














 

Dados da consulta 

Nome resumido 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera – projeto híbrido do Parque 
Eólico da Raia 

Nome completo 
Central Solar Fotovoltaica de Benespera – projeto híbrido do Parque 
Eólico da Raia 

Descrição 

Este Projeto destina-se ao aproveitamento da energia solar para 
produção de energia elétrica. Para escoar a energia produzida na 
Central, será construída uma linha elétrica (30 kV) com apenas três 
apoios, e um comprimento de 536 m. A área prevista para instalação 
da Central encontra-se a norte do Subparque Eólico de Benespera, 
pertencente a um conjunto de Suparques Eólicos chamados de 
Parque Eólico da Raia, pelo que a Linha Elétrica a construir, irá ligar-
se à linha elétrica existente do referido Subparque Eólico de 
Benespera. É por esta razão que o projeto se chama um Projeto 
Híbrido do Parque Eólico da Raia.    

Período de consulta 2022-07-27 - 2022-09-07 

Data de ínicio da avaliação 2022-09-08  

Data de encerramento   

Estado Aberta 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Eólica do Campanário, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Rita Cardoso 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Estudo de Impacte Ambiental Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3472

 

Participações 



${id#1} ID 47837 Andreia Moreira em 2022-08-24 

Comentário: 

A produção de energia, com este tipo de captação, deverá ser encaminhado para as áreas 
grotestas que já foram alteradas, com a conivência do Governo e da Secretaria do 
Ambiente: as cidades! Toda e qualquer promoção de produção de energia, em locais que 
deveriam estar a ser aproveitados para a produção intensiva de florestas que produzem 
oxig´énio, que limpam co2 e carvão, que baixam as temperaturas e ainda promovem 
habitats sustentáveis para a fauna e flora, terá SEMPRE a minha discordância. Há 
demasiadas alternativas para se tornar o mundo numa aberração que, em nada resolve o 
problema energético porque cria outro ambiental. E problemas ambientais já temos que 
cheguem.. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 


