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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) do Parque Eólico de Prados cujo proponente é a empresa ENEOP
2 - Exploração de Parques Eólicos, S.A, com sede na Rua de Sá da Bandeira, nº 517, 2º Andar, Porto.
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA), permitindo assim, verificar se as premissas associadas à aprovação de determinado projecto, que tenha sido submetido a
processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em fase anterior a Projecto de Execução, se
cumprem.
É importante, ao nível de um documento com os objectivos do RECAPE garantir, por um lado, que
as medidas propostas para o Projecto de Execução estão realmente aplicadas e, por outro lado, que
as medidas a serem observadas na fase de obra e exploração apresentam, não só garantias de aplicabilidade, mas também, eficácia na minimização dos impactes identificados.
O RECAPE a que se refere o presente Sumário Executivo foi elaborado pela PROCESL,
Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda.

2 - ANTECEDENTES
O Parque Eólico de Prados com 35 aerogeradores, inserido no sector norte da área do Parque Natural da Serra da Estrela (Rede Nacional de Áreas Protegidas) e do Sítio de Interesse Comunitário
Serra da Estrela, foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do Projecto - ENEOP 2 - Exploração
de Parques Eólicos, S.A, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do Parque Eólico de Prados, em
fase de Estudo Prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) - Processo de AIA
n.º 2034: “Parque Eólico de Prados - Estudo Prévio”, tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) a autoridade de AIA.
Não tendo o procedimento de AIA evoluído naturalmente para a emissão de uma DIA favorável
condicionada, a ENEOP2 entendeu apresentar uma contestação da proposta de DIA apresentada
pela Comissão de Avaliação (CA) do EIA. Esta contestação foi efectuada em sede de Audiência
Prévia, ao abrigo do artigo 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
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Nesta fase, a ENEOP2 considerou oportuno apresentar um layout com 26 posições, tendo para o
efeito exposto 4 cenários possíveis.
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA e respectivo aditamento por parte da Comissão de Avaliação, o processo de participação pública, e decorrida a fase de contestação da proposta de DIA, foi emitido pelo Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), a 13 de
Novembro de 2009, uma DIA com decisão final favorável. Este parecer favorável ficou condicionado à reformulação do layout, apresentado no Cenário 3, de forma a respeitar determinadas condicionantes, e ao cumprimento das medidas propostas no EIA e aceites pela Comissão de Avaliação
(CA), bem como ao cumprimento de outras medidas de minimização indicadas pela CA, descriminadas na DIA.

3 - BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Projecto de Execução do Parque Eólico de Prados prevê a instalação de 17 aerogeradores, no sector Norte da área do Parque Natural da Serra da Estrela (Rede Nacional de Áreas Protegidas) e do
Sítio de Interesse Comunitário “Serra da Estrela”, distribuídos pelas freguesias de Prados e Rapa, no
concelho de Celorico da Beira, e pelas freguesias de Videmonte, Vila Soeiro, Mizarela e Aldeia
Viçosa, no concelho da Guarda, no distrito da Guarda (Figura 1 e 2).
Os aerogeradores previstos têm 3,0 MW de potência unitária, sendo expectável uma produção energética anual média de 130 GWh.
A rede de cabos de 30 kV fará a interligação das torres, através dos Postos de Transformação, com a
configuração em anel, ligando ao barramento de 30 kV da subestação por meio de celas de disjuntor. Os cabos serão enterrados em vala ao longo dos acessos, entre as torres, sendo as zonas de travessia de caminhos e as derivações para as torres, acessíveis em caixas de visita.
Os acessos serão pavimentados com uma camada de 20 cm de “tout-venant” numa faixa de rodagem de 5 m de largura, numa caixa e sobre terreno estabilizado.
Os trabalhos relacionados com a montagem dos aerogeradores serão executados de harmonia com
os pormenores definitivos fornecidos pelos respectivos fabricantes.
Como Projecto complementar ao do Parque Eólico refere-se o projecto da linha eléctrica aérea, a
60 kV, de interligação do Parque Eólico à Subestação da Guarda, numa extensão aproximada de
7,6 km, em território das freguesias de Vila Soeiro, Pêro Soares e Maçainhas de Baixo, do concelho
da Guarda (Figura 2).
45410se

3/11

Parque Eólico de Prados
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE)
Sumário Executivo

Figura 1
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Figura 2

45410se

5/11

Parque Eólico de Prados
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE)
Sumário Executivo

Após todas as intervenções será executada a recuperação paisagística da área afectada.
A duração da obra será de aproximadamente 16 meses.

4 - CONTEÚDO DA DIA
Seguidamente, transcreve-se o conteúdo da DIA emitida pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), relativo ao Parque Eólico de Prados.
Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA) relativa ao procedimento de AIA
do projecto do Parque Eólico de Prados, em fase de Estudo Prévio, foi emitida Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. Identificam-se seguidamente as condicionantes resultantes da DIA:
“1. O layout final do projecto de execução deverá ser reformulado, tendo em consideração:
a) o Cenário 3 (com 26 aerogeradores apresentado na Contestação da Proposta de
DIA), mas suprimindo os elementos do Projecto no corredor a Oeste (Cabeça Alta –
- Seixo, com 9 aerogeradores), utilizando apenas o corredor Norte (Pedra Sobreposta),
b) e os resultados dos estudos complementares solicitados na presente DIA.
Este layout deverá, ainda, ter em consideração a necessária concordância com a Rede Primária de Combate a Incêndios.
2. Os estudos relativos aos sistemas ecológicos a apresentar em fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), deverão demonstrar inequivocamente a não afectação significativa de habitats naturais ou espécies com estatuto de protecção
legal e caso se demonstre a necessidade imprescindível de interferência com algum desses
valores, ainda que não significativa, deverá proceder-se á identificação de medidas de compensação a implementar no SIC Serra da Estrela, em articulação com o ICNB.
3. O proponente deverá, em conjunto com os serviços regionais da Autoridade Florestal
Nacional, analisar o melhor posicionamento dos aerogeradores, quando estes se inserirem
em área beneficiada por projectos de reflorestação.
4. Cumprir as medidas de minimização e compensação, e os planos de recuperação das áreas
intervencionadas, acompanhamento ambiental da obra e monitorização, previstos na presente DIA.
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5. Entregar no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) os
elementos mencionados na presente DIA.
6. Atendendo à eventual localização de alguns dos aerogeradores agora em análise em terrenos cujos direitos de utilização para a finalidade de instalação de parques eólicos foram concedidos à Gamesa Corporación Tecnológica, deverá ser analisada esta situação, por ambos
os proponentes e pela entidade licenciadora, e comunicado à Autoridade de AIA as respectivas conclusões, antes do licenciamento.
7. Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto.
8. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas afectadas, e de monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta em cada plano.
9. Após a conclusão da fase de construção do Projecto e antes da entrada em funcionamento
do mesmo, o Promotor deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a CA
a fim de verificar a execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte
Ambiental relativas à fase de construção.
Lisboa , 13 de Novembro de 2009”

De forma a considerar todas as condicionantes descritas na DIA, o Projecto do Parque Eólico de
Prados foi profundamente reformulado, nomeadamente foi desenvolvido tendo por base o Cenário
3, utilizando apenas o corredor Norte (Pedra Sobreposta), teve em consideração a concordância com
a Rede Primária de Combate a Incêndios e atendeu aos resultados dos estudos complementares,
com especial destaque para os estudos detalhados ao nível do descritor ecologia. Esta reformulação
resultou, assim, numa redução muito significativa dos impactes anteriormente identificados no
Estudo Prévio.
As condicionantes definidas na DIA constituem necessariamente compromissos assumidos pelo
promotor na implementação do Projecto e posterior fase de exploração e, ainda, eventual desactivação, e indirectamente, pelos empreiteiros responsáveis pela execução das obras do Parque Eólico e
da linha eléctrica a 60 kV.

7 - ESTUDOS COMPLEMENTARES
Com o objectivo de se cumprirem os requisitos impostos na DIA, foi efectuado pela consultora
BIO3, especialista em estudos de ecologia, um levantamento minucioso dos valores ecológicos
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existentes na área de implantação do Parque. Pretendeu-se com estes estudos minimizar os impactes
do Projecto. Os Estudos efectuados pela Bio3 apresentam-se em anexo ao RECAPE e referem-se ao
seguinte:
- Estudo detalhado dos Habitats Naturais e Espécies da Flora na área de estudo;
- Estudo detalhado da Comunidade Avifaunística na área de estudo;
- Estudo detalhado da Comunidade de Quirópteros na área de estudo;
- Resultados das monitorizações do Ano Zero relativas à flora e vegetação, avifauna e quirópteros.
Para desenvolvimento do Projecto de Execução, e na sequência das medidas impostas pela DIA,
tornou-se ainda necessário a realização de outros estudos complementares, nomeadamente:
- Estudo de Ruído com base na localização definitiva dos aerogeradores;
- Estudo de Património Arqueológico e Arquitectónico.

6 - CONFORMIDADE COM A DIA
As medidas de minimização propostas a nível da DIA são aplicáveis em diferentes fases do processo, nomeadamente: Projecto de Execução, Fase Prévia à Construção, Construção, Exploração e
Desactivação.
Ao nível do Projecto de Execução a solução apresentada cumpre as orientações da DIA com relocalização dos vários elementos do Projecto. O Projecto agora apresentado permite salvaguardar as
áreas consideradas ambientalmente sensíveis.
A implementação das medidas de minimização na fase anterior às obras e na fase de construção, por
parte do empreiteiro, encontra-se salvaguardada através do Plano de Acompanhamento Ambiental
das Obras (apresentado em anexo ao RECAPE) 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 a implementar os planos de monitorização conforme é obrigado pela DIA.
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5 - RESUMO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS MINIMIZADORAS PROPOSTAS
No EIA apresentado, bem como na DIA emitida, foram consideradas medidas de minimização que
deverão ser concretizadas para garantir a redução da importância dos impactes ambientais previstos.
Estas medidas encontram-se reproduzidas, integralmente, no Capítulo 4 do RECAPE, apresentando-se neste Sumário Executivo, apenas, a tipologia e as principais medidas que resumem as orientações impostas na DIA.
O layout do Projecto de Execução do Parque Eólico de Prados teve como condicionante base a concordância com a Rede Primária de Combate a Incêndios. Tendo esta condicionante sido adoptada
como ponto de partida, foram depois consideradas várias outras condicionantes (constantes na DIA
e parecer da Comissão de Avaliação) na relocalização de 17 aerogeradores.
Foram suprimidos os 9 aerogeradores do corredor Oeste (Cabeça Alta - Seixo), os 8 aerogeradores
do corredor Sul (Cabeço do Meio) e o aerogerador próximo do topónimo Alto do Carradoiro, sendo
apenas utilizado o corredor Norte (Pedra Sobreposta), de forma a verificar-se o cumprimento à DIA.
No que respeita às medidas de minimização a adoptar antes e durante a obra salientam-se as seguintes preocupações:
- contactos com as entidades competentes para efectuar intervenções nas suas áreas de jurisdição;
- limitação das áreas de trabalho, reduzindo-as ao estritamente necessário, com sinalização
dos elementos ambientais importantes;
- selecção criteriosa dos melhores locais para estaleiro, depósito de terras e materiais;
- implementar um plano de gestão de resíduos com vista à adequada gestão de resíduos;
- efectuar o acompanhamento ambiental das obras, incluindo o acompanhamento de um especialista de flora e vegetação e de um arqueólogo;
- recuperação das áreas intervencionadas logo após a conclusão dos trabalhos de construção.
As medidas da fase de exploração prendem-se com a restrição da ocupação de áreas para manutenção, vigilância adequada de modo a reduzir o risco de incêndios florestais e a gestão adequada de
resíduos.
Na fase de desactivação do Projecto, a DIA, indica que o promotor, no último ano de exploração do
Projecto, deverá apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do Parque Eólico e
projectos complementares.
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No caso de reformulação ou alteração do Parque Eólico, sem prejuízo do quadro legal então em
vigor, deverá ser apresentado estudo das respectivas alterações referindo especificamente as acções
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 pela desactivação, deverá ser apresentado um plano de desactivação pormenorizado com o objectivo de devolver à área o seu estado natural anterior.

6 - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
Salienta-se como medidas de compensação, e para a prossecução exclusiva dos objectivos de conservação dos habitats e espécies afectados pelo Projecto, os seguintes compromissos assumidos pelo
promotor:
- Os indivíduos de Scilla beirana , passíveis de afectação (indivíduos localizados na área do
aerogerador 11), serão sinalizados na altura da sua floração (entre Abril e Maio) e os seus
bolbos transplantados para outros locais com condições semelhantes. A transplantação deverá ser efectuada por um técnico especialista, em altura apropriada, isto é, no final do Outono
ou no Inverno;
- Será implementado um plano de gestão de habitat dirigido ao Tartaranhão-caçador (Circus
pygargus), com vista a atrair os casais presentes na área do Parque Eólico de Prados para
áreas mais afastadas dos aerogeradores, diminuindo o risco de mortalidade directa por colisão, por um lado, e aumentado a produtividade dos casais, por outro. Estas medidas irão
beneficiar outras espécies com requisitos ecológicos semelhantes também presentes na área,
como o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) e o Peneireiro (Falco tinnunculus).

8 - PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL
As directrizes mencionadas na DIA serviram de base para a elaboração dos respectivos Planos de
Monitorização que se apresentam detalhados no Capítulo 5 do RECAPE.
Os Planos de Monitorização da Avifauna, Quirópteros e Flora e Vegetação, já aprovados pelo
ICNB, apresentam-se no Anexo IX do RECAPE.
Assim, em função dos impactes ambientais identificados no âmbito dos estudos efectuados em fase
de RECAPE foram objecto de programa específico de monitorização os seguintes descritores:
- Avifauna;
- Quirópteros;
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- Flora e Vegetação;
- Ambiente Sonoro.
Ao nível da flora e da vegetação, no âmbito do acompanhamento ambiental da obra, será efectuada
a verificação do plano de recuperação paisagística proposto, bem como o controlo das actividades
relativas à recuperação e à evolução da regeneração do coberto vegetal nas áreas afectadas.
Verifica-se assim que, na sequência dos resultados obtidos no decorrer das acções de monitorização, estarão reunidas as condições para serem implementadas as medidas de gestão ambiental adequadas que assegurem a minimização dos eventuais impactes causados pelo Projecto.
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Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)
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Figura 1
Enquadramento Geral do Projecto e Áreas Classificadas
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Figura 2
Apresentação do Projecto do Parque Eólico de Prados
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