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1. INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projecto de Ampliação do Parque Eólico do Passarinho, nos termos do previsto no Decreto 
– Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado no Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de No-
vembro1), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental.  

O Proponente deste Projecto, que se encontra em fase de Projecto de Execução, é a empre-
sa Empreendimentos Eólicos Verde Horizonte, S.A., sendo a entidade competente para o licen-
ciamento do mesmo a Direcção Geral de Energia e Geologia.  

O Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se entre Fevereiro e Março de 2007, tendo sido 
desenvolvido pela Matos, Fonseca & Associados, Lda., e integrando uma equipa de técnicos es-
pecialistas na análise dos vários descritores estudados, técnicos esses que estão identificados no 
volume principal do EIA. O Estudo teve por suporte elementos bibliográficos, informações obtidas 
junto de diversas entidades, reconhecimentos e levantamentos de campo efectuados na área em 
estudo. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos reali-
zados. Para obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado 
o Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental. 

2. LOCALIZAÇÃO 
O Projecto em análise localiza-se no concelho de Sobral de Monte Agraço, na freguesia de 

Santo Quintino, e ficará integrado no já existente, Parque Eólico do Passarinho. O acesso faz-se a 
partir de um estradão pertencente ao Parque Eólico do Passarinho, que tem origem no caminho 
municipal n.º 1211 (vd. Figura 1). 

Os dois aerogeradores em questão localizar-se-ão nas cumeadas denominadas por Cabeço 
do Cuco e Moinho da Carrasqueira. Uma das máquinas (aerogerador P5) ficará situado a sudeste 
do marco geodésico de Pedrogal, estando localizada no limite com o concelho de Arruda dos Vi-
nhos (vd. Figura 2). O outro aerogerador (P6), ficará situado a nor-noroeste do mesmo marco. 

 
 
 
 
1   Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 
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4.1

Este Projecto não abrange áreas consideradas sensíveis (segundo a definição constante na 
alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio) (vd. Figura 1). 

3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
O Projecto em análise prevê a instalação de dois aerogeradores, no concelho de Sobral de 

Monte Agraço, ampliando o empreendimento eólico existente localmente (Parque Eólico do Passa-
rinho, já com quatro máquinas) o que permitirá a produção de energia eléctrica a partir de uma fonte 
renovável e não poluente - o vento, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do 
país e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

Este Projecto prevê um acrescento de potência instalada da ordem dos 4 MW com a qual se 
estima produzir cerca de 10,6 GWh/ano. Presentemente o Parque Eólico do Passarinho produz cer-
ca de 19,3 GWh/ano, valor que incluindo estes novos aerogeradores, passará a cerca 29,9 GWh em 
ano médio. 

Com a ampliação do Parque Eólico do Passarinho evitar-se-á um consumo anual de carvão 
de cerca de 1 233 toneladas ou de 988 000 m3 de gás natural, quantidade de combustível necessá-
ria para a produção da mesma energia (10,6 GWh) de forma “convencional”.  

O Projecto de Ampliação do Parque Eólico do Passarinho, contribuirá, em ano médio, para a 
não emissão de cerca de 2140 toneladas de CO2 para a atmosfera, comparando a produção de 
energia equivalente (10,6 GWh) por métodos “convencionais”, considerando o combustível mais 
“limpo” - gás natural ou de 3 855,3 toneladas de CO2 se considerado que o combustível utilizado é o 
carvão. 

A produção de energia eléctrica, a partir do potencial eólico aproveitado com a ampliação do 
Parque Éólico do Passarinho (6 aerogeradores) passará a evitar a emissão anual de cerca de 6 038 
toneladas de CO2 comparando, mais uma vez, a produção de energia equivalente (29,9 GWh) por 
métodos “convencionais”, considerando o combustível mais “limpo” - gás natural. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 
O Projecto em análise corresponde à ampliação do Parque Eólico do Passarinho, com dois 

novos aerogeradores. O Parque Eólico do Passarinho possui, actualmente, quatro aerogeradores 
em funcionamento e está inserido numa envolvente onde estão construídos outros três parques eó-
licos que perfazem um total de 19 aerogeradores. 

Embora não sendo objecto de estudo apresentam-se também, para efeitos de enquadramen-
to, e possível identificação de impactes cumulativos, os quatro aerogeradores pertencentes ao Par-
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4.2

que Eólico do Passarinho, os sete aerogeradores pertencentes ao Parque Eólico do Sobral, os três 
aerogeradores pertencentes ao Parque Eólico de Arruda I e os cinco aerogeradores pertencentes 
ao Parque Eólico de Arcela, todos licenciados e em exploração (Figura 3). 

O presente Projecto de Ampliação do Parque Eólico do Passarinho, ficará ligado à rede de 
distribuição eléctrica, através da linha já existente, de ligação do Parque Eólico do Passarinho, à 
Rede Nacional de Transporte. Esta linha liga o Parque Eólico do Passarinho à subestação de Ca-
beda. 

O acesso ao aerogerador P6, passará pelo marco geodésico da Pedrogal, no sector noroeste 
do Parque, sendo feito a partir do, já existente, estradão (cerca de 370 m) que parte do Caminho 
Municipal nº. 1211 e que dá acesso aos aerogeradores já existentes do Parque Eólico do Passari-
nho, bem como ao futuro aerogerador P5. Deste estradão, derivam os ramais para as plataformas 
das torres existentes P2 e P3 e haverá a necessidade de melhoramento do acesso ao aerogerador 
P6, em cerca de 630 m, sensivelmente a partir do aerogerador P1 do Parque Eólico do Passarinho. 

 IDENTIFICAÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJECTO E DAS SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCI-
ONAIS 

O Projecto será composto por dois aerogeradores de 2,0 MW e respectivos postos de tran-
formação integrados na base do aerogerador, pela rede interna de cabos (30 kV) e pelos acesso a 
construir. 

Genericamente, cada aerogerador terá como constituição base a torre, uma “nacelle” ou ca-
bina, o grupo gerador, sistemas mecânicos de accionamento primário, três pás do rotor, sistemas de 
controlo e segurança e as instalações eléctricas. As torres serão constituídas por uma estrutura tu-
bular cónica, ficando a “nacelle” na sua parte superior. O tipo de aerogeradores a utilizar é definido 
como sendo de eixo horizontal, com 3 pás. 

Os níveis de ruído dos aerogeradores serão de acordo com as normas europeias em vigor. O 
tipo de máquinas a utilizar dispõe de marcação CE. 

Os aerogeradores possuirão, opcionalmente, um sistema de balizagem aeronáutica diurna e 
nocturna, que permitirá a percepção aérea do Parque, no cumprimento da Circular de Informação 
Aeronáutica do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) 10/03 de 6 de Maio e de acordo com indi-
cações recolhidas junto da ANA (Aeroportos e Navegação Aérea). 
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4.3

4.4

 PROGRAMAÇÃO DO PROJECTO 
Prevê-se que as fases de obra civil, montagens e ligação dos aerogeradores decorra em 28 

semanas. Relativamente à fase de exploração, refere-se que terá uma duração prevista de 20 anos. 

 FASE DE CONSTRUÇÃO 
A área total a afectar pelo estaleiro não ultrapassará os 150 m2. Propõe-se a sua localização 

junto ao aerogerador P1 de modo a ficar situado em área já intervencionada, junto ao acesso bene-
ficiado, verificando-se a inexistência de condicionantes de índole ambiental no local. 

Serão melhorados os acessos (apenas para acesso ao aerogerador P6 – com cerca de 
630 m) e os acessos directos às duas novas torres (de comprimentos extremamente reduzidos, não 
ultrapassando os 50 metros). Junto às torres e lateralmente aos acessos serão construídas plata-
formas, com características semelhantes às dos acessos, para estacionamento dos camiões de 
transporte dos aerogeradores, bem como das gruas necessárias à sua montagem. Estima-se que a 
sua área seja de 906,5 m². Após a construção do Parque estas plataformas serão renaturalizadas. 
Simultaneamente, são realizadas as escavações das valas para enterramento dos cabos, bem 
como as fundações das torres. 

As zonas afectadas com a implantação de estruturas temporárias serão alvo de renaturaliza-
ção. Os trabalhos de construção civil relacionados com a montagem dos equipamentos serão exe-
cutados em harmonia com os pormenores definitivos fornecidos pelos respectivos fabricantes. 

A montagem do Parque consiste na estabilização de gruas na plataforma de trabalho, com 
dimensões aproximadas de 30 × 50 m, onde são recebidos os veículos de transporte, procedendo-
se depois à sua descarga e posterior montagem. A montagem do aerogerador tem início na monta-
gem das três secções da torre metálica, seguindo-se a montagem da “nacelle” e por último a mon-
tagem das pás e respectivo cubo.  

Após a montagem mecânica do aerogerador, dar-se-á início a toda a montagem dos apare-
lhos de comando, potência e protecção do mesmo. Segue-se, por último, o comissionamento, que 
consiste no finalizar de toda a montagem eléctrica e preparação dos aerogeradores para inicializa-
ção do primeiro paralelo a estabelecer com a rede eléctrica pública. Simultaneamente serão instala-
dos os cabos de potência e comando. Após estas intervenções será executada a recuperação pai-
sagística da área afectada. 

Relativamente às movimentações de terra e materiais sobrantes, a obra em questão implicará 
uma movimentação de terras da ordem dos 1 800 m3 para a implantação da plataforma e do aero-
gerador. Para as linhas eléctricas enterradas prevê-se um adicional de 650 m3. 
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4.5

4.6

 INVESTIMENTO GLOBAL 
O investimento previsto para a ampliação do Parque Eólico do Passarinho é da ordem de 2 

milhões de euros. 

 CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE EÓLICO 

No que respeita a meios humanos, durante a fase de exploração e manutenção do Parque 
Eólico, não será necessária a presença permanente de pessoas. Para além do apoio técnico e ad-
ministrativo a realizar pelo pessoal da empresa proprietária, apenas será necessário, na fase inicial, 
um técnico para vigilância do funcionamento do Parque e sua manutenção. Este acompanhamento 
é geralmente assegurado pela empresa que fornece e monta os aerogeradores. 

O aerogerador é um sistema autónomo de geração, com o grupo gerador funcionando à po-
tência correspondente à velocidade do vento e comandado por autómatos programáveis. 

As informações sobre o estado dos equipamentos da torre são transmitidas por um interface, 
pela respectiva rede de comunicação de dados, para o computador central no edifício de comando 
que, assim, recolhe periodicamente informações do aerogerador. 

O funcionamento do gerador será normalmente em modo automático. Quando a velocidade 
do vento atinge os cerca de 2,5 m/s o aerogerador inicia, atingindo um máximo de produção cerca 
dos 12 m/s. O aerogerador será dotado de um sistema de orientação automática que permite alinhar 
o eixo do sistema com a direcção do vento, maximizando a potência possível. 

Uma vez que os aerogeradores constituem estruturas elevadas e isoladas, instalados em zo-
nas de cumeada, estes estão particularmente expostos à acção de descargas atmosféricas. Como 
tal, cada aerogerador dispõe de um sistema de protecção que compreende hastes de descarga sob 
a cabine e eléctrodos nas pás da turbina.  

5. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE IN-
TERVENÇÃO DO PROJECTO 

Relativamente à Geologia/Geomorfologia/Hidrogeologia a área de estudo, encontra-se in-
serida numa zona de grau IX da escala de Mercalli e na Zona A correspondente à zona de maior 
sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado. Esta região caracteri-
za-se pela presença afloramentos de rochas greso-margosas e de calcários, a Sudoeste de Sobral 
de Monte Agraço. As altitudes das zonas envolventes variam entre os 250 e os 350 metros, onde as 
referidas formações geológicas se encontram muito dissecadas pela rede hidrográfica. Ambos os 
cabeços onde se instalarão os aerogeradores drenam para a bacia hidrográfica do rio Sizandro. A 
área de estudo não se insere em nenhum sistema hidrogeológico classificado, sendo a recarga des-
te sistema feita directamente, através da infiltração da água da precipitação ao longo das fracturas 
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do maciço rochoso. Nesta zona não foram identificados pontos de água subterrânea susceptíveis de 
serem afectados pela construção e exploração do Parque Eólico. 

Do ponto de vista do Clima a área de intervenção caracteriza-se por ser temperado, húmido 
e moderadamente chuvoso. 

Para o descritor dos Recursos Hídricos Superficiais, pode realçar-se que a área de estudo 
se localiza, na bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste, sub-bacia hidrográfica do rio Sizandro, para 
o qual drenam, em última instância, as linhas de água existentes no local de intervenção.  

Em termos de qualidade da água, não existem dados que permitam a caracterização das li-
nhas de água no local de intervenção, que se constituem como linhas de água com escoamento 
efémero. O rio Sizandro classifica-se, de acordo com o Plano de bacia hidrográfica das ribeiras do 
Oeste, como extremamente poluído.  

Os Solos nas áreas de intervenção são calcários.  

Do ponto de vista do Uso do solo verifica-se que a área de estudo é marcada pelo uso agrí-
cola, ocupando este mais de 90% do total. Apesar de não assumir relevância em termos quantitati-
vos, a presença de diversos aerogeradores em exploração é, igualmente, de salientar, do ponto de 
vista das utilizações locais. O aerogerador P5 ficará localizado em zona de mato e o aerogerador P6 
em zona agrícola (vinha). 

Em termos do Ordenamento do Território, nas zonas de intervenção discriminam-se duas 
classificações, concretizadas no Plano Director Municipal de Sobral de Monte Agraço: Espaço Agrí-
cola, em áreas classificadas como Agro-Pastoril e, Espaço Florestal, em áreas classificadas como 
Área de Mata e Mato de Protecção. O local previsto para a implantação do aerogerador P5 encon-
tra-se inserido em área de Reserva Ecológica Nacional classificada como área em risco de erosão.  

Nas zonas de implantação dos aerogeradores não existem áreas pertencentes à Reserva 
Agrícola Nacional. A servidão dos marcos geodésicos é respeitada nos dois locais, bem como as 
servidões rodoviária, do domínio hídrico, aeronáutica e radioeléctrica/telecomunicações. 

Relativamente à Ecologia, as áreas de intervenção directa, para implantação do Projecto, pe-
las suas características, não apresentam qualquer importância do ponto de vista florístico ou de ha-
bitats. No que respeita à fauna, as comunidades ocorrentes também não são particularmente diver-
sas ou ricas em elementos com interesse ecológico particular. 

No que respeita à Qualidade do Ar não existem estações de monitorização da qualidade do 
ar que permitam uma caracterização da mesma na área de influência do Projecto. As características 
predominantemente rurais da região enquadrante ao Projecto e a inexistência de fontes de poluição 
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relevantes, em conjugação com os factores climáticos (regime de ventos) e de relevo, leva a conclu-
ir que a qualidade do ar na região é bastante boa, o que seria de esperar numa zona rural com bai-
xa densidade populacional e baixos volumes de tráfego. 

Do ponto de vista do Ambiente Sonoro, os resultados das medições efectuadas apontam 
para níveis sonoros mais baixos do que os limites definidos na legislação de ruído, para a tipologia 
de espaço em análise.  

Relativamente ao Património considera-se que a análise incide sobre um território com al-
guma sensibilidade patrimonial, apesar dos testemunhos de ocupação antrópica que se registam 
nesta região serem escassos. Não foi registada a presença de vestígios arqueológicos ou estruturas 
com interesse arquitectónico ou etnográfico. 

No que respeita à Sócio-Economia, a área em estudo abrange exclusivamente território da 
freguesia de Santo Quintino, do concelho de Sobral de Monte Agraço. Esta freguesia é a mais nu-
merosa de Sobral, correspondendo a 38,4% da população do concelho. A estrutura etária revela 
que a população da freguesia da área de estudo teve uma dinâmica demográfica muito positiva na 
última década, com variações positivas significativas em todos os escalões etários. Nesta freguesia, 
em 2001, 95,5% da população encontrava-se empregada. O Sector Terciário apresenta-se como o 
grande empregador da área de estudo, com percentagens na ordem dos 60%. 

Toda a área do Parque Eólico constitui uma área de Paisagem de mediana qualidade visual, 
devido à monotonia imposta pela cobertura vegetal dominada pela agricultura, ainda que entrecor-
tada por áreas naturalizadas, com interesse paisagístico. No seu conjunto, trata-se de uma paisa-
gem com expressão a nível das visibilidades, podendo mesmo considerá-la de panorâmica, apre-
sentando um variado sistema de vistas e alguns pontos de vista dominantes. A existência de médias 
a elevadas frequências de observadores e a proximidade dos observadores, tornam a área de inter-
venção medianamente afectada em termos de impacte visual. É de realçar, de forma muito clara, a 
presença de 19 aerogeradores em exploração na envolvente próxima. 

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJECTO E 
PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Os impactes ambientais relativos à Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia consideram-
se, na sua generalidade, negativos e pouco significativos. Prevêem-se, no entanto, alterações sen-
síveis ao nível da morfologia do terreno, num curto troço, para a construção do acesso ao aerogera-
dor P6. Nesta situação prevê-se um impacte negativo significativo mas de âmbito local. 

Para o Clima, não são identificados quaisquer impactes negativos que justifiquem referência. 
Não se prevê que o clima local possa ser afectado pela construção e exploração do Parque Eólico. 
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Para o descritor dos Recursos Hídricos Superficiais, os impactes resultantes da fase de 
construção são negativos, mas pouco significativos. Associam-se às interferências com linhas de 
água pela construção dos novos aerogeradores e pela reabilitação do caminho.  

Na fase de exploração não se identificam impactes negativos dignos de relevo. 

Os impactes associados ao deficiente manuseamento de resíduos sólidos e líquidos produzi-
dos no estaleiro e a situações de eventuais derrames acidentais, embora negativos, são considera-
dos pouco significativos e minimizáveis pela adopção das medidas de minimização e pela imple-
mentação de um Plano de Gestão Ambiental em obra. 

Os impactes resultantes das actividades que provocam alterações no Uso do solo (nomea-
damente para a implantação dos dois aerogeradores em questão), no seu conjunto serão, apesar 
de negativos, pouco significativos.  

Relativamente aos Solos, os trabalhos de decapagem e as movimentações de terras poten-
ciarão impactes negativos associados a processos de erosão e de arrastamento de solos, que se 
consideram pouco significativos, porque no local de instalação dos aerogeradores os solos são pou-
co representativos, de espessura muito reduzida e com reduzida aptidão agrícola. Estes impactes 
serão minimizados com a protecção dos solos, reutilização, e renaturalização dos solos decapados. 

No que respeita ao descritor Ordenamento do Território a implantação das torres dos aero-
geradores irá provocar ocupação de um espaço que não contempla, especificamente, a construção 
de parques eólicos não sendo, no entanto, especificamente interdita a sua implementação. Na fase 
de exploração, essa ocupação manter-se-á, até que exista a alteração da classificação do espaço 
em questão. Esta ocupação configura um impacte negativo. Haverá, igualmente, ocupação de REN 
pelo aerogerador P6, ocupação esta permitida, tendo para tal o Projecto que obter a emissão de 
uma Declaração de Impacte Ambiental favorável ou condicionalmente favorável. 

Existirão impactes directos e indirectos ao nível da Ecologia do local. No entanto, a inexis-
tência de quaisquer elementos com importância relevante, seja ao nível da flora, seja ao nível da 
fauna, permite que não se esperem impactes negativos significativos no âmbito deste descritor. 

Os impactes na identificados na Qualidade do Ar são considerados pouco significativos es-
tando associados principalmente às emissões de partículas de solo para a atmosfera, resultantes, 
quer da movimentação de terras, quer da circulação de maquinaria e veículos pesados nas fases de 
construção e desactivação. Com maior significância, consideram-se os impactes positivos indirectos 
resultantes do benefício do aproveitamento do potencial eólico, em detrimento da produção de 
energia a partir da queima de combustíveis fósseis. 
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Na fase de construção recomenda-se que se adoptem medidas que visem minimizar a emis-
são e a dispersão de poluentes atmosféricos no estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, tendo em 
atenção as consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral, como 
sejam proibir queimas a céu aberto, acondicionar, cobrir e humidificar, nomeadamente em dias se-
cos e ventosos, os materiais de construção e os materiais residuais da obra, especialmente se fo-
rem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu espalhamento na via pú-
blica aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o depósito definitivo e proceder, à 
saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública, à lavagem dos rodados de todos os 
veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra, especialmente em dias chuvosos e propícios à 
acumulação de lama nos rodados. 

Da avaliação dos impactes causados pelo Ruído resulta que, na fase de construção ocorre-
rão impactes acústicos negativos, embora temporários, localizados e reversíveis, cessando após a 
conclusão da obra, e de magnitude moderada, pela relativa proximidade a alguns receptores sensí-
veis, mas pouco significativos, face ao diminuto número de receptores e ao facto de as actividades 
que causam mais ruído se desenrolarem apenas durante 5 meses. Na fase de exploração não se 
prevêem impactes negativos significativos decorrentes do funcionamento dos dois novos aerogera-
dores, nomeadamente junto às habitações referenciadas nas proximidades dos locais de implanta-
ção dos futuros aerogeradores. No entanto, a cerca de 300 m do aerogerador P6 identifica-se uma 
edificação em construção, abandonada (há alguns anos já, de acordo com informações obtidas lo-
calmente). Neste local prevê-se a existência de impactes, dado que não é cumprido o ponto 1, alí-
nea b) do artigo 13º do Decreto-Lei 9/2007. No entanto, reforça-se, esta construção está inacabada 
e parada, pelo que não antevê, na prática, a ocorrência de afectações efectivas ao nível do ambien-
te sonoro. 

Não são expectáveis impactes no Património, quer na fase de construção, quer na fase de 
exploração, devido ao remoto potencial arqueológico e à inexistência de património edificado. 

No respeitante à Sócio-Economia, os impactes do Projecto são muito positivos. Os eventu-
ais incómodos da população poderão ser atenuados com a adopção de várias medidas de minimi-
zação nas várias fases do Projecto, nomeadamente algumas das já referenciadas para outros des-
critores, neste Resumo Não Técnico. 

O investimento a realizar terá reflexos positivos na economia local, beneficiando as activida-
des económicas locais e regionais, em resultado da dinamização sobre o mercado dos materiais de 
construção. 

Em termos de tráfego rodoviário, considera-se que os impactes gerados com este Projecto 
serão negativos mas pouco significativos, associando-se principalmente, na fase de construção, ao 
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aumento de circulação nos caminhos envolvidos, à eventual deterioração destes, bem como ao ruí-
do gerado pelo funcionamento dos veículos. 

Para a Paisagem, pode dizer-se que a execução no território de um parque eólico, como é o 
caso do Projecto, objecto do presente estudo, não dá origem a impactes paisagísticos de elevado 
significado e magnitude, uma vez que apresenta apenas perturbações ao nível visual. Realça-se 
que a integração de dois novos aerogeradores, numa região já fortemente marcada por esta tipolo-
gia de projecto (existem localmente dezanove aerogeradores em exploração), não justifica a identifi-
cação de impactes negativos significativos ao nível da paisagem. 

7. ANÁLISE SOBRE OS IMPACTES CUMULATIVOS DO PROJECTO 

Uma das análises que se concretizou ao nível do Estudo de Impacte Ambiental foi a potencial 
ocorrência de impactes cumulativos resultantes da implementação do Projecto numa área onde 
existem já, em exploração, dezanove máquinas. 

Dessa análise resultou que haverá de facto um impacte ao nível da paisagem, mas que se 
considera de magnitudes e significados reduzidos. Não se considera que as duas novas máquinas 
venham alterar, de forma significativa, a realidade paisagística local, já fortemente marcada pela 
presença dos projectos eólicos. 

Prevêem-se impactes cumulativos positivos significativos sobre a sócio-economia regional e 
mesmo nacional com um contributo muito sensível para o cumprimento dos compromissos assumi-
dos por Portugal ao nível das políticas ambientais. É expectável, que este Projecto contribua (cumu-
lativamente com os restantes já existentes localmente) para inverter o actual panorama de larga 
dependência do exterior na perspectiva de um possível cenário de auto-suficiência. Por outro lado, 
este Projecto contribuirá, também, para tornar a região numa região exportadora líquida de electrici-
dade. Este é, também, um muito significativo impacte cumulativo. 

A ampliação do Parque Eólico do Passarinho vai aumentar a produção de energia eléctrica a 
partir do potencial eólico em cerca de 10,6 GWh em ano médio. A instalação de mais 4 MW, ficando 
o Parque Eólico do Passarinho com seis aerogeradores, evita, assim, a emissão anual de cerca de 
6058 toneladas de CO2 comparando a produção de energia equivalente por métodos “convencio-
nais”, considerando o combustível mais “limpo” - gás natural. Se a este valor se acrescentarem os 
contributos dos restantes aerogeradores existentes localmente, poder-se-á verificar um importante 
impacte cumulativo ao nível deste descritor. 
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8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, todos os projectos alvo de um pro-
cedimento de Avaliação de Impacte Ambiental devem ser acompanhados, durante a fase de cons-
trução e exploração, de um programa de monitorização. 

Assim, as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resul-
tados práticos obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessá-
rias e outras melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

O Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de 
Impacte Ambiental determinou essa necessidade, nomeadamente o ruído. 

O Programa de Monitorização do Ruído, tem por objectivo determinar se as fases de constru-
ção e exploração do presente Projecto, são indutoras de alterações significativas ao ambiente sono-
ro que se regista actualmente na área de estudo, de modo a poder avaliar-se a eventual necessida-
de de preconizar medidas de redução de ruído. Este Plano de Monitorização foi elaborado tendo em 
conta os novos períodos de medições de ruído previstos no novo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro e segundo as directrizes constantes no Anexo II, ponto n.º 3, VI, alínea b) da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, 
sendo posteriormente apresentados em relatórios de monitorização (os da fase de construção), a 
integrar nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental. 

Este Acompanhamento Ambiental é definido pelo Proponente através de um Plano de Gestão 
Ambiental e de Acompanhamento Ambiental, de modo a garantir o cumprimento e a implementação 
de todas as acções e medidas ambientais que os empreiteiros terão que cumprir ao longo da exe-
cução da obra. 

 

 


