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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Aerogerador n.º 6 (AG 6) do
Parque Eólico de Vale Grande, cujo proponente do projecto é a empresa Parque Eólico de Vale Grande,
S. A.

A Parque Eólico de Vale Grande S.A. é uma das sociedades instrumentais criadas no âmbito da
Ventinveste Eólica SGPS, S.A., detida a 100% pela Ventinveste S.A.

A Ventinveste, S.A., constituída pelas empresas dos grupos Galp Energia, Enersis, Martifer, Efacec e
Repower Systems (da Alemanha e detentor da tecnologia dos aerogeradores a fabricar), é a empresa a
quem, por contrato assinado em 18 de Setembro de 2007 com a Direcção Geral de Geologia e Energia,
em nome do Estado Português, foi atribuída a possibilidade de instalar 400 MVA de potência no âmbito
da Fase B do Concurso internacional para “Atribuição de capacidade de injecção de potência na rede
eléctrica do serviço público para energia eléctrica produzida em centrais eólicas”. À potência referida
poder‐se‐á acrescentar, em cada um dos seis parques eólicos previstos, uma potência correspondente a
20% da atribuída, em aplicação da legislação entretanto promulgada (Decreto‐Lei. n.º 225/2007, de 31
de Maio).

De acordo com o regime de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), estabelecido pelo Decreto‐Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto‐Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, “sempre que o
procedimento de AIA ocorra em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, o proponente apresenta 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.” (número 1 do Artigo 28º do Decreto‐Lei n.º 69/2000).

O RECAPE, segundo o Anexo IV da Portaria 330/2001, de 2 de Abril, “tem como objectivo a verificação de
que o projecto de execução obedece aos critérios estabelecidos na declaração de impacte ambiental
(DIA), dando cumprimento aos termos e condições nela fixados.”

Tendo em conta os objectivos anteriormente definidos e a legislação aplicável, o RECAPE estrutura‐se
nos seguintes documentos: Relatório Técnico e Sumário Executivo.
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A estrutura do Sumário Executivo foi definida de forma a cumprir com o exposto nas Normas técnicas
para a estrutura do relatório de conformidade ambiental do projecto de execução, estabelecidas no
Anexo IV, da Portaria 330/2001, de 2 de Abril. Sendo um documento destinado a divulgação pública que
resume as informações constantes nos volumes do RECAPE, estruturando‐se nas seguintes secções:
Introdução, Antecedentes, Breve Descrição do Projecto, Análise da Conformidade com a DIA e
Conclusões.

2. ANTECEDENTES
Em 9 de Novembro de 2007 foi proferida pela Secretaria de Estado do Ambiente, a Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) com parecer favorável condicionada, relativamente ao projecto “Parques
Eólicos de Toita, Arouca‐Silva e Vale Grande/Burrela”, apresentado pelo proponente Parque de
Pampilhosa da Serra, Energia Eólica, S. A.

O projecto objecto da DIA compreendia a instalação de um total de 47 aerogeradores distribuídos pelos
3 parques eólicos, 13 dos quais no Parque Eólico de Vale Grande Burrela, em terrenos baldios cuja
exploração foi cedida ao proponente, Parque de Pampilhosa da Serra, Energia Eólica, S.A., mediante
celebração de respectivos contratos de cessão de exploração.

A Parque de Pampilhosa da Serra, Energia Eólica, S.A. cedeu, no entanto, a sua posição contratual
nesses contratos à sociedade PEA – Parques Eólicos de Arganil, Lda., pertencente ao mesmo grupo, a
qual, por sua vez, cedeu a sua posição contratual em dois desses contratos à Parque Eólico de Vale
Grande, S.A. Deste modo, e em virtude da referida cessão da posição contratual, a PEA Lda desenvolveu
o Projecto de Execução e respectivo RECAPE, para uma solução que consistia na instalação de 34
aerogeradores repartidos pelos Parques Eólicos de Toita (10), Arouca‐Silva (17) e Vale Grande Burrela
(7).

Por sua vez, pretendendo a Parque Eólico de Vale Grande S.A. instalar nos restantes terrenos do parque
(cuja exploração lhe foi cedida nos termos acima referidos), um parque eólico com 6 aerogeradores e
respectivas infraestruturas, foi requerida a transferência das obrigações, resultantes da DIA, para a
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Parque Eólico de vale Grande S.A., na parte relativa à instalação de 6 aerogeradores e respectivas infra‐
estruturas, na área de implantação do Parque Eólico de Vale Grande/Burrela.

Face ao exposto, em 8 de Outubro de 2008, por Despacho proferido por Sua Excelência o Secretário de
Estado de Ambiente, foi autorizada “a transferência das obrigações, resultantes da DIA, para a Parque
Eólico de Vale Grande S.A., na parte relativa à instalação de 6 aerogeradores e respectivas infra‐
estruturas, na área de implantação do Parque Eólico de Vale Grande/Burrela”.

Posteriormente, aquando do desenvolvimento do projecto de execução, procedeu‐se à redução do
número de aerogeradores a instalar, de seis para cinco.

O projecto do Parque Eólico de Vale Grande, com cinco aerogeradores, foi submetido a processo de Pós‐
AIA tendo obtido, em 6 de Outubro de 2009, Declaração de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execução com a DIA.

Atendendo a que a DIA incide sobre seis aerogeradores, decidiu o promotor recuperar o cenário inicial
analisado ao nível do Estudo de Impacte Ambiental, e avaliar a viabilidade técnica e financeira de
construir mais um aerogerador junto do núcleo de 5 aerogeradores já aprovados.

Verificadas estas duas premissas, serve então o presente, para também demonstrar à Comissão de
Avaliação de Impacte Ambiental, a conformidade do projecto do AG 6 do Parque Eólico de Vale Grande
com a DIA supra referida.

3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Pelas razões expostas anteriormente, o projecto do Parque Eólico de Vale Grande Burrela foi dividido
em dois, sendo que o presente RECAPE incide apenas sobre o Parque Eólico de Vale Grande e, mais
especificamente sobre o AG 6, conforme se apresenta no Desenho PEVG‐RECAPE‐FII‐02, incluído no
Anexo IV.

Em fase de Projecto de Execução o Parque Eólico de Vale Grande, será composto pelos seguintes
elementos e estruturas principais:
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6 Aerogeradores
Vias de acesso e plataformas de apoio
Rede de cabos
Edifício de comando / Posto de Corte
Mastro meteorológico

De referir que as vias de acesso, o edifício de comando e posto de corte e o mastro meteorológico,
correspondem a infra‐estruturas já aprovadas e licenciadas que serão construídas independentemente
da construção do AG 6.

A ligação à rede será feita na Subestação (SE) da Pampilhosa. Para tal, será partilhada a Linha a 30 kV
que interliga o Sub‐parque Eólico de Vale Grande Burrela à Subestação da Pampilhosa, actualmente em
exploração.

Tendo em conta que se perspectiva iniciar no decorrer do mês de Agosto a construção dos cinco
aerogeradores que compõem o Parque Eólico de Vale Grande, prevê‐se que seja possível que o AG6 seja
construído no seguimento dos restantes aerogeradores. A fase de exploração terá uma duração
estimada de 20 anos.

4. CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO AEROGERADOR 6 COM A
DIA
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi, conforme anteriormente referido, proferida em 9 de
Novembro de 2007 com parecer Favorável, Condicionada ao cumprimento das condicionantes, dos
estudos complementares, das medidas de minimização, e dos planos de recuperação paisagística,
acompanhamento ambiental da obra e de monitorização mencionados no Anexo à DIA.

De salientar que algumas das medidas da DIA não são aplicáveis ao Parque Eólico de Vale Grande e
consequentemente ao AG 6, em virtude daquele documento ter sido emitido para três parques eólicos e
respectivas linhas eléctricas associadas.

Relativamente ao corpo da DIA propriamente dito, a mesma encontra‐se estruturada em 10 pontos:
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DIA1.

Refere o teor favorável condicionado do parecer.

DIA2.

Refere, no que ao Parque Eólico de Vale Grande diz respeito, a necessidade de
compatibilizar o Plano Director Municipal de Arganil de forma a acolher o projecto. A este
respeito são apresentados no RECAPE a deliberação da Câmara Municipal de Arganil, a
qual atesta que foram despoletados os procedimentos conducentes à compatibilização do
PDM com os projectos de energias renováveis. Importa referir que apenas a construção do
aerogerador n.º 5 do Parque Eólico de Vale Grande fica condicionada à prévia alteração de
PDM, actualmente em curso.

DIA3.

Refere a necessidade de obter as autorizações das respectivas assembleias de compartes.
O cumprimento desta medida é demonstrado no RECAPE.

DIA4.

Refere a necessidade de seguir as recomendações incorporadas no relatório da Comissão
de Avaliação, as quais foram seguidas e são demonstradas no RECAPE.

DIA5.

Refere a necessidade de incorporar as medidas de minimização e o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra nos Cadernos de Encargos e contratos de
adjudicação relativos à empreitada. O Caderno de Encargos definido pela Parque Eólico de
Vale Grande, S. A., para a fase de concurso, bem como o Contrato que é estabelecido com
o fornecedor, inclui um Anexo designado, em ambos os casos de “Especificações
Ambientais”. Neste Anexo são integralmente reproduzidos a DIA, o Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano de Recuperação Paisagista. No caso
específico do Contrato é também anexa a Declaração de Conformidade do Projecto de
Execução com a DIA, a fim de serem integralmente consideradas as eventuais medidas e
recomendações da Comissão de Avaliação resultantes do Processo de Pós‐AIA.

DIA6.

Refere que a apreciação da conformidade do projecto de execução com a DIA deverá ser
efectuada pela Autoridade de AIA.

DIA7.

Refere a necessidade de informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção. Esta
recomendação não é verificável nesta fase, pelo que o proponente anexou ao RECAPE
(Anexo XI) uma Declaração no qual declara que irá cumprir todas as medidas preconizadas
na DIA.

DIA8.

Refere a necessidade de solicitar à Autoridade de AIA uma vistoria no final da fase de
construção de forma a atestar o correcto cumprimento da DIA.

DIA9.

Refere a necessidade de cumprir a legislação em vigor no que aos relatórios de
monitorização diz respeito.

DIA10. Menciona a validade de dois anos da DIA.
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O ponto I do Anexo à DIA define as condicionantes a ter em consideração na elaboração do Projecto de
Execução, as quais foram integralmente cumpridas, conforme se refere sucintamente nos pontos
seguintes:
M.1.

O projecto de execução do AG 6 cumpre as condicionantes identificadas na Planta de
Condicionamentos;

M.2.

As infraestruturas do AG 6 não afectam áreas com declive igual ou superior a 25%.

M.3.

Foi evitada a abertura de novos acessos nas cumeadas, tendo‐se aproveitado o acesso
existente ao longo da cumeada onde se desenvolve o Parque Eólico, sendo este acesso
alvo de beneficiação.

M.4.

Foi evitada a afectação de afloramentos rochosos.

M.5.

Não são afectadas quaisquer ocorrências patrimoniais.

O ponto II do Anexo à DIA identifica os estudos complementares a apresentar em fase de Projecto de
Execução, designadamente:
EC1.

Plano de Acessos: foi representado o trajecto dos veículos de acesso ao Parque em
Desenho anexo ao RECAPE. Não foi apresentado um Plano específico com as intervenções
a efectuar nos acessos externos ao parque pelo facto de as mesmas terem sido já
executadas aquando da construção do Parque Eólico de Vale Grande Burrela, não se
perspectivando intervenções específicas para a passagem do equipamento do Parque
Eólico de Vale Grande e consequentemente ao AG 6.

EC2.

Avaliação do ponto de vista geológico e paleontológico da zona de quartzitos a afectar pelo
projecto: a zona mencionada não será afectada pelo Parque Eólico de Vale Grande e
consequentemente pelo AG 6. De qualquer forma, apresentou‐se no RECAPE o Estudo
Complementar que a este respeito havia sido realizado aquando do RECAPE dos parques
eólicos de Toita, Arouca‐Silva e Vale Grande Burrela, os quais estiveram na origem de tal
requisito da DIA.

EC3.

Foram consultadas a REN e a EDP de forma a obter o parecer relativo à não interferências
do AG 6 com as infraestruturas de telecomunicações e de rede de distribuição.

EC4.

Foi obtido o parecer favorável do IGP ao AG 6.

EC5.

Não tendo sido identificadas quaisquer ocorrências patrimoniais na área de implantação
do Parque Eólico de Vale Grande e consequentemente do AG 6, remeteu‐se esta
solicitação da DIA para a Planta de Condicionamentos que integra o Plano de
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Acompanhamento Ambiental da Obra, a qual demonstra a compatibilização do AG 6com as
demais condicionantes identificadas.
EC6.

Foi obtido o parecer favorável da ANACOM para o AG 6.

As medidas de minimização a cumprir nas fases de planeamento de obra e de construção, as quais
constituem o ponto III do Anexo à DIA, foram integralmente introduzidas no Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra, já aprovado aquando do Processo de Pós‐AIA do Parque Eólico de Vale Grande, o
qual se apresenta no Anexo VII do presente RECAPE.

No que respeita às medidas de minimização das fases de exploração e desactivação, por não serem
verificáveis nesta fase, foi apresentado, no Anexo XI do RECAPE, uma Declaração de Compromisso do
proponente, declarando que se obriga ao cumprimento das mesmas.

O Plano de Recuperação Paisagística (PRP), já aprovado aquando do Processo de Pós‐AIA do Parque
Eólico de Vale Grande, que se apresentam nos Anexos VII do RECAPE dá integral cumprimento ao
estipulado no ponto IV do Anexo à DIA.

O cumprimento do ponto VI do Anexo à DIA é assegurado pelo Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra (PAAO), o qual, conforme já foi acima mencionado, se apresenta no anexo VII do RECAPE. O
referido plano integrará o Caderno de Encargos e o contrato de adjudicação da empreitada para efeitos
da sua aplicação na fase de construção.

O RECAPE apresenta ainda, no seu Anexo VI, os planos de monitorização preconizados no ponto VI do
Anexo à DIA, designadamente avifauna, quirópteros, flora e vegetação e ambiente sonoro, os quais
foram aprovados aquando do Processo de Pós‐AIA do Parque Eólico de Vale Grande

5. CONCLUSÕES
O presente RECAPE foi desenvolvido com o objectivo de verificar que, no desenvolvimento do Projecto
de Execução do AG 6, o proponente do projecto deu cumprimento às condicionantes e medidas de
minimização estabelecidas na DIA, e apresentar os estudos complementares e planos de recuperação
paisagística, de acompanhamento ambiental e de monitorização solicitados na mesma.
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Da análise efectuada no RECAPE verificou‐se que as condicionantes ao projecto do AG 6 e medidas de
minimização aplicáveis foram correctamente integradas nos respectivos projectos de execução.

Adicionalmente, são apresentadas no RECAPE as informações necessárias à verificação da conformidade
dos Projectos de Execução com a DIA, nomeadamente as partes relevantes dos projectos e cartografia
auxiliar.

Por fim, o proponente do projecto comprometeu‐se, através de uma declaração de compromisso, a
implementar todas as medidas de minimização, constantes na DIA, cuja avaliação de conformidade de
aplicação ultrapassa a fase em que se encontra o projecto.

Assim, considera‐se que o Projecto de Execução desenvolvido para o AG 6 do Parque Eólico de Vale
Grande, está em conformidade com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental.
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