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AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO INTITULADO
IIpARQUE EÓLICO DE SANTIAGO - CAPE VERDE WIND FARM
PROJECT SANTIAGO - MONTE FELIPE", PELA DIRECÇÃO GERAL DO
AMBIENTE, DO MINISTÉRIO
RECURSOS MARINHOS

DO

AMBIENTE,

DESENVOLVIMENTO

RURAL

E

1- PROCEDIMENTO
o

Decreto-Legislativo n. O 29/2006, de 06 de Março, no seu Artigo 10,
alínea 1 estabelece o regime jurídico. ,de avaliação de impactes
ambienta I de projectos públicos ou privados susceptíveis de
produzirem efeitos no ambiente.

o projecto a instalar tem como objectivo a produção energia eléctrica
a partir do vento, como fonte de energia renovável não poluente
que permite substituir a produção por outros meios, designadamente
os que recorrem à queima de combustíveis fosseis que o país não
possui e tem de importar.
As energias renováveis têm como característica extremamente
vantajosa o facto da sua ligação à economia de base secundária. A
produção de equipamentos para estes aproveitamentos pode vir a
ser intrinsecamente local, criando um efeito indutor sobre a
economia, contribuindo para o desenvolvimento e avanço tecnológico
da indústria nacional.
Na ilha de Santiago, a zona proposta para instalação do projecto é
denominado de Monte Felipe ou Ilhéu de São Felipe, trata-se de uma
achada de altitudes médias que variam entre 170 e 300 metros. As
superfícies deste planalto apresentam uma ligeira inclinação para o
litoral Sudeste.

o parque eólico de Santiago será localizado a sudeste da ilha a 4 Km
da cidade da Praia e a 3 Km da aldeia ge':-São::Ef~:tncisco
na região de
Monte São Felipe, onde existe um pàrqü~"~~~Óli~Q>::ç
ser substituído
com uma área 30,3 ha. Esta á(~á" terir ..;-.'()r.na\'ri1.édiaanual de
velocidade do vento de 8,4 m/s e ;:~~;paci;g;~~~.:\;~~pro~,.i\Wada
a instalar
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de 10
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com números de turbinas entre 10 a 36, com altura de 55

a 70 iT.etíOs

."

o e:S~"'::Jenumera as actividades que constituem potenciais ameaças

jL'::~: :e

certos componentes do ambiente e apresenta soluções
ê:~::_-:-_=~:-lasl
como forma de mitigar os respectivos efeitos.
2 -

CONTEÚDO

2.: - :':;"'::::0
L.2

DO ESTUDO

DE IMPACTE

AMBIENTAL

projecto: "Parque Eólico de'Santiago - Monte Felipe"

- _':
..•
--;:~:to territorial

de acção: Município da Praia - Ilha de
Santiago

2.3 - Dono do Projecto: Ministério da Economia Crescimento e
Competitividade
2.4 - Autor do Estudo de Impacto Ambiental: Gab. de Advocacia,
Consultoria
e
Procuradoria Jud.dica;
- Empresa SKM
2.5 - Actividades e medidas correctivas

o projecto irá adoptar tecnologias que salvaguardem os interesses
sócio-económicos, ecológicos, ambientais,' através de medidas
correctivas constantes do quadro que a seguir indicamos:
Actividades

Meios
afectados

- Solo
- Presença
física de
estaleiro
-Movimentação
de terras;
- Presença de
maauinas e

Medidas correctivas
Potenciais Impactos
Negativos
Modificação
da - Proteger os solos sobrantes
morfoJogia
do das acções de decapagem de
terreno;
forrnª·::~a:::-~:c!isponibilizar
a sua
Exposição
a re4fÜá\â·ção'l~>~·>
..
fenómenos erosivos, ,j,;::;' : /ii:;;~;::':':~:i' .,,<:<::\
- Poluição com óleos e: :;1' Cq,D:?'!~~,$ão
'i:~~bacias de
combustíveis
; i'retençãp!?"'para ·;':cóntencão de
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viaturas;
- Decapagem
do solo;

Desmobilizaçã
o de mão-deobra;

- Poluição do solo pela
emissão de efluentes
das
maquinas
e
aguas usadas

- SócioEconómico

- Compactação - Linhas de
do soio;
água
e
- DEStr.Jição da lençóis
freáticos
vegetação;

Introdução

inadvertida de
espécies
vegetais

O. ,-Vegetação;
Corte

de I Fauna
Flora
-Movimentação
de terras;

- Lubrificações

Fax: 2617511 E-mail: d2:a'itntdccoJ1l.C\'
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Resíduos

- Movimentação - Ruídos e
de
maquinas vibrações
pesados;
- Execucão das

eventual der~9me de óleos dos
transformadores;
Limitar
as
áreas
de
movimentações
de
terras,
parqueamento e circulação de
máquinas e veículos"
novas
- Dispensa de mão-deCriação
de
de
obra;
oportunidades
investi mento
externo
e
- Diminuição da
actividade económica
interno
Economia
de
recursos
local;
energéticos não renováveis;
- Melhoria das condições de
vida da população
- Contaminação das - Recolha dos óleos usados
linhas de água pelo
pelas empresas petrolífera
derrame
de
óleos
fornecedora
em
depósito
usados
apropriado
As instalações sanitárias
devem drenar para uma
fossa séptica;
Criação de sistema de
drena em da zona'da obra"
Destruição
da - Evitar corte de espécies de
vegetação existente
flora
com
interesse
de
conservação;
Preservar
sempre
que
possível
as
populações
vegetais naturais existente no
local.
- Aumento de resíduos'Recolha, acondicionamento
nas vias e espalhado
em vasilhame apropriado e
na
vizinhança
e transporte para aterro ou
espaços livres
lixeira municipal.
Fazer a manutenção das
- Produção de resíduos'resultantes
das
maquinas em espaço próprios
operações
de
lubrificação
- Aumento dos níveis de
das
ruído resultante dos
de
movimentos de
máauinas e
de
3
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fundações

de
Materiais
-Movimentação

I

do
Qualidade
ar

- Escavação e -Paisagem
aterros

3 - ANÁLISE

Fax: 2617511 E-mail:

dgaiíntdeconl.n

equipamentos de
protecção cturiculares para os
perfurações (durante a
operários;
fase de construção e
- Concentração dos trabalhos
exploração)
especialmente os que causam
- Produção ruído de
maior perturbação;
origem aerodinâmica
- Insonorização
e isolamento
das principais fontes de ruído
Diminuição
da - Impacte não significativo
,- qualidade do ar pela
em issão de gases de
escapes
.• ,
Aumento
de
concentração
de ,.
material
em
suspensão (poeiras)
- Emissão de poluentes
1-

Degradação' - Limpeza
das zonas dos
temporária
da
estaleiros e arredores;
paisagem
(fase' - Integração das estruturas na
construção)
paisagem, de modo a que
não se tornem
demasiado
Introdução
de
elementos
estranhos
contrastou, devendo todas as
a
paisagem
superfícies visíveis pintadas
de cores neutras claras e não
(aerogerador)
reflecta ntes.

DO CONTEÚDO

Da análise das
que
constituem

medidas correctivas
propostas
para
potenciais
impactes
negativos,

as actividades
considerados

si~nificativos
no ambiente,
constantes
do projecto
"PARQUE
EOLICO DE SANTIAGO
- MONTE FELIPE" concluímos
que elas
dão respostas aos potenciais problemas previstQ.$ ...•..
,..
A cada actividade
do projecto
foi cuidad9~âmélt~·:·.·associada
os
impactes
positivos
e negativos,
e apres~íÍt~dª$!·~fl1edidas
para sua
"

miti~ação, .. tratando-se,
ambiente
4 - CONDICIONANTES
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a) Deverão ser construídos acessos definitivos

para o estaleiro.

b)A localização das torres dos aerogeradores
cabeceiras de linha de água.

deverá evitar

as

c) O projecto de execução definitivo deverá ser submetido, uma
vez
mais,
as
entidades
aeronáuticas
competentes,
nomeadamente AAC e ASA, para apreciação e avaliação final
nas partes que lhes são pertinentes.

5-

o

RECOMENDAÇÕES

Considerando que, de acordo com o decreto-lei 29/2006, no seu
artigo 15, o ElA foi submetido à consulta pública e não houve
nenhuma reacção por parte do público interessado e tendo em conta
ainda as medidas correctivas
propostas
e as condicionantes
avançadas, aconselhamos a homologação do Estudo de lmpacte
Ambiental do projecto "PARQUE EÓLICO DE SANTIAGO - MONTE
FELIPE".
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