao
fim dos trabalhos em que seja necessária.

 Gestão de
Materiais,
Resíduos e
Efluentes

40. Antes do início da obra deverá ser apresentado, ao promotor do Projecto, um Plano de Gestão de Resíduos
(PGR) elaborado de acordo com as especificações presentes no PGR e nas especificações que integrarão as
Cláusulas Técnicas Ambientais do caderno de encargo, ambos incluídos no contrato da empreitada do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. Após a aprovação do PGR, pela Equipa de Acompanhamento
Ambiental da Obra, este deverá ser implementado.
41. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção das zonas de depósito deve excluir
as seguintes áreas: domínio hídrico, zonas inundáveis, zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de
elevada infiltração), perímetros de protecção de captações, Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou de Reserva
Ecológica Nacional (REN), outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza, outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras, locais sensíveis do ponto de vista geotécnico e locais
sensíveis do ponto de vista paisagístico, e deverá ser previamente aprovada pela Equipa de
Acompanhamento Ambiental da Obra.
42. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas.
43. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes
estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os
recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.
44. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para bacias de retenção
criadas dentro das plataformas de montagem dos aerogeradores. A capacidade das bacias de lavagem de
betoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Depois de seco o material resultante
dessas bacias será triturado e utilizado como material de enchimento no aterro dos maciços dos
aerogeradores.
45. O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em viatura
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
46. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.

 Acessos,
Plataformas e
Fundações

47. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo o incómodo para as
populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajecto deverá ser o mais curto possível
e ser efectuado a velocidade reduzida.
48. Os veículos afectos à obra deverão circular com médios ligados.
49. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projecto não fiquem obstruídos ou em
más condições, possibilitando a sua normal utilização.
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Quadro 3 – Medidas de Minimização de índole Patrimonial e respectivo faseamento.
FASEAMENTO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1.

2.

3.

4.
 Planeamento

5.

dos Trabalhos,
Estaleiro e áreas
a intervencionar

6.

7.

8.

9.

No caso da identificação da inevitabilidade de destruição total ou parcial de um sítio patrimonial durante a
construção, o arqueólogo, responsável pelo Acompanhamento Arqueológico da Obra, deverá antes do local
sofrer qualquer intervenção, fazer o registo arqueológico, da totalidade dos vestígios e contextos a afectar
directamente pela obra. No caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e de elaboração de memória descritiva, e, no caso de sítios arqueológicos, através da sua
escavação integral.
Efectuar a prospecção arqueológica sistemática dos locais de implantação dos elementos de Projecto
(aerogeradores, acesso a reabilitar e vala de cabos) incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários
e empréstimos de inertes, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospectadas
anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação.
Deverá informar o empreiteiro, no caso da identificação de vias antigas durante a construção, de que o seu
atravessamento ou sobreposição deverá fazer-se em aterro, utilizando, para tal, uma tela de geotêxtil. Deverá
ainda verificar se o empreiteiro procedeu de acordo com o indicado. Antes do local sofrer qualquer
intervenção, deverá fazer o registo documental da via.
Efectuar o registo das ocorrências n.º 4 (tapada), n.º 9 (muro) e 10 (tapada) e verificação da sinalização destas
ocorrências por parte do empreiteiro.
Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que vierem
a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso se localizem a menos
de 50 metros das áreas a intervencionar. Caso se justifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos
de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.
De modo a permitir um adequado acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as ocorrências, a
Equipa de Acompanhamento Arqueológico deverá ser informada, com pelo menos 5 dias de antecedência,
sobre a previsão das acções relacionadas com todas as movimentações de terra, a fim de preparar o seu
acompanhamento.
Assegurar a conservação (mesmo que de forma passiva) das ocorrências arqueológicas que, eventualmente,
forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação actual, ou efectuar o seu registo, mediante representação gráfica, fotográfica e textual.
Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património
cultural.
Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão determinar a
adopção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direcção Geral do Património Cultural, que, após
a sua aprovação, serão implementadas.
Caso venham a ser encontrados novos vestígios arqueológicos na frente de obra, os trabalhos serão de
imediato suspensos, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato a situação à Direcção Geral do
Património Cultural, propondo as soluções que considerar mais convenientes com o objectivo de minimizar os
impactes.

15050_PAAO_PE_REC_04_0.doc
15

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO
DE EXECUÇÃO DO SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO
DE ARGA

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA

6. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

6.1. ENQUADRAMENTO
O presente capítulo constitui o Processo de Comunicação e Tratamento de Reclamações/Informações
(PCRI) do Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, cuja implementação é da
responsabilidade do Dono da Obra, a empresa, Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A..
Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de divulgar informação
relevante sobre o Projecto e recolha e tratamento de todas as reclamações ou pedidos de informação
dirigidas por entidades oficiais, associações ou pela população em geral.
Para o efeito, o Dono da Obra irá criar um circuito de recolha e análise de eventuais reclamações e/ou
pedidos de informação, designado por Canal de Comunicação, a implementar nas fases de construção e
exploração do Projecto.

6.2. ÂMBITO E ACÇÕES A IMPLEMENTAR
O PCRI consiste num serviço de assistência à população em geral, dirigido fundamentalmente para a
divulgação de informação relevante sobre o Projecto e recolha e análise de reclamações decorrentes da
construção e exploração do Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. O serviço de
assistência incluirá, ainda, a elaboração de relatórios onde se descreve a análise efectuada às
reclamações recolhidas, e as respectivas acções que foram tomadas sempre que se justifique, bem como
as respostas a eventuais pedidos de informação relativos ao Projecto. Para o efeito está previsto que seja
implementado um Canal de Comunicação que permita o contacto fácil e directo da população em geral e
os responsáveis pela instalação e exploração do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
O PCRI, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo e quais as suas
responsabilidades, estabelece os procedimentos que os responsáveis terão de realizar, de forma a
concretizar os seguintes objectivos principais:


Divulgação de informação relevante sobre o Projecto;



Recolha e análise de reclamações que tenham sido apresentadas;



Definições das acções conducentes à correcção dos factores que originaram as reclamações,
caso as mesmas sejam pertinentes e justificáveis;



Recolha e análise de pedidos de informação que tenham sido solicitados;
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Compilação da informação necessária no sentido de fornecer as respostas aos pedidos de
informação solicitados; e



Elaboração de relatórios periódicos com indicação do modo como as acções previstas
implementar foram executadas, bem como a posterior avaliação da sua eficácia, e ainda a
justificação da não consideração das reclamações que não se revelem pertinentes.

O Canal de Comunicação será implementado previamente ao início das obras e irá manter-se durante a
vida útil do Projecto. Para o efeito será efectuada a divulgação de informação relevante sobre o Projecto e
da existência do Canal de Comunicação nos seguintes locais dos concelhos e freguesias onde se insere o
Projecto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga:
-

Caminha - Câmara Municipal de Caminha; e

-

Junta da União das Freguesias Arga (Baixo, Cima e São João.

Nestes locais e durante o período de construção será disponibilizado o Sumário Executivo do RECAPE
que contém a informação das principais características do Projecto, bem como das medidas de
minimização e das monitorizações a aplicar.
Na fase de exploração do projecto o Promotor compromete-se a disponibilizar a informação relativa ao
Sobreequipamento através das seguintes medidas:
-

actualização dos painéis interpretativos que actualmente existem para os Parques Eólicos deste
promotor em exploração, com a inclusão das características do Sobreequipamento;

-

actualização da página da Internet http://eevm.pt/ com informação relativa ao Sobreequipamento.

Serão ainda criadas condições para recepção de reclamações e recolha de pedidos de informação em
duas situações distintas, uma durante a fase de construção e outra na posterior fase de exploração,
variando entre si apenas na frequência de recolha de reclamações/pedidos de informação. Ou seja,
durante a fase de exploração serão disponibilizadas, nos locais acima indicados, Fichas de Reclamações e
Fichas de Pedidos de Informação que serão recolhidas semestralmente, enquanto que durante a fase
construção essas mesmas Fichas serão disponibilizadas também no estaleiro de obra, sendo recolhidas
com a periodicidade mensal. De salientar que, para além das referidas Fichas, será disponibilizado um
email e um n.º de telefone, que permitirão um acompanhamento e resposta em tempo real às questões
colocadas.
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6.3. ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E RESPECTIVAS
RESPONSABILIDADES
As entidades intervenientes no PCRI são as seguintes:


Dono da obra;



Empreiteiro; e



Câmara Municipal de Caminha e Junta da União das Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São
João).

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima
referidas.
Dono da Obra
O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível do PCRI,
nomeadamente:


Garantir o cumprimento da legislação em vigor;



Fornecer e apresentar o PCRI às restantes entidades intervenientes no processo;



Fazer a divulgação do PCRI na 1ª reunião de obra;



Distribuir Fichas de Reclamações e Fichas de Pedidos de Informação e assegurar que as
mesmas estarão sempre disponíveis na Câmara Municipal de Caminha e na Junta da União das
Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João);



Divulgar informação relevante sobre o Projecto junto da Câmara Municipal e da Junta de
Freguesia indicadas anteriormente;



Efectuar consultas periódicas aos locais onde podem ser distribuídas as Fichas de
Reclamações e as Fichas de Pedidos de Informação, de modo verificar a existência de
eventuais pedidos de reclamação e informação. Essas consultas deverão ser de acordo com a
seguinte periodicidade: em fase de obra – visitas mensais; em fase de exploração – visitas
semestrais;



Manter operacional o email e o n.º de telefone para recolha e relato de informações e
reclamações durante a fase de construção e exploração do Projecto;



Proceder, após cada visita, à análise das reclamações eventualmente apresentadas, fazendo o
seu registo numa base de dados. Em resultado da análise efectuada, na fase de obra, informar
o Empreiteiro a fim de serem corrigidas as situações, que sejam da sua responsabilidade, que
originaram as reclamações consideradas pertinentes;
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Analisar os pedidos de informação e providenciar as respectivas respostas para quem as
solicitou;



Durante a obra, fornecer informação do PCRI à Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA)
para eventual inclusão nos relatórios a enviar à APA.



Remeter anualmente às Câmara Municipal e Junta de Freguesia indicadas anteriormente, os
relatórios com descrição das soluções implementadas e esclarecimentos prestados.

Empreiteiro
As obrigações e responsabilidades do Empreiteiro, extensíveis a todos os sub-contratados que possam
intervir na fase de construção, são as seguintes:


Manter o Dono da Obra informado quanto às reclamações e pedidos de informação que venham
a ocorrer;



Reportar ao Dono da Obra eventuais reclamações ou pedidos de informação que lhe venham a
ser dirigidos fora do canal de comunicação implementado;



Implementar as medidas correctivas que venham a ser recomendadas e aprovadas pelo Dono
da Obra;



Dar conhecimento ao Dono de Obra de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a
ser sentidas na implementação das acções correctivas recomendadas no PCRI.

6.4. PERIODICIDADE E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS A ELABORAR
Os relatórios a elaborar no âmbito do PCRI serão anuais, durante a fase de exploração do Projecto e no
final da fase de construção será entregue um relatório. Os relatórios incluirão:


Uma base de dados com todas as reclamações e pedidos de informação recebidos, a qual irá
sendo actualizada ao longo do tempo;



A análise das reclamações recebidas durante o ano a que se refere o relatório, com indicação
na base de dados se a reclamação é pertinente ou não;



Tratamento efectuado às reclamações recebidas de acordo com o seguinte: se pertinente –
quais as acções implementadas ou previstas implementar para correcção do factor que originou
a reclamação; se não pertinente – indicação sobre a razão pela qual não se justifica a
implementação de medidas/acções correctivas;



Descrição das dificuldades existentes na aplicação de medidas/acções que se venham a revelar
necessárias para a correcção de eventuais factores, com justificação quando essas
medidas/acções não puderem ser aplicadas por questões técnico-económicas;
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Avaliação da eficácia das medidas/acções que tenham sido implementadas.

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique necessário incluir informação adicional
relevante não especificada.
Na fase de exploração, no caso de não existir qualquer reclamação ou pedido de informação durante um
ano, não será apresentado o relatório desse ano, informando-se no entanto a Agência Portuguesa do
Ambiente desse facto.
O 1.º Relatório, a ser entregue no final da fase de construção, irá conter a informação relativa aos postos
de trabalho criados, com indicação da freguesia e concelho de residência das pessoas recrutadas, e o
meio de transporte utilizado na deslocação casa-trabalho.
O relatório do PCRI referente à fase de construção será incluído no Relatório Final de Acompanhamento
Ambiental da Obra.
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
FICHA DE RECLAMAÇÃO

LOCAL DE RECEPÇÃO DA RECLAMAÇÃO:
Câmara Municipal de Caminha ……………………………………………………………………
Junta da União das Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) ..……………………….
Estaleiro da obra do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga …………………………………
IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE:
Nome:
Contacto telefónico:
Morada:
Residente na envolvente?

SIM

NÃO

DATA:
---------------/--------/-------TIPO DE RECLAMAÇÃO:

SUGESTÕES:
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
FICHA DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO

LOCAL DE RECEPÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO:
Câmara Municipal de Caminha ……………………………………………………………………
Junta da União das Freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João) ..……………………….
Estaleiro da obra do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga …………………………………
IDENTIFICAÇÃO DO RECLAMENTE:
Nome:
Contacto:
Morada:
Residente na envolvente?

SIM

NÃO

DATA:
---------------/--------/-------INFORMAÇÃO SOLICITADA:

SUGESTÕES:
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7. PLANTA DE CONDICIONAMENTOS
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1

NOTA PRÉVIA

Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra, o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionada e a Planta de
Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da
Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra.

2

INTRODUÇÃO

Este documento constitui as especificações técnicas a que deverá obedecer o Plano de Gestão de
Resíduos (PGR) a apresentar por cada uma das entidades executantes da obra de construção do projecto
de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga. São aqui identificados e classificados os resíduos
produzidos no âmbito das diferentes actividades a desenvolver para a instalação do projecto referido,
sendo igualmente descritos os objectivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos, bem como as
responsabilidades associadas e os meios envolvidos.
O PGR constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correcta prevenção e gestão dos
resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de
todos os requisitos legais aplicáveis.
O PGR é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às
realidades e circunstâncias do projecto na sua fase de construção. As alterações serão sempre registadas
e uma nova versão do plano será distribuída por todos os intervenientes.
O Empreiteiro deverá designar o Gestor de Resíduos que será o responsável pela implementação do PGR
ou seja, pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento
temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.

3

PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Na escolha de fornecedores, produtos e equipamentos a utilizar em obra, é importante considerar a
minimização na produção de resíduos. Para o efeito devem ser adoptados os seguintes critérios:
 Preferir fornecedores/materiais com embalagem de tara retornável, para que se possam devolver as
embalagens aos fornecedores;
 Reutilizar na própria obra, como material de aterro (aterro das fundações ou execução das
plataformas de montagem), o material inerte proveniente das acções de escavação que deverá ser
depositado na envolvente dos locais de onde foi removido;
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 O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado;
 Os materiais utilizados e não consumidos devem ser reutilizados dentro da própria obra ou em obras
exteriores, desde que devidamente licenciadas.
Estes materiais não chegam assim a ser classificados como resíduos, no entanto a sua produção e
encaminhamento devem ser registados, conforme se explica em capítulos seguintes.

4

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

4.1

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) SEGUNDO A LISTA
EUROPEIA DE RESÍDUOS

No Quadro 1 apresentam-se os resíduos que poderão eventualmente ser produzidos no âmbito das
actividades associadas à construção de parques eólicos. Note-se, no entanto, que, tal como se encontra
patente no referido quadro, nem todos os resíduos identificados virão a ser produzidos, uma vez que a
ocorrência de alguns deles só se verificará em caso de acidente ou em resultado de qualquer situação
inesperada. Assim, apresenta-se, também, no Quadro 1 a probabilidade de ocorrência de cada um dos
resíduos listados.

Quadro 1 - Identificação e classificação dos resíduos produzidos em obra e
probabilidade de ocorrência.
Probabilidade de
Ocorrência

Resíduo

Regular

Reduzida

13

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos

1302

Óleos de Motores, transmissões e lubrificação usados

130204
130205

Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação

130206

Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação (*)

130207

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação

15

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção não
anteriormente especificado

1501

Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

150101
150102

Embalagens de papel e cartão
Embalagens de plástico

150106

Mistura de embalagens

150110

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

1502

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção

150202

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
contaminado com óleos ou outras substâncias perigosas (*)

17

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados)

1701
170101

Betão, Tijolo, Ladrilhos, Telhas e Materiais Cerâmicos
Betão

170102

Tijolos

1702

Madeira, Vidro e Plástico

170201

Madeira

X

170202

Vidro

X

170203

Plástico

X

X
X

(*)

X

(*)

X

X
X
X
(*)

X

X

X
X
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Probabilidade de
Ocorrência

Resíduo

Regular

Reduzida

1704

Metais (incluindo ligas)

170401

Cobre, bronze e latão

170405
170407

Ferro e Aço
Mistura de metais

170409

Resíduos metálicos contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas

170411

Cabos eléctricos e outros cabos não contaminados com substâncias perigosas

1705

Solos (incluindo solos Escavados e Locais Contaminados, Rochas e Lamas de Dragagem

17503

Solos e rochas contaminados com óleos ou outras substâncias perigosas

1709

Outros Resíduos de Construção e Demolição

170903

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas
(incluindo mistura de resíduos) (*)

X

170904

Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos noutras
categorias

X

20

Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo as
fracções recolhidas

2001
200101

Fracções Recolhidas Selectivamente (excepto 1501)
Papel e cartão

200102

Vidro

2003

Resíduos urbanos ou equiparados

200301

Mistura de resíduos urbanos e equiparados

X

99

Resíduos vegetais das desmatações

X

X
X
X
(*)

X
X

(*)

X

X

(*) resíduos perigosos.

4.2

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS, CALENDARIZAÇÃO E FASEAMENTO DA OBRA

No Anexo III, apresenta-se a programação temporal dos trabalhos previstos para a fase de construção do
projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga.
O período de construção do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga terá a duração
aproximada de 7 meses, destinando-se o último, fundamentalmente, a ensaios dos equipamentos, bem
como à modelação final dos terrenos nos locais onde ocorreram movimentos de terras e à subsequente
recuperação paisagística. Nesta última etapa a produção de resíduos será reduzida.
Pode-se considerar que as intervenções mais significativas a nível do sítio apresentam uma duração de
cerca de 5 meses, tendo em atenção que o primeiro mês considerado, na fase de construção, se destina,
essencialmente às piquetagens no terreno, colocação de sinalizações e instalação do estaleiro.
É durante o período compreendido entre o segundo e o quarto mês da fase de construção que se espera
uma maior produção de resíduos, associada às actividades de movimentos de terras e de execução das
fundações dos aerogeradores, que por si só originam mais resíduos, e também à presença de maior
número de pessoas em obra.
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5

5.1

TAREFAS, MEIOS E RESPONSABILIDADES ASSOCIADOS À GESTÃO DOS
RESÍDUOS
TAREFAS E MEIOS

5.1.1 Deposições
No estaleiro do Empreiteiro devem estar instalados, pelo menos os recipientes para a deposição selectiva
dos seguintes resíduos:
Resíduo

Código LER

Papel e cartão
Embalagens
Vidro
Mistura de resíduos urbanos

200101
150106
200102
200301

Mistura de resíduos de construção e demolição não perigosos

170904

Outros resíduos de construção e demolição contendo substâncias perigosas (incluindo mistura
de resíduos) (*)
Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (*)

170903
130205

(*) resíduos perigosos.

Todos os recipientes devem estar sinalizados com a identificação do resíduo e o respectivo código LER.
Em casos eventuais em que se produzam resíduos de um determinado tipo em quantidades significativas,
ou cujas características não permita a sua mistura com outros resíduos, será estudada a necessidade de
colocar mais um contentor no estaleiro para o seu armazenamento.
Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições
adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados e de forma a não causarem contaminação
do solo ou da água.
Alguns resíduos industriais não perigosos, que possuam dimensões maiores que os recipientes, podem
ser armazenados dentro do estaleiro, sem recipiente próprio, mas em condições adequadas, de forma a
não provocar a contaminação do solo ou da água.
Junto aos locais onde vierem a decorrer trabalhos, estarão sempre presentes pelo menos 3 recipientes
temporários para deposição de resíduos urbanos, industriais perigosos e industriais não perigosos que
serão periodicamente (pelo menos diariamente) transportados para o estaleiro para serem colocados nos
recipientes adequados.
Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas,
armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num contentor na zona de
estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
15050_PGR_PE_REC_05_0.doc
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Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa
designada para o efeito.
É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente,
directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido
previamente autorizado. A única excepção é relativa aos resíduos de decapagem, desmatação e
desflorestação que podem ser armazenados junto aos locais onde ocorrer a decapagem, em zonas planas
e bem drenadas, desde que os depósitos não ultrapassem os 2 metros de altura para posterior utilização
nas acções de recuperação.
Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, podendo ser aproveitados na
fertilização dos solos.
Não é permitida a queima de resíduos a céu aberto ou o enterramento de quaisquer resíduos.
Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais adequados a indicar pela entidade
responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.

5.1.2 Características do Armazenamento
Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área de
fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e devidamente sinalizada por tipo de resíduo
armazenado (indicando o respectivo código LER).
O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser condicionado
e restrito.
Adicionalmente, para o armazenamento dos resíduos perigosos, deverá existir uma área específica, que
além da sinalização, deverá estar devidamente impermeabilizada e possuir uma cobertura para desviar as
águas da chuva. Nestas áreas deve estar sempre presente um kit de limpeza de derrames, composto por
produto absorvente (tipo spill-sorb ou equivalente).
Os recipientes devem ter dimensões suficientes e adequadas à quantidade de resíduos a produzir. Devem
ainda ser compostos por material resistente e adequado ao tipo de resíduos a armazenar. Os recipientes
para mistura de urbanos devem estar sempre fechados para evitar a libertação de odores. Os recipientes
para resíduos perigosos devem ser perfeitamente estanques, estar em bom estado de conservação e
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colocados sobre uma tina para contenção de eventuais derrames. Os recipientes deverão estar
claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.
Os resíduos de vegetação podem ser armazenados junto aos locais de decapagem, conforme referido
anteriormente.

5.1.3 Recolha, Transporte e Destino Final
Os adjudicatários providenciarão a recolha de resíduos com a periodicidade suficiente para que os
recipientes não fiquem sobrecarregados.
A recolha dos resíduos armazenados em obra é efectuada por empresas/entidades devidamente
autorizadas para o seu transporte, assim como os destinatários terão de ser operadores de gestão
licenciados.
Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
Para a recolha e transporte de resíduos, apenas poderão ser seleccionadas empresas constantes da Lista
de Operadores de Resíduos, periodicamente actualizada e disponível no site da Agência Portuguesa do
Ambiente.
Na selecção do operador de gestão de resíduos e âmbito do serviço encomendado, o Empreiteiro deverá
considerar a obrigatoriedade de proceder à triagem dos resíduos que não forem separados em obra, de
forma a permitir posteriores operações de valorização material (reciclagem), conforme determina o
Decreto-Lei nº 46/2008 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho).
Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito
normal de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) do município ou por uma empresa designada para o
efeito.
Durante a operação de recolha de resíduos, o Empreiteiro preenche as guias de acompanhamento de
resíduos conforme as instruções explicitadas na Portaria n.º 417/2008. No caso de derrames acidentais de
produtos poluentes durante as operações de recolha de resíduos, o Empreiteiro auxilia o transportador na
limpeza do local e espalhamento de produtos absorventes (spill-sorb ou equivalente) nas áreas
contaminadas.
No caso de recolha de óleos usados, o Gestor de Resíduos deverá verificar se a matrícula do veículo que
vem recolher os óleos usados corresponde à que consta da respectiva licença para recolha/transporte de
óleos usados (n.º de registo do Instituto dos Resíduos) e ainda se:
 Está presente na cabine do veículo, uma ficha de formato A4, conforme modelo do Anexo II-C do
Despacho 10863/2004, de 16 de Abril;
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 É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no Decreto-Lei n.º
153/2003, de 11 de Julho.

5.2

REGISTOS

O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação referente às operações
de gestão de resíduos, conforme modelo apresentado no Anexo I, retirado do Decreto-Lei n.º 46/2008, de
12 de Março, (alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho).
Cópias desse registo deverão ser enviadas, pelo menos mensalmente, à Equipa de Acompanhamento
Ambiental da Obra para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
Serão arquivadas, para efeitos de prova, no âmbito do PGR, cópias das guias de acompanhamento de
resíduos (Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho) preenchidas após a operação de recolha e também do
triplicado totalmente preenchido enviado pelo destinatário final.
É exigido ao operador de gestão de RCD o envio do “Certificado de recepção de RCD”, conforme modelo
presente no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Após esse envio, é arquivado em obra uma cópia
desse certificado e é também enviada outra cópia à Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra.
No caso de resíduos urbanos que venham a ser recolhidos por serviços municipais ou entregues em
pontos de recolha dos serviços municipais, não será necessário o preenchimento de guias de
acompanhamento de resíduos. No entanto, deverão são registadas as quantidades em causa, no modelo
do Anexo I, atrás referido.
Os quantitativos de materiais reutilizados em obra ou no exterior devem também ser registados no modelo
apresentado no Anexo I, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 46/2008.

5.3

RESPONSABILIDADES

Todos os trabalhadores que estejam directa ou indirectamente envolvidos na obra, quer estejam presentes
em permanência ou se desloquem pontualmente ao local do projecto de Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga devem actuar em concordância com este PGR, nomeadamente no que diz respeito à
correcta deposição dos resíduos nos locais indicados.
O Gestor de Resíduos nomeado pelo Empreiteiro é responsável pela atribuição de meios e recursos
necessários ao funcionamento do Plano de Gestão de Resíduos (recipientes, mão de obra, etc.). É
também responsável pela selecção e contratação das empresas ou entidades autorizadas na recolha,
tratamento e destino final dos resíduos, devendo preencher todos os registos obrigatórios e dar
conhecimento dos mesmos à Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A.. É ainda responsável pela
formação e sensibilização dos seus colaboradores afectos à obra em assuntos relacionados com o Plano
de Gestão de Resíduos e pela verificação do seu cumprimento.
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A Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. é responsável pela fiscalização geral da implementação do
PGR, pelas alterações e distribuição do PGR pelos intervenientes e pela prestação de informação sobre o
PGR às entidades oficiais no âmbito do Acompanhamento Ambiental da Obra.

6

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

O Empreiteiro garante que todos os seus trabalhadores, assim como os trabalhadores das empresas
subcontratadas estejam informados sobre a existência do PGR da obra e sobre a obrigatoriedade de
serem cumpridas todas as regras de gestão de resíduos nele identificadas.
O Empreiteiro deverá preparar e executar, sempre que considere necessário, campanhas de
sensibilização aos trabalhadores, colocar cartazes, entregar folhetos ou utilizar outros métodos que
considere eficazes para alterar mentalidades e comportamentos no que respeita à gestão de resíduos. No
mínimo, será obrigatória a colocação de sinalética de proibição de queima ou enterramento de resíduos e
sinalética informativa com as regras para uma correcta triagem dos resíduos na obra.

7

FISCALIZAÇÕES

A Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. realizará fiscalizações ambientais periódicas ao
funcionamento do PGR, no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, das quais
resultarão relatórios que descreverão as eventuais não conformidades detectadas e as acções sugeridas
para a sua correcção.
O Empreiteiro deverá estar sempre disponível para acompanhar essas fiscalizações e prestar os
esclarecimentos necessários. Em resultado de eventuais “não conformidades” detectadas, Empreiteiro
colabora com a Empreendimentos Eólicos da Espiga, S.A. e com a equipa responsável pelo
acompanhamento ambiental na análise de causas e na definição do tratamento das “não conformidades”.
As acções a verificar pelos técnicos de fiscalização, assim como a periodicidade e âmbito dessas
verificações constam do Anexo II (Checklist de verificação do PGR).

8

REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS

A gestão dos resíduos resultantes das obras de construção terá que ter em consideração o estipulado no
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
Assim, a legislação actualmente em vigor, bem como outra regulamentação aplicável ao controlo dos
resíduos produzidos na obra do projecto de Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, é a seguinte:
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 Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de Agosto, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 366A/97, de 20 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 162/2000, de 27 de Julho, 92/2006,
de 25 de Maio, 178/2006, de 5 de Setembro, e 73/2011, de 17 de Junho, e transpõe para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º 2013/2/EU, da Comissão, de 7 de Fevereiro de 2013, que altera o
anexo I à Directiva n.º 94/62/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de
1994, relativa a embalagens e resíduos de embalagens.
 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de Setembro (estabelece os princípios gerais da gestão de resíduos) e
transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro
de 2008, e que procede à alteração dos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de
Dezembro, Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril, Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho,
Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro, Decreto-Lei
n.º 190/2004, de 17 de agosto, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março e Decreto-Lei n.º
210/2009, de 3 de Setembro.
 Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho (Define as guias específicas de acompanhamento do
transporte de RCD).
 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (Gestão de RCD), alterado no seu Artigo n.º 1 e Anexo I
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro - Aprova o regime da gestão de resíduos, transpondo
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/12/CE e a Directiva n.º 91/689/CEE (D.R. n.º L
171, I Série).
 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Lista Europeia de Resíduos (LER), que substitui o
Catálogo Europeu de Resíduos (CER), tendo sido aprovada pela Decisão da Comissão
2000/532/CE, de 3 de Maio (alterada pelas Decisões da Comissão 2001/118/CE, de 16 de Janeiro
e 2001/119/CE, de 22 de Janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho).
 Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro de 2004 - Estabelece o regime jurídico a que fica
sujeita a gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
 Despacho n.º 9627/2004, de 15 de Maio de 2004 - Modelo do registo trimestral para produtores de
óleos usados.
 Despacho n.º 10863/2004, de 1 de Junho de 2004 - Atribuição de número de registo para a
actividade de recolha e transporte rodoviário de óleos usados.
 Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho de 2003 - Estabelece o regime jurídico da gestão de
óleos usados, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho.
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 Decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de Abril, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 43/2004, de 2 de Março e
73/2011, de 17 de Junho - Estabelece os princípios e normas aplicáveis à gestão de pneus e
pneus usados.
 Decreto-Lei nº 162/2000, de 7 de Julho de 2000 - Altera os artigos 4º e 6º do Decreto-lei n.º 366A/97, de 20 de Dezembro, que estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de
gestão de embalagens e resíduos de embalagens.
 Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio de 1997 - Regras de transporte de resíduos no território
nacional (guia de acompanhamento de resíduos industriais INCM n.º 1428 e de hospitalares
perigosos INCM n.º 1429).
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ANEXO 1: MODELO DE REGISTO DE
DADOS DE RCD
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Materiais reutilizados e RCD produzidos
Materiais reutilizados
— tipologia

Materiais
(ton ou l)

Em obra

Outra

Tipo de utilização

(ton ou l)

Incorporação em obra
Tipo de utilização

(ton ou l)

Tipo de utilização

(ton ou l)

reutilizados

RCD — código LER (*)

Operador de gestão (**) (ton ou l)

RCD total (ton ou l)
Total (ton ou l)
(*) De acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março (lista europeia de resíduos).
(**) Anexar cópia dos certificados de recepção emitidos pelos operadores de gestão devidamente legalizados

II — Responsável pelo preenchimento
Assinatura:

Data:
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ANEXO 2: CHECKLIST DE
VERIFICAÇÃO DO PGR
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Verificação
Adopção de procedimentos para minimizar
produção de resíduos (taras retornáveis e
reutilização de materiais)
Existência de recipientes para a recolha de
resíduos
Características e estado de conservação dos
recipientes
Características dos locais de armazenamento de
resíduos

Periodicidade

Âmbito de aplicação

Mensal

Globalidade da obra

Correcta deposição dos resíduos nos recipientes

Quinzenal

Correcto armazenamento dos resíduos que não
são depositados em recipientes, assim como
dos materiais para reutilização
Recolha de resíduos com a periodicidade
suficiente (recipientes não estão
sobrecarregados)
Autorização das empresas/entidades que
procedem à recolha e transporte de resíduos
Autorização do operador de gestão de resíduos

Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal

Recorrência (2)

Estaleiro e locais de
trabalho
Estaleiro e locais de
trabalho
Estaleiro e locais de
trabalho
Estaleiro e locais de
trabalho

Quinzenal

Estaleiro e locais de
trabalho

Mensal

Estaleiro e locais de
trabalho

Sempre que
ocorrer recolha
Sempre que
ocorrer recolha
Sempre que
ocorrer recolha
Sempre que
ocorrer recolha

Conformidade (1)

Documentação
Documentação

Correcto preenchimento das guias de
Documentação
acompanhamento de resíduos
Cumprimento do procedimento de verificação e
Documentação
amostragem nas recolhas de óleos usados
Preenchimento e actualização do registo de
Mensal
Documentação
dados de RCD
Sensibilização e informação aos trabalhadores
Estaleiro e locais de
Mensal
sobre gestão de resíduos em obra
trabalho
(1) – Indicar se está conforme (✓), não conforme (x) ou se não é aplicável (NA)
(2) – Indicar se a não conformidade é recorrente, referindo há quanto tempo está por resolver.
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ANEXO 3: PROGRAMA DE
TRABALHOS
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PROGRAMA DE TRABALHOS - SOBREEQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ARGA
TAREFAS

Duração
(dias)

2015
Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

2016
Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Aerogeradores 13 e 14
Projectos de Execução e estaleiro

60 dias

Reabilitação/alargamento e correcção do traçado do acesso aos
aerogeradores e elementos de drenagem

135 dias

Execução das plataformas de montagem dos aerogeradores

45 dias

Abertura de caboucos e betonagem das fundações dos aerogeradores

45 dias

Abertura das valas e instalação dos cabos de ptência e comando

60 dias

Montagem dos aerogeradores

60 dias

Comissionamento e serviço experimental dos aerogeradores

60 dias

Recuperação paisagística e ambiental

45 dias
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1. NOTA PRÉVIA
Este documento conjuntamente com as Cláusulas Técnicas Ambientais (fase de construção), o Plano
de Gestão de Resíduos, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e a Planta de
Condicionamentos forma o conjunto de documentos que irão integrar o caderno de encargos da
Empreitada onde são impostas as condicionantes ambientais de execução da obra.

2. INTRODUÇÃO
Com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes da instalação do Sobreequipamento do Parque
Eólico de Arga está previsto a implementação do presente Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas durante a fase de obra, em complemento do Plano de Acompanhamento Ambiental
das Obras.
Com a implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, pretende-se minimizar
os impactes resultantes da execução do projecto, intervindo-se nas zonas afectadas pelas obras de
forma a possibilitar a melhor integração paisagística.
Através de opções simples, que se baseiam fundamentalmente na execução de acções que
favorecem a regeneração natural, procura-se atingir os seguintes objectivos:

-

valorizar a paisagem no seu significado mais global (portadora de uma estrutura ecológica
e cultural), cuja qualidade ficou diminuída pela execução da obra;

-

contribuir para a comodidade humana, tanto dos visitantes do local como dos residentes
nas suas proximidades;

-

proteger os taludes, tanto os de aterro como os de escavação, contra a erosão hídrica e
eólica.

A recuperação das zonas intervencionadas poderá ser obtida mais lentamente por um processo de
regeneração natural, ou poderá ser acelerada com recurso à execução de sementeiras. Em resultado
da experiência adquirida, tem sido prática corrente deixar que se efectue uma regeneração natural.
Assim, na presente situação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, propõe-se que a
recuperação das zonas intervencionadas seja efectuada apenas à custa do seu recobrimento com
terra vegetal nos moldes que se definem nos pontos seguintes. Ao fim de dois anos, caso a vegetação
regenere deficientemente, então será efectuada uma reavaliação das condições naturais do terreno e
propostas medidas de recuperação.

3. ÁREAS A RECUPERAR
No âmbito do presente Plano serão recuperadas e renaturalizadas as seguintes áreas:
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Local do estaleiro;



Locais de depósito de materiais diversos e inertes;



Zonas adjacentes ao acesso definitivo;



Envolvente dos aerogeradores (base da fundação e plataforma de apoio à montagem);



Valas da rede de cabos; e



Taludes de escavação e aterro.

4. ACÇÕES
A
CONSIDERAR
INTERVENCIONADAS

PARA

RECUPERAÇÃO

DAS

ZONAS

4.1. Acções a Executar no Início da Fase de Obra
De forma a assegurar as condições necessárias à posterior correcta recuperação das áreas
intervencionadas, o Empreiteiro terá que efectuar logo desde o início da obra e ao longo do
desenvolvimento da mesma, as seguintes acções:
 Acções de Desmatação e Decapagem: As superfícies de terreno a escavar ou a aterrar devem
ser previamente limpas de detritos e vegetação lenhosa (árvores e arbustos), conservando,
todavia, a vegetação subarbustiva e herbácea a remover com a decapagem. Estas acções
devem ter lugar, exclusivamente, nas áreas sujeitas a terraplanagem, sendo absolutamente
necessário limitar a destruição da cobertura vegetal em áreas que não sejam necessárias à
concretização da empreitada. A limpeza e desmatação compreendem ainda a arrumação e
transporte dos materiais provenientes desta operação para uma área pré-definida pela equipa
de fiscalização ambiental.
Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projecto, ainda que possam
ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas.
Não efectuar o corte ou abate de espécies arbóreas autóctones, excepto em situação em que
se verifique inevitável e desde que devidamente justificadas e relatadas nos relatórios de
Acompanhamento Ambiental de Obra.
Em situações de inevitabilidade de corte ou abate de espécimes arbóreos autóctones, as
mesmas devem ser marcadas com tinta e só poderão ser abatidas mediante registo e
autorização do responsável pelo Acompanhamento Ambiental da Obra.
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Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem,
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projecto, podendo ser aproveitados
na fertilização dos solos.
 As áreas de terreno a escavar ou a aterrar devem ser previamente decapadas. A decapagem
destas áreas, que permite a obtenção da terra vegetal necessária às acções de recuperação
das áreas intervencionadas, deverá ter lugar imediatamente antes dos trabalhos de
movimentação de terras e incidirá nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica e de
textura franca, numa espessura variável de acordo com as características do terreno,
compreendendo apenas a terra vegetal.
 Armazenamento da Terra Vegetal: deverá ser armazenada em pargas com altura não superior a
2,00 metros. Esta não deverá ser calcada por veículos em movimento. É conveniente o
armazenamento da terra vegetal junto aos locais de onde foi removida, sendo estes em
princípio os locais onde será posteriormente reposta, aquando das acções de recuperação.

4.2. Acções de Recuperação a Concretizar Após Finalizados os Trabalhos de Construção
 Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e montagem de
equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta
compreenderá, entre outras, a acções como desmantelamento do estaleiro, remoção de
eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não
necessários às acções de recuperação.
 Acessos: No final dos trabalhos deverão ainda ser reparadas todos os acessos (existentes
anteriormente à obra) danificados pela circulação de veículos afectos à obra.
 Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno
propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projecto, removendo
toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as
cotas e a modelação expressas no projecto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido
de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projecto mediante superfícies
regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural.
 Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra que se encontrem
compactadas deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. Deverão ser
previamente removidos materiais externos que tenham sido utilizados para cobrir o terreno
natural, tais como tout-venant e brita.
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 Taludes: Os taludes existentes ao longo do caminho de acesso, que não sejam em rocha,
deverão ter um declive máximo de 1:3 (v/h). Sobre eles, bem como em toda a área envolvente a
estes que tenha sofrido desmatação ou compactação do solo, deverá ser aplicada uma camada
de terra vegetal, no mais curto espaço de tempo possível após as operações de terraplenagem.
 Plataformas de montagem dos aerogeradores: Finalizados os trabalhos de montagem de
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área
indispensável às acções de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria.
Deverá ser mantida em toutvenant uma área de cerca de 6 metros de largura em redor dos
aerogeradores, de forma a assegurar a circulação dos veículos das equipas de manutenção. Na
restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a
assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone.
 Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro das valas abertas, com a terra
proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação
do coberto vegetal.
 Os muros rústicos que virem a ser, eventualmente, desmontados, terão que ser reconstruidos
após a conclusão das obras, utilizando, para tal, a técnica de construção original.
 Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá
proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno até cerca de 10 cm de
profundidade, para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já erosionados. Apenas é autorizada
a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. Não deve ser utilizada terra vegetal
proveniente do exterior, salvo expressa autorização da Autoridade de AIA. O revestimento
deverá ter uma espessura aproximada de 0,20 m. O espalhamento poderá ser feito manual ou
mecanicamente, com auxílio de maquinaria adequada.
 Coberto vegetal: Uma vez que os locais de implantação de parques eólicos estão sujeitos de
um modo geral a condições meteorológicas adversas, como chuva e vento forte, e
consequentemente as sementeiras são pouco eficazes, considera-se que se deverá dar
prioridade à recolonização natural, sem recorrer portanto à realização de sementeiras. Com
efeito, os estudos de monitorização de flora e vegetação efectuados em vários parques eólicos
em fase de exploração, demonstram que a vegetação endémica recoloniza naturalmente as
áreas intervencionadas. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada
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área, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o
restabelecimento do coberto vegetal.

4.3. Exemplos de Zonas Recuperadas em Obras Semelhantes

Figura 1 – Exemplo da recuperação dos taludes de aterro que existem ao longo de caminhos de
acesso a parques eólicos, com valetas revestidas a pedra à direita e com valeta natural à
esquerda.

Figura 2 – Plataforma de trabalho adjacente a um aerogerador, à esquerda durante a fase de
montagem e à direita após a recuperação paisagística.
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Figura 3 – Exemplo da recuperação de plataformas de aerogeradores.
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OS PINOS INDICAM O TRAJECTO
DA VALA DE CABOS

Figura 4 – Exemplo da recuperação da zona adjacente ao caminho após o enterramento dos
cabos eléctricos.

5. ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS ZONAS INTERVENCIONADAS
De forma a verificar a eficácia das acções acima referidas, será efectuado o acompanhamento da
regeneração do coberto vegetal nas zonas intervencionadas.
Para o efeito serão realizadas visitas semestrais aos locais afectados pelas obras de construção do
Sobreequipamento do Parque Eólico de Arga durante um período de 2 anos após a concretização das
acções de recuperação. Estas visitas visam verificar a evolução da vegetação nos locais afectados, e
envolvente directa, e identificação de não recuperações ou de recuperações deficientes, cuja razão
deverá ser compreendida. Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época
adequada à identificação da comunidade florística existente.
Durante esta fase, caso seja necessário, serão 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 serão submetidas à aprovação da Autoridade
de AIA.
Serão apresentados 3 relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação, um após o final
das tarefas de recuperação e dois relatórios anuais integrados nos relatórios de monitorização da flora
e vegetação. Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação nas áreas afectadas, e
envolvente, identificadas as áreas não recuperadas e as respectivas razões, e propostas medidas de
minimização e novas campanhas, caso necessário.
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Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área, e caso se
venha a justificar, proceder-se-á à implementação de medidas adicionais, tais como a realização de
sementeiras, sendo neste caso respeitadas as características genéticas das populações vegetais
próprias do local, não se introduzindo espécies alóctones, susceptíveis de híbridar ou de se tornarem
invasoras. Utilizar-se-ão apenas espécies da área de implantação do Projecto, assim como
propágulos provenientes destas áreas. Antes de qualquer intervenção deste género a solução
preconizada será apresentada à Autoridade de AIA para análise e aprovação. Estas acções serão,
igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação após 1 ano.
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