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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 Parque Eólico de Picos ‐ Vale do
Chão, cujo proponente do projecto é a empresa Parque Eólico de Vale do Chão, S. A.

A Parque Eólico de Vale do Chão, 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, Martifer, Efacec e Repower
Systems (da Alemanha e detentor da tecnologia dos aerogeradores a instalar), 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
O procedimento de AIA incidiu sobre um layout, em Estudo Prévio, com 12 aerogeradores e linha
eléctrica com 9,5 km de interligação entre o Parque Eólico de Picos – Vale do Chão e a linha que interliga
o Parque Eólico da Lousã II e a subestação de Penela.

Tendo decorrido todas as fases do processo de AIA, nomeadamente a fase de apreciação técnica do EIA
e respectivo aditamento, bem como o processo de participação pública, foi emitida pela Secretaria de
Estado do Ambiente, em 19 de Abril de 2010, uma DIA com parecer favorável condicionada ao
cumprimento das condicionantes, dos estudos complementares, das medidas de minimização e dos
planos de recuperação paisagística, monitorização e de Acompanhamento Ambiental da Obra,
mencionados em anexo à DIA

3. BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Parque Eólico de Picos – Vale do Chão localiza‐se nos concelhos de Castanheira de Pêra, freguesia do
Coentral e Goís, freguesia de Alvares, conforme Desenho anexo.

O Parque Eólico de Vale Grande será composto pelos seguintes elementos e estruturas principais:










12 aerogeradores de 2MW de potência unitária
Vias de acesso e plataformas de apoio
Rede de cabos
Edifício de comando e Subestação
Mastro meteorológico

A produção energética anual, estimada em função da velocidade média do vento, é de 90 GWh.

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO (RECAPE)
– SUMÁRIO EXECUTIVO –

PÁGINA 2 DE 7

A ligação à rede do SESP será feita na Subestação (SE) de Penela da REN, através da partilha da Linha
que interliga o Parque Eólico da Lousã II (propriedade da Iberwind – actualmente em exploração) à
Subestação de Penela. Para tal, será construída uma linha aérea, a 60 kV, entre a SE do Parque Eólico de
Picos – Vale do Chão e o apoio n.º 1 da Linha Lousã II‐Penela desenvolve‐se na freguesia de Alvares do
concelho de Góis, nas freguesias de Coentral e Castanheira de Pêra do concelho de Castanheira de Pêra
e na freguesia de Campelo do concelho de Figueiró dos Vinhos. Terá 42 apoios e uma extensão de 9 615
metros, conforme Desenho anexo.

Prevê‐se que a fase de construção tenha início no terceiro trimestre de 2011 e tenha a duração de 9
meses. A fase de exploração terá uma duração estimada de 20 anos.

4. CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DIA
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi, conforme anteriormente referido, proferida em 19 de
Abril de 2010 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.

O primeiro ponto da DIA refere‐se à Decisão Favorável Condicionada da mesma, estando assim o
projecto obrigado a cumprir com todas as medidas nela mencionadas.

O ponto I da 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.

Os aerogeradores AG01 e AG02 referentes ao layout de Estudo Prévio, foram relocalizados
de forma a garantirem o maior afastamento possível e assim assegurarem a não afectação
da unidade de relevo e paisagem dos Penedos de Góis, bem com das áreas demarcadas
como “Áreas de Instabilidade das Vertentes”;

M.2.

O aerogerador AG12 referente ao layout de Estudo Prévio, foi relocalizado de forma a
minimizar o impacte visual sobre o conjunto “Poços da Neve e Capela de Santo António da
Neve”. O projecto de execução não considerou também qualquer aerogerador a Oeste da
posição do aerogerador AG11 referente ao layout apresentado em Estudo Prévio.

M.3.

O projecto foi compatibilizado com o disposto no Plano Director Municipal de Castanheira
de Pêra, na medida em que a Câmara Municipal de Castanheira de Pêra deliberou em
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Assembleia Municipal a desactivação do aeródromo e a consequente alteração do PDM,
sendo que em 17 de Janeiro de 2011 foi aprovada uma correcção material ao PDM de
Castanheira de Pêra, publicada em Diário da República, IIª série, n.º 11, por Aviso n.º
1665/2011, de 17 de Janeiro de 2011, na qual foi revogado o artigo onde constava o
aeródromo como instalação municipal, tendo sido eliminadas todas as proibições de
construção nessa área.
M.4.

Na elaboração do projecto de execução tiveram‐se em consideração todas as medidas de
minimização preconizadas na DIA, bem como os primeiros resultados obtidos nos Planos
de Monitorização em vigor.

M.5.

Juntamente com o RECAPE serão entregues todos os elementos e estudos mencionados na
DIA.

M.6.

A Autoridade de AIA será informada sobre o início da fase de construção, para assim poder
desempenhar as suas competências durante a fase de Pós‐Avaliação do Projecto.

M.7.

Os relatórios de Acompanhamento Ambiental de Obra e de recuperação das áreas
afectadas e de Monitoriação serão entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade
proposta nos respectivos planos em vigor.

M.8.

Após a conclusão da fase de construção, o Promotor solicitará à Autoridade de AIA uma
reunião de obra com a Comissão de Avaliação, afim desta poder verificar a execução de
todas as medidas contempladas na DIA.

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

Análise das localizações alternativas para os AG01, AG02 e AG12 referentes ao layout de
Estudo Prévio: o layout actual permitiu então minimizar os impactes inicialmente previstos
decorrentes da configuração inicial do projecto não se tendo identificado, para além das
medidas de minimização já preconizadas no EIA e na DIA, a necessidade de adopção de
medidas adicionais.

EC2.

Levantamento cartográfico de populações de espécies raras e habitats naturais com
estatuto de protecção legal: os projectos de execução (Parque Eólico e Linha Eléctrica)
tiveram em consideração as condicionantes identificadas no âmbito deste estudo. Assim,
não se prevê a afectação de quaisquer habitats naturais com estatuto de protecção nem
de populações de espécies raras.
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EC3.

Primeiros resultados da monitorização do Ano 0: apresentam‐se no RECAPE os Relatórios
Preliminares referentes à avifauna, quirópetros e flora e vegetação, sendo assim possível
assegurar, nos respectivos projectos de execução, a minimização dos eventuais impactes
mencionados nos mesmos.

EC4.

Reanálise do ambiente sonoro: foi demonstrado, para a configuração final dos
aerogeradores, o cumprimento dos critérios estabelecidos na legislação em vigor.

EC5.

Reformulação das Plantas de Condicionamentos: a Planta de condicionamentos foi
reformulada e constitui um anexo do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra.

EC6.

Informação sobre o processo de desactivação do aeródromo: constitui um anexo ao
RECAPE a correcção material ao PDM de Castanheira de Pêra, publicada em Diário da
República, IIª série, n.º 11, por Aviso n.º 1665/2011, de 17 de Janeiro de 2011, na qual foi
revogado o artigo onde constava o aeródromo como instalação municipal, tendo sido
eliminadas todas as proibições de construção nessa área.

EC7.

Cartografia do traçado final da Linha Eléctrica sobre as plantas dos PDM’s onde o projecto
se insere: constituem anexos ao RECAPE as plantas com a implementação do traçado final
da linha sobre as plantas de ordenamento e condicionantes dos PDM’s de Góis,
Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.

EC8.

Pareceres, sobre o projecto de execução, das entidades ANACOM, AFN, Serviços
Municipais de Protecção Civil dos concelhos abrangidos, IGP, Direcção Regional de
Agricultura e Pescas Centro, Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro, ANA e EDP.
Apresentam‐se no RECAPE os pareceres favoráveis da ANACOM, ANA e IGP referentes aos
Projectos de Execução do Parque Eólico e Linha Eléctrica. Apresenta‐se ainda o parecer
favorável da AFN à instalação do Parque Eólico e da EDP Distribuição ao traçado da Linha
Eléctrica. Aguarda‐se ainda o parecer da AFN para o corredor da Linha, bem como os
pareceres dos Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos de Góis e Castanheira
de Pêra. No que respeita à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e Entidade
Regional da Reserva Agrícola do Centro, não houve necessidade de consultar as mesmas,
uma vez que o Projecto (Parque Eólico e Linha Eléctrica) não colide com áreas de Reserva
Agrícola Nacional.

EC9.

Autorização da Assembleia de Compartes dos Baldios onde o projecto se insere: Foram
obtidas as autorizações das Assembleia de Compartes dos Baldios de Góis e do Coentral,
através da celebração de contratos de Cessão de Exploração dos terrenos onde o projecto
se insere.
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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, o qual se apresenta no Anexo VII do RECAPE.

No que respeita às medidas de minimização não verificáveis nesta fase do projecto, foi apresentada
para facilidade de consulta, no Anexo X do RECAPE, uma listagem com todas estas medidas referentes
às fases de planeamento, construção, exploração e desactivação.

O Plano de Recuperação Paisagística (PRP), que se apresenta no Anexo VI do RECAPE dá integral
cumprimento ao estipulado no ponto VI da DIA.

O cumprimento do ponto VII da DIA é assegurado pelo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
(PAA), 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 VIII, os planos de monitorização preconizados no ponto VIII da
DIA, designadamente avifauna, quirópteros e flora e vegetação.

5. CONCLUSÕES
O presente RECAPE foi desenvolvido com o objectivo de verificar que, no desenvolvimento do Projecto
de Execução, 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 de Obra e de Monitorização solicitados na mesma.

Da análise efectuada no RECAPE verificou‐se que as condicionantes ao projecto e medidas de
minimização aplicáveis foram correctamente integradas nos projectos de execução do Parque Eólico e
na Linha Eléctrica de ligação à rede pública.

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.
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Por fim, o proponente do projecto compromete‐se 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 Parque Eólico de Picos ‐ Vale do
Chão, e respectiva Linha Eléctrica de ligação à rede pública, está em conformidade com a respectiva
Declaração de Impacte Ambiental.
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ANEXO – DESENHOS
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