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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento é referente ao Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Parque Eólico do Corrediço, desenvolvido em fase de Estudo Prévio. 

É um documento onde se apresenta de forma resumida e em linguagem simples a informação 

apresentada no EIA. Visa dar a conhecer ao público interessado os aspetos mais relevantes do projeto e 

os efeitos decorrentes da sua implementação, ou seja, as possíveis consequências para o ambiente a 

partir da implementação do projeto. 

Este documento é acessível à generalidade dos potenciais interessados, para que possam participar na 

designada “Consulta Pública” que faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto. 

No portal PARTICIPA.PT são disponibilizados os processos em consulta pública, permitindo alcançar um 

maior envolvimento dos cidadãos nos processos de participação pública e, por conseguinte, na tomada 

de decisão. 

O proponente do Parque Eólico do Corrediço é a Infinita Energia – Energias Renováveis, S.A., e a entidade 

licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O presente estudo foi elaborado pela GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente, S.A., 

constituída por uma equipa multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao 

desenvolvimento dos diversos fatores ambientais. 

O Parque Eólico do Corrediço é constituído por 6 aerogeradores mais um suplente, perfazendo um total 

de 33MW, inserido em área não sensível. Associado ao Parque Eólico será construída uma linha elétrica a 

60kV, com cerca de 27km de extensão, que irá ligar à Subestação do Parque Eólico (a construir) até a 

subestação de Andrinos (já existente). 

O Parque Eólico localiza-se no concelho de Pombal, e a linha elétrica localiza-se no concelho de Pombal e 

maioritariamente no concelho de Leiria. 

De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, o presente projeto não tem enquadramento direto no RJAIA, uma vez que de acordo com o 

referido RJAIA: 

 

 

http://participa.pt/
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O Parque Eólico não se enquadra nos dispostos acima, pois o projeto tem menos de 20 torres e não há 

outros parques eólicos num raio de 2 km. Na Figura 1-1 apresenta-se a localização dos parques eólicos 

existentes num raio de 9km do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Figura 1-1 – Parques Eólicos existentes num raio de 9km do Parque Eólico do Corrediço. 

Já a linha elétrica, apesar de ter uma tensão inferior ao valor estabelecido pelo referido acima, possui 

comprimento superior, pelo que o promotor submeteu um Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico 

de Avaliação de Impacte Ambiental (PERJAIA), com o objetivo de determinar se o mesmo era suscetível 

de provocar impactes significativos no ambiente, à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea 

Anexo II 

❖ - “Indústria da energia” 

(…) 

b) “Instalações industriais destinadas ao transporte de (…) energia elétrica por cabos aéreos” 

    Caso geral: tensão igual ou superior a 110 kV e uma extensão igual ou superior a 10 km 

   (…) 

i) “ Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade” 
Caso Geral – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥20 torres ou localizados a uma 
distância inferior a 2km de outros parques similares 

Sicó 

Videira 

Alvaiázere 
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iii) do referido diploma. 

Da análise efetuada, a APA emitiu um parecer no dia 07 de fevereiro de 2022, e considerou o projeto 

suscetível de causar impactes negativos, devendo o mesmo passar pelo procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, justificando portanto, a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O Parque Eólico do Corrediço e respetiva linha elétrica localizam-se na região Centro, nos Concelhos de 

Pombal e Leiria. No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, 

nomeadamente, NUT1, concelhos e freguesias abrangidas. 

Quadro 2-1 – Enquadramento administrativo do projeto do Parque Eólico do Corrediço. 

NUTS II NUTS III DISTRITO CONCELHO FREGUESIA COMPONENTE DO PROJETO 

Região 
Centro 

Oeste Leiria 

Pombal 

União de freguesias de Santiago, 
São Simão do Litém e Albergaria 
dos Doze  

CO01, CO02, CO03 
Linha Elétrica 

Vila Cã 
CO04, CO05, CO06, CO07-SUP01*, 

Subestação do parque eólico 

Vermoil Linha Elétrica  

Leiria 

União das freguesias de 
Colmeias e Memória 

Linha Elétrica  

União das freguesias de Santa 
Eufémia e Boa Vista 

Linha Elétrica  

União das freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes 

Linha Elétrica  

* Aerogerador Suplente  

Na figura seguinte apresenta-se a localização do projeto e respetivos limites administrativos.

 

1 NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais 
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Figura 2-1 – Localização do Projeto nos limites administrativos. 

Os mapas em anexo apresentam a localização do projeto em termos administrativos e a localização das 

componentes que fazem parte do projeto. Em termos de acessibilidades, a entrada do Parque Eólico será 

feita pelo CM1060, na interseção entre a Rua Senhor do Bonfim e Rua da Mãe de Água. 

O Parque Eólico do Corrediço destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia 

elétrica. Estima-se uma vida útil de 25 anos e uma produção média anual de energia elétrica de 

98.000MWh/ano. A linha elétrica associada terá uma extensão de cerca de 27 km e fará a interligação 

entre a subestação do Parque Eólico do Corrediço até a subestação de Andrinos, já existente. A Figura 2-2 

apresenta a configuração do Parque Eólico do Corrediço e Linha Elétrica associada. 
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Figura 2-2 – Projeto do Parque Eólico do Corrediço e Linha Elétrica associada. 

 

O Parque Eólico é composto por 6 aerogeradores mais 1 suplente, que somente será considerado em 

substituição a alguma outra posição, caso se justifique ambientalmente. 

Os aerogeradores são compostos por diversas 

componentes, de entre os quais se destacam a torre, o 

rotor, o gerador e as pás. Neste caso, a torre terá 150 

metros de altura e as pás cerca de 77 metros de 

comprimento. Prevê-se que sejam instalados 

aerogeradores da marca GENERAL ELECTRIC (GE), modelo 

GE158, de 5,5 MW de potência unitária. 

A Figura 2-3 apresenta a localização dos aerogeradores do Parque Eólico do Corrediço. 
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Figura 2-3 – Localização dos aerogeradores do Parque Eólico de Corrediço. 

 

A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento de 3 m/s e está desenhada para operar 

em velocidades de vento máximas de 25m/s. 

A rede de cabos é constituída por cabos que interligam os aerogeradores do Parque Eólico e que ligam à 

subestação do parque eólico em média tensão (30kV). 

A subestação do parque eólico a ser construída destina-se a escoar, para a rede de 60kV, a energia 

produzida pelo Parque Eólico do Corrediço. Esta subestação será interligada com o andar de 60kV da 

Subestação de Andrinos, através de uma linha aérea com uma extensão de cerca de 27 km. 

A Linha elétrica a 60kV fará a evacuação da energia produzida no Parque Eólico do Corrediço até a 

subestação de Andrinos (já existente e de propriedade da E-REDES). A localização dos apoios será definida 

em fase de posterior (projeto de execução). 

Os acessos previstos destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para exploração e 

manutenção. Tanto quanto possível serão utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à 

CO03 

CO01 CO02 

CO04 CO05 
CO06 

CO07 
(SUP01) 
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beneficiação destes para permitir a passagem do sistema de transporte dos componentes. Prevê-se um 

total de 5.341 metros de acessos, dos quais 1.453,80 metros serão em caminhos existentes a beneficiar; 

e 3.888,10 metros serão em caminhos novos a construir, com as características idênticas às vias dos 

melhoramentos dos caminhos existentes. 

Na Figura 2-4 apresentam-se os caminhos existentes a beneficiar e os novos acessos que serão utilizados 

durante a fase de construção do parque eólico. 

 

Figura 2-4 – Acessos a utilizar no Parque Eólico do Corrediço. 

 

Relativamente às movimentações de terras necessárias (aterros e escavações) para a execução das 

fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos existentes a 

beneficiar e novos, e subestação, implicam a escavação de um volume de terras. 

O montante excedente, na medida do possível, será reutilizado na própria obra e as terras sobrantes, 

serão reencaminhadas para local autorizado, caso não possam ser aplicadas nesta ou em outras obras. 

Importa referir que se teve em consideração a minimização do movimento de terras, sempre numa ótica 

da sua otimização, por forma a equilibrar os aterros e as escavações, mas também minimizar quer a 

existência de terras para depósito, quer de terras de empréstimo. 

Prevê-se que a fase de construção do Parque Eólico do Corrediço tenha uma duração de 

aproximadamente 12 meses considerando 3 fases, nomeadamente:  
AG1 

AG2 

AG3 

AG4

AG5 

AG6 
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- Fase I: Obra Civil; 

- Fase II: Montagem do Parque Eólico; 

- Fase III: Comissionamento, período no qual fazem-se os testes necessários à subestação e 

aerogeradores de forma a garantir o seu funcionamento correto. 

No quadro seguinte apresenta-se o cronograma dos trabalhos previstos para a fase de construção. 

Quadro 2-2 – Cronograma previsto para a construção do PE Corrediço. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

A caracterização do ambiente onde se pretende implementar o projeto é fundamental para perceber as 

características da área de estudo. Neste sentido, foram estudados vários fatores ambientais, 

nomeadamente, clima, qualidade do ar, alterações climáticas, geologia e geomorfologia, recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, tipo de solos e a sua capacidade de uso, ordenamento do território, ambiente 

sonoro, paisagem, património e socioeconomia. 

A nível do Clima, a área de estudo caracteriza-se por um clima temperado com verão seco e suave, com 

temperatura média anual na ordem dos 15ºC, com precipitação ocorrendo maioritariamente entre 

outubro e fevereiro, sendo a média anual na ordem de 800mm, a humidade relativa do ar em média ronda 

os 80%, e a velocidade do vento em média é de 10,6km/h, com direção predominante NNW como mostra 

a Rosa dos Ventos. Os dados de vento foram muito importantes na definição do projeto do Parque Eólico 

do Corrediço. 

 

Figura 3-1 – Rosa dos Ventos para a zona do Parque Eólico do Corrediço. 

 

Relativamente às alterações climáticas, o Projeto do Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente 

cerca de 98.000 MWh/ano, será mais uma fonte de energia renovável a contribuir com o atingimento das 

metas a nível nacional. É de referir que o projeto evitará a emissão de cerca 36.000 toneladas de CO2 

comparativamente à produção a partir de gás natural. 

A nível nacional, o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC 2030) é o principal instrumento de 

política energética e climática para o período 2021-2030. As medidas têm um papel fundamental para 

assegurar a concretização dos seguintes objetivos para 2030: 

A Rosa dos Ventos é um instrumento antigo utilizado para 

auxiliar na localização; é uma imagem que representa os 

pontos cardeais e seus intermediários. 
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No que respeita à Qualidade do Ar, a área de estudo apresenta características predominantemente 

naturais, devido à ausência de instalações industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso, pelo 

que a qualidade do ar é boa no local de implantação do projeto. Importa referir que o projeto do Parque 

Eólico e da linha elétrica associada, não emitem poluentes atmosféricos, sendo considerado uma energia 

limpa. 

Relativamente à Geologia e Geomorfologia, a área do Parque Eólico do Corrediço situa-se numa cumeada 

que varia entre as cotas 278 e 305m, ocupada predominantemente por pinhal e eucalipto, sem qualquer 

tipo de afloramento rochoso. O corredor da linha elétrica atravessa áreas florestais, agrícolas e áreas 

urbanas (na aproximação à subestação de Andrinos). Geologicamente, o Parque Eólico de Corrediço situa-

se sobre formações calcárias do Cretácio e o corredor da linha elétrica, maioritariamente, sobre 

formações areníticas do plistocénicas, cretácicas e jurássicas. 

No que respeita aos Recursos Minerais, verificou-se que algumas pedreiras são atravessadas pelo 

corredor da linha elétrica (parte da Pedreira de Cimo do Outeiro, a Pedreira Crasto nº 4, uma pequena 

secção da Pedreira de Pinheirinhos/Camarinhal e também uma pequena secção da pedreira de Brejo 

Largo nº12), uma área de reserva denominada “Barracão-Pombal-Redinha, uma área cativa de exploração 

de argila, duas áreas de concessões mineiras concedidas de caulino, e dois pedidos de concessão mineira 

caulino (MNPC21406 “Crasto Sul”). Na área do Parque Eólico, verificou-se apenas a interceptação de um 

pedido de concessão mineira caulino (MNPCDI420 “Santiais 1”). Relativamente ao património geológico, 

na área onde se prevê a instalação do Parque Eólico e corredor da linha elétrica, não existe registo de 

locais de interesse geológico ou geomorfológico, assim como não foram identificados geosítios. 

Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor dos transportes face 
a 2005;

Aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia;

Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo a aumentar a 
capacidade de sequestro do carbono.
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No que diz respeito aos Recursos hídricos superficiais, a área 

de estudo encontra-se inserida na Região Hidrográfica 4 

(RH4), na sub-bacia do Mondego e sub-bacia do Lis,e é 

intersetada por algumas linhas de água inseridas nas sub-

bacias hidrográficas do rio Lis e do rio Arunca. De referir que 

não foram identificadas albufeiras e captações de águas 

superficiais na área de estudo. Relativamente à qualidade da 

água superficial, de acordo com os dados disponíveis de 

monitorização, o estado químico na área é bom. 

 

Sub-bacias hidrográficas na área do projeto 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo localiza-se nos sistemas aquíferos de 

Pousos – Caranguejeira, Ourém e Louriçal e foram identificadas algumas captações públicas e privadas de 

água subterrâneas. Relativamente à qualidade, de modo geral, as águas do Sistema Aquífero de Ourém e 

Pousos-Caranguejeira são de boa qualidade para consumo humano. No que refere às massas de água de 

água subterrâneas a qualidade é classificada como Bom, de acordo com os dados disponíveis SNIRH. 

Relativamente ao tipo de solos, na área de estudo dominam os cambissolos (solos recentes e em fase 

inicial de formação) e podzóis (solos ácidos, de textura grosseira e pouco férteis). Os cambissolos são os 

mais comuns em Portugal. No que respeita à Capacidade de Uso do Solo, na área onde se pretende instalar 

os aerogeradores dominam solos da classe não agrícola (florestal), enquanto no corredor da linha elétrica 

apesar de também dominarem os solos da classe não agrícola, ocorrem alternadamente solos da classe 

agrícola e áreas com misto dessas duas classes. 

Ao nível da ecologia, a unidade de vegetação mais abundante na área do Parque Eólico do Corrediço e no 

corredor da linha elétrica é o eucaliptal, correspondendo a cerca de 88% e 48%, respectivamente. 

 

A área de estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC). O elenco florístico para a área de estudo engloba 648 espécies de flora, 447 espécies 

Eucaliptal na área do 
Parque Eólico 



INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A  
Parque Eólico do Corrediço 

  ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Volume 4 – Resumo Não Técnico 

  

 

 
AM22015 
Versão 01 
set-22 

para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 531 espécies para o corredor da linha elétrica. 

Destas, destacam-se 64 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 

Extinção), estando elencadas 46 espécies para a área de estudo do Parque Eólico do Corrediço e 53 

espécies no corredor da linha. Destas, sete espécies foram confirmadas aquando do trabalho de campo. 

No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 157 espécies, destacando-se a comunidade de aves como 

a mais numerosa e a de mamíferos como aquela com maior número de espécies de interesse ecológico. 

O elenco avifaunístico engloba 87 espécies, das quais cinco são espécies ameaçadas. Importa referir a 

presença nas proximidades da área de estudo do Maciço Calcário Sicó-Alvaiázere, áreas que alberga vários 

abrigos de morcegos, inclusive um abrigo de importância nacional. 

Relativamente ao Património Cultural, a pesquisa bibliográfica e as prospeções arqueológicas 

sistemáticas tiveram como resultado o registo de 16 ocorrências patrimoniais na área de incidência do 

projeto, sendo 13 no corredor da linha elétrica e 3 no núcleo dos aerogeradores. Contudo, eeste conjunto 

não há ocorrências com classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel 

de Interesse Concelhio, ou em Vias de Classificação). De referir que apesar do potencial valor patrimonial 

dos locais identificados, os impactes conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de 

exploração serão nulos. 

A Paisagem da área de estudo é caracterizada por dois tipos distintos: a primeira com relevo mais 

movimentado, com algumas serras, e a segunda com relevo mais suave, dominada por florestas de 

pinheiro e eucalipto intercalados por alguns campos abertos. Na primeira, o padrão do povoamento está 

diretamente relacionado com a fertilidade das áreas agrícolas e acompanha bastante as linhas de 

comunicação. Na segunda, o povoamento é concentrado, e muito determinado pela disponibilidade de 

água. 

As áreas de Elevada qualidade visual correspondem as zonas de vale, as de Média correspondem a áreas 

de matriz florestal e zonas de encosta com povoamentos de pinheiro-bravo e as de Baixa qualidade estão 

associadas principalmente a zonas de floresta de produção (eucalipto) e as povoações e as vias de 

comunicação. No geral, é uma paisagem de elevado nível antrópico, mas com algum equilíbrio biológico 

pelas formações aí existentes, mas pouco diversificada. 

Relativamente ao ruído, o ambiente sonoro tem a verificar os seguintes valores limite de exposição 

aplicáveis a zona mista: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido no artigo 11º do 

Regulamento Geral do Ruído. Foram realizadas medições em 6 pontos na área do Parque Eólico, e os 

resultados obtidos cumprem os valores limite de exposição aplicáveis à zona. De referir que o ambiente 
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sonoro dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica dos aerogeradores é 

pouco perturbado, típico de meio rural pouco humanizado. As principais fontes o ruído são o tráfego 

rodoviário local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da natureza 

(fonação animal e aerodinâmica vegetal, incluindo em árvores de grande porte). 

Quanto ao ordenamento do território, destacam-se os Planos Diretores Municipais de ambos os 

concelhos intersectados, Pombal e Leiria. Relativamente à área do Parque Eólico, as infraestruturas 

afetam essencialmente a classe genericamente associada ao solo rústico, mais concretamente a categoria 

de Espaços Florestais de Produção. Quanto ao corredor da linha elétrica, na área em causa predomina a 

mesma categoria de espaço, além de outras pertencentes à classe de solo rústico. Ainda assim, dada a 

sua extensão total, verifica-se que no último troço à chegada da Subestação de Andrinos, ocorrem grande 

parte das categorias de solo urbano. 

As servidões e restrições administrativas a considerar são a Reserva Ecológica Nacional, cuja interseção 

se verifica na zona do Parque Eólico, e as diferentes infraestruturas lineares que atravessam o corredor 

da linha elétrica, como é o caso do gasoduto, as condutas e a ferrovia, além de áreas como a REN e a RAN 

(Reserva Agrícola Nacional). 

Relativamente à Socioeconomia, a população na área de estudo divide-se por três freguesias em Pombal 

e três freguesias em Leiria, na região de Leiria. Verifica-se uma tendência decrescente da população para 

o município do Pombal, tendência esta que se verifica também nas freguesias deste concelho que 

intersetam a área de estudo. Já o município de Leiria, apresenta um crescimento populacional, que 

embora pequeno, existe. 

Os municípios da área de estudo são caracterizados pela predominância de áreas ruralizadas, sendo os 

maiores aglomerados populacionais as cidades de Leiria e Pombal, e onde se encontra a maioria da 

população. 

Dentro da área de estudo existe parte de uma área correspondente a Zona de Aproveitamento 

Hidroagrícola, nomeadamente a Quinta dos Claros. Também foi possível identificar na área de estudo a 

existência de áreas de ocupação agrícola, existência de vinhas, pomares e olivais no setor mais a este do 

corredor da linha elétrica. 

No que respeita à Saúde Humana, verificou-se a ausência de fontes de ruído permanentes e sazonais, 

sendo o ruído de fundo oriundo de atividades agro-pecuárias, quotidianas rurais, e de tráfego rodoviário. 

Além disso, como a área em estudo é esparsamente povoada, os níveis de poluição normalmente 
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associados a elevado tráfego rodoviário, havendo fontes pontuais relacionadas maioritariamente com a 

atividade agrícola, pecuária e industrial. Relativamente aos campos eletromagneticos, tendo em conta 

que se prevê a construção de uma linha elétrica de alta tensão (60kV) não se prevê que o limite de 

exposição da população seja significativa. 

 

4. ANÁLISE DE IMPACTES 

Tendo em conta a descrição do Projeto e a caracterização da situação de referência da área de estudo, e 

considerando as fases de construção, de exploração e de desativação, foram determinados os impactes 

(positivos e negativos) do projeto. As principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases 

do projeto são as que se apresentam no quadro seguinte: 

Quadro 4-1 – Principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases do projeto. 

FASE Duração Ações 

Fase de 
Construção 

12 meses 

- Preparação/limpeza dos terrenos 

- Movimentação de terras, área de empréstimo e depósito de materiais 

- Montagem, funcionamento e desmontagem do estaleiro 

- Desmatação 

- Circulação de maquinaria pesada e de grandes dimensões 

- Escavações para abertura de fundações e valas de cabos 

- Construção da subestação 

- Montagem da linha elétrica 

- Montagem dos aerogeradores 

Fase de 
Exploração 

25 anos 

- Funcionamento dos aerogeradores 

- Ações de manutenção e conservação 

- Produção de eletricidade a partir de fontes renováveis 

Fase de 
Desativação 

- 

- Desmontagem de todos os equipamentos 

- Demolição das estruturas 

- Regularização e limpeza do terreno 

 
De seguida apresentam-se os impactes previstos para cada uma das fases do projeto. 
 

4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Das várias fases do projeto, a fase de construção é aquela onde ocorrem a maioria dos impactes, que 
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apesar de serem prioritariamente negativos, são na sua maioria classificados como pouco significativos a 

significativos, de magnitude baixa a média, com duração temporária e localizados. 

Nesta fase, a maioria dos impactes estão associados à circulação de veículos, movimentações de terras e 

montagem das infraestruturas do parque eólico e apoios da linha elétrica, destacando-se: 

❖ Emissão de poeiras e outros poluentes para a atmosfera, decorrentes das atividades de 

construção e que serão mais sentidas em habitações junto aos acessos a utilizar, estaleiro e área 

de implantação dos aerogeradores e movimentação de terras; 

❖ Redução das condições naturais de infiltração devido à cobertura do solo com as plataformas de 

montagem dos aerogeradores e do estaleiro; 

❖ Potencial aumento do transporte de sedimentos nas linhas de água, embora na área do parque, 

onde haverá maior movimentação de terras, existam apenas linhas de água temporárias e de 

pequena dimensão; 

❖ Risco de contaminação dos recursos hídricos e solos por derrames acidentais, em especial perto 

das captações da Boa Vista. No entanto apenas se prevê o manuseamento de óleos nas áreas 

impermeabilizadas do estaleiro; 

❖ Compactação dos solos temporária da passagem de maquinaria pesada no local de implantação 

do projeto e nos acessos a beneficiar e utilizar; 

❖ Destruição de vegetação e espécimes de flora para implantação do estaleiro, aerogeradores e 

valas de cabos, referente neste caso a pinhal e eucaliptal, de baixo valor ecológico; 

❖ Favorecimento de espécies invasoras através da movimentação de terras, que pode facilitar a sua 

dispersão, tendo em conta a sua existência na envolvente da área do parque; 

❖ Perda de habitat por destruição da vegetação, sendo que neste caso são afetados habitats de 

baixo valor ecológico e de espécies que encontram na envolvente, habitats semelhantes; 

❖ Aumento da perturbação da fauna através da passagem de veículos pesados e trabalhos na fase 

de construção, em termos de ruído e vibrações; 

❖ Aumento do risco de atropelamento uma vez que haverá maior afluência de veículos nos acessos 

definidos; 

❖ Alteração do uso do solo; 

❖ Afetação de ocorrências patrimoniais, neste caso três casos de vestígios de superfície na área do 

parque eólico, e treze de vários tipos, existindo este impacte apenas caso os apoios da linha 

elétrica se localizem na sua envolvente e sejam afetados pelos trabalhos de construção; 

❖ Alterações na estrutura da paisagem, na área de implantação do Parque Eólico e em menor escala, 
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no corredor da linha 

❖ Incómodos à população local, em especial às populações nas localidades cujos acessos vão ser 

utilizados para a passagem dos veículos afetos à obra; 

❖ Risco de danos à saúde humana, nomeadamente por exposição a uma maior quantidade de 

partículas e a períodos de níveis mais altos de ruído. 

 

4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a Fase de Exploração do Parque Eólico destaca-se o impacto positivo relativamente à produção 

de energia renovável pelo Parque Eólico do Corrediço, permitindo assim a redução de emissões de CO2, e 

dessa forma, irá contribuir para que sejam atingidas as metas do Plano Nacional de Alterações Climáticas 

(PNAC) 2020/2030 no que se refere à redução de emissão de gases de efeito estufa. 

 

 

 

Além disso, com a atividade de exploração do parque eólico haverá aumento de emprego e de alguma 

atividade económica direta ou indiretamente relacionada com a atividade. Relativamente aos impactes 

negativos na fase de exploração de um modo geral, são pouco significativos, de baixa magnitude e 

localizados, destacando-se: 

❖ Afetação da fauna, e em particular da avifauna e morcegos, devido ao potencial aumento da 

mortalidade por risco de colisão com os aerogeradores e a linha elétrica; 

❖ Aumento dos níveis de ruído provocado pelos aerogeradores, ainda que esse aumento não 

exceda os limites legais e não seja suscetível de causar incómodo na população; 

❖ Potencial contaminação do solo e águas, por derrame acidental de substâncias poluentes 

aquando das ações de manutenção dos aerogeradores e linha elétrica; 

❖ Destruição da vegetação devido à manutenção do corredor da linha elétrica; 

❖ Intrusão visual induzida pela presença do Parque Eólico e linha elétrica. 

 

O Parque Eólico do Corrediço ao produzir anualmente cerca de 98.000 MWh/ano, 
evitará a emissão de cerca 36.000 toneladas de CO2 comparativamente à produção 
a partir de gás natural e será mais uma fonte de energia renovável a contribuir com 
o atingimento das metas a nível nacional. 
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4.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação do projeto, os impactes serão semelhantes aos mencionados na fase de 

construção, salientando o fim do impacte positivo relativo à produção de energia elétrica com recurso das 

energias renováveis, no caso, energia eólica. 

A desativação do Parque Eólico e respetiva Linha Elétrica, com remoção da totalidade das estruturas e 

materiais associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação deste elemento 

exógeno do território, um impacte positivo significativo. 

Refere-se que nesta fase, a promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um 

impacte positivo consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e recuperação 

das áreas ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. 

A nível socioeconómico, o efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou 

indiretamente relacionada com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar, resultando 

numa incidência negativa, ainda que pouco significativa. 

Ainda, após a cessação de exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao 

funcionamento dos aerogeradores e à linha elétrica, gerando-se um impacte positivo. 

 

5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Face aos impactes gerados, foram propostas medidas que pretendem minimizar ou até eliminar os 

impactes negativos e potenciar os impactes positivos decorrentes do projeto. A seguir são listadas as 

principais medidas de minimização propostas: 

 

6. MONITORIZAÇÕES 

Face aos impactes negativos identificados, mesmo que pouco significativos, considerou-se a 

implementação dos seguintes planos de monitorização: 
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7. CONCLUSÕES 

O Projeto do Parque Eólico do Corrediço, é constituído por 6 aerogeradores mais um suplente, perfazendo 

um total de 33MW, e uma linha elétrica a 60kV para fazer a evacuação da energia produzida pelo parque 

eólico até a subestação de Andrinos. 

A concretização deste projeto contribui para a dinamização do cluster das energias renováveis, 

contribuindo para o cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de efeito de estufa e a 

diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal. 

De modo geral, verifica-se que os impactes identificados para os fatores ambientais analisados, de acordo 

com as ações de projeto previstas, para as fases de construção, exploração e desativação, serão pouco 

significativos e de magnitude reduzida a moderada, não se traduzindo em situações relevantes nem em 

condicionantes críticas. Em contrapartida, verifica-se que o desenvolvimento de um novo projeto desta 

natureza contribui para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno positivo em termos 

ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma imagem positiva em termos 

de consciencialização ambiental. 

Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos ocorrem maioritariamente na fase de 

•O objetivo é avaliar a presença de espécies de aves ameaçadas e aves 
planadoras, através da realização de censos, bem como a 
determinação da mortalidade de aves associadas à exploração do 
parque eólico e linha elétrica

Plano de Monitorização de 
Avifauna

•O objetivo é  conhecer de que forma os quirópteros utilizam a área 
de implantação do Parque Eólico do Corrediço e avaliar os eventuais 
impactes decorrentes da implantação do projeto, bem como a 
determinação da mortalidade de quirópteros associada à exploração 
do parque eólico e linha elétrica

Plano de Monitorização de 
Quirópteros

•O objetivo é a monitorização de habitats de interesse comunitário 
que visa acompanhar os impactes do projeto sobre estes valores 
ecológicos através da monitorização da composição específica e do 
grau de cobertura

Plano de Monitorização de 
Flora e Vegetação

•Apesar de não se prospetivar a ultrapassagem dos limites legais 
aplicáveis no âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes 
significativos, o objetivo é verificar a conformidade com os limites 
legais aplicáveis e a averiguar a real afetação no ambiente sonoro 
envolvente

Plano de Monitorização do 
Ruído 
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construção, apresentando fundamentalmente um caráter temporário, pouco significativo e de magnitude 

reduzida. Para estes impactes são definidas medidas de minimização gerais a aplicar na fase de construção 

e medidas especificas dedicadas ao projeto em questão, ao local em que se insere e aos impactes 

identificados. 

Na fase de exploração também podem ocorrer impactes negativos decorrentes da presença dos 

aerogeradores e da linha elétrica, sendo que de um modo geral são de baixa a moderada magnitude e 

pouco significativos. 

O presente projeto encontra-se em fase de estudo prévio, pelo que foram identificadas diversas medidas 

a considerar em fase de projeto de execução, de modo a reduzir e até evitar alguns dos impactes 

identificados. A aplicação destas medidas será posteriormente verificada aquando da elaboração do 

Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (RECAPE), em fase de Projeto de 

Execução. 
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