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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de
Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental
do projeto Sobre equipamento do Parque Eólico de Douro Sul – Sub parque
de Sernancelhe.
O proponente é a de Douro Sul, SA e a entidade licenciadora, a Direção-Geral
de Energia e Geologia.

2. O PROJETO
O projeto tem como objetivo a produção de energia elétrica, em consonância
com a estratégia para a energia centrada no aumento da produção elétrica
por energias renováveis.

3. LOCALIZAÇÃO
O projeto localiza-se nos concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelhe.

4. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151B/2013, alterado e republicado pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi
aberta por um período de 30 dias úteis, tendo tido o seu início em 20 de
fevereiro de 2020.
No entanto, dado ter sido, no passado dia 18 de março, declarado o estado
de emergência, para todo o território nacional e seguidamente renovado até
3 de maio seguinte, considerou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
não estarem, nesta circunstância, reunidas as condições que assegurassem
ao público interessado, o pleno acesso à informação.
Neste sentido, a APA decidiu, relativamente às consultas públicas que se
encontravam já a decorrer, prorrogar o seu prazo de forma a garantir que a
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sua realização não fosse coincidente com o período do estado de emergência.
A presente consulta pública decorreu, por isso, até 15 de maio de 2020.

5. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

A documentação relativa a este procedimento de consulta pública esteve
disponível no portal Participa.pt.

6. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não
Técnico, foi feita por meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR Norte e nas Câmaras Municipais de
Moimenta da Beira e Sernancelhe;

-

Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social de
âmbito nacional;

-

Divulgação na internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e
no portal Participa.pt;

-

Envio de comunicação às ONGA de âmbito nacional e da área de
implantação do projeto, constantes no RNOE;

-

Envio de comunicação a diversas entidades.

7. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
Durante o período de consulta foram recebidos cinco pareceres, com a
seguinte proveniência: ANAC; ANACOM; DGT - Direção-Geral do Território;
EMFA- Estado-maior da Força Aérea; Bruno Almeida.
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8. SÍNTESE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se
sintetizam em seguida, não traduz qualquer oposição ao projeto.
A ANAC informa nada ter a opor ao projeto na medida em que a área para a
sua implantação não é afetada por qualquer servidão aeronáutica civil ou
zona de proteção de infraestruturas aeronáuticas civis, não existindo também
qualquer infraestrutura aeronáutica que possa ser prejudicada pelo projeto,
estando,

igualmente,

acautelada

a

balizagem

aeronáutica

do

novo

aerogerador e a implantação de um programa de manutenção da balizagem
luminosa.
Refere,

contudo,

da

necessidade,

após

instalação

do

projeto,

do

levantamento final para recolha dos dados dos obstáculos e os mesmos serem
comunicados à NAV, devendo os procedimentos estar em conformidade com
o estabelecido no regulamento em vigor e, ainda, que a entidade responsável
pelo

obstáculo

deverá,

igualmente,

comunicar

quaisquer

alterações

relevantes que possam ocorrer.
A ANACOM verificou a inexistência de condicionantes

de natureza

radioelétrica aplicáveis aos locais em causa, pelo que não coloca qualquer
objeção à implantação do projeto naquela área.
A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades
geodésicas por si desenvolvidas, pelo que nada tem a opor ao projeto.
O EMFA informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer
servidão de unidades afetas à Força Aérea. Contudo, adverte, da necessidade
de se informar a Força Aérea do início dos trabalhos, indicando as
coordenadas de implantação dos aerogeradores e a altura máxima dos
mesmos e que a balizagem aeronáutica deve estar de acordo com as normas
expressas na circular de informação aeronáutica 19/2003, de 6 de maio da
ANAC.
Bruno Almeida questiona qual é, em média, o tempo de vida útil de um
aerogerador e se no fim deste período é desmantelado e que assegura esta
tarefa.
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ANEXO I
Localização do projeto

ANEXO II
Exposições recebidas

Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo
Descrição
Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Sobreequipamento do Parque Eólico de Douro Sul - Subparque de
Sernancelhe
Sobreequipamento do Parque Eólico de Douro Sul - Subparque de
Sernancelhe
Sobreequipamento do Parque Eólico de Douro Sul - Subparque de
Sernancelhe
2020-02-20 - 2020-05-15
2020-05-16
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental
Procedimento de Avaliação
Parque Eólico do Douro Sul, SA
Agência Portuguesa do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente
Clara Sintrão

Participações
${id#1} ID 36260 Bruno Almeida em 2020-02-20

Comentário:
Caros, Gostava de perguntar quantos anos dura em média um parque eólico? E o que
acontece no fim do seu tempo de vida útil? É desmantelado? Quem assegura essa tarefa?
Com os meus cumprimentos, Bruno Almeida
Anexos: Não
Estado: Não Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:

