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1 -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Técnico Final das medidas e condicionantes ambientais do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II. 

Este documento apresenta o inventário de todas as medidas de minimização e de compensação a implementar nas fases de 

construção, exploração e desativação do projeto e a descrição pormenorizada dos programas de monitorização a adotar para cada 

fator ambiental. 

O promotor do projeto é a empresa UNIT ENERGY – Energias Renováveis S.A., com o NIPC 503787825, com sede comercial na Rua 

Comandante Matoso nº 34, Vila do Bispo e Raposeira, 8650 - 413 Vila do Bispo. 

É objetivo deste projeto a substituição dos 7 aerogeradores obsoletos atualmente instalados no PE de Picos Verdes II por 3 

aerogeradores novos (repowering), mais modernos e com maior potência.  

Este projeto destina-se a melhorar as condições de produção de energia do PE de Picos Verdes II, a partir de uma fonte renovável 

e não poluente – o vento, contribuindo desta forma, para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento 

dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. 

O projeto em análise foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase de Estudo Prévio, tendo sido 

emitido, a 11 de fevereiro de 2019, o Título Único Ambiental com respetiva Declaração de Impacte Ambiental favorável 

condicionada ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e medidas de minimização e da entrega de alguns elementos à 

Autoridade AIA, na fase prévia ao licenciamento, em sede de avaliação da conformidade do projeto de execução. 

O Projeto de Execução apresenta algumas alterações relativamente ao projeto apresentado em fase de Estudo Prévio, tendo sido 

reajustado o número de aerogeradores a implementar e apresentado um novo layout para os 3 aerogeradores propostos, dentro 

da área de estudo analisada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental.  

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia. 
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2 -  INVENTÁRIO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO  

No presente ponto pretende-se produzir um inventário das medidas de minimização, tanto as constantes na DIA como as 

recomendadas no âmbito do EIA, divididas pelas fases do projeto (construção/exploração), de modo a permitir uma rápida 

consulta e perspetiva das ações a desenvolver em cada fase. O objetivo deste inventário é produzir um documento operacional 

que facilite a verificação da aplicação das medidas em cada fase do projeto.  

Não se descrevem neste ponto as medidas que correspondem a orientações para a elaboração do Projeto de Execução – a 

conformidade do projeto no que respeita a estas medidas é amplamente descrita no Relatório Base. Também não são transcritas 

as medidas que foram cumpridas pela elaboração do presente RECAPE. As medidas de minimização que se encontravam propostas 

no EIA e que se encontram inscritas na DIA, incluíram-se apenas no subcapítulo da DIA, na tentativa de não duplicar informação.  

Para a numeração/codificação das medidas inscritas no EIA foi adotada a seguinte nomenclatura: um código com duas letras que 

indica a designação de Medida Minimizadora (MM), seguido de duas letras que representa o descritor, por exemplo MM.US.01 é 

uma medida minimizadora (MM) para o descritor Uso do Solo (US). Na Tabela 1 explicita-se esta mesma nomenclatura. 

Tabela 1: Codificação utilizada para as medidas minimizadoras.  

CÓDIGO SIGNIFICADO 

MM /C Medida Minimizadora ou Compensadora 

G Geral 

SO Solos 

US Uso atual do Solo 

GE Geologia e Geomorfologia 

RH Recursos Hídricos 

AC Alterações Climáticas 

CL Clima 

QA Qualidade do Ar 

OT Ordenamento do Território 

FT Fauna Terrestre 

FV Flora e vegetação 

AS Ambiente Sonoro 

PA Paisagem 

PT Património 

SE Fatores socioeconómicos  

RE Gestão de Resíduos 

No final de cada medida foi acrescentado, quando possível, um código de correspondência (MM.APA.XX) entre a medida concreta 

estudada e proposta e a medida, de tipo geral, estabelecida na lista de “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”  

da APA. 

Deste modo, a função da tabela seguinte é produzir um inventário das medidas de minimização que deverão ser adotadas de ora 

em diante, nas várias fases de implementação do empreendimento em análise, de modo a facilitar a sua aplicação e verificação.  
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A maior parte das medidas propostas para a fase de construção serão implementadas pelo empreiteiro, enquanto na fase de 

exploração será o proponente a principal entidade operacional das medidas. 

2.1 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO  

A verificação do cumprimento das medidas de minimização preconizadas para a fase de construção será da responsabilidade do 

Dono de Obra através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (vide Anexo IV do RECAPE). O 

cumprimento destas medidas não é verificável nesta fase. 

2.1.1 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS NO EIA 

MM.G.01. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos das 

obras e identificação e pormenorização das medidas a implementar na fase de execução das obras, e respetiva calendarização. 

Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras (MM.APA.06). 

MM.G.06. Criar áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, de modo a reduzir o risco de acidente, pela 

aproximação de pessoas aos locais das obras. 

MM.G.07. Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em vista reduzir o risco de incêndio nas áreas de intervenção. Estas 

medidas passam por utilizar mecanismos com proteções adequadas à retenção de faíscas. 

MM.G.10. Após a conclusão da obra, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos (MM.APA.50). 

MM.G.11. Na fase final da execução das obras, proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em 

obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos (MM.APA.51). 

MM.G.12. Na fase final da execução das obras, assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, 

equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra 

(MM.APA.52). 

MM.G.13. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados 

pelas obras de construção (MM.APA.53). 

MM.GE.08. No final das obras, e após a remoção do(s) estaleiro(s) de apoio à obra, as zonas mais compactadas pelas obras, que 

se localizarem fora das áreas a intervencionar, deverão ser alvo de escarificação, de forma a assegurar, tanto quanto possível, o 

restabelecimento das condições naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos locais. 

MM.GE.09. Descompactar os solos que não são necessários à manutenção do empreendimento, permitindo uma cobertura 

vegetal autóctone, exceto em torno da base dos aerogeradores numa faixa de 4 a 5 m, devido a questões de segurança contra 

incêndios. 

MM.GE.10. Incluir nas operações de descompactação a superfície das plataformas de montagem, para que, também aí, se possa 

desenvolver uma cobertura vegetal. 

MM.GE.11. Recobrimento dos taludes dos caminhos e das valas de cabos com terra vegetal, favorecendo deste modo a fixação e 

o rápido crescimento de vegetação promovendo a sua consolidação e integração paisagística.   
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MM.GE.12. Os taludes de aterro deverão, sempre que possível, apresentar inclinações suaves, cristas arredondadas, ausência de 

materiais de grande dimensão à superfície, pedras maiores arrumadas na base do talude. Os taludes de escavação devem ter 

também as cristas arredondadas, mas a sua superfície deve ficar em rocha nua (quando aplicável), sem material solto a cobrir. 

MM.RH.01. A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deve ser efetuada em locais a indicar pela equipa de 

acompanhamento ambiental, e nunca em locais próximos de linhas de água. Dependendo do local em consideração, poderá ser 

indicado a abertura de uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem obrigatória para todas as betoneiras. A 

bacia de retenção poderá ter uma camada de brita, que ao fim de algumas lavagens poderá ser removida e utilizada para a 

execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da bacia de retenção. 

MM.RH.02. O manuseamento de óleos durante a fase de construção e as operações de manutenção da maquinaria devem ser 

conduzidas com os necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor, no sentido de limitar 

eventuais derrames suscetíveis de provocarem a contaminação dos solos e águas subterrâneas. Nesse sentido, recomenda-se que 

essas operações decorram na área do estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, isolada da rede de drenagem natural 

e preparada (impermeabilizada e limitada) para poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, recomenda-se que os 

óleos usados sejam armazenados em recipientes adequados e estanques, para tratamento posterior por operador licenciado 

(MM.APA.48 e MM.APA.45). 

MM.RH.03. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente 

removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para tratamento em instalações devidamente licenciadas, ou 

promovida a sua recolha por operador licenciado. Desta forma evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a 

penetração em profundidade das substâncias envolvidas para as águas subterrâneas (MM.APA.49). 

MM.RH.04. Recomenda-se a elaboração de planos de atuação para fazer face a situações de emergência que envolvam o derrame 

de substâncias nocivas e de óleos e combustíveis das máquinas e veículos afetos ao PE. 

MM.SO.01. Remover de forma progressiva apenas a vegetação estritamente necessária, de forma a evitar a existência de extensas 

áreas de solo descoberto. 

MM.SO.04. Os solos das áreas não pavimentadas nem construídas, afetos à circulação de veículos e máquinas, devem ser limpos 

e efetuada uma escarificação ou gradagem, de forma a recuperarem mais precocemente as suas características naturais e 

restabelecer as condições naturais de infiltração e de armazenamento dos aquíferos. 

MM.SO.05. Nos locais a impermeabilizar e onde se executem movimentações de terras, deverá decapar-se o terreno removendo 

a terra viva, para posterior reutilização na obra e recuperação de áreas afetadas, de forma a evitar a perda desta camada de solo 

que é fértil e rica em microrganismos. Estas terras deverão ser reutilizadas em espaços verdes dentro do perímetro da fábrica. 

MM.SO.06. Aquando dos trabalhos de decapagem do solo, a camada superficial retirada (terra viva) deve ser armazenada em 

pargas para futura utilização. Assim, a terra viva deverá ser preservada, sendo colocada em locais onde a vertente de construção 

civil não interfira, em pargas com altura de 1,20 a 1,50 m e com o comprimento de 4 m, de forma a permitir a circulação de 

oxigénio nas camadas inferiores e a vida dos microrganismos do solo. 

MM.SO.07. Deverá prestar-se a devida atenção à possibilidade de contaminação dos solos por atividades associadas à gestão dos 

estaleiros da obra, nomeadamente ao nível dos materiais carburantes e óleos. De facto, o armazenamento em local restrito e 

devidamente impermeabilizado, a par de um manuseamento cuidadoso, poderá minimizar eficazmente o derrame dos produtos 

tóxicos, reduzindo também os perigos de contaminação dos cursos de água e dos aquíferos subterrâneos. 
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MM.OT.01. A instalação do estaleiro de materiais não deve constituir uma ocupação do território, embora temporária, com 

impactes negativos sobre outros usos e atividades, e, se possível, deve ocupar áreas degradadas, promovendo a sua posterior 

recuperação. Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações 

de terras e abertura de acessos (MM.APA.07). 

MM.OT.02. Não ocupar as margens de cursos de água (10 m de distância do limite dos leitos de cursos de água não navegáveis 

nem flutuáveis), exceto áreas já artificializadas. 

MM.OT.03. Não ocupar zonas de proteção imediata ou intermédia de qualquer perímetro de proteção de captações de águas 

subterrâneas para abastecimento público (MM.APA.07). 

MM.OT.04. Evitar, tanto quanto possível, áreas de RAN e cumprir o procedimento de autorização para ocupação não agrícola de 

áreas incluídas na RAN (MM.APA.07). 

MM.OT.05. Não proceder ao corte, arranque ou poda de sobreiros ou azinheiras, isolados ou em povoamento, bem como 

qualquer ação que afete o sistema radicular das árvores ou que provoque destruição de regeneração natural (MM.APA.07). 

MM.OT.O7. Implementação de um sistema de drenagem que intercete e conduza convenientemente as águas superficiais, 

reduzindo a energia do escoamento superficial, visando a prevenção da meteorização e erosão dos taludes. 

MM.F.02. Limitar as ações da obra (e.g. plataformas dos aerogeradores) às áreas estritamente necessárias à construção, evitando 

a afetação de áreas envolventes. (MM.APA.23). 

MM.F.03. Sinalizar todas as áreas de interesse ecológico, nomeadamente linhas de escoamento, galerias ripícolas, evitando a 

afetação destas áreas. A delimitação destas áreas deverá ser acompanhada por um técnico especializado em flora/vegetação e 

fauna terrestre. (MM.APA.23 e MM.APA.09). 

MM.F.04. Transportar os materiais sobrantes para destino adequado, não devendo em hipótese alguma ser depositados dentro 

ou próximo de linhas de água ou áreas de escoamento superficial, zonas de regeneração de floresta autóctone ou depressões 

húmidas, mesmo que estas se situem fora da área de implementação do projeto. (MM.APA.07 e MM.APA.22). 

MM.F.05. Não interromper o fluxo das linhas de água, nem proceder à drenagem das zonas húmidas pré-existentes (MM.APA.07, 

MM.APA.08 e MM.APA.09). 

MM.F.06. Interditar o depósito de entulhos e intervenções nas áreas de valor conservacionista referidas no presente documento 

para cada um dos grupos de vertebrados estudados. (MM.APA.50 e MM.APA.54). 

MM.F.07. Durante a fase de construção deverá haver uma redução da iluminação durante a noite. (MM.APA.03). 

MM.F.08. Promover a vigilância de fogos, durante a construção, por técnicos ambientais, em articulação com o Serviço Nacional 

de Bombeiros e Proteção Civil. (MM.APA.08). 
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MM.F.09. A descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras deverá ser efetuada em locais a indicar pela fiscalização 

ambiental, e nunca em locais próximos de linhas de água. (MM.APA.41 e MM.APA.53). 

MM.F.10. Garantir que a circulação das viaturas, relacionadas com as atividades de construção, ocorre a baixas velocidades de 

forma a minimizar atropelamentos de anfíbios, répteis e mamíferos. 

MM.F.11. Os acessos devem aproveitar, tanto quanto possível, os caminhos/vias existentes, evitando-se o mais possível a sua 

construção em zonas sensíveis (e.g. manchas de floresta, galerias ripícolas, zonas rupícolas, zonas agrícolas). 

MM.F.12. Os acessos melhorados que não sejam necessários à manutenção do PE deverão ser repostos à situação inicial de modo 

a não aumentar a perturbação no local. (MM.APA.40 e MM.APA.41). 

MM.F.13. Os acessos de serviço aos 7 aerogeradores obsoletos, que serão removidos do local, e as respetivas plataformas deverão 

ser desativados e estas últimas deverão ser cobertas com terra vegetal da área, previamente removida e conservada à parte para 

este fim, de modo a permitir a regeneração da vegetação com o material genético nela contido. 

MM.F.17. Interditar intervenções em lagoas temporárias, linhas de água e margens de açudes. Apesar da área de intervenção do 

projeto não incluir quaisquer intervenções intrusivas ou a colocação de depósitos de materiais em lagoas temporárias, margens 

de linhas de água e açudes existentes na envolvente, é extremamente relevante que esta medida de minimização seja cumprida 

na área alargada do projeto, uma vez que os habitats associados a estes locais são particularmente importantes para diversas 

espécies, não só de anfíbios e outros animais aquáticos, como para diversas aves e mamíferos que recorrem frequentemente a 

estes pontos de água como local de alimentação ou em busca de água. 

MM.F.18. O início dos trabalhos deve ser antecedido por uma piquetagem/sinalização, de forma a balizar, por um lado, as áreas 

mais sensíveis, que devem ser alvo de proteção, e por outro, as áreas nas quais se deve realizar a movimentação de maquinaria e 

equipamento. 

MM.F.19. Nos arranjos finais da empreitada deve ser utilizada a terra vegetal da área, previamente removida e conservada à parte 

para este fim, de modo a permitir a regeneração da vegetação com o material genético nela contido. Sempre que necessário e os 

materiais forem adequados devem ser reutilizados, como material de enchimento, solos e pedras resultantes das escavações dos 

caboucos. 

MM.FV.01. Incluir os pontos/manchas de flora RELAPE de maior interesse conservacionista na planta de condicionamentos. 

MM.FV.02. Antes do início da obra, os núcleos RELAPE de maior interesse conservacionista devem ser delimitados com fita 

sinalizadora de modo a evitar a afetação acidental. 

MM.FV.03. Antes do início da obra, as manchas de habitat 5140* cartografadas que se situam próximo dos aerogeradores 1 e 2 a 

instalar e do aerogerador 6 a remover devem ser delimitados com fita sinalizadora de modo a reduzir a afetação. 

MM.FV.04. Todos os intervenientes em obra devem ser sensibilizados para a necessidade de não afetar as áreas delimitadas. 
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MM.FV.05. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a intervencionar devem ser 

assinalados previamente ao início dos trabalhos, de forma a evitar a sua afetação ou destruição; as sinalizações só devem ser 

removidas após finalização da obra. 

MM.FV.06. A deposição de terras e inertes e as escavações e aterros devem ter em conta a necessidade de conservar as áreas 

delimitadas. 

MM.FV.09. Cumprir rigorosamente os limites da área de intervenção, evitando a circulação de máquinas e pessoas fora desses 

limites, permitindo minimizar o pisoteio, a emissão de poeiras e o risco de introdução de flora invasora. 

MM.FV.11. Após a conclusão da obra proceder à descompactação do solo e colocar terra viva de forma a criar condições favoráveis 

à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de biótopos. 

MM.FV.12. Deverá proceder-se à recuperação de parte da área da plataforma de montagem do aerogerador, deixando apenas 

uma via em torno do mesmo, necessária à circulação das viaturas afetas às operações de manutenção. O mesmo procedimento 

deverá ser adotado para os taludes dos acessos e para todas as estruturas de caráter temporário. 

MM.FV.13. As zonas intervencionadas e anteriormente ocupadas pelos sete aerogeradores a remover e estruturas associadas 

devem ser recuperadas com materiais provenientes do local ou de sítios próximos (terra vegetal), de forma a promover a 

recuperação de biótopos e a evitar a instalação de espécies invasoras. 

MM.PA.01. Salvaguardar ao máximo a envolvente, através do balizamento das zonas indispensáveis para a execução da obra. A 

implementação de uma medida desta natureza deverá ser ponderada de forma equilibrada, no sentido de fornecer um grau 

aceitável de proteção, mas sem impedir ou restringir o acesso público e especialmente a circulação de animais. 

MM.PA.02. O plano de execução dos trabalhos de desinstalação e instalação dos aerogeradores deve ser escrupulosamente 

cumprido, no sentido de evitar prolongamentos desnecessários de exposição visual. 

MM.PA.03. Salvaguardar ao máximo a vegetação arbustiva e arbórea presente; a desmatação/desflorestação deverá ser limitada 

ao estritamente necessário, devendo ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução 

da obra. 

MM.PA.03. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. No caso do melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na morfologia do terreno. 

MM.PA.04. Proceder à decapagem e armazenamento da terra viva em todas as áreas sujeitas a intervenção ao serem iniciados os 

trabalhos de movimentação de terras, incluindo a área de estaleiro. A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deverá 

ser armazenada em local apropriado (terreno plano, limpo de vegetação, e possuindo uma boa drenagem), para posterior 

utilização na recuperação paisagística das zonas afetadas. 

MM.PA.05. Todos os montes de detritos e depósitos de terras devem ser cobertos, com o objetivo de evitar o seu arraste pelo 

vento, particularmente quando estes se encontrem próximos de locais sensíveis, assim como assegurar que as normas vigentes 
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estão a ser corretamente executadas quanto ao resguardo das cargas dos veículos que transportam este tipo de materiais (terras, 

areias, etc.). 

MM.PA.08. Todos os escombros, escórias e/ou lixos a sair da área devem ser transportados imediatamente para destino 

adequado. 

MM.PA.10. Proceder à conveniente descompactação, escarificação do solo e modelação dos terrenos estabelecendo a 

concordância com o terreno natural de uma forma regrada, restituindo ao mínimo a situação existente. 

MM.PA.11. Proceder ao restabelecimento e à recuperação paisagística de todas as zonas afetadas pela execução da obra. 

MM.FS.02 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico (MM.APA.02). 

MM.FS.03. A existência de um Plano de Segurança e Saúde contribuirá para reduzir substancialmente os riscos que os operários 

e restante pessoal envolvido na fase de construção poderão correr. Considera-se indispensável o cumprimento integral do referido 

Plano, devendo as entidades responsáveis assegurar as ações de fiscalização para verificação das normas e regras estabelecidas. 

MM.FS.04. As viaturas afetas à obra deverão circular com os faróis de médios ligados, mesmo durante o dia, por forma a serem 

mais visíveis à distância. Esta medida tem em vista prevenir acidentes nas vias de comunicação e nas imediações das obras. 

MM.FS.05. Nos lugares atravessados pelos veículos afetos à obra deve limitar-se a utilização de sinais sonoros com vista à 

minimização da perturbação da população residente nas localidades que se situam próximo das áreas de intervenção. 

MM.FS.06. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações (MM.APA.24). 

MM.FS.07. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área a intervencionar não fiquem obstruídos ou em más 

condições, possibilitando a sua normal utilização pela população local e pela população visitante (MM.APA.25). 

MM.FS.08. A circulação dos veículos pesados, deverá ser integrada num plano de gestão de circulação a ser estudado em parceria 

com as autoridades locais, a fim de afetar o menor número possível de aglomerados populacionais, diminuindo o risco de 

acidentes (MM.APA.28). 

MM.FS.09. Deve efetuar-se o humedecimento periódico do solo, nomeadamente através de sistemas de aspersão, e a cobertura 

dos veículos de transporte de terra, para redução da libertação de partículas, assim como o espalhamento de terras nas vias de 

comunicação, de modo a evitar o levantamento de poeiras e a inerente afetação da população local (MM.APA.30). 

MM.FS.10. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível. 

Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da população residente nas localidades que se situam próximo 

das áreas a intervencionar (MM.APA.31). 
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MM.FS.11. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores sensíveis cumpram os valores 

limites impostos pela legislação em vigor (MM.APA.34). 

MM.FS.13. De modo a maximizar um dos impactes positivos do projeto, propõe-se que se utilize mão-de-obra local ou concelhia, 

e sempre que possível, empresas locais para o fornecimento de materiais necessários à construção e para a manutenção.  

MM.QA.01. Os locais para a implantação do estaleiro e outras áreas de apoio à obra deverão estar afastados de recetores sensíveis 

e próximo de acessos existentes. 

MM.QA.03. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

partículas, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra (MM.APA.27). 

MM.QA.05. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, minimizando 

a emissão de poeiras (MM. APA.29). 

MM.QA.06. O transporte dos materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado em veículos 

adequados, com a carga coberta (MM.APA.30). 

MM.QA.07. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, mantendo as normais 

condições de funcionamento e assegurando a minimização das emissões gasosas (MM.APA.33). 

MM.QA.08. Os camiões utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverão ter um sistema que permita tapar a caixa 

para evitar a queda e o espalhamento de materiais na via pública aquando do transporte para a área afeta ao parque. 

MM.QA.09. Proceder à atempada limpeza das vias públicas sempre que nelas forem vertidos materiais de construção ou materiais 

residuais das obras aquando do transporte para as áreas afetas aos trabalhos. 

MM.RE.01. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção; devem ser privilegiados 

locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. 

MM.RE.02. Não devem ser ocupados, por resíduos, os seguintes locais: 

 Áreas do domínio hídrico; 

 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros 

e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 
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 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

MM.RE.03. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar 

impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

MM.RE.04. Devem ser estudadas as zonas para as quais são indispensáveis ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, 

limpeza e decapagem dos solos, de forma a limitar estas atividades durante a execução da obra. 

MM.RE.05. A decapagem da terra viva deve ser efetuada antes dos trabalhos de movimentação de terras e corretamente 

armazenados em local apropriado para posterior reutilização em áreas da obra. 

MM.RE.06. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais 

adequados. 

MM.RE.07. Os materiais de escavação com vestígios de contaminação devem ser armazenados em locais que evitem a 

contaminação dos solos e das águas até serem devidamente encaminhados para destino final. 

MM.RE.10. Os resíduos urbanos e equiparáveis devem ser devidamente segregados, devendo ser promovida a separação na 

origem, e posterior encaminhamento para destino final apropriado. 

MM.RE.11. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

MM.RE.12. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). 

MM.RE.13. Em caso de derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário 

com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador 

licenciado. 

2.1.2 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO INSCRITAS NA DIA 

Medida de Minimização n.º 20 da DIA: Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

Medida de Minimização n.º 21 da DIA: Sempre que se venham a identificar elementos (patrimoniais ou outros) que justifiquem 

a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

Medida de Minimização n.º 22 da DIA: Verificar em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidade entre o desenho 

topográfico final do projeto e os elementos de interesse patrimonial já identificados, implementando, caso se justifique, medidas 

de minimização ou anulação de eventuais impactes negativos. 

Medida de Minimização n.º 23 da DIA: Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 

perturbação.   

Medida de Minimização n.º 24 da DIA: Garantir que a fase de construção não ocorre na época de reprodução e/ou na época de 

migração para as espécies de avifauna potencialmente afetadas pelo projeto.   

Medida de Minimização n.º 25 da DIA: Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma 

a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso 
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contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição 

da sua capacidade erosiva. 

Medida de Minimização n.º 26 da DIA: Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

Medida de Minimização n.º 27 da DIA: 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). 

Medida de Minimização n.º 28 da DIA: Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço 

aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e entidades 

normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de 

implantação do projeto. 

Medida de Minimização n.º 29 da DIA: Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve 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. 

Medida de Minimização n.º 30 da DIA: As populações mais próximas devem ser informadas sobre as ações de construção e 

respetiva calendarização, através da divulgação desta informação em locais públicos, juntas de freguesia e câmaras municipais. 

Medida de Minimização n.º 31 da DIA: 31. O estaleiro deve localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de 

Acompanhamento Ambiental (EAA) e devem ser organizado(s) nas seguintes áreas:  

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

b. Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos 

Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;  

c. Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser impermeabilizada, coberta 

e dimensionada para que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes;  

d. Parqueamento de viaturas e equipamentos;  

e. Deposição de materiais de construção. 

Medida de Minimização n.º 32 da DIA: A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

Medida de Minimização n.º 33 da DIA: O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Caso os contentores que servirão 

as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá 

de ser removida no final da obra. 

Medida de Minimização n.º 34 da DIA: Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas 

no local do Parque. Caso seja imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

Medida de Minimização n.º 35 da DIA: Na eventualidade de se vir a utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial 

à sua origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local nem introduzam plantas invasoras. 
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Medida de Minimização n.º 36 da DIA: Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de 

energia elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes devem estar devidamente 

acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

Medida de Minimização n.º 37 da DIA: Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

Medida de Minimização n.º 38 da DIA: A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

a. Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão. Nesta vedação devem ser colocadas placas de aviso que 

incluam as regras de segurança a observar.  

b. Acessos: deve 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.  

c. Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a ocupar pelas fundações 

e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às 

áreas balizadas para o efeito.  

d. Locais de depósitos de terras.  

e. Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos. 

Medida de Minimização n.º 39 da DIA: Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 

restabelecidos o mais brevemente possível. 

Medida de Minimização n.º 40 da DIA: Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionantes, 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. A sinalização e a vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que devem 

ser regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser vedadas 

com recurso a painéis. Deve proceder-se à manutenção e vigilância das sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, 

na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os 

trabalhos de integração/recuperação paisagística. 

Medida de Minimização n.º 41 da DIA: Efetuar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as 

operações que impliquem movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas (desmatações, remoção e revolvimento do 

solo, decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de 

estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de desmontagem dos AG existentes. O 

acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá 

de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. Incluir na equipa de acompanhamento arqueológico especialista em pré-

história recente. 

Medida de Minimização n.º 42 da DIA: Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão 
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apresentadas à Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção 

de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais 

em presença, de modo a garantir a sua preservação.   

Medida de Minimização n.º 43 da DIA: Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma 

proposta de medidas de minimização a implementar, sob a forma de um relatório preliminar. 

Medida de Minimização n.º 44 da DIA: Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for 

considerada como inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e 

contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

Medida de Minimização n.º 45 da DIA: As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer prévio 

da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. Os achados móveis devem ser colocados 

em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Medida de Minimização n.º 46 da DIA: Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua 

salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. 

Medida de Minimização n.º 47 da DIA: Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível. Esta medida é visa a minimizar a incomodidade da população residente nas localidades que se situam 

próximo das áreas a intervencionar. 

Medida de Minimização n.º 48 da DIA: A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas a desmatar, o 

material vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente 

acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. O corte deve ser realizado, sobretudo, fora da fase de produção de semente. A 

estilhagem e o espalhamento deste material não podem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste 

material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser 

tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

Medida de Minimização n.º 49 da DIA: Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais 

invasoras deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração 

paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente acondicionada. 

Medida de Minimização n.º 50 da DIA: A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já 

anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, para evitar que a máquina circule sobre a área já decapada. Deve 

também ser evitado o recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a compactação das camadas inferiores do solo. 

Medida de Minimização n.º 51 da DIA: A decapagem da terra viva deve corresponder à profundidade da terra realmente existente 

e ser realizada com recurso a balde liso e por camadas. 

Medida de Minimização n.º 52 da DIA: Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas 

estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de 

intervenção logo que as movimentações de terras tenham terminado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto 

não devem ser desmatadas ou decapadas. 
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Medida de Minimização n.º 53 da DIA: As operações de movimentação de terras devem ser efetuadas no menor tempo possível 

de modo a evitar exposição do solo, minimizando a atuação dos processos erosivos 

Medida de Minimização n.º 54 da DIA: A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou 

deslizamentos. 

Medida de Minimização n.º 55 da DIA: As operações de escavação devem privilegiar, sempre que possível, a utilização de meios 

mecânicos, para não introduzir perturbações excessivas no maciço. 

Medida de Minimização n.º 56 da DIA: As terras resultantes das escavações devem ser reutilizadas, sempre que possível, nas 

obras de construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e regularização das 

plataformas dos aerogeradores. Caso tal não seja possível devem ser levadas para aterro licenciado. 

Medida de Minimização n.º 57 da DIA: Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a 

execução da obra. 

Medida de Minimização n.º 58 da DIA: Caso se perspetive a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de 

proteção, deve respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente devem ser implementadas medidas de 

proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 

acidentalmente afetadas. 

Medida de Minimização n.º 59 da DIA: Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas para posterior redistribuição pelos diferentes locais intervencionados de 

acordo com o novo layout a produzir. 

Medida de Minimização n.º 60 da DIA: As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem 

ultrapassar os 2 metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas 

planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

Medida de Minimização n.º 61 da DIA: Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a 

colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos 

de inertes e áreas a afetar pelos trabalhos de desmontagem dos aerogeradores existentes. Os resultados obtidos no decurso desta 

prospeção podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). A equipa de arqueologia responsável pelos trabalhos de reprospeção deve incluir um arqueólogo 

com experiência pré-história recente. 

Medida de Minimização n.º 62 da DIA: Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da 

reprospeção arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, antes mesmo de serem propostas quaisquer outras 

medidas de minimização intrusivas, como sondagens arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios 

afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios 

patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 

Medida de Minimização n.º 63 da DIA: Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-

corte e ao uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 
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Medida de Minimização n.º 64 da DIA: Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico. 

Medida de Minimização n.º 65 da DIA: Deve ser dada atenção especial às condições de armazenagem ou extração, na origem de 

todos os materiais inertes a utilizar na construção dos novos acessos, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas 

ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 

invasoras. 

Medida de Minimização n.º 66 da DIA: Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

Medida de Minimização n.º 67 da DIA: Implementar um plano de gestão de resíduos (PGR) que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

Medida de Minimização n.º 68 da DIA: Deve 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 acondicionamento temporário no estaleiro, 

quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

Medida de Minimização n.º 69 da DIA: O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente 

às operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a mesma seja 

arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 

Medida de Minimização n.º 70 da DIA: É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou de qualquer outra 

substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido 

previamente autorizado. 

Medida de Minimização n.º 71 da DIA: Deve proceder-se à recolha diária dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito. 

Medida de Minimização n.º 72 da DIA: Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas 

e metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, 

para posterior transporte para local autorizado. 

Medida de Minimização n.º 73 da DIA: Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as 

seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos 

pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se desenvolve a obra ou por uma empresa designada para o efeito. 

Medida de Minimização n.º 74 da DIA: O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente 

dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou execução das 

plataformas de montagem). 

Medida de Minimização n.º 75 da DIA: O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, 

utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado. 

Medida de Minimização n.º 76 da DIA: Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Medida de Minimização n.º 77 da DIA: Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem 

e de desmatação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

Medida de Minimização n.º 78 da DIA: Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 

armazenamento de substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e removidos os 
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solos afetados para locais adequados, a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos 

ambientais adicionais. 

Medida de Minimização n.º 79 da DIA: Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem 

das caleiras das betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a 

betonar. A capacidade das bacias de lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas 

as betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação. 

Medida de Minimização n.º 80 da DIA: São proibidas queimas a céu aberto. 

Medida de Minimização n.º 81 da DIA: O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado 

em viatura fechada, ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Medida de Minimização n.º 82 da DIA: Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições 

do seu bom funcionamento. 

Medida de Minimização n.º 83 da DIA: O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o 

incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e ser 

efetuado a velocidade reduzida. 

Medida de Minimização n.º 84 da DIA: Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de 

obra. 

Medida de Minimização n.º 85 da DIA: Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores 

sensíveis cumpram os valores limites impostos pela legislação em vigor. 

Medida de Minimização n.º 86 da DIA: No caso de não existirem acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser apenas 

abertos trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase de construção, os quais terão que 

ser devidamente naturalizados no final da obra 

Medida de Minimização n.º 87 da DIA: Implementação do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

Medida de Minimização n.º 88 da DIA: Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões do fator ambiental Paisagem. Para elaboração dos 

diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados 

para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das diversas componentes do Projeto (antes, durante e 

final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos 

registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 

Medida de Minimização n.º 89 da DIA: Na desmontagem devem ser seguidas as medidas anteriormente enunciadas, sempre que 

aplicáveis. 

 

2.2 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

A verificação do cumprimento das medidas de minimização preconizadas para a fase de exploração será da responsabilidade do 

promotor. O cumprimento destas medidas não é verificável nesta fase. 
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2.2.1 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS NO EIA 

MM.SO.08. Os solos degradados pela erosão por fatores físicos, por produtos químicos, ou pela intervenção humana deverão ser 

tratados, no sentido de restabelecer as suas características iniciais. 

MM.SO.09. Deverá promover-se o desenvolvimento de arranjos paisagísticos, de acordo com as características locais, recorrendo 

à plantação de espécies autóctones e, se possível, protegidas ocorrendo na área (como azinheiras e sobreiros). 

MM.FS.14. Na fase de exploração do projeto de repowering e sobreequipamento PE de Picos Verdes II deverão adotar-se algumas 

medidas identificadas na fase de construção, sobretudo as que têm por objetivo minimizar os impactes previstos na afetação da 

qualidade de vida das populações, que poderão decorrer da circulação de máquinas e veículos necessários às atividades de 

manutenção do PE. 

MM.FS.15. De modo a maximizar um dos impactes positivos do projeto, propõe-se que se utilize mão-de-obra local ou concelhia, 

e sempre que possível, empresas locais para o fornecimento de materiais necessários à manutenção do parque eólico.  

MM.F.22. Garantir que a circulação das viaturas, relacionadas com as atividades de manutenção, ocorre a baixas velocidades de 

forma a minimizar atropelamentos de anfíbios, répteis, mamíferos e colisões de aves, sobretudo passeriformes juvenis. 

MM.F.23. Programar a limpeza de vegetação, na zona de implementação do projeto e nas áreas adjacentes durante a fase de 

exploração, fora do período de reprodução das comunidades faunísticas, aconselhando-se o período de agosto a fevereiro para 

tal. 

MM.FV.13. Os trabalhos de desmatação e decapagem durante as ações de manutenção deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias.  

MM.RE.14. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos 

para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados. 

MM.RE.15. Os óleos usados nas operações de manutenção deverão ser recolhidos e armazenados de forma adequada, sendo 

posteriormente encaminhados para destino final adequado. 

2.2.2 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO INSCRITAS NA DIA 

Medida de Minimização n.º 90 da DIA: Implementar o Plano de Monitorização de acompanhamento da recuperação paisagística 

e ambiental. 

Medida de Minimização n.º 91 da DIA: Efetuar a paragem dos aerogeradores nos períodos críticos para a avifauna, 

nomeadamente na época da passagem migratória, de acordo com plano específico referido nos “Elementos a Apresentar”. Este 

Plano será implementado durante toda a fase de exploração do projeto. 

Medida de Minimização n.º 92 da DIA: As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, 

devendo ser compatibilizada a presença do parque com as outras atividades presentes. 

Medida de Minimização n.º 93 da DIA: Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser 

fornecida para consulta a planta de Condicionantes atualizada aos responsáveis e cumpridas as medidas de minimização, previstas 

para a fase de construção, aplicáveis. 
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Medida de Minimização n.º 94 da DIA: Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do 

projeto, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a veículos de 

combate a incêndios. 

Medida de Minimização n.º 95 da DIA: Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de 

comportamentos que suscitem um aumento do risco de incêndio. 

Medida de Minimização n.º 96 da DIA: A iluminação do parque eólico deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança 

aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

Medida de Minimização n.º 97 da DIA: Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer 

alteração verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do parque eólico para que o sistema de 

sinalização funcione nas devidas condições. 

Medida de Minimização n.º 98 da DIA: Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e 

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

Medida de Minimização n.º 99 da DIA: Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem 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. 

Medida de Minimização n.º 100 da DIA: Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento 

dos aerogeradores. 

Medida de Minimização n.º 101 da DIA: Caso o funcionamento do parque eólico venha a provocar interferência/perturbações na 

receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, devem ser adotadas 

medidas para a resolução do problema. 

Medida de Minimização n.º 102 da DIA: Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes 

hertzianos da força aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias. 

Medida de Minimização n.º 103 da DIA: Em caso de aparecimento de espécies vegetais exóticas com características invasoras, 

na área do projeto e envolvente, estas devem ser alvo de um projeto de erradicação, a apresentar ao ICNF através da Autoridade 

de AIA para análise e aprovação. 

2.3 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

A verificação do cumprimento das medidas de minimização preconizadas para a fase de desativação será da responsabilidade do 

Dono de Obra. O cumprimento destas medidas não é verificável nesta fase. 

2.3.1 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS NO EIA 

MM.GE.13. Os trabalhos de remoção de estruturas do terreno e consequente movimentação de terras devem ser efetuados 

preferencialmente em períodos de menor precipitação, de modo a reduzir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

MM.GE.14. Os trabalhos devem ser efetuados no menor tempo possível de modo a evitar exposição do solo, minimizando a 

atuação dos processos erosivos. 
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MM.GE.15. As máquinas e equipamentos não devem ser utilizados em épocas com solos muito húmido ou excessivamente seco, 

de modo a evitar a compactação do terreno, assim como devem ser reduzidas o número de passagens ao estritamente necessário 

através de planeamento. 

MM.GE.16. O estaleiro deverá se localizar no interior da área de intervenção, em locais de declive mais reduzido e de fácil acesso, 

de modo a minimizar as movimentações. 

MM.GE.17. Os locais de estacionamento de máquinas e viaturas devem ser impermeabilizados/pavimentados, assim como o local 

de armazenamento de produtos químicos. Devem ser drenados para bacia de retenção impermeabilizada e isolada da rede de 

drenagem natural. A bacia deve estar equipada com separador de hidrocarbonetos. 

MM.GE.18. Revisão e manutenção periódica dos veículos e maquinaria de apoio à desativação das estruturas da central 

fotovoltaica. 

MM.GE.19. Caso ocorra o derrame de hidrocarbonetos ou outros produtos químicos no solo, estes devem ser recolhidos e 

enviados para destino final adequado. 

MM.GE.20. Cumprir a legislação em vigor aplicável aos diversos tipos de resíduos produzidos. 

MM.GE.21. Instalar casas de banho portáteis. 

MM.GE.22. Aspergir quando necessário e durante os períodos mais secos, os acessos não pavimentados da obra, de modo a 

minimizar a emissão de poeiras, principalmente em dias secos e com vento. 

MM.GE.23. Desenvolver ações de formação e sensibilização ambiental no âmbito de ações que poderão causar impactes 

ambientais. 

MM.GE.24. Circunscrever as ações de desmantelamento ao espaço estritamente necessário. 

MM.GE.25. Descompactação dos solos nas áreas ocupadas pelos aerogeradores, plataformas e outras infraestruturas do parque 

eólico. 

MM.FV.15. As zonas intervencionadas e anteriormente ocupadas pelos aerogeradores e estruturas associadas devem ser 

recuperadas com materiais provenientes do local ou de sítios próximos, de forma a promover a recuperação de biótopos e habitats 

e a evitar a instalação de espécies invasoras.  

MM.FV.16. Os trabalhos de remoção do coberto vegetal associados à desmontagem das estruturas deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. 

2.3.2 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO INSCRITAS NA DIA 

Medida de Minimização n.º 104 da DIA: Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico, de 27 anos, e a 

dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor, deve o 

promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do parque 

eólico e projetos complementares. Assim, no caso de reformulação ou alteração do parque eólico, sem prejuízo do quadro legal 

então em vigor, deve ser apresentado o estudo das respetivas alterações, referindo especificamente as ações a ter lugar, impactes 

previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar 
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pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado, contemplando nomeadamente: a) solução final 

de requalificação da área de implantação do parque eólico e projetos complementares, a qual deve ser compatível com o direito 

de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; b) ações de desmantelamento e obra 

a ter lugar; c) destino a dar a todos os elementos retirados; d) definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer 

no terreno; e) plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes 

e condições identificadas no momento da aprovação do parque eólico, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos 

legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. Deve também ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

2.4 -  MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Medida de Compensação n.º 1 da DIA: O eventual abate de espécies florestais protegidas, para além do procedimento específico 

de autorização, terá de ser compensado com a plantação de espécies iguais na proporção de 1:5 e acompanhado no sentido de 

garantir a sobrevivência. Este Plano de Compensação deve submetido a apreciação e autorização do ICNF através da Autoridade 

de AIA. 

Medida de Compensação n.º 2 da DIA: A destruição de áreas de habitats protegidos deve ser compensada pela implementação 

de área igual, de acordo com Projeto a apresentar e a aprovar.
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3 -  DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a DIA, os programas de monitorização a apresentar em RECAPE correspondem aos seguintes: Programa Geral de 

Monitorização da Avifauna, Programa Especial de Monitorização da Aves Planadoras, Programa de Monitorização dos 

Quirópteros, Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro e Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística, 

Ambiental. 

Os programas de monitorização a realizar e descritos nos pontos seguintes dão cumprimento ao previsto no Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, conforme alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 

de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

3.1 -  PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO DE AVIFAUNA 

3.1.1 -  OBJETIVOS  

O presente programa de monitorização tem os seguintes objetivos: 

 Determinar a taxa de mortalidade (percentagem de afetação da população) resultante do Parque Eólico; 

 Identificar alterações na constituição das comunidades locais e/ou no modo como determinadas espécies (mais sensíveis) 

utilizam a área de estudo, de modo a detetar um potencial efeito de exclusão; 

 Determinar se as medidas de minimização implementadas estão a surgir os efeitos esperados. 

3.1.2 -  PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros monitorizados serão os seguintes: 

 Riqueza específica; 

 Abundância relativa; 

 Altura do voo de aves de grande e médio porte e bandos; 

 Mortalidade observada. 

3.1.3 -  LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

3.1.3.1 -  CENSOS DE AVES 

Ponto de contagem 

A amostragem com recurso a pontos de contagem tem como principal objetivo registar variações temporais e espaciais de 

abundância e riqueza das comunidades orníticas existentes na área de implantação do Parque Eólico, e será executada durante o 

ano, abrangendo os períodos fenológicos de invernada, reprodução e migração das espécies.  

Foram definidos seis pontos de contagem, sendo quatro na área do parque eólico e dois numa área controlo, fora da área de 

influência do local onde serão implantados os aerogeradores (vide Figura 1). 

https://dre.pt/application/conteudo/70128402
https://dre.pt/application/conteudo/70128402
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Figura 1: Localização dos pontos de contagem. 

Pontos fixo de observação 

A amostragem realizada com recurso ao ponto fixo de observação realizar-se-á entre 1 de setembro e 15 de dezembro. 

A localização do ponto fixo coincide com o local onde se realizaram os pontos de contagem de aves planadoras (vide Figura 2). 

 

Figura 2: Localização do ponto de observação. 
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3.1.3.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

A prospeção de mortalidade deverá realizar-se em torno dos três aerogeradores durante a fase de exploração do Parque Eólico 

de Picos Verdes II, numa área circular definida a partir da base de cada aerogerador, com periodicidade quinzenal, ao longo do 

ano. 

3.1.4 -  METODOLOGIAS A ADOTAR  

3.1.4.1 -  CENSOS DE AVES 

Ponto de contagem 

As amostragens realizadas com base no método dos pontos de contagem terão como objetivo registar variações na abundância e 

riqueza avifaunística das espécies migradoras que ocorrem na área estudada ao longo dos períodos de invernada, reprodução e 

de migração outonal. Em cada campanha serão realizadas sessões de contagem com a duração de 10 minutos cada, onde serão 

registados todos os contactos com aves (tanto visuais como auditivos), sem limite de distância. 

Ponto fixo de observação 

A realização de um ponto fixo de observação na área do parque eólico permitirá a deteção de movimentos relevantes de bandos 

de aves, nomeadamente de aves planadoras e outras de grande porte, bem como de bandos de aves de médio porte, nessa zona. 

Os dados referentes às aves planadoras não serão contemplados, uma vez que se encontram incluídos no âmbito do programa 

especial de monitorização de aves planadoras migradoras.  

A amostragem de campo será realizada por um observador munido de binóculos e telescópio, bem como de mapas da área de 

estudo. Nesta amostragem serão consideradas aves planadoras e outras de grande porte e bandos de aves de médio porte. Para 

cada observação será anotada a espécie em causa, o número de indivíduos, a altura de voo (nas classes 0-20 m, 20-150 m, 150-

300 m, 300-500 m, 500- 1500 e >1500 m) e o comportamento (e.g. caça, voo de atravessamento, poiso, circulação). As localizações, 

rotas e comportamentos dos indivíduos serão registados em cartas militares ou ortofotomapa à escala 1:25 000. As rotas das aves 

que atravessaram a área correspondente ao raio de 1 km em torno de ambos os aerogeradores serão introduzidas num software 

de Sistema de Informação Geográfica para posterior análise. 

Durante os períodos de prospeção serão igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g. 

velocidade do vento, visibilidade e nebulosidade). 

3.1.4.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

No decorrer dos trabalhos serão realizados transectos a pé, em espiral a partir da base dos aerogeradores, sendo prospetada uma 

área num raio superior, em cerca de 5 metros, ao comprimento das pás, de forma a determinar a presença de eventuais cadáveres 

de aves. Durante a pesquisa de cadáveres, a velocidade de progressão do observador será ajustada em função das características 

do habitat. O raio de amostragem selecionado para a prospeção de mortalidade em torno dos aerogeradores, está em 

conformidade com o estabelecido em diversos estudos que referem que a maioria dos cadáveres é encontrada até 40 metros de 

distância dos aerogeradores (Higgins et al., 1996; Erickson et al., 2000; Johnson et al., 2002, 2003; Santos, 2006; LEA, 2011). 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospeção, serão registados os seguintes dados:  

 Data; 
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 Distância ao aerogerador;  

 Coordenadas geográficas; 

 Estado de decomposição/Presença ou ausência de traumatismos; 

 Espécie;  

 Sexo (sempre que possível); 

 Idade (juvenil, adulto, cria);  

 Possível causa da morte; 

 Data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês); 

 Atividade/inatividade do aerogerador; 

 Fotografia digital do cadáver. 

Durante os períodos de prospeção serão igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g. 

velocidade do vento, precipitação, visibilidade e nebulosidade). 

O estado de alteração/decomposição dos cadáveres será determinado com base em observação macroscópica, registando-se 

qualitativamente de acordo com as seguintes categorias: 

 Intacto – o cadáver não apresenta sinais evidentes de decomposição ou de ação de eventuais predadores ou necrófagos;  

 Parcialmente removido – o cadáver apresenta sinais evidentes da ação de predadores ou necrófagos, ou foram apenas 

detetadas partes do cadáver;  

 Vestígios – foram detetados indícios da eventual presença de um cadáver no raio definido para a deteção de mortalidade; 

 Com ferimentos – o animal recuperado encontrava-se vivo mas com ferimentos que o impossibilitavam de voar. 

 

3.1.5 -  MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS 

3.1.5.1 -  CENSOS DE AVES 

Pontos de contagem 

Esta metodologia permitirá calcular um Índice Pontual de Abundância (IPA; Blondel et al. 1970) para cada espécie (somatório das 

abundâncias máximas diárias, dividido pelo número de dias de amostragem). Para a análise dos dados, considerar-se-á o valor 

mais alto de abundância de cada espécie obtido nas três amostragens diárias como sendo a abundância diária da espécie. 

Pontos fixos de observação 

Serão analisados os dados recolhidos na época outonal, no ponto fixo de observação localizado na área de estudo.  

Os dados obtidos no ponto fixo de observação permitirão realizar os seguintes cálculos:  

 Quantificação do número de movimentos/dia de cada espécie durante o período monitorizado na área de estudo;  

 Quantificação do número de indivíduos/dia de cada espécie durante o período monitorizado na área de estudo;  

 Quantificação e análise da distribuição das alturas de voo utilizadas para os principais grupos de espécies;  
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As alturas de voo são agrupadas em classes, conforme se encontrem abaixou, acima ou à altura das pás (vide Figura 3) de modo a 

avaliar o comportamento e a suscetibilidade à colisão das aves planadoras com os aerogeradores. Foram ainda analisados outros 

comportamentos que aumentam essa suscetibilidade. 

 

Figura 3: Classes de altura associadas aos atravessamentos de aves de rapina na área dos Parques Eólicos. 

3.1.5.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

A expressão utilizada para calcular a taxa de mortalidade encontrada no parque eólico durante o período amostrado terá em 

conta a detetabilidade de vestígios por parte dos observadores e a taxa de remoção de cadáveres por predadores/necrófagos.  

Assim, será utilizada a seguinte fórmula, adaptada de Jain et al. (2007):  

Mortalidade =
C

D × R
 

Em que:  

C - corresponde ao número de carcaças encontradas nas prospeções de mortalidade;  

D - corresponde à proporção de carcaças encontradas pelo observador durante a experiência de determinação da 

detetabilidade;  

R - corresponde à proporção de carcaças não removidas num período de 15 dias na experiência para determinação da 

taxa de remoção de cadáveres.  

Utilizar-se-á 15 dias para este parâmetro pois corresponde à periodicidade da monitorização da mortalidade.  

3.1.6 -  RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

O controlo das caraterísticas do projeto e o efeito de situações exógenas, como alterações climatéricas pontuais, a 

heterogeneidade do habitat, e intensidade de atividades humanas, a ocorrência de incêndios ou a própria estrutura e evolução 

da paisagem, foram devidamente apresentados na discussão dos resultados.  
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3.1.7 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização a realizar durante a fase de construção e fase de exploração serão 

analisados estatisticamente e comparados com os dados recolhidos durante as monitorizações realizadas em 2020 (Fase de pré-

construção). Para tal considerar-se-ão apenas os valores relativamente aos seguintes parâmetros: 

 Riqueza específica; 

 Abundância (IPA). 

3.1.8 -  ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise de resultados será efetuada numa perspetiva global sendo considerados todos os dados recolhidos nas monitorizações 

já realizadas anteriormente na área de estudo. 

3.1.9 -  IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta a presença na proximidade de outras fontes de impactes, serão avaliados eventuais impactes cumulativos, 

nomeadamente considerando a presença dos parques eólicos adjacentes, no que se refere a alterações ao nível da comunidade 

de aves planadoras migradoras e sobre a potencial mortalidade associada a estes grupos de avifauna. 

3.1.10 -  AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR AS IMPACTES OBJETO DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, caso se verifiquem alterações significativamente negativas nos parâmetros das comunidades 

aves, poderão ser propostos estudos complementares no sentido de determinar as causas dessas alterações e sugerir propostas 

de compensação/minimização adequadas. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de documento próprio, que incluirá 

para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e descrição dos respetivos objetivos. 

3.1.11 -  REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O programa de monitorização poderá ser revisto anualmente, caso os resultados obtidos assim o justifiquem. 

3.1.12 -  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

No final de cada ciclo anual de monitorização (fases de construção e de exploração do repowering do Parque Eólico de Picos 

Verdes II) será elaborado um relatório técnico de progresso, cuja estrutura estará de acordo com o Anexo V da Portaria n.º 

395/2015, de 4 de novembro. Nesse relatório, para além da apresentação de todos os dados obtidos ao longo desse período e a 

respetiva análise estatística, será efetuada a comparação com os resultados obtidos nos anos anteriores. 

Cada relatório será constituído pelas peças escritas e desenhadas necessárias à perfeita compreensão da sua execução. Será 

fornecido um exemplar completo em suporte de papel e um em formato digital (e.g. CD ou DVD).  

3.1.13 -  BIBLIOGRAFIA 

Cabral M.J., J. Almeida, P.R. Almeida, T. Dellinger, N. Ferrand de Almeida, M.E. Oliveira, J.M. Palmeirim, A.I. Queiroz, L. Rogado & 

M. Santos-Reis (2005). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Peixes Dulciaquícolas e Migradores, Anfíbios, Répteis, 

Aves e Mamíferos. Instituto da Conservação da Natureza, Lisboa. 660pp. 



 
 

 

RECAPE REPOWERING PE PVII  

RELATÓRIO TÉCNICO     PÁGINA 29 DE 58 
 

Erickson, W. P.; Johnson, G. D.; Strickland, M. D. & Kronner, K. (2000). Avian and bat mortality associated with the Vansycle Wind 

Project, Umatilla County, Oregon: 1999 study year. Technical Report prepared by WEST, Inc. for Umatilla County Department 

of Resource Services and Development, Pendleton, Oregon. 21pp. 

Higgins, K. F. R. E., Usgaard & Dieter, C. D. (1996). Monitoring seasonal bird activity and mortality at the Buffalo Ridge Windplant, 

MN. KENETECH Windpower, Inc. Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, South Dakota State Univ., Brookings, South 

Dakota. 

Johnson, G. D., Erickson, W. P., Strickland, M. D., Shepherd, D. A. & Sarappo, S. A. (2003). Mortality of Bats at a large scale wind 

power development on Buffalo Ridge, Minnesota. The Americam Midland Naturalist 150: 332-342. 

Johnson, G.D., Erickson, W.P., Strickland, M.D., Shepherd, M.F., Shepherd, D.A., Sarappo, S.A. (2002). Collision mortality of local 

and migrant birds at a large-scale wind-power development on Buffalo Ridge, Minnesota. Wildlife Society Bulletin 30(3): 879-

887. 

LEA, 2011. Plano Geral de Monitorização da Serra do Marão. Relatório Anual VII (Ano 2010). Laboratório de Ecologia Aplicada da  

Santos, R. (2006). Monitorização da Mortalidade de Avifauna e Quirópteros decorrentes da instalação de Parques Eólicos nas 

serras do Alvão e Marão. Relatório final de estágio da Licenciatura em Ecologia Aplicada. Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

Tomé, R. (2002) VI Campanha de observação de aves migradoras – Sagres 2000. Relatório não publicado. SPEA, Lisboa.  

Tomé, R., Costa, H. & Leitão, D. (1998) A migração outonal de aves planadoras na região de Sagres – resultados da campanha de 

1994. SPEA, Lisboa.  



 
 

 

RECAPE REPOWERING PE PVII  

RELATÓRIO TÉCNICO     PÁGINA 30 DE 58 
 

3.2 -  PROGRAMA ESPECIAL DE MONITORIZAÇÃO DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS  

3.2.1 -  OBJETIVOS  

O Programa Especial de Monitorização de Aves Planadoras Migradoras tem por objetivo avaliar os impactes provocados, pelas 

fases de construção e de exploração do projeto de repowering do parque eólico de Picos Verdes II, em termos de perturbação do 

fenómeno migratório que ocorre na área do projeto e na zona de Sagres. Mais concretamente, pretende-se: 

 Conhecer as condições que determinam os movimentos de aves planadoras na região onde se insere o PE de Picos Verdes 

II e em Sagres, e a perturbação induzida pelo projeto de repowering no fenómeno migratório; 

 Identificar movimentos relevantes de migração de aves planadoras e prever medidas de minimização adequadas; 

 Estabelecer modelos de previsão da ocorrência das várias espécies na região. 

Este programa inclui ainda a implementação do Protocolo de Paragem Temporária dos Aerogeradores, a implementar durante a 

época de migração. 

3.2.2 -  PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Os parâmetros a monitorizar serão os seguintes: 

 Número de aves planadoras migratórias observadas; 

 Riqueza específica; 

 Número de movimentos de aves planadoras observados; 

 Estimativa diária do número de aves planadoras; 

 Altura de voo; 

 Comportamento (tipo de voo, comportamento migratório); 

 Rotas de voo na área do parque eólico; 

 Mortalidade observada. 

 

3.2.3 -  LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

3.2.3.1 -  CENSOS DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS 

O presente Programa contempla a monitorização das aves planadoras que ocorrem na área Parque Eólico de Picos Verdes II 

durante o período da migração outonal, através de amostragens em contínuo a realizar a partir através de um ponto fixo de 

observação, entre 01 de setembro e 15 de dezembro de cada ano, nas fases de construção e de exploração do projeto. 

Tendo em conta a tipologia dos movimentos migratórios na região sudoeste de Portugal, serão igualmente realizadas amostragens 

num ponto de observação localizado em Sagres, junto ao marco geodésico da Cabranosa. Tendo em conta a tipologia dos 

movimentos migratórios na região sudoeste de Portugal, este ponto funciona como ponto de controlo da migração, permitindo 

monitorizar a atividade migratória diária na região, e assim avaliar a importância relativa da área de estudo para as aves 

migradoras (Tomé et al., 1998; STRIX, 2015). 
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3.2.3.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Uma vez que serão implementadas medidas mitigadoras com o objetivo de reduzir de forma significativa a mortalidade de 

avifauna por colisão, nomeadamente através da adoção de um sistema de monitorização e deteção de aves, que permitirá, em 

tempo real, controlar o funcionamento dos aerogeradores e evitar as colisões, não é expectável que ocorra mortalidade de aves 

planadoras. Contudo, e de forma a verificar-se a eficácia da implementação destas medidas, serão realizadas prospeções de 

mortalidade em torno dos aerogeradores do repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, com periodicidade semanal, durante 

o período de maior atividade das aves planadoras migradoras (meados de setembro e finais de novembro). 

3.2.4 -  METODOLOGIAS A ADOTAR  

3.2.4.1 -  CENSOS DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS 

A realização de um ponto fixo de observação na área do parque eólico permitirá a deteção de movimentos relevantes de bandos 

de aves, nomeadamente de aves de médio a grande porte nessa zona. 

A amostragem de campo será realizada por um observador munido de binóculos e telescópio, bem como de mapas da área de 

estudo. Nesta amostragem apenas serão consideradas aves de médio/grande porte (tamanho maior ou igual ao de uma rola 

Streptopelia sp.) ou bandos com mais de 10 indivíduos de qualquer espécie. Para cada observação será anotada a espécie em 

causa, o número de indivíduos, a altura de voo (nas classes 0-20 m, 20-60 m, 60-100 m, 100-200 m e >200 m) e o comportamento 

(e.g. caça, voo de atravessamento, poiso, circulação). As localizações, rotas e comportamentos dos indivíduos serão registados 

em cartas militares ou ortofotomapa à escala 1:25 000. Estas observações serão igualmente realizadas, por outro observador, 

num ponto de amostragem controlo, localizado em Sagres, através da mesma metodologia. 

3.2.4.2 -  PROTOCOLO DE PARAGEM TEMPORÁRIA DOS AEROGERADORES 

Os impactes do PE em termos de mortalidade de aves planadoras poderão ser minimizados significativamente por aplicação de 

um Sistema de Paragem Seletiva de Aerogeradores, que deverá decorrer entre 1 de setembro e 15 de dezembro, período de 

maior fluxo migratório. Tratando-se da mesma equipa, propõe-se operacionalizar o sistema em coordenação com o Programa de 

aplicação do sistema de paragem seletiva de aerogeradores assistida por Radar (PPSAR), em curso no Parque Eólico de Guerreiros 

e respetivo sobreequipamento e Parque Eólico de Corte dos Álamos e com o Sistema de Paragem Seletiva de Aerogeradores em 

curso nos Parques Eólicos de Raposeira e Picos Verdes I. 

Deste modo, será igualmente aplicado um perímetro de segurança com raio de 400m, coberto visualmente por uma rede de 

ornitólogos. Considerando a área ocupada pelo projeto, propõe-se uma metodologia que contará com 1 ponto de observação 

situados de modo a permitir boa visibilidade sobre os aerogeradores, auxiliados por: 

a) 1 ponto de observação a Oeste, afeto aos Parques Eólicos da Raposeira e de Picos Verdes I; 

b) 1 ponto de observação situado junto ao marco geodésico da Cabranosa, a partir do qual se identificarão os movimentos 

de Sudoeste; 

c) 4 pontos de observação localizados nos Parque Eólico de Guerreiros, e respetivo sobreequipamento, e Parque Eólico 

de Corte dos Álamos, neste caso cumprindo a função de identificação atempada de movimentos migratórios oriundos 

de Nordeste; 
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d) Acresce a informação obtida por RADAR, situado a 15,5 km, com capacidade para detetar os movimentos oriundos dos 

quadrantes Norte, Noroeste e Nordeste. 

Para apuramento do número de técnicos necessário, foi calculada a distância aos aerogeradores a que se deverão situar os 

observadores, tendo sido calculado um perímetro de segurança com cerca de 5,2 km (raio de 400 m), o qual, considerando a área 

de visibilidade de cada observador, poderá ser coberto por 1 observador. O coordenador de campo efetuará as ordens de 

paragem e arranque dos aerogeradores. 

Na Figura 1 encontram-se representados os pontos de observação e a localização do Radar. Estão delimitados o alcance do Radar 

(linha tracejada) e o perímetro de segurança (a preto). Está delimitado o perímetro de segurança correspondente ao raio de 

400 m mas também o correspondente a um raio de 550 m, que constitui o perímetro de alerta máximo, isto é, sempre que as 

aves entrem neste perímetro o coordenador de campo estará a partir desse momento preparado para efetivar a ordem de 

paragem dos aerogeradores, de modo expedito, caso as aves venham a atravessar a linha dos 400 m. 

 

Figura 1: Localização dos pontos de observação para controlo do perímetro de segurança - sistema de paragem seletiva dos aerogeradores. 

Propõe-se como critérios de paragem dos aerogeradores os apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Critérios de paragem dos aerogeradores. 

CRITÉRIO  

A Número, de aves planadoras migradoras, superior a 10  

B Bandos de aves migradoras planadoras movimentando-se em direção ao Parque Eólico 

C Aves com estatuto de conservação muito elevado 

D Risco iminente de colisão 
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Seguidamente são descritos, com maior detalhe, os critérios de paragem dos aerogeradores do PE de Picos Verdes II.  

A – NÚMERO DE AVES PLANADORAS MIGRADORAS SUPERIOR A 10 

Os aerogeradores poderão ser imobilizados caso o número total de aves planadoras migradoras (independentemente da espécie), 

detetadas na área do Parque Eólico, ou movimentando-se na sua direção, num determinado dia, exceda as 10. 

B – BANDOS DE AVES PLANADORAS 

Poderá ser dada a ordem de paragem sempre que se avistem bandos de aves planadoras migradoras (independentemente da 

espécie) na área do Parque Eólico ou movimentando-se na sua direção. 

C – AVES COM ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO ELEVADO 

Os aerogeradores poderão ser imobilizados quando se avistarem, na área, aves planadoras migradoras com estatuto de 

conservação muito elevado segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). Esta definição engloba 

as espécies presentes na Tabela 3. Desta lista constam as espécies às quais foi atribuído o estatuto “Criticamente em Perigo” ou 

“Em Perigo”, adicionando a Cegonha-preta Ciconia nigra, cujo estatuto em Portugal é “Vulnerável” (Cabral et al., 2005). A sua 

inclusão nesta lista prende-se com o facto de ser vulnerável à colisão com estruturas como os aerogeradores (Atienza et al., 2011) 

e da experiência prévia no Parque Eólico do Barão de São João, localizado muito próximo do Parque Eólico em estudo, mostrar 

que os movimentos migratórios desta ave na região são de elevado risco em termos de colisão (STRIX, 2012b). Acresce o facto de 

esta ave ter sido classificada como “Em Perigo” no anterior Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

Tabela 3: Espécies para as quais poderá ser aplicado o critério C para paragem de aerogeradores, com indicação do seu estatuto de conservação 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO ESTATUTO 

Águia-imperial Aquila adlaberti CR 

Abutre-preto Aegypius monachus CR 

Águia-pesqueira Pandion haliaetus CR/EN 

Milhafre-real Milvus milvus CR/VU 

Tartaranhão-azulado Circus cyaneus CR/VU 

Águia-real Aquila chrysaetos EN 

Águia de Bonelli Aquila fasciata EN 

Britango Neophron percnopterus EN 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus EN 

Cegonha-preta Ciconia nigra VU 

Relativamente à Águia de Bonelli (Aquila fasciata), apenas deverá ser solicitada a ordem de paragem se a observação não se 

reportar aos elementos do casal residente na área (território designado por «Paraíso», situado a norte/nordeste do Parque Eólico). 
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Esta distinção é facilitada pelo facto de a maioria das aves desta espécie em trânsito pela área se tratarem de aves jovens ou 

imaturas. 

D – RISCO IMINENTE DE COLISÃO 

Este critério será aplicado em circunstâncias em que o observador avalie uma situação de risco elevado de colisão com qualquer 

ave planadora migradora, mesmo que esta não esteja enquadrada nos critérios anteriores. 

 

3.2.4.3 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

No decorrer dos trabalhos serão realizados transectos a pé, em espiral a partir da base dos aerogeradores, sendo prospetada uma 

área num raio superior, em cerca de 5 metros, ao comprimento das pás, de forma a determinar a presença de eventuais cadáveres 

de aves planadoras. Durante a pesquisa de cadáveres, a velocidade de progressão do observador será ajustada em função das 

características do habitat. 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospeção, serão registados os seguintes dados:  

 Data; 

 Distância ao aerogerador;  

 Coordenadas geográficas; 

 Estado de decomposição/Presença ou ausência de traumatismos; 

 Espécie;  

 Sexo (sempre que possível); 

 Idade (juvenil, adulto, cria);  

 Possível causa da morte; 

 Data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês); 

 Atividade/inatividade do aerogerador; 

 Fotografia digital do cadáver. 

Durante os períodos de prospeção serão igualmente caracterizadas e registadas as condições atmosféricas prevalecentes (e.g. 

velocidade do vento, precipitação, visibilidade e nebulosidade). 

O estado de alteração/decomposição dos cadáveres será determinado com base em observação macroscópica, registando-se 

qualitativamente de acordo com as seguintes categorias: 

 Intacto – o cadáver não apresenta sinais evidentes de decomposição ou de ação de eventuais predadores ou necrófagos;  

 Parcialmente removido – o cadáver apresenta sinais evidentes da ação de predadores ou necrófagos, ou foram apenas 

detetadas partes do cadáver;  

 Vestígios – foram detetados indícios da eventual presença de um cadáver no raio definido para a deteção de mortalidade; 
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 Com ferimentos – o animal recuperado encontrava-se vivo, mas com ferimentos que o impossibilitavam de voar. 

 

3.2.5 -  MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS 

Serão analisados os dados recolhidos no ponto fixo de observação localizado na área do parque eólico, bem como no ponto de 

amostragem controlo situado em Sagres. 

Os resultados serão apresentados de várias formas distintas: 

 Número de movimentos observados – contabilização de todos os movimentos de aves planadoras na área do parque 

eólico, independentemente do número de indivíduos envolvidos. Qualquer movimento, quer seja efetuado por uma única ave 

ou por um bando, será contabilizado apenas uma vez. Para a contabilização dos movimentos, sempre que alguma ave ou 

bando for observada simultaneamente por ambos os postos de observação (no parque eólico e em Sagres), apenas será 

contabilizado um movimento; 

 Número de aves planadoras observadas – contabilização de todas as aves envolvidas em movimentos na área do parque 

eólico. Chama-se a atenção para o facto de este valor não corresponder ao número real de aves planadoras em passagem 

migratória pelo parque eólico, uma vez que algumas aves permanecem na região durante vários dias, enquanto outras são 

residentes, o que potencia a repetição de contagens de alguns indivíduos em dias diferentes, ou até em diferentes períodos 

do dia. Pelo exposto, os valores desta variável corresponderão certamente a sobrestimativas do número real de aves 

planadoras em passagem migratória pela área do projeto; 

 Riqueza específica – quantificação do número de espécies que ocorrem na área do parque eólico e no ponto controlo. 

Será calculada a variação temporal desta variável ao longo dos períodos de amostragem e comparada com os resultados 

anteriormente obtidos na região, durante as monitorizações que decorreram no período compreendido entre 2010 e 2017. 

 Número de aves planadoras – análise da variação no número de movimentos de aves planadoras observados e no 

número de aves planadoras observadas, ao longo dos períodos de amostragem, e comparação com os resultados obtidos nos 

estudos de monitorização anteriormente realizados na região. Estes resultados serão igualmente comparados com os 

resultados que forem obtidos no ponto de amostragem controlo (em Sagres), permitindo avaliar o potencial impacte da 

presença e funcionamento do parque eólico na migração destas aves na área de estudo. 

 Alturas de voo – de forma a estudar os efeitos da implantação dos aerogeradores na passagem de aves planadoras pelo 

parque eólico e, consequentemente, os efeitos na utilização das classes de altura pelas diferentes espécies, as alturas de voo 

dos movimentos individuais e de bandos serão classificadas e agrupadas em duas classes de risco elevado (20-60 m e 60-100 

m), uma classe de risco moderado (100-200 m), e duas classes de risco reduzido (0-20 m e > 200 m). O risco de cada classe foi 

definido em função das alturas alcançadas pelas pás dos aerogeradores, que abrangem desde 55 m a 145 m. 

 Comportamento migratório – de forma a avaliar o padrão comportamental geral das aves migradoras que ocorrem na 

região, a tipologia dos movimentos registados será categorizada em quatro classes: 

• Entrada e saída – movimentos que consistiram em voos direcionados para a península de Sagres (entrada), ou 

provenientes desta zona (saída); 

• Circulação – movimentos de carácter local, em que não é percetível um alinhamento aparente em direção a Sagres; 
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• Outros – movimentos que incluem aves pousadas, ou movimentos mistos. 

 Influência das condições meteorológicas – de forma a relacionar o comportamento migratório das aves planadoras com 

as condições meteorológicas prevalecentes, serão utilizados dados provenientes do World Weather Online 

(www.worldweatheronline.com) ou do portal “Meteo” do Instituto Superior Técnico (http://meteo.ist.utl.pt/fdata.php). 

 Análise espacial – todos os movimentos observados de aves planadoras serão desenhados sobre cartas militares. Estas 

rotas serão posteriormente transpostas para um Sistema de Informação Geográfica (SIG), de forma a que possam ser 

elaborados mapas com a sua distribuição. 

Relativamente à potencial mortalidade devido ao funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de Picos Verdes II, no caso 

de serem encontradas aves mortas durante as prospeções em torno dos aerogeradores os dados obtidos durante os trabalhos de 

campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo a possibilitar a produção de cartografia. 

3.2.6 -  RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DO AMBIENTE EXÓGENO AO PROJETO 

O controlo das características do projeto e o efeito de situações exógenas, como alterações climatéricas pontuais, a 

heterogeneidade do habitat, a intensidade de atividades humanas, a ocorrência de incêndios ou a própria estrutura e evolução 

da paisagem, serão devidamente apresentados na discussão dos resultados. 

3.2.7 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente e comparados, sempre que possível, 

com os resultados de outros estudos idênticos que tenham sido realizados na área de estudo ou região envolvente. 

A hipótese nula é a de que o funcionamento dos aerogeradores não implica alterações nas comunidades de aves planadoras 

migradoras que utilizam a área de estudo. 

Os dados serão interpretados ao nível local, regional e nacional. Caso se verifique mortalidade significativa de aves planadoras 

migradoras na área de estudo, cabe à equipa responsável pela monitorização determinar a ocorrência de situações problemáticas, 

com base em critérios que incluam o número de cadáveres detetado, a estimativa de mortalidade potencial, as espécies afetadas 

e os respetivos estatutos de conservação. 

Os resultados obtidos relativos a eventuais impactes sobre este grupo (e.g. mortalidade, efeito de exclusão) serão confrontados 

com dados relativos ao projeto (e.g. funcionamento dos aerogeradores, ações de manutenção). Em função dos resultados, 

poderão ser propostas novas medidas de minimização ou compensação, que permitam atenuar os impactes negativos 

identificados durante as monitorizações. 

3.2.8 -  ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise de resultados será efetuada numa perspetiva global sendo considerados todos os dados recolhidos nas monitorizações 

já realizadas anteriormente na área de estudo. 

http://www.worldweatheronline.com/
http://meteo.ist.utl.pt/fdata.php
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3.2.9 -  IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta a presença na proximidade de outras fontes de impactes, serão avaliados eventuais impactes cumulativos, 

nomeadamente considerando a presença dos parques eólicos adjacentes, no que se refere a alterações ao nível da comunidade 

de aves planadoras migradoras e sobre a potencial mortalidade associada a estes grupos de avifauna. 

3.2.10 -  AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS IMPACTES OBJETO DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, caso se verifiquem alterações significativamente negativas nos parâmetros das comunidades 

aves planadoras migradoras, poderão ser propostos estudos complementares no sentido de determinar as causas dessas 

alterações e sugerir propostas de compensação/minimização adequadas. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de documento próprio, que incluirá 

para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e descrição dos respetivos objetivos. 

3.2.11 -  REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O programa de monitorização poderá ser revisto anualmente, caso os resultados obtidos assim o justifiquem. 

3.2.12 -  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

No final de cada ciclo anual de monitorização (fases de construção e de exploração do repowering e sobreequipamento do Parque 

Eólico de Picos Verdes II) será elaborado um relatório técnico de progresso, cuja estrutura estará de acordo com o Anexo V da 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Nesse relatório, para além da apresentação de todos os dados obtidos ao longo desse 

período e a respetiva análise estatística, será efetuada a comparação com os resultados obtidos nos anos anteriores. 

No final do programa de monitorização, incluirá uma revisão geral de todos os trabalhos que se desenvolverem ao longo desse 

período e proporá, se for caso disso, a adoção de medidas de minimização/compensação de impactes negativos identificados. 

Cada relatório será constituído pelas peças escritas e desenhadas necessárias à perfeita compreensão da sua execução. Será 

fornecido um exemplar completo em suporte de papel e um em formato digital (e.g. CD ou DVD).  
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3.3 -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE QUIRÓPTEROS  

3.3.1 -  OBJETIVOS  

O presente Programa de Monitorização tem como principal objetivo avaliar os impactes produzidos, pela fase de construção 

exploração do projeto de repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II, em termos de mortalidade e perturbação das 

populações de quirópteros. Mais concretamente, pretende-se: 

 Determinar a variação da utilização da área de implantação do Parque Eólico, ao longo do tempo, por parte da 

comunidade de morcegos (potencial influência dos aerogeradores na utilização do espaço); 

 Analisar a potencial afetação de abrigos; 

 Determinar se as medidas de minimização implementadas estão a surgir os efeitos esperados, propondo as necessidades 

alterações; 

3.3.2 -  PARÂMETROS A MONITORIZAR 

Na área do projeto, e na sua envolvente próxima, serão efetuados três tipos de amostragem: 

 Avaliação da atividade de quirópteros na área de implantação do projeto e em áreas controlo, através de escutas 

noturnas com recurso a detetores de ultrassons; 

 Estimativa da mortalidade de quirópteros provocada pelo funcionamento dos novos aerogeradores (mortalidade 

observada corrigida com base em fatores de correção já calculados para outros parques eólicos da região);  

 Prospeção e monitorização de abrigos, num raio de 2 Km em torno do projeto. 

De acordo com as orientações gerais fornecidas pelo ICNF, considera-se importante a monitorização dos seguintes parâmetros:  

 Diversidade específica: identificação das espécies que ocorrem na área de influência do projeto e em áreas controlo;  

 Atividade: contagem do número de passagens de quirópteros, na área de implantação do projeto e em áreas controlo;  

 Mortalidade: contagem do número de cadáveres de quirópteros em torno dos aerogeradores;  

 Causas de morte: determinação da provável causa de morte dos cadáveres encontrados. 

3.3.3 -  LOCAIS E FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

3.3.3.1 -  DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS 

Este tipo de amostragem permitirá determinar as espécies que ocorrem na área de estudo, e na sua envolvente (áreas controlo), 

avaliar o grau de utilização da área do parque eólico (a frequência com que a utilizam) e o tipo de uso que fazem desses locais 

(zona de alimentação ou zona de passagem entre abrigos e áreas de alimentação). 

As deteções de quirópteros decorrerão em quatro pontos de amostragem: dois pontos experimentais e dois pontos controlo (com 

características biofísicas semelhantes e localizados fora da influência de projetos similares que atualmente se encontram em 

funcionamento na região). 

As deteções decorrerão durante os três primeiros anos da fase de exploração, com periodicidade mensal, entre os meses de março 

e outubro de cada ano. 
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3.3.3.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE  

Será determinado o número de quirópteros mortos por colisão com os aerogeradores a implementar durante o período 

compreendido entre março e outubro de cada ano. As prospeções de mortalidade serão efetuadas com periodicidade semanal, 

no período anteriormente referido, durante os três primeiros anos da fase de exploração, sendo prospetada a área dos 

aerogeradores num raio superior, em cerca de 5 metros, ao comprimento das pás. 

3.3.3.3 -  MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 

No sentido de averiguar se o funcionamento do parque eólico poderá ter impactes na utilização de abrigos de hibernação e 

reprodução pelos quirópteros, será realizada uma inventariação e monitorização de todos os abrigos conhecidos na área de 

influência do projeto (num raio de 2 km em redor deste). As monitorizações serão realizadas sazonalmente (Hibernação -

novembro a fevereiro; Reprodução de indivíduos da espécie Myotis myotis – maio e Reprodução das restantes espécies – junho a 

julho) de modo a ser possível perceber qual a utilização que os quirópteros fazem de cada um dos abrigos (local de hibernação, 

abrigo temporário ou de reprodução). 

3.3.4 -  METODOLOGIA A ADOTAR  

3.3.4.1 -  DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS 

A metodologia de deteção da atividade de mamíferos voadores (quirópteros) basear-se-á na capacidade que estes mamíferos 

voadores têm em emitir ultrassons em pulsos, que utilizam para orientação do voo e captura de alimento (Schober & 

Grimmberger, 1996; Tupinier, 1997; Barclay et al., 1999; Moss & Sinha, 2003). Estes ultrassons são caraterísticos de cada espécie 

e a sua análise, através de software especializado, permite a identificação de grande parte das espécies. Desta forma, é possível 

obter três tipos de informação: 

 Presença/ausência de quirópteros em determinada área;  

 Identificação das espécies detetadas;  

 Existência de atividade alimentar (quando é detetada uma série de pulsos com elevada taxa de repetição, emitidos por 

quirópteros na fase terminal de tentativa de captura de uma presa). 

Os trabalhos de inventariação e avaliação do uso da área de estudo por espécies de quirópteros decorrerão no período de maior 

atividade destas espécies, tendo início cerca de 30 minutos após o pôr-do-sol e prolongando-se durante as 3-4 horas seguintes. 

Neste período, em cada um dos locais de amostragem, serão efetuadas escutas com duração de 10 minutos cada, utilizando um 

detetor de ultrassons (Pettersson Elektronik AB Mod. D 240X) e um gravador digital (Roland R-05), para detetar e registar os 

ultrassons, respetivamente. Adicionalmente será anotado o número de passagens de quirópteros detetadas durante cada período 

de escuta e registadas as condições meteorológicas prevalecentes em cada um dos pontos de amostragem recorrendo a uma 

estação meteorológica portátil Kestrel 4500®. As amostragens não serão realizadas em condições meteorológicas adversas (e.g. 

chuva, nevoeiro, vento forte). 

Os registos de ultrassons gravados serão convertidos à gama audível para posterior análise e identificação das espécies em causa, 

com recurso ao software BatSound 4.0®, da Pettersson Elektronik, onde serão medidas variáveis sonoras que possibilitam a 

identificação de algumas das espécies detetadas (Ahlén & Baagoe, 1999; Russo & Jones, 2002): 
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 Qualitativas: estrutura do pulso – FM; CF; aproximações: steep (st), shallow (sh) ou quasi (q); 

 Quantitativas: 

- Variáveis de frequência: frequência com maior energia (FMaxE, kHz), frequência inicial (Fini / Fmax, kHz) e 

frequência final (Ffin / Fmin, kHz);  

- Variáveis de tempo: duração de pulso (Dur, ms); intervalo entre pulsos (IPI, ms). 

As espécies com vocalizações de difícil distinção serão associadas em grupos de duas ou mais espécies. Estas dificuldades 

prendem-se com a semelhança existente entre vocalizações de algumas espécies, com valores, das variáveis sonoras quantitativas 

medidas, muito próximos uns dos outros. 

Em cada análise, e para cada uma das espécies detetadas, serão comparadas todas as variáveis anteriormente referidas de acordo 

com os critérios descritos por vários autores (e.g. Barataud, 1996; Arlettaz & Sierro, 1997; Russo & Jones, 1999; Ibañez et al., 2001; 

Russo et al., 2001; Siemers et al., 2001a,b; Russo & Jones, 2002; Surlykke et al., 2002; Pfalzer & Kusch, 2003; Russ et al., 2004; 

Russo et al., 2005; Siemers et al., 2005; Davidson-Watts et al., 2006). 

3.3.4.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

A metodologia de campo para avaliar os impactes do funcionamento dos aerogeradores ao nível da mortalidade de espécies de 

quirópteros, consistirá na realização de percursos para deteção de quirópteros mortos. As prospeções serão efetuadas por 

observadores que realizarão círculos concêntricos em torno de cada um dos aerogeradores a implementar, que serão numerados 

de 1 a 6, sendo que a área de prospeção será sempre superior à abrangida pelo raio das pás (em pelo menos 5 metros). 

Sempre que um cadáver (completo ou não) for encontrado durante a prospeção, serão registados os seguintes dados:  

 Data; 

 Número do aerogerador; 

 Distância ao aerogerador;  

 Coordenadas geográficas; 

 Estado de decomposição/Presença ou ausência de traumatismos; 

 Espécie;  

 Sexo (sempre que possível); 

 Idade (juvenil, adulto, cria);  

 Possível causa da morte; 

 Data aproximada da morte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 mês); 

 Atividade/inatividade do aerogerador; 

 Fotografia digital do cadáver. 

Todos os cadáveres de quirópteros encontrados serão removidos do local de forma a evitar sobrecontagens em visitas posteriores. 

O estado de alteração/decomposição dos cadáveres será determinado com base em observação macroscópica, registando-se 

qualitativamente de acordo com as seguintes categorias: 
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 Intacto – o cadáver não apresenta sinais evidentes de decomposição ou de ação de eventuais predadores ou necrófagos;  

 Parcialmente removido – o cadáver apresenta sinais evidentes da ação de predadores ou necrófagos, ou foram apenas 

detetadas partes do cadáver;  

 Vestígios – foram detetados indícios da eventual presença de um cadáver no raio definido para a deteção de mortalidade; 

 Com ferimentos – o animal recuperado encontrava-se vivo mas com ferimentos que o impossibilitavam de voar. 

 

A mortalidade detetada durante as campanhas de prospeção poderá subestimar a mortalidade real provocada pelo 

funcionamento do parque eólico, uma vez que são vários os parâmetros que condicionam as prospeções. Assim os valores de 

mortalidade observada serão corrigidos tendo em consideração fatores de correção (taxas de remoção e detetabilidade) já 

calculados para outros parques eólicos da região (e.g. Parque Eólico da Raposeira), de acordo com as recomendações atuais do 

ICNF. 

3.3.4.3 -  MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 

A inventariação de abrigos de quirópteros cavernícolas será efetuada através de consulta bibliográfica (cedência de dados por 

parte do ICNF e dados obtidos em anos anteriores na área do Parque Eólico da Raposeira, próximo do projeto em estudo), de 

consulta de cartografia, de entrevistas às populações locais e de visitas aos potenciais abrigos. 

A avaliação da utilização dos abrigos será efetuada por observação direta (visitas a grutas, minas, construções abandonadas, etc.), 

utilizando material de segurança pessoal (capacete, cordas, etc.), máquina fotográfica e guia de identificação de quirópteros.  

3.3.5 -  MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS  

O tratamento de dados assentará no cálculo de índices faunísticos de riqueza específica, abundância relativa ou, em alternativa, 

índices de atividade. Através da aplicação dos métodos anteriormente descritos será possível obter parâmetros como: 

 A lista de espécies de quirópteros na área de estudo; 

 A riqueza específica: Número de espécies em atividade em cada local e para a totalidade da área de estudo; 

 Índices de atividade: Número de passagens de quirópteros em cada local de amostragem; 

 Número de abrigos; 

 Número de quirópteros contabilizados no interior dos abrigos; 

 Mortalidade estimada. 

Os dados obtidos em cada local de amostragem serão tratados, de modo a serem avaliados espacialmente e temporalmente, 

sendo relacionados com as características dos locais de amostragem, como por exemplo os habitats e as condições atmosféricas.   
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3.3.5.1 -  DETEÇÃO ACÚSTICA DE QUIRÓPTEROS – AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE QUIRÓPTEROS 

As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de conservação a nível nacional, de 

forma a avaliar o seu valor conservacionista de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Após a identificação das espécies de quirópteros, serão realizados testes para confirmar o cumprimento dos requisitos 

paramétricos de normalidade da distribuição (teste de Kolmogorov-Smirnov) das variáveis dependentes (Zar, 1996). Estes testes 

revelam normalmente a ausência de dados distribuídos segundo a distribuição normal o que, caso se verifique, obriga ao recurso 

a testes estatísticos não paramétricos para proceder às comparações entre os vários grupos de variáveis estudadas. Desta forma, 

recorrer-se-á ao teste de Kruskal-Wallis (equivalente não paramétrico da análise de variância ANOVA), complementado com o 

teste de comparações múltiplas de Tukey, para comparar a atividade de quirópteros nos locais e tipos de habitat dominantes na 

área do parque eólico e respetivas áreas controlo, ao longo do período de estudo. 

Para avaliar a real importância das variáveis independentes consideradas, recorrer-se-á a uma regressão múltipla passo-a-passo 

descendente (Zar, 1996) com o objetivo de discriminar, de entre as variáveis independentes selecionadas, aquelas que poderão 

estar relacionadas com a atividade de quirópteros. A análise será efetuada no sentido descendente, isto é, cada variável 

independente será testada na presença de todas as outras, sendo retirada, em cada passo de cálculo, a variável com menor 

significado estatístico. A análise termina quando todas as variáveis remanescentes atingirem um valor de correlação significativo 

P < 0,05 (intervalo de confiança de 95%) (Zar, 1996). Como a análise de regressão múltipla se enquadra no grupo dos testes 

paramétricos e, não sendo possível cumprir os requisitos de normalidade, proceder-se-á à transformação logarítmica 

(X’ = Log 10 [X + 1]) em ambos os lados da equação, isto é, na variável dependente e nas variáveis independentes, que através da 

análise de resíduos, se mostra frequentemente válida no cumprimento dos importantes requisitos de linearidade e 

homogeneidade de variâncias (Zar, 1996). A ausência de correlações substanciais entre variáveis independentes será sempre 

respeitada pela inspeção dos respetivos valores de tolerância. 

3.3.5.2 -  PROSPEÇÃO DE MORTALIDADE 

Relativamente à potencial mortalidade devido ao funcionamento dos aerogeradores do projeto de repowering e 

sobreequipamento do Parque Eólico de Picos Verdes II, no caso de serem encontrados quirópteros durante as prospeções em 

torno dos aerogeradores, os valores de mortalidade observada serão ajustados com base nas taxas de remoção e de 

detetabilidade de carcaças já calculadas para outros parques eólicos da região (e.g. Parque Eólico da Raposeira), de acordo com 

as recomendações atuais do ICNF. 

As fórmulas a utilizar para a estimativa da mortalidade total serão adaptadas de Orloff & Flannery (1992) e de Johnson et al. 

(2003). 

De Orloff & Flannery (1992) adaptar-se-á o Fator de correção (FC): 

FC =
Periodicidade das visitas

Número de dias até à remoção
 

 

De Johnson et al. (2003) adaptar-se-ão as seguintes fórmulas: 

 O número médio de carcaças estimado (Cajustado) por aerogerador e por época de estudo: 
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Cajustado = FC × C 

 

 Estimativa do total de mortalidades no parque eólico: 

Para a estimativa de mortalidade no parque eólico, dividir-se-á o número de carcaças encontradas, pela probabilidade de uma 

carcaça estar disponível para ser encontrada durante uma pesquisa e ser efetivamente encontrada. 

𝑀𝐸 =
𝑁 ∗ 𝐶𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝜋𝑎
 

 

As estimativas da mortalidade por aerogerador e por época de estudo obter-se-ão dividindo a mortalidade estimada (ME) do 

parque eólico pelo número de aerogeradores desse parque eólico (N). 

As variáveis e os símbolos associados às equações são: 

C – O número médio de carcaças observadas por aerogerador por época do ano; 

ci – O número de carcaças detetadas em cada prospeção (i) por época do ano; 

n – O número de áreas prospetadas; 

k – O número de aerogeradores pesquisados; 

N – O número total de aerogeradores no local; 

ME – Estimativa da mortalidade anual, ajustada pelas taxas de remoção e de detetabilidade; 

a – Probabilidade estimada de uma carcaça estar disponível para ser detetada durante uma pesquisa e ser efetivamente 

detetada (taxa de detetabilidade do operador). 

Os dados obtidos durante os trabalhos de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo 

a possibilitar a produção de cartografia com os locais onde forem encontrados animais mortos. 

3.3.5.3 -  MONITORIZAÇÃO DE ABRIGOS 

O relatório incluirá uma tabela de síntese onde será brevemente descrito cada abrigo inventariado: localização (coordenadas 

UTM), data da(s) visita(s), tipo (e.g. casa, gruta, mina), distância ao aerogerador mais próximo, indicando o número do mesmo, 

número de indivíduos observados, espécies (se identificadas), presença de vestígios de ocupação por quirópteros (e.g. guano, 

cadáveres, marcas no teto). 

As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de conservação a nível nacional, de 

forma a avaliar o seu valor conservacionista de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 
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Os dados obtidos durante os trabalhos de campo serão tratados e inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG), de modo 

a possibilitar a produção de cartografia com os abrigos ocupados por quirópteros.  

3.3.6 -  RELAÇÃO DOS DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO OU DO AMBIENTE EXÓGENO AO PROJETO 

O controlo das características do projeto e o efeito de situações exógenas, como alterações climatéricas pontuais, a 

heterogeneidade do habitat, a intensidade de atividades humanas, a ocorrência de incêndios ou a própria estrutura e evolução 

da paisagem, serão devidamente apresentados na discussão dos resultados. 

3.3.7 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Os dados obtidos ao longo do período de monitorização serão analisados estatisticamente e comparados, sempre que possível, 

com os resultados de outros estudos idênticos que tenham sido realizados na área de estudo ou região envolvente. 

A hipótese nula é a de que o funcionamento dos aerogeradores não implica alterações nas comunidades de quirópteros locais. 

Os dados serão interpretados ao nível local, regional e nacional. Caso se verifique mortalidade de quirópteros significativa na área 

de estudo, cabe à equipa responsável pela monitorização determinar a ocorrência de situações problemáticas, com base em 

critérios que incluam o número de cadáveres detetado, a estimativa de mortalidade potencial, as espécies afetadas e os respetivos 

estatutos de conservação. 

Especificamente em relação à atividade de quirópteros, em função dos resultados obtidos, será caracterizado o comportamento 

das diferentes espécies em relação a fatores externos (e.g. temperatura do ar, humidade relativa, intensidade do vento, habitat 

dominante) em cada um dos locais de amostragem. Apresentar-se-á a análise estatística que permita avaliar o intervalo de 

velocidade de vento em que ocorre a maior parte da atividade de quirópteros na área do projeto, de forma a que possa ser 

relacionada com dados de funcionamento dos aerogeradores e com a mortalidade que venha a ser encontrada. 

Os resultados obtidos relativos a eventuais impactes sobre este grupo (e.g. mortalidade, efeito de exclusão) serão confrontados 

com dados relativos ao projeto (e.g. funcionamento dos aerogeradores, ações de manutenção). Em função dos resultados, 

poderão ser propostas novas medidas de minimização ou compensação, que permitam atenuar os impactes negativos 

identificados durante as monitorizações. 

3.3.8 -  ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise de resultados será efetuada numa perspetiva global sendo considerados todos os dados recolhidos nas monitorizações 

já realizadas anteriormente na área de estudo. 

3.3.8.1 -  IMPACTES CUMULATIVOS 

Tendo em conta a presença na proximidade de outras fontes de impactes, serão avaliados eventuais impactes cumulativos, 

nomeadamente considerando a presença dos parques eólicos adjacentes, no que se refere a alterações ao nível da comunidade 

de quirópteros e sobre a potencial mortalidade associada a estes grupos de vertebrados voadores. 
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3.3.8.2 -  AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENIR OU REDUZIR OS IMPACTES OBJETO DE MONITORIZAÇÃO 

Em função dos resultados obtidos, caso se verifiquem alterações significativamente negativas nos parâmetros das comunidades 

de quirópteros, poderão ser propostos estudos complementares no sentido de determinar as causas dessas alterações e sugerir 

propostas de compensação/minimização adequadas. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, será objeto de documento próprio, que incluirá 

para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e descrição dos respetivos objetivos. 

3.3.9 -  REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

O programa de monitorização poderá ser revisto anualmente, caso os resultados obtidos assim o justifiquem. 

3.3.10 -  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

No final de cada ciclo anual de monitorização, após a entrada em funcionamento do repowering e sobreequipamento do Parque 

Eólico de Picos Verdes II, será elaborado um relatório técnico de progresso, cuja estrutura estará de acordo com o Anexo V da 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Nesse relatório, para além da apresentação de todos os dados obtidos ao longo desse 

período e a respetiva análise estatística, será efetuada a comparação com os resultados obtidos nos anos anteriores. 

No final do programa de monitorização, o último relatório incluirá uma revisão geral de todos os trabalhos que se desenvolverem 

ao longo desse período e proporá, se for caso disso, a adoção de medidas de minimização/compensação de impactes negativos 

identificados. 

Cada relatório será constituído pelas peças escritas e desenhadas necessárias à perfeita compreensão da sua execução. Será 

fornecido um exemplar completo suporte de papel e um em formato digital (e.g. CD ou DVD). 
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3.4 -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL 

3.4.1 -  INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento constitui o Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística e Ambiental (PMRPA) a implementar 

na área de construção do repowering do Parque Eólico de Picos Verdes II. 

A verificação da recuperação das áreas intervencionadas no final da fase de construção será realizada com visitas aos locais 

afetados pelas obras de construção. Durante os dois primeiros anos da fase de exploração, no âmbito do (PMRPA) Programa de 

Monitorização da Recuperação Paisagística e Ambiental, será efetuado o acompanhamento da regeneração do coberto vegetal, 

de modo a verificar o processo evolutivo de recuperação da vegetação nas superfícies intervencionadas que foram requalificadas. 

Se durante esta fase se verificar a não recuperação ou a recuperação deficiente e/ou a existência de zonas erosionadas, essas 

situações devem ser objeto de levantamento, com adequado registo fotográfico, caracterizadas e reportadas. No caso de vir a ser, 

efetivamente, necessário proceder a qualquer tipo de intervenção a proposta deve acompanhar o relatório e ser submetida à 

apreciação à AAIA, no âmbito da Pós Avaliação. 

De acordo com o previsto no (PMRPA) serão apresentados dois relatórios do acompanhamento da recuperação da vegetação 

(relatórios anuais), um ao fim de cada ano de monitorização. A verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afetadas 

será efetuada por comparação com as zonas envolventes e tendo por base a situação de referência descrita no âmbito do respetivo 

Estudo de Impacte Ambiental. 

Nesses relatórios será descrita a evolução da vegetação nas zonas diretamente afetadas pelas obras, nomeadamente zonas 

adjacentes aos acessos, plataformas, zonas utilizadas como estaleiros, zonas utilizadas para armazenamento temporário de 

inertes e zona intervencionada para instalação da rede de cabos subterrânea. De notar que o projeto eólico em análise é um 

repowering de um Parque Eólico já existente, não sendo prevista a construção de outros edifícios de comando / subestação. São 

identificadas as áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas, caso 

necessário.  Para uma melhor compreensão da evolução da vegetação, os relatórios serão acompanhados com registo fotográfico, 

comparando os cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação 

Os relatórios de monitorização irão respeitar a estrutura e o conteúdo indicados no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro, dando cumprimento ao exposto na legislação em vigor, designadamente 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 pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. A entrega de 

cada relatório será acompanhada por uma ficha resumo de acordo com o modelo disponibilizado no site da Agência Portuguesa 

do Ambiente: “Modelo de Ficha Resumo que acompanha o Relatório de Monitorização”. 

3.4.2 -  PARÂMETROS A MONITORIZAR 

A monitorização será dirigida às zonas diretamente afetadas pela obra, nomeadamente: 

• zonas adjacentes aos acessos; 

• plataformas de montagem dos novos aerogeradores; 

• áreas envolventes aos aerogeradores a desmontar; 

• zonas utilizadas como estaleiros; 

• zonas utilizadas para armazenamento temporário de inertes; 

• zonas intervencionadas para instalação da rede de cabos subterrânea. 
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O Programa de Monitorização da Recuperação Paisagística e Ambiental incluirá a apreciação do Plano de Recuperação das Áreas 

Intervencionadas que será implementado, bem como o controlo da eficácia das atividades relativas à recuperação paisagística. 

Conforme já referido, a verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afetadas, será efetuada por comparação com as 

zonas envolventes e tendo por base a situação previamente existente.  

Na envolvente às áreas a intervencionar foram caraterizadas as comunidades vegetais assim com registada a presença de espécies 

RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). No PRAI em planta anexa são indicadas e 

localizadas as três formações presentes: 

a) Formações herbáceas 

As formações herbáceas, em conjunto e em mosaico com as áreas de matos, dominam a paisagem. São áreas sujeitas a pressão 

humana, quer pela prática da pastorícia, quer pela transformação em áreas agrícolas.  

Têm composição florística diversa. São dominadas por um grande conjunto de gramíneas, compostas e leguminosas, como 

Andryala integrifolia, Galactites tomentosa, Leontodon taraxacoides, Helichrysum stoechas, Holcus lanatus, Daucus carota, 

Foeniculum vulgare, Dactylis glomerata, entre outros. Nesta unidade foi possível confirmar a presença de duas espécies RELAPE: 

Cynara algarbiensis e Lavandula stoechas subsp. luisieri.  

b) Formações arbustivas e subarbustivas 

É a unidade dominante de toda a paisagem na área de estudo em conjunto com as formações herbáceas. Verifica-se que são 

fortemente pastoreados e, em alguns locais, sujeitos a corte para renovação de áreas a pastorear. Nestas formações são comuns 

espécies como:  Cistus crispus, Cistus ladanifer subsp. ladanifer, Cistus ladanifer subsp. sulcatus, Cistus salviifolius, Dittrichia 

viscosa subsp. revoluta, Genista hirsuta subsp. hirsuta, Lavandula stoechas subsp. luisieri, Genista triacanthos e Daphne gnidium. 

Nos matos baixos dominam Dittrichia viscosa subsp. revoluta, Cistus crispus e Cistus salviifolius, enquanto nos matos mais altos 

Cistus ladanifer subsp. sulcatus. É neste biótipo que ocorrem as espécies RELAPE Cistus ladanifer subsp. sulcatus, Genista hirsuta 

subsp. hirsuta, Lavandula stoechas subsp. luisieri.  

c) Florestas dominadas por pinheiro bravo, pinheiro manso  

As formações de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e ou pinheiro-manso (Pinus pinea) dominam a vegetação arbórea. O subcoberto 

arbustivo desta unidade corresponde na sua maioria ao as formações arbustivas, associada a estas formações. 

Para as diferentes áreas a intervir serão monitorizados os seguintes parâmetros: 

I. Composição florística de locais intervencionados em fase de obra e de locais adjacentes a estes (áreas de controlo); 

II. Abundância de todas as espécies em locais intervencionados e em locais adjacentes a estes (áreas de controlo); 

III. Estado de conservação dos endemismos florísticos e dos habitats incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de fevereiro (atualizado pelo Decreto-Lei n.º 156- A/2013, de 8 de novembro) e das manchas significativas de espécies 

de flora protegidas e/ou com estatuto de ameaça na área de influência do projeto. 

3.4.3 -  LOCAIS E FREQUÊNCIA DAS AMOSTRAS OU REGISTOS 

Serão monitorizadas: 

a) as áreas intervencionadas durante a fase de construção, e que foram alvo de recuperação através da colocação de terra 

vegetal, designadamente: áreas envolventes aos novos e antigos aerogeradores (plataformas de montagem e respetivos 
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taludes), valas de cabos elétricos, áreas adjacentes aos acessos beneficiados e construídos e áreas que foram utilizadas 

para estaleiro e depósito de inertes e terra vegetal; 

 

b) as áreas adjacentes não intervencionadas durante a fase de construção (áreas de controlo), que serão selecionadas e 

tomadas como pontos de referência para a avaliação do estado evolutivo da vegetação nas áreas intervencionadas. 

 

Para efetuar a monitorização durante a fase de construção, prevê-se uma visita a meio do período de execução das obras e outra 

no final desta fase, após concluídos todos os trabalhos de renaturalização das zonas intervencionadas. Na totalidade serão 

realizadas duas campanhas de monitorização durante a fase de construção. 

As campanhas de monitorização em fase de exploração realizar-se-ão na área de implantação do projeto, ou seja, em todas as 

áreas que sofreram intervenções durante a fase de construção. Será realizada uma campanha de monitorização por ano 

(periodicidade semestral), durante pelo menos 2 anos, para verificação da regeneração do coberto vegetal nas áreas afetadas 

pelas obras. 

3.4.4 -  METODOLOGIA E TRATAMENTO DE DADOS 

A metodologia a utilizar nas campanhas de monitorização basear-se-á no Método dos Quadrados Permanentes, o qual consiste 

em estabelecer áreas de amostragem (em áreas desmatadas, áreas sujeitas a recuperação paisagística, e em áreas de controlo) 

com forma quadrangular e área constante, para obtenção de estimativas de abundância e dominância da flora e vegetação. Como 

referência este método é apropriado para obtenção de medidas de biomassa, percentagem de cobertura e frequência de 

ocorrência de todos os tipos de vegetação. 

Métodos de Análise - Análise Quantitativa 

• Área: quantificação da área total de cada tipo de vegetação; 

• Abundância e densidade: quantificação do número de efetivos de cada espécie (presença/ausência); 

• Cobertura: área de cobertura em percentagem de cada espécie; 

• Altura máxima da vegetação; 

• Dominância: espaço físico ocupado por cada espécie em relação a outras espécies que integram a comunidade vegetal; 

• Diversidade: Variedade de espécies presentes na comunidade. 

• Presença de espécies de flora invasora. 

Métodos de Análise - Análise Qualitativa 

• Composição florística: lista de espécies presentes na comunidade; 

• Sociabilidade: disposição dos indivíduos de cada espécie na comunidade vegetal; 

• Vitalidade: capacidade de conclusão do ciclo de crescimento; 

• Fisionomia: aparência fisionómica da comunidade vegetal. 

As amostragens deverão ser realizadas 2 vezes por ano, preferencialmente, uma durante a Primavera (entre abril e maio), época 

em que é possível identificar maior número de espécies, e outra durante o Verão (entre junho e julho), época em que é possível 

identificar a maioria das gramíneas e compostas, de forma a cumprir-se 2 anos de amostragem. 

Os inventários florísticos deverão ser realizados em quadrados de amostragem fixos com tamanho de 2x2m. 
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Em cada quadrado deverão ser registadas todas as espécies presentes, classificando-se cada uma delas quanto à sua 

abundância/dominância através da aplicação de um índice baseado no índice proposto por Braun-Blanquet (1979). Este índice de 

classificação encontra-se no Quadro abaixo e é baseado na percentagem de cobertura que cada espécie possui relativamente à 

área total do quadrado, ou seja, é a superfície do quadrado que cada espécie ocupa expressa em percentagem. Os dados obtidos 

através desta classificação deverão ser tratados estatisticamente. 

Tabela 4: Escala de abundância de Braun-Blanquet. 

ÍNDICE DESCRIÇÃO 

R Indivíduos raros ou isolados e que cobrem menos de 0.1% da área. 

+ Indivíduos pouco abundantes, de muito fraca cobertura e que cobrem entre 0.1 a 1% da área. 

1 Indivíduos abundantes, mas de fraca cobertura e que cobrem de 1 a 10% da área. 

2 Indivíduos muito abundantes e que cobrem pelo menos de 10 a 25% da área. 

3 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 25 a 50% da área. 

4 Número qualquer de indivíduos que cobrem de 50 a 75% da área. 

5 Número qualquer de indivíduos que cobrem mais de 75% da área. 

 

Em termos de métodos para a caracterização da vegetação, este permite a inclusão de todas as espécies, a amostragem em 

condições ambientais homogéneas, e é passível de repetição em outros locais. Além disso, a cobertura estimada pela escala de 

Braun-Blanquet combina a abundância e a dominância, pois os índices inferiores (r, +) registam a abundância, enquanto os 

restantes (1-5) têm em conta a cobertura ou dominância. 

Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, deverá ser ainda efetuado o registo fotográfico do estado da vegetação 

em cada quadrado de amostragem. 

Para realização desta tarefa será necessário: máquina fotográfica, GPS, estacas, maço, escopro, fichas de campo, fita métrica e 

material para recolha de flora. 

Os dados recolhidos da avaliação da recuperação da vegetação serão alvo de um tratamento estatístico meramente exploratório, 

mas também poderão ser utilizadas outras análises estatísticas multivariadas de ordenação e/ou classificação. Deverão ser ainda 

empregues análises que permitam perceber que espécies contribuem para que determinados quadrados sejam muito 

semelhantes ou dissemelhantes entre si (ex. indval e SIMPER). 

Os dados obtidos em cada campanha devem ser explorados e confrontados com os resultados obtidos nas campanhas anteriores. 

Através do delineamento experimental anteriormente exposto será possível avaliar se a vegetação se encontra a evoluir 

adequadamente de forma natural ou se pelo contrário será necessário intervir na área para facilitar a recolonização dos espaços 

intervencionados para implementação do Projeto. 

Eventuais medidas complementares a adotar estarão dependentes dos resultados obtidos ao longo dos dois anos de 

acompanhamento. Caso ao fim de dois anos se verificar a não recuperação ou a recuperação deficiente da vegetação e/ou a 

existência de zonas erosionadas, deverão ser propostas medidas corretoras, que poderão passar por exemplo pela aplicação de 

sementeiras. 

Eventuais medidas que venham a ser propostas deverão ser previamente aprovadas, e deverão ser, igualmente, alvo de campanha 

de verificação de recuperação durante um ano, após a sua concretização. 
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3.4.5 -  CONTEÚDO E PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

De acordo com a calendarização prevista para o desenvolvimento do PMFV, serão entregues três relatórios com a seguinte 

calendarização: 

Relatório 1 

Ano 0 / Fase de Construção – incluirá os dados recolhidos no terreno antes de serem iniciados os trabalhos de construção, e que 

servirão de base para os relatórios a apresentar nas fases seguintes. No final da Fase de Construção - incluirá os dados recolhidos 

durante a Fase de Construção, bem como algumas considerações relevantes relacionadas com atividades de recuperação 

paisagística; 

Relatório 2 

No final do 1.º ano de monitorização da Fase de Exploração – um relatório contendo uma análise da evolução da regeneração do 

coberto vegetal ao longo do ano de monitorização; 

Relatório 3 

No final do 2.º ano de monitorização da Fase de Exploração – um relatório contendo uma análise da evolução da regeneração do 

coberto vegetal ao longo do ano de monitorização. Este contempla todos os resultados obtidos durante a monitorização na fase 

de exploração e ainda uma comparação relativamente à situação previamente existente à execução das obras. 

3.4.6 -  MEDIDAS A ADOTAR NA SEQUÊNCIA DOS RESULTADOS  

Finalizadas as campanhas de monitorização definidas e caso não tenha sido verificada a recuperação de todas as áreas 

intervencionadas em fase de construção, poderá proceder-se 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, suscetíveis de hibridar ou de se tornarem invasoras. 

Com base nos resultados dos 2 anos de monitorização da fase de exploração, deverá então ser avaliada a necessidade, ou não, da 

continuação da monitorização, que poderá ser dirigida apenas a situações específicas. 

A revisão do plano de monitorização será feita se forem detetadas novas situações não abrangidas pelo presente programa de 

monitorização e caso se verifique que a metodologia proposta não é a mais adequada.
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3.5 -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

3.5.1 -  INTRODUÇÃO 

Face à magnitude reduzida dos impactes negativos decorrentes do Projeto, não se preconizam, numa primeira abordagem a 

necessidade de implantação de um plano de monitorização contínuo do ambiente sonoro. Convém, no entanto, no caso específico 

do ambiente sonoro, proceder à confirmação, numa fase inicial de Projeto, dos níveis de ruído simulados no âmbito do presente 

estudo. 

3.5.2 -  LOCAIS DE MEDIÇÃO 

Devido à incerteza associada a variáveis físicas de funcionamento dos aerogeradores, importa monitorizar os recetores sensíveis, 

alvo identificados no EIA e apresentados na Tabela e Figura seguintes, avaliando os respetivos níveis de exposição ao ruído 

ambiente e verificando o cumprimento dos limites legais. 

Na Tabela 5 e Figura 2 apresentam-se a localização dos pontos de medição. 

Tabela 5: Identificação e localização dos recetores sensíveis mais próximos do Parque Eólico Picos Verdes II. 

LOCAL DE 

MEDIÇÃO 
POVOAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 

COORDENADAS 

(PTTM06/ETRS89) 

DISTÂNCIA AO 

FUTURO 

AEROGERADOR 

MAIS PRÓXIMO 

FOTO 

PR1 
Alto da 

Raposeira 

Edifício de 
moradias 
em banda 

M: -66501 

P: -285857 
1010 m A 3 

 

PR2 
Monte 

Loureiro 

Edifício de 
alojamento 

turístico 
local 

“Loreiro” 

M: -66828 

P: -285127 
1117 m A 3 
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LOCAL DE 

MEDIÇÃO 
POVOAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO 

LOCAL 

COORDENADAS 

(PTTM06/ETRS89) 

DISTÂNCIA AO 

FUTURO 

AEROGERADOR 

MAIS PRÓXIMO 

FOTO 

PF1 
Parque da 
Floresta 

Urbanização 
Parque da 
Floresta 

M: -63691 

P: -286004 
2150 m A 3 

 

 
Na figura seguinte, representa-se esquematicamente a localização dos locais de medição e do Parque Eólico. 

 

Figura 2: Representação dos locais de medição de ruído e localização do Parque Eólico. 

Dando cumprimento ao estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 11.º do RGR, as medições devem ser realizadas junto ou no 

recetor sensível, a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima de cada piso de interesse. 
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3.5.3 -  PARÂMETROS ACÚSTICOS A MONITORIZAR 

Sendo a atividade dos parques eólicos uma atividade ruidosa permanente, está sujeita ao cumprimento de dois critérios distintos: 

Valores Limite de Exposição e Critério de Incomodidade. 

Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do RGR, o Critério de Incomodidade apenas é aplicável para valores de LAeq de ruído 

ambiente superiores a 45 dB(A), em locais exteriores, em qualquer período de Referência. 

• Parâmetros a Monitorizar na determinação dos Valores Limite de Exposição 

o Os indicadores de ruído a obter são os previstos no RGR: Ld (indicador de ruído diurno), Le (indicador de ruído do 

entardecer) e Ln (indicador de ruído noturno). O indicador de ruído, associado ao incómodo global, Lden, é 

calculado pela expressão indicada na alínea j) do artigo 3.º do RGR. 

o O parâmetro acústico a determinar para a obtenção daqueles indicadores é o nível sonoro equivalente médio 

de longa duração, LAeq,LT representativo de cada período de referência e reportado ao período de um ano. 

o Os valores encontrados permitirão uma comparação direta com os valores estabelecidos na legislação em vigor 

e com os valores registados nos estudos base. 

• Parâmetros a Monitorizar na determinação do Critério de Incomodidade 

Os parâmetros a medir, para cada período de referência são: 

o Ruído Ambiente (sob a influência do Parque Eólico): LAr – Nível de avaliação determinado durante uma serie de 

períodos de referência representativos do mês mais crítico, conforme estabelecido no Anexo I do RGR. 

o Ruído Residual (desligar aerogeradores): LAeq – Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, determinado 

durante uma serie de períodos de referência representativos do mês mais crítico, conforme estabelecido no 

Anexo I do RGR. 

o Em conformidade com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º e no Anexo I do RGR, os limites de 

incomodidade aplicáveis ao funcionamento do Parque Eólico são de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 

período entardecer e 3 dB(A) no período noturno. 

Para garantir a representatividade anual e do mês mais crítico deverão ser seguidas as recomendações do Guia Prático para 

Medições de Ruído Ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente (2020). 

3.5.4 -  PERÍODOS E DURAÇÃO DAS CAMPANHAS DE MEDIÇÃO 

As medições em fase de exploração devem englobar os três períodos de referência previstos no RGR: diurno (07h-20h), entardecer 

(20h-23h) e noturno (23h-07h). 

A duração de cada medição deverá ser no mínimo de 15 minutos, de modo a se obter uma amostra representativa da situação e 

do local em relação à totalidade de duração do intervalo de referência. 

Considera-se que as medições pontuais serão suficientes para a caracterização do ambiente sonoro, desde que restringidas aos 

períodos anteriormente estipulados. 

Em cada ponto de medição deverão ser realizadas pelo menos, duas amostras garantindo a independência das amostras, nos 3 

períodos de referência. No entanto e, segundo o Guia prático para medições de ruído ambiente (APA, 2020), pode ser aceitável a 
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caracterização do ruído apenas num dia se o valor obtido de LAeq,T for igual ou inferior em 10 dB(A) ao valor limite de exposição 

regulamentar aplicável ou ao valor limiar de aplicação do critério de incomodidade. 

Se o resultado obtido na 2ª amostra for superior em 5 dB(A) ou mais, relativamente ao valor da 1ª amostra, deverá ser recolhida 

uma ou mais amostras adicionais. 

3.5.5 -  PERÍODOS E DURAÇÃO DAS CAMPANHAS DE MEDIÇÃO 

As medições em fase de exploração devem englobar os três períodos de referência previstos no RGR: diurno (07h-20h), entardecer 

(20h-23h) e noturno (23h-07h). 

A duração de cada medição deverá ser no mínimo de 15 minutos, de modo a se obter uma amostra representativa da situação e 

do local em relação à totalidade de duração do intervalo de referência. 

Considera-se que as medições pontuais serão suficientes para a caracterização do ambiente sonoro, desde que restringidas aos 

períodos anteriormente estipulados. 

Em cada ponto de medição deverão ser realizadas pelo menos, duas amostras garantindo a independência das amostras, nos 3 

períodos de referência. No entanto e, segundo o Guia prático para medições de ruído ambiente (APA, 2020), pode ser aceitável a 

caracterização do ruído apenas num dia se o valor obtido de LAeq,T for igual ou inferior em 10 dB(A) ao valor limite de exposição 

regulamentar aplicável ou ao valor limiar de aplicação do critério de incomodidade. 

Se o resultado obtido na 2ª amostra for superior em 5 dB(A) ou mais, relativamente ao valor da 1ª amostra, deverá ser recolhida 

uma ou mais amostras adicionais. 

3.5.6 -  PERIODICIDADE DE MONITORIZAÇÃO 

Deverá ser realizada uma campanha com a entrada em funcionamento do Parque Eólico, durante o primeiro ano da fase de 

exploração, cuja análise dos resultados definirá as ações seguintes do plano. 

Estas campanhas de monitorização destinam-se a verificar as previsões apresentadas e a avaliar o cumprimento das exigências 

regulamentares aplicáveis, designadamente no que respeita à necessidade de adoção de medidas de minimização do ruído 

proveniente do funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico. 

Durante a fase de exploração, não sendo expectáveis alterações sensíveis dos níveis sonoros com origem do Parque Eólico, 

poderão ser realizadas campanhas de monitorização adicionais, apenas nos casos em que se verifique alteração ao regime de 

funcionamento dos aerogeradores ou surja alguma queixa de ruído. 

3.5.7 -  TÉCNICAS, MÉTODOS DE ANÁLISE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

O equipamento a utilizar deverá ser um sonómetro do tipo integrador, preferencialmente da Classe 1, com malha A de ponderação 

na frequência e de modelo aprovado pelo Instituto Português da Qualidade. 

O equipamento deverá ser calibrado (aferido) antes do início de cada conjunto de medições e no fim das mesmas. Deverá ainda 

estar verificado metrologicamente de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 291/90, de 20 de setembro e art.º 33º do Decreto-

Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro. 

As técnicas e procedimentos de cálculo e análise dos índices de ruído deverão seguir as disposições na norma NP ISO 1996-1:2019 

Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação e na NP 
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ISO 1996-2:2019 Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente; Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora 

do ruído ambiente. 

Além dos diplomas anteriores, a metodologia de ensaio deverá ter em atenção os critérios que constam do “Guia prático para 

medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” da Agência Portuguesa 

do Ambiente (2020). 

De referir que a medição deverá ser efetuada a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m 

de altura e a pelo menos, sempre que tecnicamente possível, 3,5 m do elemento mais saliente da fachada do edifício. 

Os intervalos de medição serão escolhidos de modo a abranger todas as variações significativas da emissão e transmissão do ruído 

ao longo do período de referência a caracterizar e de forma a serem representativos de um período de longa duração. 

3.5.8 -  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DADOS 

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos na legislação sobre o ruído 

ambiente em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

3.5.9 -  TIPO DE MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Caso exista ultrapassagem dos requisitos legais, devido ao funcionamento do Parque Eólico, deverão ser equacionadas medidas 

de minimização e deverá ser revisto o plano de monitorização. 

Após a implementação das mesmas, serão realizadas novas medições para comprovar que foi reposta a conformidade com a 

legislação ou que os impactes significativos foram minimizados. 

3.5.10 -  PERIODICIDADE DOS RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E CRITÉRIOS SOBRE A REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Deve ser elaborado um Relatório de Monitorização por cada campanha de medição, em conformidade com a estrutura 

estabelecida no Anexo V da portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.  

Em função dos resultados obtidos e das dificuldades sentidas em cada campanha, deverá ser avaliada a necessidade de se 

efetuarem ajustes no programa de monitorização. 

 

 

 


