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INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) do Parque Eólico de Gevancas II cujo proponente é a empresa
ENEOP2 – Exploração de Parques Eólicos, S.A.
O projecto de execução do Parque Eólico de Gevancas II situa-se no concelho de Mondim de
Basto, freguesia de Bilhó. A vala de cabos eléctricos subterrâneos de ligação a Dornelas, irá situar-se
igualmente no concelho de Vila Real, freguesia de Lamas de Olo (Figura 1 anexa).
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 foi o caso do Parque Eólico de Gevancas II, 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 do Parque Eólico de Gevancas II, 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
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estudos,

consultas

e

cartografia

complementares,

necessários

ao

cumprimento da DIA.
4. Monitorização – descrição das actividades/metodologia de observação e recolha sistemática
de dados sobre a fauna (avifauna, quirópteros e lobo), flora e vegetação 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

O Parque Eólico de Gevancas II foi sujeito 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 tratar de um Parque Eólico
com 10 aerogeradores localizado numa “área sensível” (Sítio Alvão-Marão – PTCON0025),
reconhecida como sítio de importância comunitária que integra a Rede Natura 2000 e, ainda,
localizado parcialmente no Parque Natural do Alvão.
Assim, conforme previsto na legislação, a empresa promotora do projecto – ENEOP2 – Exploração
de Parques Eólicos, S.A., submeteu o Estudo de Impacte Ambiental do projecto do Subparque Eólico
de Gevancas II, em fase de estudo prévio, ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
[Procedimento de AIA N.º 2137: Parque Eólico das Vilas Altas – Subparque Eólico de Gevancas II],
tendo sido a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a respectiva autoridade de AIA.
Após análise ao EIA, foi solicitado através de Ofício n.º 1689/09/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, foi
elaborado 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 4 de Maio de 2010, uma Declaração de
Impacte Ambiental com parecer final favorável, condicionado ao cumprimento das condicionantes, da
entrega de elementos em fase de RECAPE, das medidas de minimização, das medidas
compensatórias, plano de recuperação das áreas intervencionadas, plano de acompanhamento
ambiental da obra e programas de monitorização, descriminados na DIA.

T61314-VOL2-SUMEXECUTIVO-R0.DOC

3

ENEOP 2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A.
PARQUE EÓLICO DE GEVANCAS II
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AM BIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
V OLUME 2 – SUMÁRIO EXECUTIVO

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

Face às condicionantes da DIA relativamente à localização dos aerogeradores n.º 6, 7, 8, 9 e 10, o
projecto de execução do Parque Eólico de Gevancas II contempla 5 aerogeradores (Figura 1 anexa).
A área prevista para implantação dos 5 aerogeradores coincide com a zona já prevista em fase de
estudo prévio sobre a qual não foram impostas restrições, e encontra-se fora da área condicionada
para implantação dos aerogeradores n.º 6, 7, 8, 9 e 10 em fase de estudo prévio (Figura 1 anexa).
O caminho de acesso principal até à zona afecta ao projecto do Parque Eólico de Gevancas II, de
acordo também com o exigido pela DIA, é o caminho já existente para o Parque Eólico do Alto do
Marco (Figura 1 anexa), e que correspondia em fase de estudo prévio à alternativa de acesso 3 do
Parque Eólico de Gevancas II. Este acesso permite a entrada na extremidade nordeste da zona do
Parque Eólico de Gevancas II, onde existe o marco geodésico do Marco, a partir de um caminho de
acesso do Parque Eólico da Serra do Alvão, situado na cumeada a Este da zona de implantação do
Parque Eólico de Gevancas II, e desenvolve-se ao longo da zona da serra que separa estes dois
Parques Eólicos.
Decorrente da reformulação da delimitação de habitats, considerou-se adequado garantir um
afastamento das intervenções das obras no caminho de acesso entre os aerogeradores n.º 1 e 3
relativamente à zona de habitat prioritário, pelo que as intervenções a efectuar, nomeadamente ao
nível de acessos, serão suficientemente afastadas da referida zona com interesse para a
conservação, e de forma a garantir que seja efectivamente nula qualquer eventual afectação de
habitat prioritário durante as obras.
Relativamente ao local de implantação do edifício de comando/subestação, em fase de projecto de
execução será construído um posto de corte que irá situar-se junto ao acesso e dentro da área do
centro de gravidade eléctrico do parque (optimização de perdas eléctricas). A sua implantação foi
ajustada em face do levantamento topográfico realizado, de modo a proporcionar a melhor adaptação
possível à topografia do terreno, minimizando movimentos de terra que impliquem alterações na
morfologia da paisagem.
Considera-se que a concepção do projecto de execução do Parque Eólico de Gevancas II, tal como
consta na Figura 1 anexa, e após confirmação no âmbito do RECAPE da ausência de interferência do
projecto com habitats prioritários, não resulta em impactes ambientais adicionais relativamente à
análise ambiental efectuada em fase de EIA.
O traçado das linhas eléctricas dos vários subparques eólicos que constituíam o Parque Eólico de
Vilas Altas em fase de estudo prévio, foram concebidos de forma interligada, tendo em consideração
que o local de ligação à rede eléctrica receptora atribuído pela DGEG, era comum a todos os
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subparques eólicos (Subestação de Vila Pouca de Aguiar da REN). Decorrente da não construção do
Subparque Eólico da Picarreira, deixou de ser tecnicamente viável e justificável a construção de uma
extensão considerável de linhas eléctricas, pelo que a ENEOP2 procurou novamente junto das
entidades competentes para o efeito, outros pontos de ligação à rede eléctrica.
Face ao exposto, no âmbito do Parque Eólico de Gevancas II em fase de projecto de execução já
não irá existir uma linha eléctrica aérea, que ligaria à linha eléctrica do Subparque Eólico de Picarreira
e Vila Cova. A ligação do Parque Eólico de Gevancas II à rede eléctrica receptora será feita através de
cabos eléctricos subterrâneos até ao posto de transformação que abastece a povoação de Dornelas
situado junto a esta povoação, a Sul do Parque Eólico de Gevancas II.
Está prevista a abertura de uma vala para instalação dos cabos subterrâneos para estabelecer a
ligação do Parque Eólico de Gevancas II à rede eléctrica receptora, que será a linha eléctrica que
abastece a povoação de Dornelas (linha eléctrica que liga à subestação de Telheira da EDP). A vala
para instalação dos cabos subterrâneos, com 3,7 km de comprimento, irá ser aberta ao longo do
caminho de acesso existente dentro da área afecta ao Parque Eólico de Gevancas II, e que foi
abrangida pela área de estudo do EIA, continuando sempre a desenvolver-se, já fora da área
estudada em EIA, ao longo de um caminho pedonal até à povoação de Dornelas, conforme se pode
observar na Figura 1 anexa.
Refere-se ainda o facto de que, no âmbito da fase de elaboração do RECAPE, o ICNB foi informado
sobre o traçado previsto para instalação dos cabos subterrâneos até Dornelas, não tendo sido
identificado condicionantes à solução apresentada.
No que diz respeito à vala de cabos entre os aerogeradores e o posto de corte a construir, a mesma
acompanha sempre os acessos do projecto.
Em síntese, o Projecto de Execução que agora se apresenta inclui:
¾

A implantação de 5 aerogeradores;

¾

A construção de cerca de 1,5 km de acessos;

¾

A construção de cerca de 1,7 km de vala de cabos;

¾

A construção de 1 posto de corte;

¾

A construção de uma vala de cabos eléctricos subterrâneos de ligação a Dornelas (para
ligação à rede eléctrica receptora), com cerca de 3,7 km de extensão.

Para tentar impedir a circulação de veículos motorizados não autorizados no Parque Eólico de
Gevancas II está prevista a colocação de cancelas nos locais assinalados na Figura 2 anexa, sendo
que será solicitado ao ICNB antes do início das obras a confirmação sobre a solução mais adequada
para impedir a circulação de veículos motorizados.
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CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

O presente RECAPE permite verificar que o proponente do projecto, a empresa ENEOP2 –
Exploração de Parques Eólicos, S.A. desenvolveu um Projecto de Execução tendo em consideração
as condicionantes impostas na DIA relativa ao Parque Eólico de Gevancas II e dá cumprimento às
medidas de minimização nela constantes, e quando tal não foi possível foi devidamente justificado.
O projecto de execução apresentado, 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 Parque Eólico.
A reforçar a obrigatoriedade do cumprimento das medidas referidas, o promotor do projecto
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 promotor do projecto compromete-se conforme é exigido pela DIA, ainda, a cumprir as restantes
medidas de minimização relativas à fase de exploração e desactivação, e implementação dos planos
de monitorização, e medidas de compensação para a conservação da natureza e da biodiversidade, e
para eventuais afectações de captações de água e reclamações relativas ao projecto.
Salienta-se, ainda o facto de que os resultados das monitorizações já realizadas na área afecta ao
projecto não indicaram a necessidade de salvaguardar novas áreas afectas à implantação do projecto,
mantendo-se a situação identificada no âmbito do EIA.
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EQUIPA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RECAPE

¾

A empresa responsável pela elaboração do RECAPE foi a ProSistemas – Consultores de
Engenharia, S.A., constituída por:
ESPECIALIDADE

TÉCNICOS

ÁREA

Marta Costa

Engenheira do Ambiente

Coordenação Geral

João Paulo Fonseca

Biólogo

Flora e Habitats/Ocupação do Solo

Francisco Gutierres

Engenheiro Biofísico

Flora e Habitats/Ocupação do Solo

Ana Paiva

Engenheira Biofísica

Flora e Habitats/Ocupação do Solo

Luís Vicente

Biólogo

Monitorização da Avifauna

Tiago Brito

Geografia e Planeamento Regional

Monitorização de Quirópteros

Francisco Petruci-Fonseca

Biólogo

Monitorização do Lobo

Diana Barreto

Biólogo

Monitorização do Lobo

Gonçalo Ferrão da Costa

Biólogo

Monitorização do Lobo

João Carlos Caninas

Arqueólogo

Arqueologia

Alexandre Miguel Lima

Arqueólogo

Arqueologia

Orlando Fernandes

Arqueólogo

Arqueologia

Vasco Barbosa Pinto

Arqueólogo

Arqueologia

Miguel Lopes

Engenheiro Mecânica

Estudo Acústico

Márcia Melro

Engenheira do Ambiente

Estudo Acústico

Nuno Oliveira

Técnico Laboratório

Estudo Acústico

Pedro Ribeiro

Técnico Laboratório

Estudo Acústico
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