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1.

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e a Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na sua
qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), para procedimento de Pós-Avaliação o Relatório de Conformidade Ambiental
do Projecto de Execução (RECAPE), relativo ao projecto “Sub-Parque Eólico de
Sernancelhe e Linha Eléctrica a 60 kV de Interligação do Sub-Parque Eólico de
Sernancelhe à Subestação do Sub-Parque Eólico de Moimenta”, cujo proponente é a
empresa Parque Eólico Douro Sul, S.A..
Salienta-se que o projecto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º
2009 sobre o estudo prévio do projecto “Parque Eólico do Douro Sul e Linha
Eléctrica a 400 kV de Interligação do Parque Eólico à Subestação de Armamar”.
A APA, como autoridade de AIA, procedeu à instrução do procedimento de PósAvaliação e enviou o RECAPE aos membros da Comissão de Avaliação (CA)
nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do
Projecto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
A referida CA é constituída pelos seguintes elementos:


APA - Eng.ª Catarina Fialho, Dr.ª Clara Sintrão e Dr.ª Rita Fernandes;



IGESPAR – Dr. José Luís Monteiro;



DRC Norte – Dr. Orlando Sousa;



CCDR Norte – Eng. José Freire.

O RECAPE, objecto da presente análise, é constituído pelo Relatório e o Sumário
Executivo.
Apesar do projecto submetido a procedimento de AIA - Parque Eólico do Douro Sul
e Linha Eléctrica a 400 kV de Interligação do Parque Eólico à Subestação de
Armamar, não incidir sobre qualquer área sensível definida nos termos do DecretoLei nº 69/2000,de 3 de Maio, alterado pelo D.L. nº 197/2005 de 8 de Novembro:
Áreas protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e
zonas de protecção especial classificadas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril
republicado pelo D.L. nº 49/2005 de 24 de Fevereiro, aquando da avaliação,
solicitou-se parecer ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade,
I.P. (ICNB), uma vez que era provável a afectação do lobo, espécie com estatuto de
ameaça elevado – Em perigo, sendo que a área em estudo abrangia o território de
duas alcateias que ocorrem a Sul do rio Douro. O parecer emitido pelo ICNB, para o
estudo prévio do projecto, foi desfavorável.
Para a análise do RECAPE, considerou-se pertinente voltar a solicitar parecer ao
ICNB, que emitiu um parecer que se encontra em anexo.
Tendo em conta a dimensão e complexidade do projecto, constituído por dois SubParques e duas linhas eléctricas, e atendendo à morosidade da obtenção dos
projectos e autorizações necessárias à concretização do Projecto de Execução e do
RECAPE, o promotor decidiu fasear o projecto em três RECAPE, submetendo em
momentos distintos, mas próximos, três Procedimentos de Pós-AIA, a saber:
(i) RECAPE da linha eléctrica a 400kV de interligação à Subestação de Armamar e
da subestação de Moimenta, infra-estruturas que compõem a ligação à rede, já
submetido a Pós-AIA;
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(ii) RECAPE do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe e Linha eléctrica associada –
constitui o presente objecto de análise;
(iii) RECAPE do Sub-Parque Eólico de Moimenta, em fase de desenvolvimento.
A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 6 de Outubro de 2009, e a
30 de Julho de 2010 foi emitida uma alteração à mesma.
Em 24 de Outubro de 2011 a DIA foi prorrogada por mais dois anos com efeitos a
partir de 6 de Outubro de 2011.
2.

CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO

O projecto de execução sobre o qual incide o presente parecer é o Sub-Parque
Eólico de Sernancelhe e Linha Eléctrica a 60 kV de Interligação do Sub-Parque
Eólico de Sernancelhe à Subestação do Sub-Parque Eólico de Moimenta.
O Sub-Parque de Sernancelhe situa-se no concelho de Sernancelhe, freguesias de
Sarzeda, Arnas, Sernancelhe e Cunha.
A Linha a 60 kV de interligação do Sub-Parque Sernancelhe / Sub-Parque de
Moimenta desenvolve-se no concelho de Sernancelhe, freguesias de Sernancelhe,
Granjal e de Carregal e no concelho de Moimenta da Beira, freguesias de Caria,
Pêra Velha e de Leomil.
A área em estudo não se insere em nenhuma área sensível de acordo com a
definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
Decorrente do cumprimento das condicionantes impostas pela DIA, em particular as
impostas à construção de novos acessos, o projecto de execução do Sub-Parque
Eólico de Sernancelhe sofreu algumas alterações face ao estudo prévio avaliado.
As alterações introduzidas no layout do Sub-Parque de Sernancelhe não implicaram
a alteração da área de estudo.
No que diz respeito ao número de aerogeradores, este foi reduzido em cerca de 8%
contemplando agora a instalação de apenas 28 em vez de 34.
A potência a instalar no Sub-Parque de Sernancelhe, em Fase de Estudo Prévio, era
de 69.7 MW o correspondente a uma produção anual estimada de 186 GWh sendo,
actualmente, de 57.4MW o que corresponde a uma produção anual estimada de
143 GWh.
No que respeita à rede viária, o Estudo Prévio previa o aproveitamento de 7,6 km
de vias existentes e a construção de 9,5 km de novas vias. Actualmente, com a
configuração dos aerogeradores junto aos acessos existentes, prevê-se que o
layout de Projecto de Execução beneficie cerca de 16 km de vias existentes sendo
apenas necessária a construção de 910 m de via.
Foi desenvolvido o projecto de arquitectura do edifício de comando, mantendo-se a
localização prevista na fase de Estudo Prévio.
Relativamente à Linha Eléctrica a 60 kV de interligação do Sub-Parque de
Sernancelhe à Subestação do Sub-Parque de Moimenta, foi concebido o projecto de
execução cujo traçado se desenvolve desde o início, na Subestação do Sub-Parque
de Sernancelhe, até ao apoio n.º 58, dentro do corredor estudado na DIA. Após o
apoio n.º 58 até ao local da Subestação de Moimenta, de forma a dar cumprimento
às condicionantes impostas pela DIA, a linha desenvolve-se fora do corredor
estudado em Estudo Prévio. Salientam-se dois troços, entre os apoios 68 e 72 e
apoios 88 ao 92, que se desenvolvem fora do corredor estudado mas dentro da
área estudada no âmbito do Sub-Parque de Moimenta.
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3.

ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA
DIA

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, os requisitos expressos na Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril, designadamente, quanto às normas técnicas para a
sua estrutura. Este documento, juntamente com o Projecto de Execução, permitiu
verificar o cumprimento dos aspectos mencionados na DIA.
Relativamente ao parecer do ICNB, esse Instituto considerou que o projecto de
execução está conforme com a DIA, referindo alguns aspectos que deverão ser
tidos em consideração, no que diz respeito às condicionantes e aos elementos a
entregar com o RECAPE.
No seu parecer o ICNB refere que “(…) o PE Douro Sul , que inclui o subPE de
Sernancelhe, tem uma localização prevista que poderá gerar impactos negativos
em 3 alcateias distintas (Leomil, Lapa e Trancoso)”.
Informa também que “desde que foi solicitada a sua participação [ICNB] neste
procedimento de AIA, o ICNB/DGACN tem uma posição desfavorável à construção
do PE (ver ofício n.º 9485/DGACN/2009), que se mantém, por considerar que a sua
implantação poderá ter impactos negativos irreversíveis não só sobre as 3 alcateias
referidas, mas também sobre o conjunto da população lupina a sul do Douro,
podendo mesmo levar ao seu desaparecimento.”
O restante referido neste parecer será integrado de seguida na análise do RECAPE e
verificação do cumprimento do disposto na DIA.
CONDICIONANTES
3. Na área E, só poderão vir a ser construídos novos acessos e, inerentemente, implantados os
restantes aerogeradores dependentes desses acessos, caso seja obtido parecer favorável para o efeito
junto da Autoridade de AIA, com prévia aprovação pelo ICNB, com base nos resultados da
monitorização do lobo a realizar no âmbito do Plano de Monitorização do Lobo na Área dos Projectos
Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil, sendo a verificação de sucesso reprodutor
da alcateia de Leomil e de fluxo genético entre as alcateias de Ocidente, como Leomil, e as alcateias
de Oriente, como Trancoso, após a conclusão da obra do subparque de Sernancelhe, a condição
necessária para a construção de novos acessos e, consequente, viabilização desses aerogeradores no
que se refere ao Lobo.
Enquanto não se verifique sucesso reprodutor da alcateia de Leomil nem o referido fluxo genético,
mantém‐se a interdição à construção de novos acessos e deverá manter‐se a monitorização. Caso se
venha a verificar sucesso reprodutor da alcateia de Leomil e o fluxo genético acima referido, poderão
ser construídos novos acessos.
De acordo com o parecer do ICNB verifica-se que:
a área de implantação do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe não inclui o território
da alcateia de Leomil, de acordo com os trabalhos de monitorização do lobo
realizados a Sul do Douro, pelo que a condicionante 3 da DIA parece não ter
aplicação no Sub-Parque Eólico de Sernancelhe;
de facto, quer o relatório do Plano de Monitorização do Lobo na área de
implantação do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe (Anexo VII do RECAPE), quer a
Análise de Impactes sobre o Lobo e Medidas de Minimização (Anexo XI do RECAPE)
dizem respeito apenas às alcateias da Lapa e de Trancoso;
a área utilizada para reprodução pela alcateia de Leomil está actualmente sob
influência do Parque Eólico de Serra da Nave, o qual poderá ter impactes negativos
no sucesso reprodutor da alcateia;
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até ao presente, não existe qualquer estudo que demonstre a ocorrência ou não de
fluxo genético entre as alcateias de Ocidente (Montemuro e Arada) e as de Oriente
(Lapa e Trancoso);
a ocorrência ou não de fluxo genético entre as alcateias é de difícil demonstração;
a perturbação associada à construção do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe é maior
se a mesma se realizar em períodos afastados temporalmente do que se ocorrer de
uma vez só ao longo de um único período de tempo;
de acordo com o layout do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe, apenas será
construído um total de 910 m de novos acessos.
Assim, considera-se que se possa construir os novos acessos previstos, bem como
os aerogeradores deles dependentes, pelo que se considera esta condicionante
cumprida.
4. Decorrente do cumprimento das condicionantes 1 a 3, poderão ser relocalizados alguns dos
aerogeradores, devendo para tal ser redefinida a área de implantação do Projecto dentro da área de
estudo ora em avaliação, e apresentada em fase de RECAPE, tendo sempre em conta uma nova
avaliação de impactes com base nos resultados actualizados da monitorização em curso relativa ao
lobo ibérico, de acordo com o elemento n.º 4 da presente DIA.
Considera-se que as duas condicionantes são cumpridas: o promotor apresenta o
novo layout e uma nova avaliação de impactes sobre o lobo (Anexo XI do RECAPE),
documento no qual se afirma que "... as alterações ao nível da sua dimensão e
configuração [do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe] conduziram, sem dúvida
alguma, a uma redução de impactes na generalidade e especificamente sobre a
população lupina existente na área de influência do projecto" (Anexo XI)
6. Desviar o traçado da Linha Eléctrica de 60kV, que liga o Subparque de Sernancelhe ao Subparque de
Moimenta, de forma a não interferir, sejam os seus postes, sejam os respectivos acessos ou qualquer
outro elemento de projecto, com as zonas de exclusão a definir de acordo com os elementos n.º 1 e 2
a entregar em fase de RECAPE, com excepção na área do Parque Eólico de Leomil, já existente.
Uma das justificações apresentadas ra a alteração do traçado da linha eléctrica a 60
kV é “Não interferir com as zonas de exclusão associadas aos centros de actividade
do lobo ibérico, definidos no âmbito do “Plano de Monitorização do Lobo na área
dos Projectos Eólicos das Serras de montemuro, Freita, Arada e Leomil”, pelo que
se considera a condicionante cumprida.
9. O layout final do projecto em apreço, a apresentar em fase de projecto de execução, deve garantir
o cumprimento dos critérios estabelecidos no Decreto‐Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
O RECAPE apresenta no Anexo X um estudo sobre o Ambiente Sonoro e no Anexo
VII as directrizes para o plano de monitorização, com vista a dar cumprimento ao
estabelecido na DIA.
De acordo com o RECAPE, a área do concelho de Sernancelhe ainda não dispõe de
classificação acústica aprovada, pelo que se aplicam os valores limite de exposição
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Para efeitos da caracterização dos níveis sonoros da situação actual, na área de
implantação do projecto, foram realizadas medições de ruído ambiente nos locais
que se descrevem de seguida:
P1 – Ponto localizado em Ponte do Abade, concelho de Sernancelhe;
P2 – Ponto localizado na proximidade de moradia unifamiliar, no Bairro de Santa
Bárbara em Sarzeda, concelho de Sernancelhe;
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P3 – Ponto localizado na proximidade de moradia unifamiliar isolada, no lugar de
Quinta de Paulo Lopes, concelho de Sernancelhe;
P4 – Ponto localizado na proximidade de moradia unifamiliar isolada, no lugar de
Quinta dos Pisões, concelho de Sernancelhe;
P5 – Ponto localizado na proximidade de moradia unifamiliar isolada, no lugar de
Tabosa da Cunha, concelho de Sernancelhe.
De acordo com as medições efectuadas registaram-se valores para os parâmetros
Ld (LAeq no período diurno, das 07h00 às 20h00), Le (LAeq no período entardecer,
das 20h00 às 23h00), e Ln (LAeq no período nocturno, das 23h00 às 07h00) que se
indicam no quadro seguinte:

(Fonte: RECAPE, Anexo X – Ambiente Sonoro)

A partir dos valores dos indicadores de ruído, foi, ainda, calculado o valor do
indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno Lden, que se apresentam no quadro
indicado a seguir:

(Fonte: RECAPE, Anexo X – Ambiente Sonoro)

De acordo com as medições efectuadas registaram-se valores compreendidos entre
44 e 50 dB(A) para Lden e valores entre 30 e 40 dB(A) para o parâmetro Ln.
Em termos de previsão de níveis sonoros, de acordo com o RECAPE, foi efectuada
uma modelação do ruído particular com origem no funcionamento dos
aerogeradores tendo sido indicados os parâmetros de cálculo considerados (uma
altura de 100 m e uma potência acústica nominal Lw de 104 dB(A), para uma
velocidade do vento de 10 m/s), e apresentado o mapa de ruído que representa a
propagação do ruído particular emitido pelo conjunto dos aerogeradores em
análise, com uma malha de 5 m x 5 m e a uma altura acima do solo de 4 m.
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Nos quadros seguintes indicam-se os níveis sonoros previstos junto dos receptores
sensíveis analisados, para avaliação do cumprimento dos valores limite
estabelecidos para os critérios de exposição máxima e de incomodidade.
Ponto

LAeq dB(A)

Analisado

Lden

Ln

P1

45

34

P2

50

42

P3

48

41

P4

49

41

P5

50

43

(Fonte: RECAPE, Anexo X – Ambiente Sonoro)

Face aos resultados das simulações o RECAPE conclui que são cumpridos o critério
de exposição máxima e o critério de incomodidade, considerando os limites legais
para zonas não classificadas. Aquando da classificação definitiva das zonas deverá
ser garantido o cumprimento dos valores limite regulamentados.
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11. Nos novos acessos, que terão de ser mantidos para a fase de exploração, limitar a circulação de
veículos motorizados, após a conclusão da obra, designadamente através da instalação de dispositivos
(como cancelas), utilização de vigilância/fiscalização e implantação de valas corta‐caminhos e lombas
(frequente e longa sequência de valas e lombas). Junto às cancelas, deverão ser colocadas outras
barreiras, de forma a assegurar que as cancelas não sejam contornadas por veículos.
Esta condicionante deverá ser concretizada em articulação com a protecção civil, por forma a permitir
a utilização desses acessos, em caso de emergência.
O RECAPE refere que os acessos a construir (total de 910 m) são pequenas
derivações dos acessos a beneficiar, derivações essas que terminam junto dos
respectivos aerogeradores e não permitem a continuidade para outros locais,
assim, a colocação de cancelas em troços com uma extensão tão reduzida irá
condicionar a exploração do Sub-Parque Eólico e nada acrescentar em termos
ambientais.
Concorda-se com o referido.
12. Obtenção de parecer favorável por parte da Autoridade Florestal Nacional (AFN), no que se refere
ao layout final do projecto, a apresentar em fase de RECAPE.
O RECAPE apresenta um parecer favorável condicionado emitido pela AFN
relativamente ao layout do projecto.
O condicionamento diz respeito aos seguintes aspectos:
“Recepção do layout da globalidade do projecto, em suporte digital e em
cartografia.
Os três procedimentos de Pós-AIA previstos (RECAPE): Subestação e Linha a 400
kV, o Subparque Eólico de Moimenta; e o Subparque Eólico de Sernancelhe e a
Linha Eléctrica a 60 kV de interligação à Subestação de 400 kV, reflectirem as
alterações acordadas entre o promotor e a AFN.
Comparticipação, a título de medidas compensatórias, nos custos de gestão do
espaço florestal da zona de implementação do projecto e durante a vida do mesmo,
traduzidas, entre outras, na beneficiação/construção de acessibilidades
mencionadas no ponto 3 do nosso ofício DUGEF-149, de 24/05/2011, na
manutenção, nas condições estipuladas pelo quadro legal aplicável (Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de Junho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
17/2009, de 14 de Janeiro) das faixas de gestão de combustível da rede primária.
As especificações das medidas compensatórias poderão ser acordadas em reunião
de trabalho, sendo posteriormente consubstanciadas em protocolo.”
No entanto, a AFN pronunciou-se no âmbito do acompanhamento público,
informando que “cerca de metade dos apoios da Linha Eléctrica e dos
aerogeradores estão inseridos em terrenos baldios, submetido a Regime Florestal
Parcial, pertencentes aos Perímetros Florestais da Lapa e de Leomil, pelo que há
necessidade de proceder aos seguintes ajustamentos por forma a minimizar o
impacte nestas áreas:
Deslocação dos apoios da Linha Eléctrica n.º 10, 23, 24, 25, 26, 62, 67 e 68 para o
limite ou mesmo para fora do Perímetro Florestal ou a coincidir com o traçado da
rede primária;
Relocalização dos aerogeradores n.º 11, 12, 14, 16, 23 e 26 para junto do limite do
Perímetro Florestal ou para a faixa da rede primária.”
Deste modo, a AFN emite parecer desfavorável ao layout apresentado,
encontrando-se disponível para a sua reapreciação após alteração do mesmo.
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Face ao exposto, considera-se que esta condicionante não se encontra cumprida.
Caso se proceda a alterações de projecto de modo a cumprir a condicionante,
deverá o novo layout ser enviado à Autoridade de AIA, para análise e emissão de
parecer. Caso se considere que as alterações são significativas poderá, no limite,
ser necessária a apresentação de novo RECAPE.
13. Relativamente à utilização de áreas percorridas por incêndios florestais, deverá ser cumprido o
disposto no Decreto‐Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
54/91, de 8 de Agosto, Decreto‐Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro, e Decreto‐Lei n.º 55/2007, de 12 de
Março.
Consta do presente relatório o Despacho Conjunto nº14993/2010, no qual é
levantada a proibição de construção em áreas ardidas, pelo que se considera este
ponto cumprido.
14. Assegurar a compatibilização do projecto com os instrumentos de gestão territorial em vigor.
Importa referir que, de acordo com o PDM de Sernancelhe, o projecto em análise se
insere nas categorias de “Espaço Cinegético a Criar” e “Baldio Sujeito a Regime
Florestal”.
Assim, de acordo com o disposto no Artigo 43º do Regulamento do PDM de
Sernancelhe, as áreas demarcadas na Planta de Ordenamento como “Espaço
Cinegético a Criar” ficam sujeitas às restrições apontadas para toda a zona não
urbanizável.
Contudo, nas disposições relativas a zona não urbanizável não existe nenhuma
referência à construção de infra-estruturas de produção e transporte de energia
eléctrica. Salientando-se que, na alínea e) do artigo 37º é permitida a construção,
em parcelas de terreno constituídas, de equipamentos de interesse municipal.
Acresce, ainda, que na alínea f) do mesmo artigo é permitida a construção de
unidades industriais isoladas com programas especiais não enquadráveis nas zonas
de construção desde que demonstrado o seu interesse para a economia do
concelho, reconhecido pela Assembleia Municipal.
Face ao exposto e tendo em conta que consta do processo a Acta nº10, de 27 de
Maio de 2011 referente à reunião da Assembleia Municipal onde foi reconhecido por
unanimidade o interesse da intervenção para a economia do concelho, pode-se
concluir que a instalação do projecto em áreas classificadas como “Espaço
Cinegético a Criar” é compatível com o disposto no Regulamento do PDM de
Sernancelhe.
No que se refere à instalação do projecto na categoria de espaço “Baldio Sujeito a
Regime Florestal”, importa referir que, de acordo com o Artigo 44º do Regulamento
do PDM de Sernancelhe, estas áreas são consideradas áreas non aedificandi, ou
seja áreas nas quais a edificação é proibida.
Assim, no que se refere à implantação dos aerogeradores, considerando que estes
não são um edifício, nem uma infra-estrutura com carácter de permanência, uma
vez que têm um tempo de vida útil, findo o qual se deverá proceder à sua remoção,
entende-se que a sua implementação nesta classe de espaços não se pode
considerar proibida
Relativamente à construção do edifício de comando nesta categoria de espaço, esta
não é compatível com o disposto no Regulamento do PDM de Sernancelhe.
Importa referir que, de acordo com ofício do Município de Sernancelhe, o
regulamento proposto para o novo PDM é compatível com o projecto. O referido
ofício acrescenta ainda que o processo de revisão do PDM se encontra numa fase
avançada, pelo que não se justifica encetar um processo de alteração do actual
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PDM. O proponente acrescenta que a construção do edifício de comando ficará
dependente da conclusão do processo de revisão do PDM.
Pode-se, então, concluir que ainda não está assegurada a compatibilização de todo
o projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, uma vez que o
edifício de comando não é compatível com o disposto no Regulamento do PDM de
Sernancelhe.
19. O planeamento e a execução das obras devem ter a participação e acompanhamento da
Autoridade Florestal Nacional.
O RECAPE refere que o proponente compromete-se a cumprir esta medida.
Considera-se que a Autoridade Florestal Nacional deve ser informada antes do início
das obras e quando o proponente informar a Autoridade de AIA do início da fase de
construção deverá demonstrar que a AFN já foi contactada.
ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE
1. Planta de Condicionamentos do projecto actualizada.
No RECAPE são apresentadas as plantas de condicionamentos actualizadas, com as
áreas afectas aos projectos do Sub-Parque de Sernancelhe e da Linha a 60 kV.
2. Definir as seguintes zonas de exclusão associadas aos dois centros de actividade identificados no
âmbito do “Plano de Monitorização do Lobo na Área dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro,
Freita, Arada e Leomil”, desenvolvido no ano I (2007/2008) pela Associação de Conservação do
Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro:
a) uma zona com um raio de 2 km relativamente ao centro de actividade 1 (raio medido a partir do
seu ponto central);
b) e outra zona formada com base num círculo com um raio de 2 km relativamente ao centro de
actividade 2 (raio medido a partir do seu ponto central), apresentando o seu semicírculo Norte,
definido a partir do seu diâmetro, um raio de 1 km relativamente ao mencionado ponto central.
3. Definir uma zona de exclusão com um raio de 1 km, relativamente ao centro de actividade de
Inverno da Alcateia de Leomil (raio medido a partir do seu ponto central), identificado no âmbito do
“Plano de Monitorização do Lobo na Área dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita,
Arada e Leomil”, desenvolvido no ano II (2008/2009) pela Associação de Conservação do Habitat do
Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro.
Estas condicionantes não são aplicáveis aos projectos em estudo, uma vez que a
área de implantação do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe não inclui o território da
alcateia de Leomil.
4. O proponente deverá entregar todas as alterações ao projecto, o novo layout sobre a planta de
condicionamentos, uma análise dos impactes novos eventualmente causados e definição de eventuais
medidas de minimização adicionais.
5. Apresentar um estudo, decorrente da condicionante 6 da presente DIA, que integre uma nova
avaliação de impactes ambientais, bem como a definição de medidas de minimização eventualmente
necessárias.
Constam do presente RECAPE as alterações efectuadas ao projecto, bem como o
novo layout da planta de condicionamentos e a análise dos impactes inerentes às
alterações.
De acordo com o RECAPE, em relação à análise dos novos impactes para o SubParque de Sernancelhe, tendo em conta que as alterações ao projecto foram
implementadas de forma a dar cumprimento às medidas expressas na DIA, optouse por elaborar os estudos relativos aos descritores: Património, Ambiente Sonoro e
Lobo, os quais se consideraram ser os únicos susceptíveis de incorrer em novos
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impactes, pela relocalização das infra-estruturas de projecto. Concorda-se com o
referido uma vez que as alterações introduzidas no layout do Sub-Parque de
Sernancelhe não implicaram a alteração da área de estudo.
Relativamente à linha eléctrica a 60kV, uma vez que a alteração preconizada no
projecto de execução implicou a saída do corredor aprovado na fase de estudo
prévio, foi efectuada a análise do corredor entre o apoio nº58 e a subestação de
Moimenta, tendo-se concluído que não é expectável a ocorrência de novos impactes
negativos.
De uma maneira geral concorda-se com o referido, pelo que se considera estes
pontos cumpridos.
6. Face à relevância da área afectada para a conservação do lobo a Sul do Douro, o RECAPE terá de
concretizar uma proposta de medidas de compensação, para aprovação pelo ICNB, de acordo com as
seguintes directrizes cumulativas:
a) A zona de exclusão associada ao Centro de Actividade 1 (identificado no âmbito do Plano de
Monitorização do Lobo na Área dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil
– ano I) deverá ser gerida, em exclusivo para a conservação da natureza e da biodiversidade, e em
colaboração com o ICNB, através da aplicação de medidas de conservação do lobo durante o tempo
de vida útil do Projecto. Nesta zona, deverão ser consideradas medidas de condicionamento e/ou
interdição da actividade cinegética e deverão ser preconizadas medidas de reforço da prevenção de
incêndios.
b) Medidas adicionais que visem contribuir para a conservação do lobo, designadamente das alcateias
de Leomil, Lapa e Trancoso, através do melhoramento das condições do seu habitat nesta região.
Entre estas medidas, poderá incluir‐se a colaboração nos projectos em desenvolvimento pela
Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro.
c) Medidas tendo em vista o fomento de presas domésticas e reintrodução de presas silvestres na
região onde se insere o projecto em apreço.
d) Compensação adicional pelos impactes negativos identificados sobre o lobo e pela sua preservação,
através de contribuições anuais para o Fundo do Lobo (gerido pela Associação de Conservação do
Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro), no valor de 0,5% da receita anual
proveniente da entidade receptora da electricidade produzida.
Em cada ano que se verifique sucesso reprodutor na Alcateia de Leomil, o promotor não terá de
proceder à referida contribuição, correspondente a esse ano, para o Fundo do Lobo.
É referido que foi contactada a ACHLI - Associação de Conservação do Habitat do
Lobo Ibérico, entidade responsável pela implementação de planos de monitorização
e medidas de compensação na área dos projectos eólicos das serras de Montemuro,
Freita, Arada e Leomil, para elaboração da referida proposta.
Entende o promotor, bem como a ACHLI, que as medidas de compensação a definir
e a sua concretização devem ser acompanhadas de início pelo ICNB e articuladas
com as demais entidades com jurisdição sobre o território das alcateias em
questão, pelo que não é apresentada com o RECAPE qualquer proposta de medidas
de compensação.
Em alternativa, no RECAPE é proposto que se realizem reuniões de trabalho entre o
ICNB, a ACHLI e o promotor após a Declaração da Conformidade Ambiental do
RECAPE para definição e concretização das medidas de compensação preconizadas
na DIA.
Tal proposta consta da lista de medidas que o promotor se compromete a dar
cumprimento (Anexo II do RECAPE); também a ACHLI apresenta uma declaração
com igual compromisso relativo à implementação das medidas de compensação
(Anexo VIII do RECAPE);
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Face ao exposto, concorda-se com a proposta apresentada, pelo que se considera
este ponto cumprido.
7. Apresentar um Programa de Monitorização das medidas de compensação adoptadas associado ao
Plano de Monitorização do Lobo para aferir da eficácia das medidas referidas no elemento n.º 6. Este
programa deverá prolongar‐se ao longo da vida útil do projecto, com apresentação à Autoridade de
AIA de relatórios de monitorização anuais.
O programa de Monitorização é apresentado no Anexo VII, pelo que se considera
este ponto cumprido.
8. Apresentar um Plano de Comunicação e Sensibilização da população e agentes locais da região
onde se insere o projecto em apreço, por forma a promover:
a divulgação de informação sobre o Lobo e a importância da sua preservação;
um melhor entendimento sobre a relevância do sucesso reprodutor do lobo e da sua estabilidade
territorial a Sul do Douro para o desenvolvimento da região;
o interesse da população e agentes locais em participar activamente na preservação da subpopulação
do lobo a Sul do Douro.
O referido plano deverá prever o envolvimento das autarquias locais, associações de caçadores,
Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA), outros agentes locais, e população em geral,
bem como o ICNB.
No RECAPE é apresentado um Plano de comunicação.
O cumprimento deste ponto ficará condicionado à apresentação de declarações de
compromisso de aceitação, por parte das entidades envolvidas no Plano de
Comunicação, bem como da confirmação de que a 1ª acção de sensibilização
ocorrerá previamente ao início de qualquer elemento de obra do Projecto.
Assim, estes elementos deverão ser apresentados à Autoridade de AIA para
análise, antes do inicio das obras.
9. No que se refere aos acessos a beneficiar, apresentar um estudo, a realizar em articulação com as
respectivas Juntas de Freguesia, sobre os acessos em que poderá ser limitada a circulação de veículos
motorizados, após a conclusão da obra, designadamente através da instalação de dispositivos (como
cancelas), utilização de vigilância/fiscalização e implantação de valas corta‐caminhos e lombas
(frequente e longa sequência de valas e lombas). De referir que, junto às cancelas, devem ser
colocadas outras barreiras, de forma a assegurar que as cancelas não sejam contornadas por veículos.
Consultar, também, o ICNB.
Nos casos de instalação de dispositivos ou da implantação de valas cortacaminhos, tal deverá ser
concretizado em articulação com a protecção civil, por forma a permitir a utilização desses acessos,
em caso de emergência.
Analisado no âmbito da condicionante 11.
10. Estudar a possibilidade de se proceder à renaturalização total de alguns acessos, após a conclusão
da obra, sejam os acessos a beneficiar, sejam os novos acessos. Consultar o ICNB para o efeito.
Concorda-se com a proposta apresentada.
11. Apresentar o cronograma da obra. Tomar em consideração que:
a) a obra é interdita de noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes do pôr‐
do‐sol e uma hora depois do nascer do sol);
b) a obra é interdita no período entre Maio e Outubro, com excepção nas áreas B e E;
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c) a calendarização da obra deve ser aferida em articulação com a equipa de monitorização, do "Plano
de Monitorização do Lobo na Área dos Projectos Eólicos das Serras de Montemuro, Freita, Arada e
Leomil", admitindo‐se o seu ajustamento em função da dinâmica espacial das alcateias da região.
Relativamente ao ponto b) que interdita a obra entre Maio e Outubro (com
excepção das áreas B e E) afigura-se que o cronograma apresentado da fase de
construção da linha eléctrica não cumpre esta interdição, na medida em que prevê
actividades em Maio, Junho, Julho, Setembro e Outubro. A linha eléctrica não
abrange apenas a área E, mas também a A, na qual esta interdição se aplica.
O cronograma deverá ser reformulado e apresentado à Autoridade de AIA, para
verificação do seu cumprimento com a DIA, antes do início das obras.
12. Identificar e caracterizar os troços das linhas eléctricas e do parque eólico (após a alteração de
layout), do ponto de vista da avifauna, bem como proposta de medidas de minimização, as quais
deverão ser validadas pelo ICNB.
Concorda-se com o referido. Uma vez que no âmbito deste procedimento o ICNB no
seu parecer conclui que “não resulta nenhum impedimento à declaração de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução com a DIA”, considera-se esta
medida cumprida.
14. Efectuar uma nova avaliação para o ambiente sonoro de todas as situações sensíveis existentes e
previstas na envolvente do parque eólico e da linha eléctrica, a 400 kV, tendo em conta o layout final
do parque e o traçado final da linha, que demonstre o cumprimento dos critérios estabelecidos no
Decreto‐Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. Neste estudo, dever‐se‐á ter em conta a classificação de
zonas mistas e sensíveis que os municípios vierem entretanto a adoptar.
Este elemento encontra-se analisado na condicionante 9.
15. Relatório circunstanciado do ponto de situação relativo às negociações/indemnizações aos
proprietários e arrendatários das áreas afectadas pelo projecto. Caso não seja possível a entrega
deste relatório com o RECAPE, o mesmo deve ser entregue antes do início da obra.
É referido no RECAPE que o relatório será entregue antes do inicio da obra uma vez
que se encontram em curso as negociações e indemnizações das áreas a afectar ao
projecto.
Fica a aprovação deste ponto dependente da apresentação do relatório, que
condiciona o início das obras.
OUTRAS CONDIÇÕES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO DO PROJECTO
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Projecto

Parque Eólico
1. Aquando da definição da configuração final do projecto, obter parecer das entidades a que
competem, entre outras, as matérias de servidões existentes na área de estudo, nomeadamente o
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P. (INETI), a ANA – Aeroportos de Portugal,
SA, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, a Força Aérea Portuguesa e a Autoridade
Nacional de Comunicações. Estes pareceres deverão ser incluídos no RECAPE.
Verificou-se que foram solicitados pareceres às entidades referidas.
Nenhuma entidade se opõe ao projecto ou refere que há incompatibilidade do
mesmo com as matérias de servidões que lhe competem. No entanto, deverá ser
tido em consideração o referido nos mesmos.
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3. O projecto de execução deve garantir a salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos
recursos geológicos que poderão ocorrer na área de “Contrato de Prospecção e Pesquisa COLT
RESOURCES INC‐MNPP00808”, apresentada no parecer da DGEG.
De acordo com o parecer da DGEG, apresentado no anexo VIII do RECAPE, apesar
haver sobreposições da área em estudo A (interceptada por parte da linha eléctrica
a 60 kV) esta entidade afirma que não vê inconveniente à implementação do
projecto.
5. Deverão ser salvaguardadas as possíveis interferências com outras linhas eléctricas existentes, pelo
que deve ser contactada a EDP aquando da elaboração do projecto.
É apresentado no RECAPE o pedido de parecer à EDP, no entanto é referido que
ainda não foi obtida resposta ao mesmo.
Aquando da recepção do parecer dessa entidade o mesmo deverá ser remetido à
Autoridade de AIA com a demonstração do cumprimento dos aspectos
eventualmente referidos.
6. Solicitar parecer ao Instituto Geográfico Português (IGP), enviando as coordenadas das várias infra‐
estruturas a implantar, com indicação do respectivo sistema de referência (Hayford‐Gauss Datum 73,
se possível), assim como a altura máxima dos mesmos. Deverá ainda ser solicitado a este Instituto as
estrelas de pontaria dos vértices geodésicos da área do projecto.
De acordo com o parecer do IGP, apresentado no anexo VIII do RECAPE, a
localização proposta para as infra-estruturas do projecto não constituem
impedimento para as actividades geodésicas desenvolvidas por esse Instituto.
8. As valetas de drenagem não deverão ser em betão, excepto nas zonas de maior declive, ou em
outras desde que devidamente justificado.
No RECAPE é referido que não é expectável a necessidade de utilizar betão para o
revestimento das valetas, sendo o mesmo em terreno compactado.
No entanto, refere que “caso não se consiga, em obra, garantir a compactação
necessária, proceder-se-á ao reforço das valetas com betão, mas apenas nos troços
onde o declive é superior a 10%, uma vez que nestes casos a velocidade de
escoamento é mais elevada, potenciando assim a degradação mais rápida das
valetas.
Nos casos referidos onde poderá ser necessário recorrer ao reforço das valetas com
betão, deverá ser solicitada uma autorização prévia à Autoridade de AIA.
11. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e nocturna de acordo com a Circular
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio.
O parecer da ANA é apresentado no anexo VIII.
No RECAPE é referido apenas que será colocada balizagem nos aerogeradores do
Sub-Parque Eólico de Sernancelhe, não referindo nada sobre a linha eléctrica.
Para dar cumprimento a esta medida, o parecer da ANA deverá ser tido em
consideração no que respeita não só à balizagem dos aerogeradores referidos, mas
também aos vãos da linha eléctrica a 60 kV.
Deve ser também tido em consideração outros aspectos referidos no parecer dessa
entidade.
13. Efectuar ajustes na localização de elementos do projecto relativamente a ocorrências
patrimoniais, designadamente das ocorrências 25, 27, 28, 29, 49, 50, 52, 57, 60, 66, 69, 74, 90, 106,
109, 117, 136, 137, 151, 152, 153, 158, 161, 162, 163, 164, 167 e 169, de modo a garantir a sua
conservação (passiva); do mesmo modo deve ser efectuado um ajuste de localização da Subestação
do Subparque Eólico de Moimenta de forma a evitar perturbações na ocorrência 43. No Subparque
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Eólico de Sernancelhe, garantir a conservação (passiva) das ocorrências 134, 136, 137, 149 e 152. Os
alargamentos ou afastamentos requeridos devem fazer‐se para o lado oposto ao das ocorrências
patrimoniais mencionadas, com um afastamento preferencial de 50 m.
A elaboração do Projecto de Execução teve em conta esta medida, verificando-se
que foram anuladas as situações de impacte directo inerentes às acessibilidades.
Considera-se que a medida dá cumprimento à DIA.
14. Efectuar desmatação e prospecção arqueológica nas áreas de fraca visibilidade, principalmente
nas áreas das ocorrências patrimoniais identificadas apenas na pesquisa documental, localizadas
próximo da frente‐de‐obra. Objectiva‐se assim localizar estes sítios de modo a precaver eventuais
acidentes no decurso da obra. Na impossibilidade de realização tal acção recomenda‐se a criação de
uma área de protecção de 50 metros de raio, a partir da coordenada existente para cada sítio.
Procedeu-se em conformidade, sendo o Relatório da prospecção apresentado no
Anexo IX do RECAPE.
Uma vez que não foi efectuada desmatação nesta fase, a mesma deverá ser
efectuada em fase prévia à obra, com o devido acompanhamento arqueológico e
conforme preconizado no Relatório de Prospecção Arqueológica. As ocorrências
patrimoniais não identificadas no RECAPE deverão sê-lo após desmatação.
Considera-se que a medida dá cumprimento à DIA.
15. Colocar em prática o Plano de Comunicação e Sensibilização da população, preconizado no
elemento n.º 8 a entregar em fase de RECAPE.
Remete-se para a resposta ao Elemento nº 8 a entregar em RECAPE.
Linha Eléctrica
16. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, especialmente no que diz
respeito à conservação dos soutos, dos afloramentos rochosos e das áreas de castanheiros, devendo
os locais de instalação dos apoios das linhas preservar as manchas de habitats naturais e semi‐
naturais identificados.
17. Deverão ser respeitadas as zonas de exclusão definidas em fase de RECAPE.
Verifica-se, na Planta de condicionantes do Projecto de execução, que a linha
eléctrica não afecta soutos, afloramentos rochosos, áreas de castanheiros e
habitats naturais identificados nem as zonas de exclusão definidas para a
conservação do Lobo ibérico, pelo que se consideram estas medidas cumpridas.
18. Garantir o afastamento máximo da linha eléctrica a zonas habitacionais.
Considera-se cumprida esta determinação da DIA.
20. Minimizar a afectação de áreas agrícolas, sempre que tecnicamente viável.
O RECAPE refere que esta medida foi tida em consideração no desenvolvimento do
projecto, sendo que, 11 apoios (n.º 35, 37, 38, 48, 55, 60, 61, 63, 64 e 68, em
zonas de sequeiro, e o apoio n.º 36, em zona de regadio). Considera-se cumprida
esta determinação da DIA.
23. Garantir os afastamentos necessários às soluções em análise para o projecto em fase de estudo
prévio do IC26 – Lamego/Trancoso.
De acordo com o apresentado no RECAPE, a empresa Parque Eólico do Douro Sul,
S.A., efectuou diversos contactos (anexo VIII) com a empresa Estradas de
Portugal, S.A. (EP), e a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), entidade
licenciadora do projecto.
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O proponente solicitou o projecto do IC26 ao EP, que informou que: “não se tendo
aprovado o estudo prévio, não houve ainda lugar à elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental, nem à emissão de DIA favorável Condicionada, nem à fixação e
publicitação de uma zona non aedificandi para protecção da estrada a construir”.
Consta do processo um parecer jurídico, cujas principais conclusões são: “no caso
em apreço não está constituída ainda a servidão non aedificandi com a qual o
promotor deva conformar o layout da linha. Nem podia estar face às informações
prestadas pela EP-Estradas de Portugal. Pois se o estudo prévio não chegou a ser
finalizado, não existe sequer um traçado definitivo sobre o lanço em causa.”
Por outro lado, no âmbito do parecer da CA ao RECAPE do projecto “Linha Eléctrica
a 400 kV de Interligação do Parque Eólico do Douro Sul à Subestação de Armamar
e Subestação do Sub-Parque Eólico de Moimenta”, foi referido que o proponente
deverá ainda consultar “Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária Nacional no Douro
Sul (IC26-Lamego/Trancoso) e o respectivo Relatório Ambiental”.
Após essa consulta deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para análise e
emissão de parecer, quais as possíveis infra-estruturas do projecto que poderão
estar em incompatibilidade com o futuro traçado do IC26, e apresentar uma
proposta que dê cumprimento a esta medida da DIA.
Fase de Construção

Parque Eólico
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar
26. Devem ser garantidas justas e atempadas indemnizações aos proprietários e arrendatários de
todas as áreas a afectar ao parque eólico, bem como todas as áreas sujeitas a condicionamentos (por
ex: redução de produção de actividades económicas) resultantes das fases de construção e
exploração.
Este ponto carece de evidências, pelo que não se considera cumprido (ver elemento
15 a entregar em fase de RECAPE).
27. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de
condicionamentos deverá ser actualizada.
Esta medida está prevista no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
Medida M1.3 e será incluída nas “Especificações Ambientais do Caderno de
Encargos”, pelo que se considera que dá cumprimento à DIA.
34. Evitar a localização de estaleiros na proximidade de locais com utilização sensível ao ruído.
O RECAPE refere que o estaleiro do Sub-Parque Eólico será implantado junto ao
edifício de comando e assim afastado de locais sensíveis.
Esta medida também está prevista no “Plano de Acompanhamento Ambiental da
Obra”, Medida M1.11 e será incluída nas “Especificações Ambientais do Caderno de
Encargos”, pelo que se considera que dá cumprimento à DIA.
35. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir a hora de início
das obras, o seu regime de funcionamento e duração. Em particular, deverá especificar as operações
mais ruidosas bem como o início e o final previstos. Deverá, ainda, incluir informação sobre o projecto
e os seus objectivos.
Considera-se que este programa de execução deve ser apresentado à Autoridade
de AIA, antes do inicio das obras, incluindo os meios a afectar e o respectivo
calendário, pelo que se considera que esta medida não foi cumprida.
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50. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso
se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. No caso das ocorrências se situarem a
menos de 50 metros dos acessos existentes, o limite deverá ser o próprio caminho. Estes trabalhos
devem ser dirigidos por arqueólogo devidamente autorizado, devendo ser presente à DRC‐Norte uma
proposta de vedação e sinalização, para aprovação, em fase anterior ao RECAPE.
Esta medida está prevista no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
Medida M1.27 e será igualmente incluída nas “Especificações Ambientais do
Caderno de Encargos”, considera-se que dá cumprimento à DIA.
51. Sinalizar, com a atribuição de nº de ordem igual ao do EIA, de todas as ocorrências detectadas e
identificadas.
Esta medida está prevista no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
Medida M1.28 e será igualmente incluída nas “Especificações Ambientais do
Caderno de Encargos”, pelo que se considera que dá cumprimento à DIA.
Desmatação e Movimentação de Terras
60. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência, de
reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como as áreas de
depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. Em
caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial de outras ocorrências então
identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.
61. As operações que impliquem a remoção e o revolvimento do solo (desmatação, decapagens
superficiais em acções de preparação ou remoção do terreno) e a escavação (abertura de fundações,
valas para encerramento dos cabos, etc.) deverão ser acompanhadas por um arqueólogo
devidamente credenciado para o efeito, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à
implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.
62. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ
(mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação actual,
ou efectuado o seu registo, mediante representação gráfica, fotográfica e textual, caso venham a
sofrer alguma afectação. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo
organismo de tutela do património cultural.
Estas medidas estão previstas no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
e serão incluídas nas “Especificações Ambientais do Caderno de Encargos”, pelo que
se consideram cumpridas.
63. As ocorrências passíveis de afectação (indirecta e provável) em consequência da execução do
projecto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante
representação gráfica, fotográfica e textual.
Esta medida está prevista no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
Medida M2.9 e que será incluída nas Especificações Ambientais do Caderno de
Encargos.
No entanto esta não descrimina e deve ser aplicada às ocorrências patrimoniais
135/136, 144, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 164 e 198.
Considera-se que a medida dá cumprimento à DIA.
Linhas Eléctricas
Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar
86. Devem ser garantidas justas e atempadas indemnizações aos proprietários e arrendatários de
todas as áreas a afectar às linhas eléctricas, bem como todas as áreas sujeitas a condicionamentos
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(por ex: redução de produção de actividades económicas) resultantes das fases de construção e
exploração.
Este ponto carece de evidências, pelo que não se considera cumprido (ver elemento
15 a entregar em fase de RECAPE).
97. Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que incidem sobre
as formas de exploração do solo na faixa de segurança.
Este elemento carece da apresentação dos meios a afectar à implementação da
acção de esclarecimento bem como o respectivo calendário, pelo que não se
encontra cumprido. O cumprimento deste elemento deverá ser demonstrado à
Autoridade de AIA antes do início das obras.
Desmatação e Movimentação de Terras
103. Efectuar a prospecção arqueológica após a desmatação das áreas cuja visibilidade foi nula ou
insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência.
104. Proceder à prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiro, acessos e outras
áreas funcionais da obra que não tenham sido prospectadas em fase de EIA.
105. Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as actividades que impliquem remoção ou
movimentação de terras, incluindo a desmatação, abertura de acessos, ou melhoramento de
caminhos existentes, preparação da área de estaleiro ou outras relacionadas com a obra. Este
acompanhamento deve ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das acções
inerentes à realização do projecto não serem sequenciais mas sim simultâneas.
106. Delimitar com fita sinalizadora as ocorrências que tenham menor visibilidade e/ou que se situam
nas proximidades da frente de trabalho, nas fases de desmatação, escavação e reposição.
107. Se a destruição de um sítio for total ou parcial e assumida no EIA como inevitável, esgotando‐se
todas as hipóteses de a evitar, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da
totalidade dos vestígios e contextos a afectar, através da sua escavação integral.
Estas medidas estão previstas no “Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra”,
e serão incluídas nas “Especificações Ambientais do Caderno de Encargos”, pelo que
se consideram cumpridas.
Acessos
112. Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água,
passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma cheia centenária.
É referido no RECAPE que esta medida será incluída nas Cláusulas Técnicas
Ambientais do Caderno de Encargos e será verificada a sua execução através da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) durante a
fase de construção.
Para que seja possível verificar o cumprimento da DIA, uma vez que não estão
incluídas no RECAPE as Cláusulas Técnicas Ambientais do Caderno de Encargos,
analisaram-se as medidas incluídas no PAAO. No entanto, esta medida não se
encontra prevista no PAAO, pelo que não é possível verificar o seu cumprimento.
Este aspecto deverá ser colmatado incluindo a medida em falta no PAAO.
Fase de Exploração

128. Disponibilização e publicitação de um canal de comunicação (publicitação também nas Juntas de
Freguesia) para receber eventuais reclamações e/ou pedidos de informação das populações
residentes na envolvente.
Este elemento carece da apresentação dos meios de publicitação da existência, nas
juntas de freguesia, de um canal de comunicação, bem como do tipo de canal de
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comunicação a criar. De referir que este canal deve ser implementado desde o
início da fase de obra e não apenas em fase de exploração.
Estes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA antes do início da obra.
129. Caso venha a verificar‐se alteração dos níveis de ruído junto dos receptores sensíveis
(construções destinadas a habitação e/ou actividades económicas com permanência de pessoas)
deverão ser garantidas soluções técnicas que comprovadamente reduzam os impactes negativos
decorrentes do projecto, devidamente acordadas com os proprietários.
130. Caso haja reclamações dos residentes, deve o promotor acordar com os
proprietários/arrendatários a solução mais adequada, podendo passar pelo condicionamento do
funcionamento do(s) aerogerador(es) em causa ou mesmo pelo realojamento, garantindo condições
condignas de habitação e eventuais terrenos agrícolas adjacentes, caso existam na situação inicial;
caso haja afectação habitações modestas (e, em particular, aqueles com rendimentos inferiores ao
limiar de pobreza) deve ser garantido o realojamento em condições de dignidade.
Estes elementos estão directamente ligados à definição e meios de publicitação a
que se refere a medida 128, devendo o promotor comprometer-se a recolher as
reclamações/sugestões nos canais de comunicação a criar, bem como a apresentar
relatórios periódicos do respectivo encaminhamento, pelo que não se considera
cumprido.
PLANO DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
Concorda-se com o Plano de Recuperação Paisagística (anexo V) apresentado no
RECAPE e com a periodicidade de entrega dos relatórios proposta. Salienta-se que
nos casos em que a recuperação com a terra vegetal local se torne ineficaz e seja
necessário recorrer à sementeira deverá ser apresentada à Autoridade de AIA para
análise e emissão de parecer.
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO)
Foi apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo VI) a
implementar na construção do Sub-Parque Eólico e da linha eléctrica a 60 kV.
Considera-se que o plano, de uma maneira geral, cumpre os requisitos da DIA, no
entanto deve ser tido em consideração o seguinte:
-

Este plano deverá ser obrigatoriamente incluído no caderno de
encargos e nos contratos de adjudicação da obra, para efeitos da sua
aplicação na fase de construção.

-

Todas as medidas aplicadas à fase de obra devem ser integradas no
PAAO, incluindo eventuais novas medidas que se venham a verificar
pertinentes e decorrentes de pareceres de entidades externas.

-

Incluir o cronograma de trabalhos reformulado e após aprovação da
Autoridade de AIA.

-

Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem
determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).

-

Caso sejam previstas alterações ao projecto ou às actividades de
construção, deverá ser comunicado antecipadamente à Autoridade de
AIA, para análise e emissão de parecer.
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Sistemas Ecológicos (Lobo, Avifauna, Quirópteros)
Relativamente aos programas de monitorização verifica-se que o Relatório contém
os Planos de Monitorização do Lobo da Avifauna e dos Quirópteros, elaborados de
acordo com as directrizes da DIA (Anexo VII), bem como os resultados da primeira
fase de monitorização do Lobo, da avifauna e dos quirópteros, ou seja, o ano 0, ou
situação de referência.
Foi acrescentado um Plano de Monitorização da Flora e Vegetação, embora esta
exigência não conste da DIA, de forma a garantir o acompanhamento da
recuperação da vegetação, após o final da obra, o que se considera muito útil e
pertinente.
Ambiente Sonoro
O RECAPE apresenta no anexo VII o Plano de Monitorização do Ruído, que está de
acordo com o estabelecido na DIA.
4.

ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, de 8 a 23
de Novembro de 2011.
Durante este período foram recebidos seis pareceres provenientes de AFN Autoridade Florestal Nacional, DGADR – Direcção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, DGEG – Direcção-Geral de Energia e Geologia, EMFA –
Estado Maior da Força Aérea, IGP – Instituto Geográfico Português, e EP – Estradas
de Portugal, SA.
A AFN informa que cerca de metade dos apoios da Linha Eléctrica e dos
aerogeradores estão inseridos em terrenos baldios, submetidos a regime florestal
parcial, pertencentes aos perímetros florestais da Lapa e de Leomil, pelo que há
necessidade de proceder aos seguintes ajustamentos por forma a minimizar os
impactes nestas áreas: 1) Deslocação dos apoios da linha eléctrica nºs 10, 23, 24,
25, 26, 62, 67 e 68 para o limite ou mesmo para fora do perímetro florestal ou a
coincidir com o traçado da rede primária; 2) Relocalização dos aerogeradores nºs
11, 12, 14, 16, 23 e 26 para junto do limite do perímetro florestal ou para a faixa
da rede primária.
Atendendo que o local onde se pretende instalar os apoios 62 e 63 da linha
eléctrica é ocupado por povoamento de pinheiro bravo, relembra, também, que
para proceder ao corte prematuro de exemplares desta espécie, deverá ser
cumprido o disposto nos DL n.º 173/88 e o DL 174788 de 17 de Maio, que
estabelece a obrigatoriedade de manifestar rte ou arranque de árvores.
No quadro das medidas extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis
ao controlo do nemátodo da madeira do pinheiro, realça que o corte de resinosas se
encontra sujeito às restrições constantes no DL n.º 195798, de 8 de Agosto.
Estando o projecto inserido em terrenos baldios administrado em regime de cogestão pela AFN, lembra que o planeamento e a execução das obras que nele se
insiram, ou que com eles colidam, devem ter a sua participação e acompanhamento
através da Direcção Regional de Florestas do Norte.
Por se tratar de áreas de baldios deverão ser obtidas as necessárias autorizações
das Assembleias de Compartes de todas as unidades de baldios envolvidas, para
procederem à instalação do projecto. As áreas a serem ocupadas não perdem a sua
natureza de baldios, submetidos a regime florestal parcial.
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Em face do exposto a AFN emite parecer desfavorável à actual configuração do
projecto estando, contudo, disponível para a sua reapreciação após modificação do
layout do projecto, Realça que a AFN não pode deixar de frisar que este projecto,
ao fazer parte do Parque Eólico do Douro Sul, não deve ser visto de modo isolado,
dado o grande impacto que o projecto global terá em áreas submetidas a regime
florestal com evidente interferência na sua gestão. Por este facto, deverão ser
estabelecidas medidas compensatórias a acordar ou a protocolar com o proponente.
A DGADR informa que na área de intervenção do projecto não se desenvolvem
estudos, projectos ou acções da área da sua competência. No entanto entende que
deverá ser consultada a DRAP respectiva no âmbito das suas competências na área
de intervenção do projecto.
A DGEG informa que a área de implantação do projecto sobrepõe áreas potenciais,
isto é, áreas com características geológicas potenciais à ocorrência de recursos
geológicos (Quartzo, Feldspato, Granito, Minérios metálicos), com possível
interesse económico. Sobrepõe, também, uma área com contrato de prospecção e
pesquisa atribuída à empresa Colt Resources ICN – MNPP00808.
No entanto, esta entidade não vê inconveniente à implantação do projecto não
sendo expectável que sejam gerados impactes negativos significativos, pelo que
emite parecer favorável ao projecto, desde que adoptadas as medidas de
minimização previstas e implementados os programas de monitorização que
permitirão avaliar a necessidade de implementar medidas de minimização
adicionais
O EMFA informa que o projecto não se encontra abrangido por qualquer servidão
de unidades afectas à força aérea, não prevendo que interfira no funcionamento
dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea. Mais informa que a
sinalização diurna e nocturna deve ser de acordo com as normas expressas no
documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio” do INAC.
A Estradas de Portugal informa que o projecto interfere com as seguintes infraestruturas da rede rodoviária sob a sua jurisdição: EN 226 (IC26), entre o km
61+600 e o km 62+800 e EN 323, entre o km 74+200 e o km 75+600.
Salienta que sempre que ocorra a sobre passagem de infra-estruturas rodoviárias
existentes ou futuras, por uma linha de muito alta tensão deverá ser respeitado o
disposto nos nºs 3 e 4 do art.º 6º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro e/ou o art.º 9.º
do DL 13/94, de 15 de Janeiro.
Deverá, igualmente, ser dado cumprimento ao estabelecido no DR nº1 /92, de 18
de Fevereiro, salvaguardando as disposições do art.º 91 e 92º, no que respeita à
altura que os condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima,
devem cumprir em relação ao nível do pavimento das estradas em causa e no que
respeita ao afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e quanto às
condições a observar no reforço das fundações para os apoios, quando estes por
rotura possam atingir a estrada.
Informa, também, que deverá ter sempre presente o n.º1 do art.º 6.º do RSLEAT,
no que concerne ao respeito pelo património com o valor ecológico e paisagístico,
pelo que, sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada sob a sua jurisdição
envolva o abate ou decote de árvores para cumprir os critérios definidos no artigo
28.º do mesmo regulamento, a proposta de intervenção deverá ser avaliada em
conjunto com a Estradas de Portugal, no sentido de avaliar o valor patrimonial dos
exemplares em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusive ser
considerado efectuar uma plantação de compensação.
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ANEXO I
Localização do projecto
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Parecer da Comissão de Avaliação
Pós-Avaliação N.º 421

ANEXO II
Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP

Sub-Parque Eólico de Sernancelhe e Linha Eléctrica a 60 kV de Interligação
do Sub-Parque Eólico de Sernancelhe à Subestação do Sub-Parque Eólico de Moimenta
RECAPE

Catarina Fialho
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

PNLN - Armando Almeida [almeidaar@icnb.pt]
segunda-feira, 12 de Dezembro de 2011 16:01
Catarina Fialho
PE Douro Sul - subPE Sernancelhe: parecer sobre RECAPE
of. 22438 sdocs 16.11.11 - parecer sobre RECAPE - subPE Sernancelhe.doc

Como combinado segue junto cópia do n. ofício. O original será enviado pelo correio.
Cumprimentos
Armando Almeida
ICNB/DGACN
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DATA S. COMUNICAÇÃO

|

|

Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Regional

DATA

|

Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9 / 9A - Zambujal
Ap.7585
2611-865 Amadora

|

S. REFERÊNCIA

N. REFERÊNCIA

REFERÊNCIA INTERNA

ASSUNTO

PROCESSO DE PÓS-AVALIAÇÃO N.º 421 - SUBPE DE SERNANCELHE E LINHA
ELÉCTRICA A 60 KV
PARECER SOBRE RECAPE
PROPONENTE: VENTINVESTE - PARQUE EÓLICO DO DOURO SUL, SA

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência da apreciação do RECAPE relativo ao
projecto mencionado acima e enviado com o V. ofício/circular n.º 584/2011, informa-se o seguinte:

1. o ICNB/DGACN não integrou a Comissão de Avaliação deste projecto, tendo sido solicitada a
sua participação no processo de AIA, e agora na fase de RECAPE, uma vez que o PE Douro Sul se
localiza em território de lobo; de referir ainda que o ICNB/DGACN também não participou na
apreciação do RECAPE da linha eléctrica a 400 kV;

2. a análise do RECAPE apresentado incide apenas sobre as questões colocadas pela execução do
projecto relativamente à presença de lobo na sua área de implantação, pelas seguintes razões:
- o ICNB/DGACN não integra a Comissão de Avaliação deste PE;
- a participação neste processo de AIA ocorreu a pedido da APA, uma vez que o PE Douro Sul, que
inclui o subPE de Sernancelhe, tem uma localização prevista que poderá gerar impactos negativos
em 3 alcateias distintas (Leomil, Lapa e Trancoso);
- desde que foi solicitada a sua participação neste procedimento de AIA, o ICNB/DGACN tem uma
posição desfavorável à construção do PE (ver ofício n.º 9485/DGACN/2009), que se mantém, por
considerar que a sua implantação poderá ter impactos negativos irreversíveis não só sobre as 3
alcateias referidas, mas também sobre o conjunto da população lupina a sul do Douro, podendo
mesmo levar ao seu desaparecimento;
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3. condicionante 3 da DIA com alteração à redacção feita em 30.07.10
a condicionante 3 da DIA, cuja redacção foi alterada pela SEA, estabelece que a construção de
novos acessos e dos aerogeradores dependentes desses acessos na área E do PE Douro Sul correspondente à área de implantação do subPE de Sernancelhe - só poderá realizar-se se se
verificar i) o sucesso reprodutor da alcateia de Leomil e ii) o fluxo genético entre as alcateias de
Ocidente (Montemuro, Freita, Arada e Leomil) e as alcateias de Oriente (Lapa, Nave, Trancoso);
sucede que:
- a área de implantação do subPE de Sernancelhe não inclui o território da alcateia de Leomil, de
acordo com os trabalhos de monitorização do lobo realizados a sul do Douro, pelo que a
condicionante 3 da DIA parece não ter aplicação no subPE de Sernancelhe;
- de facto, quer o relatório do PMLobo na área de implantação do subPE de Sernancelhe (Anexo
VII do RECAPE), quer a Análise de Impactos sobre o Lobo e Medidas de Minimização (Anexo XI
do RECAPE) dizem respeito apenas às alcateias da Lapa e de Trancoso;
- a área utilizada para reprodução pela alcateia de Leomil está actualmente sob influência do PE
Serra da Nave, o qual poderá ter impactos negativos no sucesso reprodutor da alcateia;
- até ao presente, não existe qualquer estudo que demonstre a ocorrência ou não de fluxo genético
entre as alcateias de Ocidente (Montemuro e Arada) e as de Oriente (Lapa e Trancoso);
- a ocorrência ou não de fluxo genético entre as alcateias é de difícil demonstração;
- a perturbação associada à construção do subPE de Sernancelhe é maior se a mesma se realizar em
períodos afastados temporalmente do que se ocorrer de uma vez só ao longo de um único período
de tempo;
- de acordo com o layout do subPE de Sernancelhe, apenas será construído um total de 0,910 km de
novos acessos,
pelo que se aceita que o promotor do subPE de Sernancelhe possa construir os novos acessos
previstos, bem como os aerogeradores deles dependentes;

4. condicionante 4 da DIA
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a condicionante 4 estabelece a possibilidade de relocalização de alguns geradores, decorrente do
cumprimento das condicionantes 1 a 3 da DIA, devendo ser apresentado com o RECAPE o novo
layout, bem como uma nova avaliação de impactos sobre o lobo;
as duas condições são cumpridas com o RECAPE: o promotor apresenta o novo layout e uma
nova avaliação dos impactos sobre o lobo (Anexo XI do RECAPE), documento no qual se afirma
que "... as alterações ao nível da sua dimensão e configuração (do subPE de Sernancelhe)
conduziram, sem dúvida alguma, a uma redução de impactos na generalidade e especificamente
sobre a população lupina existente na área de influência do projecto" (pág. 4 do Anexo XI);

5. condicionante 10 da DIA
esta condicionante estabelece, entre outras condições, a obrigatoriedade do promotor proceder i) à
redução dos eventuais novos acessos na área E (correspondente ao subPE de Sernancelhe) para
uma largura máxima de 2,5m, após a conclusão da obra, e ii) proceder à renaturalização da
restante faixa
não se concorda com a aplicação desta condicionante, uma vez que:
- as operações de manutenção das boas condições de funcionamento do subPE de Sernancelhe
poderão incluir, à semelhança de outros parques eólicos, a substituição de pás dos aerogeradores;
- para se realizarem tais operações, são necessários veículos de transporte cujas dimensões exigem,
para a sua circulação, acessos com largura superior a 2,5m;
- sempre que seja necessário efectuar tais operações, a largura dos novos acessos terá que ser
aumentada, o que provocará elevada perturbação na área de implantação do subPE de Sernancelhe
durante a sua fase de exploração;

6. condicionante 11 da DIA
esta condicionante estabelece que nos novos acessos deverá ser limitada a circulação de veículos
motorizados, após a conclusão da obra, através da colocação de dispositivos como cancelas
o promotor refere que no caso em apreço os acessos a construir, que perfazem um total de 0,910m,
são pequenas derivações dos acessos a beneficiar, derivações essas que terminam junto dos
respectivos aerogeradores e não permitem a continuidade para outros locais; assim, a colocação de
cancelas em troços com uma extensão tão reduzida irá condicionar a exploração do subPE e nada
acrecentar em termos ambientais;
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concorda-se com o exposto pelo promotor, pelo que se propõe que não seja aplicada a
condicionante 11 no subPE de Sernancelhe;

7. elemento 2 a apresentar com o RECAPE
de acordo com a DIA, do conjunto de elementos a apresentar com o RECAPE o elemento 2 diz
respeito à definição das zonas de exclusão associadas aos dois centros de actividade da alcateia de
Leomil
uma vez que a área de implantação do subPE de Sernancelhe não inclui nem o todo, nem a parte do
território da alcateia de Leomil, o elemento 2 a apresentar com o RECAPE não se aplica ao
projecto de execução do subPE de Sernancelhe;

8. elemento 3 a apresentar com o RECAPE
o elemento 3 diz respeito à definição de uma zona de exclusão relativamente ao centro de
actividade de Inverno da alcateia de Leomil
pelas razões apresentadas em 7., o elemento 3 a apresentar com o RECAPE não se aplica ao
subPE de Sernancelhe;

9. elemento 6 a apresentar com o RECAPE
este elemento estabelece que o promotor terá que apresentar com o RECAPE uma proposta de
medidas de compensação para aprovação do ICNB
- o promotor refere que foi contactada a ACHLI-Associação de Conservação do Habitat do Lobo
Ibérico, entidade responsável pela implementação de planos de monitorização e medidas de
compensação na área dos projectos eólicos das serras de Montemuro, Freita, Arada e Leomil, para
elaboração da referida proposta;
- entende o promotor, bem como a ACHLI, que as medidas de compensação a definir e a sua
concretização devem ser acompanhadas de início pelo ICNB e articuladas com as demais entidades
com jurisdição sobre o território das alcateias em questão, pelo que não é apresentada com o
RECAPE qualquer proposta de medidas de compensação;
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- em alternativa, o promotor propõe que se realizem reuniões de trabalho entre o ICNB, a ACHLI e
o promotor após a declaração da Conformidade Ambiental do RECAPE para definição e
concretização das medidas de compensação preconizadas na DIA;
- tal proposta consta da lista de medidas que o promotor se compromete a dar cumprimento (Anexo
II do RECAPE); também a ACHLI apresenta uma declaração com igual compromisso relativo à
implementação das medidas de compensação (Anexo VIII do RECAPE);
concorda-se com a proposta do promotor, pelo que se dispensa a apresentação do elemento 6
da DIA com o RECAPE;

10. elemento 7 a apresentar com o RECAPE
o elemento 7 estabelece que o promotor terá que apresentar com o RECAPE um Programa de
Monitorização das medidas de compensação associado ao Plano de Monitorização do Lobo
o programa de Monitorização é apresentado no Anexo VII do RECAPE.

Em resumo, da análise efectuada resulta que:
- condicionante 3 da DIA com alteração à redacção feita em 30.07.10: aceita-se que o promotor do
subPE de Sernancelhe possa construir os novos acessos previstos, bem como os aerogeradores deles
dependentes;
- condicionante 4 da DIA: é cumprida com o RECAPE;
- condicionante 10 da DIA: não se concorda com a aplicação desta condicionante;
- condicionante 11 da DIA: concorda-se com o exposto pelo promotor, pelo que se propõe que não
seja aplicada a condicionante 11 no subPE de Sernancelhe;
- elemento 2 a apresentar com o RECAPE: não se aplica ao projecto de execução do subPE de
Sernancelhe;
- elemento 3 a apresentar com o RECAPE: não se aplica ao subPE de Sernancelhe;
- elemento 6 a apresentar com o RECAPE: concorda-se com a proposta do promotor, pelo que se
dispensa a apresentação do elemento 6 da DIA com o RECAPE;
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- elemento 7 a apresentar com o RECAPE: o programa de Monitorização é apresentado no Anexo
VII do RECAPE.

Em face do exposto, considera-se que da análise do cumprimento das condicionantes estabelecidas
na DIA relativas ao lobo, bem como dos elementos a entregar com o RECAPE igualmente relativos
ao lobo, não resulta nenhum impedimento à declaração de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execução com a DIA, devendo ser tido em consideração o conteúdo do presente parecer no que diz
respeito às diversas condicionantes e elementos a entregar com o RECAPE analisados.

Com os melhores cumprimentos

O Director do DGAC N

Dr. Lagido Domingos

6
Rua 1º de Dezembro, 65
4740-226 Esposende
Telef. 253965830/1
Fax. 253965330
pnln@icnb.pt

Av. António Macedo
4704-538 Braga
Telef . 253203480
Fax. 253613169
pnpg@icnb.pt

Largo dos Freitas
5000-528 Vila Real
Telef. 259302830
Fax. 259302831
pnal@icnb.pt

Bairro Rubacar-Rua
Cónego Albano Falcão,
Lote 5, Apartado 90
5301-901 Bragança
Telef. 273300400
Fax. 273381179
pnm@icnb.pt

Rua de Sta Marinha, nº4
5200-241 Mogadouro
Telef. 279340030
Fax. 279341596
pndi@icnb.pt

