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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) de construção do Projeto de 

sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, cuja implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, a empresa 

GENERG, Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. 

Este documento funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o cumprimento das medidas de 

minimização para a fase de construção previstas no Estudo de Impacte Ambiental e Declaração de Impacte Ambiental emitida. 

Trata-se de um documento de implementação obrigatória e que pretende contribuir ativamente para o assegurar das condições 

ambientais do local de implantação do Projeto.  

O Dono da Obra integrará este documento nos contratos de obra que venha a estabelecer com os empreiteiros. Também a 

Declaração de Impacte Ambiental será comunicada aos empreiteiros bem como todos os documentos considerados relevantes 

para a obtenção do objetivo final.   

A correta implementação e cumprimento de todas as medidas constantes deste plano será assegurada por um acompanhamento 

ambiental dedicado e regular, sempre em estreita colaboração com o Dono de Obra. A fiscalização integrará igualmente um 

técnico em arqueologia que acompanhará todos os trabalhos que envolvam escavação do solo, procurando assim assegurar a 

preservação de todas as ocorrências já identificadas e as que eventualmente se possam identificar no decorrer dos trabalhos.  

O PAAO, para além de indicar quais as entidades intervenientes no processo de acompanhamento ambiental e quais as suas 

responsabilidades, estabelece os procedimentos que a equipa de acompanhamento ambiental terá de observar, de forma a 

concretizar os seguintes objetivos principais: 

• Verificação do cumprimento, por parte do empreiteiro, das medidas de minimização consideradas para a fase de 

construção; 

• Correção de inconformidades detetadas no decorrer da obra; 

• Assegurar o cumprimento de toda a legislação ambiental em vigor e as melhores práticas ambientais; 

• 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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2. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. INFRAESTRUTURAS PREVISTAS 

O Projeto de sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo localiza-se no distrito de Viseu e abrange terrenos da união das 

freguesias de Arca e Varzielas (concelho de Oliveira de Frades), freguesia de Guardão (concelho de Tondela) e freguesia de Alcofra 

(concelho de Vouzela), os quais se integram na Região Centro (NUT II) e Sub-Região Dão-Lafões (NUT III) - Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões.  

O Projeto em estudo corresponde à instalação de 5 aerogeradores no alto da Serra do Caramulo, cujo parque eólico atual dispõe 

de um total de 45 aerogeradores de 2 MW e uma potência instalada total de 90 MW.  

A energia elétrica produzida pelos novos aerogeradores será conduzida para uma subestação a construir, a qual por sua vez, 

através de uma Linha Elétrica aérea a 60 kV, com 7 apoios metálicos, irá ligar a uma Linha Elétrica de alta tensão existente, que 

faz a ligação entre as subestações da Bezerreira e do Caramulo (Subparque de Fornelo do Monte). A ligação à Rede Pública é feita 

a partir desta subestação.  

Todas as infraestruturas existentes de ligação à rede pública (RESP) se manterão inalteradas com a implementação deste Projeto. 

A ligação dos novos aerogeradores à subestação a construir será efetuada através de cabos subterrâneos. 

Os acessos a utilizar serão sempre que possível os acessos existentes, sendo os mesmos adaptados para o transporte dos 

equipamentos de grandes dimensões.  

A implantação deste Projeto de sobreequipamento implica a instalação/execução dos seguintes elementos: 

• Aerogeradores; 

• Plataforma de montagem dos aerogeradores; 

• Vala de cabos e acessos; 

• Subestação e Edifício de Comando; 

• Linha Elétrica 60 kV. 

Previamente à execução das obras será efetuada uma visita para reconhecimento do Projeto no terreno que contará com a 

participação do Dono da Obra, do respetivo empreiteiro e da equipa de fiscalização ambiental e arqueológica. Nesta visita 

participam também a Equipa de Fiscalização das obras civil e elétrica, bem como a Equipa responsável pela Coordenação de 

Segurança em Obra. 
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2.2. CRONOGRAMA DE OBRA  

Apresenta-se a programação temporal dos trabalhos prevista para a fase de construção do Projeto. 

Tabela 1: Cronograma da obra do Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo. 

TAREFA 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Abertura de Estaleiro              

Beneficiação e Execução de acessos              

Abertura de fundação do aerogerador              

Betonagem da sapata do aerogerador              

Vala de cabos              

Montagem dos Aerogeradores              

Linha Elétrica              

Recuperação Paisagística              

Levantamento do estaleiro              

Caso se venham a verificar alterações significativas à normal programação dos trabalhos, será entregue um cronograma 

atualizado, o qual terá também em consideração a época de desenvolvimento dos trabalhos. 

Pode considerar-se que as intervenções de maior vulto e mais generalizadas a nível do sítio apresentam uma duração de cerca de 

4 meses, tendo em atenção que é nessa fase que se centrarão os trabalhos que envolvem movimentação e terras.  

Os últimos meses correspondem fundamentalmente a trabalhos de montagem dos equipamentos, modelação final dos terrenos 

nos locais onde ocorreram movimentos de terras e à subsequente recuperação paisagística, à desmobilização do estaleiro, bem 

como os ensaios dos equipamentos.  
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3. ENTIDADES INTERVENIENTES E RESPETIVAS RESPONSABILIDADES 

São intervenientes no processo de acompanhamento ambiental as seguintes entidades: 

• Dono da Obra; 

• Empreiteiro;  

• Equipa de Acompanhamento Ambiental; 

• Equipa de Acompanhamento arqueológico 

Apresenta-se em seguida uma descrição das competências e responsabilidades das entidades acima referidas. 

3.1. DONO DA OBRA 

O Dono da Obra constitui a primeira entidade com obrigações e responsabilidades ao nível de Acompanhamento Ambiental da 

Obra, nomeadamente: 

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

• Contratar a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA); 

• Acompanhar a implementação do PAAO; 

• Atualizar a Planta de Condicionamentos do Projeto de sobreequipamento do parque eólico, sempre que se venham a 

identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda; 

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

• Informar sobre o início da construção e instalação do Projeto às entidades com jurisdição na área de implantação do 

Projeto; 

• 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 Autoridade de AIA os relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra da fase de construção (considera-se 

ser adequada a apresentação de um relatório intermédio, aquando da finalização dos trabalhos de escavação e depois 

um relatório final). 

3.2. EMPREITEIRO 

Constituem obrigações e responsabilidades do Empreiteiro extensíveis a todos os 

subcontratados que possam intervir na obra: 

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

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

• Assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à empreitada; 
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• Implementar e cumprir o Plano de Gestão de Resíduos, assegurando que o processo de recolha/transporte/destino final 

dos resíduos é efetuado por empresas devidamente acreditadas e cumpre o estipulado na legislação em vigor (as licenças 

dos operadores de resíduos têm, obrigatoriamente, de ser endereçadas à EAA e Dono de Obra); 

• Registar todas as saídas de resíduos e emitir as respetivas e-GAR que devem, obrigatoriamente, ser endereçadas à EAA e 

Dono de Obra; 

• Implementar as medidas de minimização, aplicáveis à sua atividade, e previstas no PAAO; 

• Respeitar os condicionamentos constantes da Planta de Condicionamentos, bem como os resultantes de eventuais 

atualizações da mesma; 

• Implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e aprovadas pelo Dono da Obra; 

• 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 é do conhecimento de todos os trabalhadores da 

obra, incluindo eventuais subempreiteiros; 

• Comunicar e sensibilizar os subempreiteiros e todos os trabalhadores em obra para a necessidade e importância de serem 

cumpridos todos os requisitos ambientais que lhes sejam aplicáveis; 

• Dar conhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir a ser sentidas na implementação das 

medidas de minimização recomendadas nos PAAO e PGR, ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas 

no decorrer da obra; 

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

O Dono de Obras não reconhece a existência de qualquer subempreiteiro, pelo que será o empreiteiro geral da obra o responsável 

por cumprir e fazer cumprir todas as medidas preconizada neste e noutros planos.  

3.3. EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E ARQUEOLÓGICO 

A Equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra deverá incluir, pelo menos, um técnico de acompanhamento ambiental, e um 

técnico de acompanhamento arqueológico, que será previamente autorizado pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

Sempre que se revele necessário, a equipa de acompanhamento ambiental será reforçada por técnicos especialistas. 

O técnico de Acompanhamento Ambiental da obra é responsável por: 

• Assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no PAAO e outros documentos que visem 

contribuir para o respeito integral de todas as condicionantes identificadas; 

• Assegurar a existência na obra de um dossier (Dossier de Ambiente da Obra) que incluirá o PAAO, a Planta de 

Condicionamentos, as Medidas Ambientais a que o Empreiteiro se encontra obrigado e a documentação associada à 

gestão de resíduos. Este dossier ficará acessível a todos os intervenientes; 

• Detetar e corrigir, em tempo útil, eventuais situações não previstas na obra, e comunicá-las a todos os intervenientes; 
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• Assegurar que os relatórios relativos às visitas de fiscalização efetuadas, a apresentar à Autoridade de AIA, bem como 

outros documentos relevantes relacionados com a ação de acompanhamento/fiscalização ambiental, sejam remetidos a 

todos os intervenientes; 

• Corrigir, caso se verifique necessário, os procedimentos aplicados para implementação das medidas de minimização; 

• 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;  

• Identificar, e submeter à aprovação do Dono da Obra, a necessidade de revisão das medidas de minimização preconizadas 

no PAAO; 

• Efetuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EAA deverá ser ajustada a cada uma das fases da obra; 

• Proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais – identificação de 

situações que constituam “Não Conformidades” com a legislação ambiental em vigor 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 correção/melhoria; 

• 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 DGPC a autorização para a realização dos trabalhos, no âmbito da legislação em vigor (PATA); 

• Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 

(desmatações, escavações, terraplenagens). 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou funerários, 

durante o acompanhamento arqueológico. As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: 

identificação e caraterização de contextos arqueológicos, avaliação do valor patrimonial do local, apresentação de 

soluções para minimizar o impacto da obra; 

• Adotar medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), 

sempre que os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico o determinem, devendo eventuais achados móveis 

ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património; 

• Efetuar o registo fotográfico completo de todas as realidades com valor patrimonial que venham a ser identificadas na 

área de afetação do Projeto e nas suas imediações; 

• Sempre que forem identificados elementos que justifiquem a sua salvaguarda, dar indicação ao Dono de Obra para que 

os mesmos sejam incluídos na Planta de Condicionamentos; 

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

• Elaborar relatórios periódicos de acompanhamento da obra, tendo que elaborar um relatório final para entrega à DGPC; 
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3.4. CALENDARIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E ARQUEOLÓGICO DA OBRA 

O técnico de acompanhamento ambiental irá deslocar-se à obra com a periocidade que seja adequada para a fase de obra que 

esteja a decorrer. Assim, espera-se que o número de visitas a efetuar seja maior no início dos trabalhos e que depois possa assumir 

outra periodicidade aquando da montagem dos equipamentos.  

De uma forma geral o número de visitas obedecerão ao seguinte: 

• Desmatação, decapagem, abertura de acessos, valas de cabos e caboucos (aerogeradores, edifício de comando e apoios 

de linha) – 2 vezes por semana 

• Montagem dos equipamentos (já não ocorrem intervenções no solo) – 1 vez por semana 

• Requalificação ambiental de todos os espaços intervencionados – 2 vezes por semana 

De salientar que este acompanhamento ambiental será efetuado por empresa subcontratada. No entanto o Dono de Obra realiza 

visitas semanais a todas as obras que desenvolve e nesse sentido, acresce às visitas atrás detalhadas, as visitas efetuadas pela 

equipa de fiscalização do Dono de Obra.  

De cada uma das visitas efetuadas resultará um relatório que será enviado ao empreiteiro e Dono de Obra.  

Os responsáveis da fiscalização ambiental estarão presentes em todas as reuniões de obra que se realização, sendo que a 

periodicidade das mesmas é semanal. Destas reuniões resultará uma ata.  

O acompanhamento arqueológico da obra será feito sempre que se verifique a existência de trabalhos que envolvam escavação 

e movimentação de terras, não podendo nunca ocorrer esses trabalhos sem a presença do arqueólogo em obra. O empreiteiro é 

responsável por assegurar que é comunicada ao arqueólogo, atempadamente, a calendarização dos trabalhos onde a sua presença 

seja requerida.  
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4. FISCALIZAÇÃO DO DONO DA OBRA 

A GENERG, Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. disporá de uma Equipa de Fiscalização muito completa composta por 

técnicos nas seguintes especialidades: 

• Engenharia civil 

• Engenharia eletrotécnica 

• Engenharia mecânica 

• Engenharia do Ambiente 

• TSST 

Todos estes elementos da equipa estão sensibilizados e são conhecedores da política de ambiente definida pela empresa. 

Concretamente são ainda conhecedores das condicionantes existentes no local onde se desenvolverá o Projeto do 

sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo.  

Um dos elementos da equipa marcará presença diária na obra e este será um importante contributo para o cumprimento de todas 

as medidas bem como para a identificação de situações que possam requerer atenção imediata.  
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5. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 

5.1. RELATÓRIO PRELIMINAR 

A piquetagem da obra é efetuada pelo empreiteiro conjuntamente com a equipa de Fiscalização do Dono de Obra, sendo que esta 

equipa de Fiscalização é em simultâneo a equipa projetista. 

Os elementos de Projeto serão piquetados de acordo com aquilo que se encontra licenciado de modo a considerar, com rigor, 

todas as condicionantes existentes.  

Estre trabalho será acompanhado pela equipa de ambiente que posteriormente elaborará um relatório dos trabalhos.  

5.2. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO  

Atendendo à dimensão da obra em causa, a GENERG, Ventos do Caramulo, Sobreequipamento, S.A. preconiza a elaboração de 

quatro relatórios de monitorização, a enviar à autoridade de AIA, com a periodicidade seguidamente indicada: 

• O primeiro, no final da fase de movimentação de terras (decapagem e abertura das fundações); 

• O segundo, no final da fase de construção, numa altura em que já estarão concluídas as operações de modelação dos 

terrenos e espalhamento de terra vegetal nas áreas intervencionadas; 

• O terceiro e o quarto, no final do primeiro e segundo anos de exploração, dando conta da evolução do revestimento 

vegetal e dos resultados obtidos na monitorização realizada. 

Estes relatórios serão desenvolvidos de acordo com estrutura prevista na Portaria 

n.º 395/2015, de 4 de novembro, incluindo os seguintes pontos principais: 

1 – Introdução, que inclui a identificação da empreitada e dos principais objetivos e âmbito do relatório de acompanhamento 

ambiental, nomeadamente dos fatores ambientais considerados e dos limites espaciais e temporais de monitorização, o 

enquadramento legal e a estrutura adotada para o mesmo;  

2 - Antecedentes do Projeto; 

3 - Resultados, discussão, interpretação e avaliação do acompanhamento ambiental, apresentando-se: 

• As principais atividades desenvolvidas na empreitada; 

• Os principais aspetos ao nível da implementação da gestão ambiental, as ações de sensibilização e formação 

promovidas, planeamento do estaleiro e frente de obra, apresentando-se as medidas de minimização implementadas, 

bem como os processos de licenciamentos e autorizações por entidades oficiais com requisitos legais associados; 

• As principais situações ambientais e quando aplicável, a aplicação dos respetivos planos de atuação determinados na 

sequência do acompanhamento e monitorização ambiental; 
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• As verificações segundo as medidas ambientais aplicáveis à fase do Projeto a que se refere o relatório; 

4 - Conclusões, face ao desempenho ambiental atingido, e medidas de minimização implementadas durante a empreitada bem 

como os eventuais resultados entretanto atingidos; 

5 - Anexos, com a inclusão dos elementos complementares relevantes para a boa compreensão do relatório e onde se inclui a 

documentação relativa ao desenvolvimento da empreitada e a respetiva reportagem fotográfica, bem como os relatórios de 

visitas semanais realizados pela equipa de acompanhamento ambiental. 

O conteúdo dos relatórios será adaptado sempre que se verifique ser necessário incluir informação adicional relevante não 

especificada. 

5.3. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO 

Do acompanhamento arqueológico resultará um relatório mensal que incluirá informação do decorrer dos trabalhos, registo dos 

estratos e o registo das ocorrências que, entretanto, sejam encontradas no decurso das obras. 

Quando terminar a fase da obra que necessita de acompanhamento arqueológico será elaborado um relatório global, que 

integrará toda a informação constante nos vários relatórios de progresso, o qual será entregue à DGPC. 

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.  
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6. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS À OBRA 

Apresenta-se no Anexo II do presente documento o conjunto de medidas de minimização de impactes negativos, de carácter geral 

e particular, relativamente à fase de construção do Projeto de Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo, e que terão de 

ser implementadas pelo respetivo empreiteiro. 

A estas medidas gerais adicionam-se aquelas consideradas e elencadas na Declaração de Impacte Ambiental, documento anexo 

ao contrato a estabelecer com o empreiteiro.   



 

 

 

   
 

  

PÁGINA 12 DE 20 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

RECAPE.SPE.CARAMULO.PAAO.26.01  

 IMP.DCT.56.01 
 

7. ANEXOS 

Anexo 1 – Planta de Condicionamentos  

Anexo 2 – Medidas de Minimização Aplicáveis 

Anexo 3 – Legislação aplicável à obra 
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ANEXO 1 – PLANTA DE CONDICIONAMENTOS  

Vide Volume III - RECAPE.SPE.Caramulo.AT.26.01 - Anexos Técnicos.  
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ANEXO 2 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO APLICÁVEIS 

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

MGA.1 Elaboração e disponibilização a todos os intervenientes de uma planta de condicionamentos com as restrições 

ambientais; 

MGA.2  Limitação ao máximo da utilização das zonas classificadas como REN e RAN; 

MGA.3 Sinalização dos acessos à área do Parque a partir do acesso principal, sendo proibida a utilização e acessos alternativos 

não autorizados;  

MGA.4 Sinalização de trânsito à entrada / saída do parque e ao longo do acesso do parque com indicação de redução de 

velocidade, entrada e saída de veículos.  

MGA.5 Informação pelo Dono de Obra à população das localidades mais próximas dos locais das obras acerca das ações de 

construção, bem como a respetiva calendarização, sensibilizando as populações para a passagem dos veículos de transporte dos 

aerogeradores, autobetoneiras e outros equipamentos de grandes dimensões; esta medida deverá ser implementada e 

colaboração com as Juntas de Freguesia das áreas intervencionadas. 

MGA.6 Salvaguarda de todas as espécies arbóreas que não perturbem a execução da obra, nomeadamente ao longo dos 

caminhos de acesso ao parque; 

MGA.7 Para minimização da dispersão de poeiras deverá proceder-se, periodicamente, à aspersão de água nos terrenos quando 

as condições climatéricas se apresentem adversas (tempo seco e ventoso); 

GESTÃO RESÍDUOS 

MGA.1 Redução ao mínimo a deposição temporária dos resíduos produzidos em obra, sinalizando devidamente os locais de 

armazenamento;  

MGA.2  Assegurar uma gestão de resíduos de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 178/2006 de 05 

de setembro, Decreto-Lei 46/2008 de 12 de março, DL 73/2011, de 17 de junho, Portaria 145/2017, de 26 de abril e Decisão 

2014/955/UE da Comissão de 18 de dezembro de 2014: 

• Limpeza periódica do perímetro de obra; 

• Deposição em estaleiro dos resíduos produzidos; 

• Correto acondicionamento e classificação dos resíduos; 
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• Encaminhamento para destino de tratamento devidamente autorizado, procedendo-se ao preenchimento da respetiva 

e-GAR; 

MGA.3 Em caso de acidente, com contaminação do solo por substâncias perigosas, dever-se-á proceder à recolha do solo 

contaminado, que será posteriormente encaminhado para tratamento em operador devidamente licenciado; 

MGA.4 Deve ser aberta uma ou mais bacias para a deposição das águas de lavagem das betoneiras. Estas bacias devem ser abertas 

longe de linhas de água; 

MGA.5 Após a finalização dos trabalhos de betonagem, o betão existente nas bacias de contenção das águas de lavagem das 

betoneiras será recolhido e depositado junto das sapatas dos aerogeradores, a bacia será aterrada e o local será alvo de 

recuperação paisagística; 

ESTALEIRO  

MGA.1 Na área de estaleiro devem ser criadas zonas de armazenamento de materiais e resíduos, parqueamento de maquinaria 

e área social; 

MGA.2 Deve ser criada uma planta de estaleiro com a indicação de todas as áreas existentes no mesmo; 

MGA.3 A zona destinada à armazenagem de substâncias e resíduos perigosos deve ser coberta e impermeabilizada; 

MGA.4 Após conclusão da fase de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverão ser meticulosamente 

limpos, devendo a zona ficar totalmente livre de resíduos ou sujidade de qualquer tipo. O espaço deve ser escarificado e 

promovida a sua requalificação.  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

MGA.1  Antes de iniciada a movimentação e terras, deve proceder-se à piquetagem de todos os elementos de Projeto, em 

conjunto com o empreiteiro, de modo a evitar desconhecimentos que possa resultar em afetações de áreas não necessárias à 

execução do Projeto; 

MGA.2 Devem ser removidos todos os resíduos verdes previamente à execução da decapagem (remoção das terras vivas); 

MGA.3 A terra vegetal recolhida deve ser armazenada de modo a poder ser utilizada, na fase final da construção, nos trabalhos 

de recuperação paisagística do parque; 

MGA.4 As ações de limpeza e movimentação de terras (desmatação, limpeza de resíduos e decapagem de terra vegetal) devem 

ocorrer preferencialmente no período seco de modo a não coincidir com a época de chuvas evitando os riscos de erosão, 

transporte de sólidos e sedimentação; 
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MGA.5 O(s) depósito(s)temporário(s) de terra(s) vegetais deve ser previamente aprovado pelo Dono de Obra / fiscalização; 

MGA.6 Os inertes resultantes das escavações necessárias à implementação dos elementos de Projeto, devem ser armazenados 

nas imediações do local de onde resultam, uma vez que depois serão utilizados no aterro das estruturas;  

MGA.7 Não é permitida a execução de escombreiras no perímetro de obra; 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

MGA.1 Proceder à recuperação paisagística do local de inserção do Parque Eólico, primeiramente através da escarificação das 

áreas intervencionadas após o que deve ser efetuado o recobrimento com a terra vegetal armazenada na fase inicial da 

construção; 

MGA.2 Não é permitido que a terra vegetal esteja contaminada com troços de resíduos verdes; 

MGA.3 Em caso de necessidade, os resíduos verdes recolhidos na fase inicial da obra, podem ser reduzidos a estilha e misturados 

com a terra vegetal;  

RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

MGA.1 As linhas de água encontraram-se identificadas na planta de condicionamentos do Projeto; 

MGA.2 A implantação dos elementos de Projeto terá em conta a existência de todas as linhas de água, ainda que as mesmas 

possam ser incipientes; 

MGA.3 Deve ser assegurado o escoamento de todas as águas pluviais do perímetro de obra. Para isso deve proceder-se à 

instalação de todos os dispositivos / infraestruturas necessárias (passagens hidráulicas, caixas e valetas); 

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

MGA.1  Cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído (designadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro e 

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto); 

MGA.2  Os meios mecânicos utilizados na obra devem ter declarada a sua potência sonora e respeitar as emissões sonoras 

descritas pelos fabricantes; 

MGA.3 Realizar revisões e trabalhos de manutenção da maquinaria da obra para assegurar uma emissão de ruído dentro dos 

níveis aceitáveis. Esses níveis encontram-se especificados nas fichas técnicas de cada máquina; 
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MGA.4 Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a maquinaria (móvel ou imóvel) de apoio da 

obra; 

MGA.5 Informação sobre a utilização de explosivos. Esta informação deverá ser prestada em placas afixadas junto às obras e 

divulgadas através de folhetos afixados nas juntas de freguesia e nos clubes recreativos onde é habitual a população concentrar-

se, ou noutros locais públicos. Caso seja necessária a utilização de explosivos, estes deverão ser transportados com os devidos 

cuidados, tendo em conta a legislação em vigor. Todos os rebentamentos serão antecedidos de sinal sonoro; 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

MGA.1 Todos os elementos patrimoniais que vierem a ser identificados na zona do Parque Eólico, e sua envolvente próxima, 

deverão ser devidamente assinalados e vedados de forma a serem preservados durante a execução das obras; 

MGA.2 O relatório final dos trabalhos de acompanhamento arqueológico deve ser endereçado às autarquias dos concelhos onde 

se determine a existência de ocorrências até então desconhecidas.  
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ANEXO 3 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À OBRA 

DESCRITOR DIPLOMA/NORMA / DISPOSIÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO 

GERAL 

 

Decreto‐lei n.º 152‐B/2017, de 11 de 

dezembro 

 

Altera o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos Projetos 

públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/EU Este decreto‐lei define 

novas regras para a avaliação do impacto ambiental dos Projetos públicos 

e privados que possam produzir efeitos significativos no ambiente. 

Lei n.º 19/2014 de 14 de abril 
Define as bases da política de ambiente, em cumprimento do disposto 

nos artigos 9.º e 66.º da Constituição 

Decreto‐lei n.º 147/2008 de 29 de 

julho 

 

Estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais e 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/35/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que aprovou, com 

base no princípio do poluidor‐pagador, o regime relativo à 

responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos 

ambientais, com a alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n.º 

2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de 

resíduos da indústria extrativa. 

 

AMBIENTE SONORO 

 

Decreto‐lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro. 

 

Aprova o Regulamento Geral do Ruído, alterado pelo decreto‐lei n.º 

278/2007 e pela declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março. 

Decreto‐lei n.º 182/2006, de 6 de 

setembro de 2006 

 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/10/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição 

dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruído). 

Decreto‐lei n.º 76/2002, de 26 de 

março 

 

Estabelece as regras a ter em conta em matéria de emissões sonoras de 

equipamento para utilização no exterior, procedimentos de avaliação da 

conformidade, regras sobre marcação do equipamento, documentação 

técnica e recolha de dados sobre as emissões sonoras para o ambiente. 

QUALIDADE DO AR 

 

Decreto‐lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro 

 

Estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade 

do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa; e a Diretiva n.º 

2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, 

relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 
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DESCRITOR DIPLOMA/NORMA / DISPOSIÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Decreto‐lei n.º 78/2004, de 3 de abril 
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões poluentes 

para a atmosfera (inclui a proibição de queima de resíduos a céu aberto) 

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro 

 

Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas 

Decreto-lei n.º 226-A/2007 de 31 de maio Estabelece o Regime da utilização dos recursos hídricos 

RESÍDUOS 

 

Portaria 145/2017, de 26 de abril 

Define as regras aplicáveis ao transporte de resíduos e cria as guias 

eletrónicas e-GAR. 

Define também as regras para a correta remoção dos materiais contendo 

amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão destes resíduos. 

O transporte de RCD deve ser acompanhado por e-GAR 

O transporte de RCD Amianto deve ser acompanhado por e-GAR. 

Quando os resíduos transportados são classificados como mercadorias 

perigosas, as e-GAR devem incluir os elementos informativos necessários 

para a emissão do documento de transporte. 

O produtor deve:  

- Verificar qualquer alteração dos dados originais da e-GAR efetuada pelo 

destinatário dos resíduos, no prazo de 10 dias; 

- Assegurar que a guia fica completa no prazo máximo de 30 dias. 

(obrigatório porque caso contrário a APA, no prazo de 15 dias, envia 

comunicação a solicitar a regularização da situação)  

O produtor tem de manter as e-GAR pelo prazo de 5 anos. 

DL 73/2011, de 17 de junho 

Determina que se utilizarão guias modelo A eletrónicas 

Determina que o armazenamento de resíduos quando efetuado pelo 

produtor no local de produção, possa apenas estar sujeito a um 

licenciamento simplificado (decidido em 30 dias). São indicados os 

documentos que devem compor este pedido de licenciamento. 

Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março 

Estabelece o regime de operações de gestão de resíduos resultantes de 

obras (RCD). Refere metodologias. 

RCD – resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação e demolição e de derrocada de 

edificações (DL 178/2006) 

Decreto‐lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro 

 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos criando o Sistema Integrado 

de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 



 

 

 

   
 

  

PÁGINA 20 DE 20 
RECAPE DO SOBREEQUIPAMENTO DO PE DO CARAMULO – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

RECAPE.SPE.CARAMULO.PAAO.26.01  

 IMP.DCT.56.01 
 

DESCRITOR DIPLOMA/NORMA / DISPOSIÇÃO TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 

de dezembro 

Decisão da Comissão 2014/955/UE de 18 

de dezembro de 2014 
Lista Europeia de Resíduos, (códigos LER) 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

 

Decreto-lei n. º29-A/2011, 1 de março 

Indica que podem vir a ser definidos em Portaria limites mínimos para a 

aplicação do diploma da Responsabilidade Ambiental, nomeadamente no 

que respeita a: atividades, tipo de risco coberto, período da garantia, 

valor mínimo a garantir… 

Decreto‐lei nº 140/99, de 24 de abril 

 

Estabelece uma rede ecológica europeia de zonas especiais de 

conservação, a Rede Natura 2000, que engloba as Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC) e as Zonas de Proteção Especial (ZPE). Transpõe para 

a ordem jurídica interna a Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CE, do Conselho, 

de 2 de abril) e a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de maio). 

PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

Lei nº 107/2001, de 8 de setembro Constitui a lei quadro do património cultural português 

Decreto‐lei nº 270/99, de 15 de julho  
É aprovado o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, constante do 

anexo I ao presente diploma e que dele faz parte integrante 

 

 

 

 

 


