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ESTRUTURA DE VOLUMES 

 

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Parques Eólicos de Serra de 

Chavães e Sendim inclui os seguintes volumes: 

VOLUME 1 – RELATÓRIO; e 

VOLUME 2 – SUMÁRIO EXECUTIVO. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projecto de Execução (RECAPE) dos Parques Eólicos de Serra de Chavães e Sendim cujo 

proponente é a empresa Eólica do Alto Douro, S.A.. 

O RECAPE a que se refere o presente Sumário Executivo foi elaborado pela PROSISTEMAS, 

Consultores de Engenharia, S.A., tendo tido a colaboração de especialistas para a elaboração dos 

estudos específicos solicitados na Declaração de Impacte Ambiental (DIA).   

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, que república em anexo o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, quando durante o 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide 

sobre um projecto em fase de Estudo Prévio, como é o caso dos Parques Eólicos de Serra de 

Chavães e Sendim, é necessário a apresentação, por parte do proponente, junto da entidade 

licenciadora ou competente para a autorização, o correspondente projecto de execução, 

acompanhado de um relatório descritivo da conformidade do projecto de execução com a respectiva 

DIA. 

O RECAPE tem por objectivo a verificação de que o projecto de execução obedece aos critérios 

estabelecidos na DIA, dando cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

É neste enquadramento que se elaborou o RECAPE dos Parques Eólicos de Serra de Chavães e 

Sendim, tendo em consideração as características técnicas do projecto de execução e a legislação de 

impacte ambiental em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei acima referido e a Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril, o qual apresenta a seguinte estrutura: 

1. Introdução – identificação do projecto e do proponente, identificação dos responsáveis pelo 

RECAPE, apresentação dos objectivos, da estrutura e do conteúdo do mesmo; 

2. Antecedentes – resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, dos compromissos 

assumidos pelo proponente e empreiteiros, e das principais alterações 

contempladas no projecto de execução em relação ao projecto em fase de 

estudo prévio analisado no EIA; 

3. Conformidade com a DIA – análise do Projecto de Execução, entretanto desenvolvido pelo 

promotor, descrevendo as características que asseguram a sua 

conformidade com as condicionantes definidas na DIA, e apresentação dos 

estudos, consultas e cartografia complementares, necessários ao 

cumprimento da DIA, nomeadamente: 
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- Avaliação da actual situação do Lobo nos Parques Eólicos de Serra de 

Chavães e Sendim e na sua envolvente. 

4. Monitorização – descrição das actividades/metodologia de observação e recolha sistemática 

de dados sobre a fauna (avifauna e quirópteros) e ambiente sonoro, com o 

objectivo de avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas na 

DIA, bem como os efeitos do projecto no ambiente. 

5. Conclusões. 
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ANTECEDENTES 

 

Os Parques Eólicos de Serra de Chavães e Sendim foram sujeitos a procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental, conforme estipulado na legislação à data em vigor, nomeadamente o Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, por se 

encontrarem a menos de 2 km um do outro, e ainda conjugado com o facto de terem no conjunto mais 

de 20 aerogeradores. 

Para o efeito, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto – Eólica do Alto 

Douro, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto dos Parques Eólicos de Serra de 

Chavães e Sendim, em fase de estudo prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

[Procedimento de AIA N.º 2110: Parques Eólicos de Serra de Chavães e Sendim], tendo sido a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a respectiva autoridade de AIA. 

Após análise ao EIA, foi solicitado através de Ofício n.º 1369/09/GAIA, pela a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) a apresentação de um conjunto de elementos adicionais para clarificar e 

complementar a informação contida no EIA. De forma a dar cumprimento a essa solicitação, a Eólica 

do Alto Douro, S.A., apresentou um aditamento ao EIA. 

Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de 

apreciação técnica do EIA, por parte da Comissão de Avaliação (CA), incluindo o respectivo 

aditamento e o processo de participação pública, foi emitida, a 2 de Fevereiro de 2010, uma 

Declaração de Impacte Ambiental com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das 

medidas específicas e gerais dos Projectos de Execução dos Parques Eólicos, assim como o 

cumprimento integral dos estudos complementares, medidas de minimização, plano de recuperação 

paisagística, de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização, descriminados em anexo à 

referida DIA. 
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APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 

 

Conforme se pode verificar através da Figura 1 e da Figura 2 anexas, uma vez que a zona de 

implantação dos Parques Eólicos de Serra de Chavães e Sendim apresentada no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) já tinha tido em consideração os resultados de uma análise ambiental preliminar, 

foram apenas efectuados pequenos ajustamentos ao projecto inicial apresentado no EIA. 

Decorrente dessas pequenas alterações ao projecto foi efectuada nova prospecção arqueológica 

das zonas que não tinham sido prospectadas no EIA. O resultado dessa prospecção foi incluído na 

Figura 3 anexa. 

Conforme se pode observar na Figura 4 anexa, com a implantação prevista são salvaguardadas as 

zonas assinaladas como condicionantes ao projecto.  

Como principais alterações ao projecto do Parque Eólico Serra de Chavães apresentado em fase 

de Estudo Prévio temos a não colocação dos aerogeradores no Alto da Escrita (AG9; AGR1 e AG10), 

afastando-nos do pavilhão de caça existente no interior da zona de caça turística de Lagoas, não se 

prevendo portanto qualquer intervenção dentro da zona que está vedada. 

Foram também colocados dois aerogeradores (AG7 e AG8) em locais diferentes daqueles 

apresentado no EIA para compensar a retirada dos aerogeradores do Alto da Escrita. Esta nova 

localização é mais favorável a nível ambiental já que nesta nova zona foram identificadas menos 

condicionamentos ambientais (afloramentos rochosos e ocorrências patrimoniais). 

Em relação aos acessos novos existe uma diferença significativa na extensão entre o projecto 

apresentado no EIA e o Projecto de Execução agora apresentado em RECAPE. Assim verifica-se que 

no primeiro caso estava prevista a construção de cerca de 6,6 km de acessos novos sendo que esse 

valor diminui para 3,6 km no Projecto de Execução. 

Como principais alterações ao projecto do Parque Eólico Sendim apresentado em fase de Estudo 

Prévio temos a alteração do caminho de acesso ao grupo de aerogeradores instalados entre o Alto do 

Côvo e Corgas  (AG17 a AG 20) a partir da subestação. Com este traçado afastamo-nos com 

segurança de uma das principais ocorrências patrimoniais identificadas no EIA (ocorrência 52A - 

Pedra do Cavalo classificada com valor patrimonial médio/elevado). 

Em síntese, o Projecto de Execução que agora se apresenta inclui: 

 A implantação de 15 aerogeradores no Parque Eólico de Serra de Chavães e 20 

aerogeradores no Parque Eólico de Sendim; 

 A reabilitação de cerca de 4,2 km de acessos existentes no Parque Eólico de Serra de 

Chavães e cerca de 4,6 km no Parque Eólico Sendim; 
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 A construção de cerca de 3,6 km de novos acessos no Parque Eólico de Serra de Chavães 

e cerca de 3,2 km de novos acessos no Parque Eólico de Sendim;  

 Linha aérea de interligação do núcleo norte ao núcleo sul no Parque Eólico de Serra de 

Chavães, com cerca de 1,8 km de extensão; e 

 A construção de duas subestação/edifício de comando. 

Para tentar impedir a circulação de veículos motorizados nos Parques Eólicos de Serra de Chavães 

e Sendim foram colocadas cancelas nos locais assinalados na Figura 2 anexa. 

Relativamente à linha eléctrica está prevista a construção de uma linha eléctrica aérea (20 kV) de 

interligação do núcleo norte com o núcleo sul do Parque Eólico de Serra de Chavães. A ligação entre 

os aerogeradores e as respectivas subestações será efectuada através de em cabo subterrâneo que 

se desenvolve, na sua maioria, ao longo de caminhos já existentes. 

A ligação destes Parques Eólicos à Subestação de São Martinho, será efectuada através de uma 

linha aérea de 60 kV a partilhar com o Parque Eólico de Serra de Sampaio, que foi objecto do Estudo 

de Incidências Ambientais do Parque Eólico de Serra de Sampaio. 

 



 

T58244-VOL2-SUMEXECUTIVO-R0.DOC 6 

EÓLICA DO ALTO DOURO, S.A. 
PARQUES EÓLICOS DE SERRA DE  CHAVÃES E SENDIM 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 
VOLUME 2  –  SUMÁRIO EXECUTIVO 

CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

O presente RECAPE permite verificar que o proponente do projecto, a empresa Eólica do Alto 

Douro, S.A. desenvolveu um Projecto de Execução tendo em consideração as condicionantes 

impostas na DIA relativa aos Parques Eólicos de Serra de Chavães e Sendim e dá cumprimento às 

medidas de minimização nela constantes, e quando tal não foi possível foi devidamente justificado. 

O projecto de execução apresentado pela Eólica do Alto Douro, S.A., permite salvaguardar os 

aspectos referidos na DIA, não existindo situações críticas que ponham em causa a concretização do 

projecto. 

A implementação das medidas de minimização da fase de construção, por parte do empreiteiro, 

encontra-se salvaguardada através das Condicionantes Técnicas Ambientais do caderno de encargos 

que o empreiteiro tem de cumprir, e que por sua vez são parte integrante do contrato que é 

estabelecido entre a empresa promotora do projecto e os empreiteiros responsáveis pela construção 

dos Parques Eólicos. 

A reforçar a obrigatoriedade do cumprimento das medidas referidas, o Dono da Obra compromete-

se a implementar o Programa de Acompanhamento Ambiental das Obras que contempla o controle da 

implementação de todas as medidas de minimização previstas para a fase de obra. 

O Dono da Obra compromete-se, ainda, a cumprir as restantes medidas de minimização relativas à 

fase de exploração e desactivação, e implementação dos planos de monitorização, conforme é 

obrigado pela DIA.  
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EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE 

 

A empresa responsável pela elaboração do RECAPE foi a ProSistemas – Consultores de 
Engenharia, S.A., que contou ainda com a colaboração do seguinte especialista externo: 

 Francisco Álvares (Biólogo), Sara Roque (Bióloga), responsáveis pela monitorização do 

lobo; 

 João Carlos Caninas (Arqueólogo), Vasco Pinto (Arqueólogo), Orlando Fernandes 

(Arqueólogo), responsável pela caracterização arqueológica; 

 Luís Vicente (Biólogo), responsável pela monitorização da avifauna e quirópteros 

actualmente em curso. 

 

 














