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Resumo  
 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) assume um importante papel na concepção de projectos conciliando o 

desenvolvimento com a protecção do ambiente. O seu principal objectivo é assegurar que factores ambientais, 

sociais e culturais sejam considerados e incorporados, o mais cedo possível, nos processos de desenvolvimento. 

 

Este trabalho pretendeu analisar qual a contribuição da AIA para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos. De 

modo a atingir este objectivo procedeu-se a uma análise documental e a uma análise da percepção dos utilizadores 

do processo de AIA relativamente à contribuição deste instrumento na melhoria da qualidade dos projectos eólicos. 

Procurou-se identificar os principais aspectos de projecto influenciados positivamente pela AIA e os principais 

impactes ambientais associados à energia eólica.  

 

A análise demonstra que, apesar da existência de alguns aspectos de projectos melhorados pela AIA, no geral as 

empresas eólicas não têm ainda a real percepção da contribuição da AIA na melhoria da qualidade dos projectos, 

uma vez que a questão ambiental é na maior parte das vezes considerada secundária.  

 

Palavras-chave: Avaliação de Impacte Ambiental, Impactes Ambientais, Energia Eólica, Projectos Eólicos, 

Qualidade. 
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Abstract 

 

Environmental Impact Assessment (EIA) assumes an important role in projects conception reconciling development 

and environmental protection. EIA main purpose is to ensure that environmental, social and economics aspects are 

considered and incorporated as early as possible into the development planning.  

 

This dissertation intended to analyse which is the contribution of EIA to the quality improvement of wind farm’s 

projects. In order to achieve this purpose it proceeded to a documental analysis and a perception analysis of EIA 

process users relatively to the contribution of that instrument in the quality improvement of wind farm’s projects. It 

tried to find out the mainly projects issues positively influenced by EIA and the mainly environmental impacts 

associated with wind energy.  

 

The analysis shows that, despite the existence of some project aspects improved by EIA, the wind farm’s enterprises 

don’t usually seem to have the real perception of the contribution of EIA in the quality improvement of projects, since 

the environmental issue is mostly of times considered less important.  

 

Key words: Environmental Impact Assessment, Environmental Impacts, Wind Power, Wind Farm Projects, Quality.  
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I – Introdução 

 

I.1 Enquadramento e actualidade do tema 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo da política de ambiente e do ordenamento do 

território que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o ambiente de um determinado projecto de 

desenvolvimento sejam analisadas e tomadas em consideração no seu processo de aprovação. As implicações 

ambientais são encaradas de uma forma global, contemplando os efeitos físicos, biológicos e socio-económicos, de 

modo a que a decisão final se baseie numa avaliação sistemática integrada.  

Constitui objectivo da AIA fornecer aos decisores, antes da tomada de decisão, informações sobre as implicações 

ambientais significativas de determinadas acções propostas, bem como sugerir modificações da acção, com vista à 

eliminação ou minimização dos impactes negativos inevitáveis e potenciação dos impactes positivos.  

A sua aplicação compreende a preparação de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da responsabilidade do 

proponente e a condução de um processo administrativo da responsabilidade do Ministério com a tutela do 

Ambiente que inclui obrigatoriamente uma componente de participação pública. A AIA prolonga-se para além da 

execução do projecto, na designada fase de pós-avaliação. 

A eficácia da utilização deste instrumento de apoio à decisão depende fundamentalmente da qualidade dos EIA e, 

neste contexto, da adequação da informação em que se baseia a análise da situação de referência, bem como de 

cada componente da identificação de impactes positivos ou negativos (Marcolino, 2003). 

 

Os aspectos ambientais têm vindo a assumir uma relevância crescente na formulação de políticas de 

desenvolvimento económico e na definição das estratégias empresariais. A integração da vertente ambiental nas 

políticas sectoriais, nomeadamente na política energética, e mais concretamente na relativa ao sector eléctrico, 

reveste-se assim de grande actualidade e de um interesse crescente (Antunes et al., 2000). 

Apesar do contributo das fontes de energia renováveis (FER) para a produção de energia eléctrica e da sua 

importância no desenvolvimento de sistemas energéticos sustentáveis, não se podem ignorar os impactes 

ambientais associados a estas fontes de energia. 

No que se refere especificamente à energia eólica e apesar dos benefícios ambientais significativos ao nível da 

emissão de substâncias nocivas à atmosfera decorrentes da sua utilização, importa atender de igual modo a outros 

aspectos ligados à preservação do ambiente. Torna-se indispensável uma adequada integração dos projectos na 

paisagem e o seu desenvolvimento em articulação com as comunidades locais. De um modo geral, os impactes 

associados à implementação de parques eólicos (PE) ocorrem sobretudo ao nível da paisagem, do ruído e da 

ecologia. 

Os impactes ambientais nomeadamente no que respeita a impactes visuais condicionam grandemente a aceitação 

do público a este tipo de empreendimentos revelando-se fundamental que os PE sejam desenvolvidos no sentido de 

minimizar estes e outros impactes sobre o ambiente.  

O suporte das comunidades locais é essencial para a implementação de um PE. Este suporte parece ser mais 

evidente quando há uma avaliação clara de impactes e as medidas de mitigação são correctamente expostas. A 

participação das comunidades locais constitui um elemento fundamental no desenvolvimento destes projectos de 

modo a assegurar a aceitação pública (EWEA, 2002). 
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A AIA de projectos eólicos é relativamente recente surgindo pela primeira vez com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio. O facto de os locais de maior potencial eólico se situarem em cumeadas de serras integradas em áreas 

protegidas ou outras áreas classificadas, designadamente em sítios da Lista Nacional de Sítios ou Zonas de 

Protecção Especial, no quadro da Rede Natura 2000, conduziu à publicação de legislação específica que simplificou 

aspectos burocráticos ligados ao processo de licenciamento, trazendo no entanto maior exigência à avaliação 

ambiental, em sede de AIA, por exigir a justificação da compatibilidade entre a aptidão para a conservação e os 

impactes induzidos pelo projecto. 
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I.2 Dissertação e Objectivos 

���� Hipótese de investigação 

A Avaliação de Impacte Ambiental assume um papel importante na melhoria da qualidade dos projectos eólicos. 

 

���� Objectivo geral 

Constitui objectivo geral da presente dissertação verificar se a AIA contribui para a melhoria da qualidade dos 

parques eólicos. 

 

���� Objectivos específicos 

Os objectivos específicos consistem em:  

- Identificar os aspectos de projecto de PE mais influenciados positivamente pelo processo de AIA e os 

principais impactes ambientais associados à energia eólica; 

- Aferir a percepção dos utilizadores do processo de AIA no que respeita à contribuição deste na melhoria da 

qualidade dos projectos eólicos. 

 
 
I.3 Metodologia 

De modo a concretizar os objectivos estabelecidos, procedeu-se à recolha de informação através de pesquisa 

bibliográfica, análise e comparação de EIA de PE e realização de inquéritos e posterior tratamento de dados. 

 

A pesquisa bibliográfica efectuada permitiu aprofundar os conhecimentos sobre o assunto em análise e adquirir 

informação indispensável ao desenvolvimento da presente dissertação. Os conceitos fundamentais focados na 

pesquisa e recolha de dados foram: Avaliação de Impacte Ambiental, impacte ambiental, energia eólica e projectos 

eólicos. 

As fontes/documentação utilizadas incluem: literatura/estudos realizados sobre a AIA, legislação nacional e europeia 

sobre AIA e sobre a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis com destaque para a energia eólica, 

EIA de projectos eólicos e outros documentos relativos à energia eólica, seu desenvolvimento e impacte ambiental. 

Recorreu-se à pesquisa na Internet e à consulta de revistas de carácter ambiental, relatórios, guias de avaliação 

ambiental e outros trabalhos correlacionados com a temática em estudo.  

 

Pretendeu-se com a análise documental de EIA de PE realizada identificar os principais impactes ambientais 

decorrentes da implantação de um PE, as principais medidas de minimização adoptadas e os principais aspectos de 

projecto abordados. Foi ainda objectivo deste estudo a comparação de EIA relativos a dois períodos temporais 

distintos e aferição da sua evolução. 

 

Procedeu-se ainda à realização e envio de um pequeno inquérito a empresas nacionais do sector eólico, com o 

objectivo de averiguar a posição das empresas face ao processo de AIA aplicado a PE, nomeadamente o seu 

contributo na melhoria da qualidade dos projectos, e obter informações gerais sobre a sua aplicação. Procedeu-se 

posteriormente à interpretação e análise dos dados e factos apurados. 
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I.4 Estrutura / Conteúdo 

 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos fundamentais cujo conteúdo se indica em 

seguida. 

 

���� O capítulo I introduz e enquadra o tema da dissertação e identifica os objectivos, metodologia utilizada, e 

estrutura da mesma. 

���� No capítulo II procura-se descrever sinteticamente o enquadramento e evolução histórica da AIA apresentando-

se a sua definição e principais objectivos. É abordado o quadro legal nacional e aspectos relativos ao sistema 

de AIA nomeadamente: fases do processo, participação pública e entidades envolvidas. 

���� O capítulo III pretende-se introduzir brevemente a questão das energias renováveis e fundamentalmente a 

energia eólica. É analisado o desenvolvimento do sector eólico na Europa e em Portugal e são descritos os 

principais impactes ambientais associados à implementação e exploração de PE. É ainda indicada a legislação 

nacional em vigor referente à AIA de PE e apresentado o registo histórico de processos de AIA de projectos 

eólicos em Portugal em Portugal. 

���� No capítulo IV apresenta-se a análise documental de EIA efectuada e a análise de percepção de empresas 

eólicas relativamente ao processo de AIA aplicado a PE e seu contributo na melhoria da qualidade dos 

projectos eólicos. Apresenta-se ainda o respectivo tratamento e discussão de resultados.  

���� Finalmente no capítulo V são apresentadas as conclusões da dissertação e recomendações relativas ao 

processo de AIA aplicado a projectos eólicos. Indicam-se igualmente possibilidades de trabalhos futuros nesta 

matéria. 
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II – Avaliação de Impacte Ambiental 

 

II.1 Enquadramento  

A AIA surgiu na segunda metade do século XX como resposta à crescente necessidade de afirmação dos valores 

ambientais no quadro das decisões sobre os processos de desenvolvimento. 

Anteriormente à AIA, a avaliação de projectos limitava-se à elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e de 

Análises de Custo-Benefício (ACB). Enquanto que os primeiros analisavam apenas o projecto do ponto de vista da 

engenharia, a ACB apoiava-se no princípio metodológico da avaliação económica de critério único: o custo. Esta 

análise não incluía a degradação da qualidade dos recursos naturais, decorrente de um uso inadequado, os custos 

decorrentes de situações de poluição ou perdas de recursos naturais ou da sua capacidade de utilização para a 

produção de bens alternativos, revelando evidentes limitações na avaliação correcta das consequências ambientais 

e na incapacidade de explicações das razões dos efeitos negativos observados nos processos de desenvolvimento 

económico. 

A AIA desenvolve-se como um instrumento de avaliação global, abrangendo questões ambientais, sociais, 

económicas, políticas e técnicas no processo de decisão.  

 

II.1.1. Evolução histórica da AIA 

Inicialmente a AIA foi concebida como um mecanismo destinado ao cumprimento dos requisitos legais. Em 1969, 

nos EUA a figura da AIA surgiu pela primeira vez na NEPA (Lei Nacional de Política Ambiental), cuja concretização 

foi executada através de directrizes técnicas emitidas pelo Council on Environmental Quality (Conselho para a 

Qualidade Ambiental). As primeiras directrizes, publicadas em 1973, definiram os procedimentos a observar na 

elaboração de EIA, criaram o conceito de versão preliminar do EIA e estabeleceram um prazo mínimo de 45 dias 

para revisão e comentários públicos antes da produção do EIA final e o período de espera a respeitar antes de 

iniciar a acção. 

Até meados de 1970, alguns países, entre os quais a Austrália, o Canadá, a França e o Reino Unido, tinham 

estabelecido procedimentos, ou legislação, que permitia aplicar a AIA formalmente como procedimento 

administrativo legal. O Banco Mundial é o grande pioneiro no estabelecimento de procedimentos, através da 

publicação, em 1989, da Directiva Operacional 4.0. 

Na Europa, a directiva europeia sobre AIA, adoptada em 1985 (Directiva 85/337/CEE) e revista em 1997 (Directiva 

97/11/CE), teve um papel fundamental na adopção de legislação nos Estados-membros e na definição do chamado 

modelo europeu de AIA. 

A perspectiva global e integrada de gestão do ambiente e o conceito de desenvolvimento sustentável adquirem, no 

final dos anos 80, uma dimensão significativa no contexto das prioridades político-económicas.  

Em 1992 e no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) foi 

acordado um princípio específico sobre AIA entre vários consignados na Declaração do Rio.  
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Foi então assumida pela comunidade internacional a necessidade da efectiva integração da AIA no processo de 

decisão. O âmbito da AIA deixou de ser restrito à avaliação de projectos individuais uma vez que se concluiu ser 

igualmente necessária uma avaliação ambiental no caso de decisões tomadas a níveis estratégicos de política e 

planeamento. 

Apresenta-se na Figura II-1 uma síntese das principais fases de evolução da AIA desde o seu aparecimento até à 

presente época. Inicialmente limitada à consideração das consequências ambientais e especialmente focalizada nas 

abordagens metodológicas relativamente aos efeitos biofísicos, a AIA passou a incorporar a Avaliação de Impactes 

Sociais e a Análise de Riscos procedendo-se posteriormente a um redireccionamento processual e procedimental. A 

partir de 1985 e de modo a responder ao paradigma da sustentabilidade consideram-se igualmente alterações 

globais e regionais e impactes cumulativos. Seguidamente assiste-se à emergência da avaliação de impactes a 

níveis estratégicos de decisão e à convenção internacional sobre impactes transfronteiriços (1992). Em 1995 

desenvolve-se o conceito de avaliação integrada de impactes como abordagem para dar resposta a um âmbito mais 

alargado de avaliação de impactes compatível com a amplitude da sustentabilidade e a focagem na influência na 

decisão. 

Pré 
AIA 

Desenvolvimento 
metodológico 

Inclusão da 
dimensão 
social 

Redireccionamento 
processual e 
procedimental 

Paradigma da 
sustentabilidade 

AIA no quadro da 
sustentabilidade 

Avaliação 
Integrada de 
Impactes 

       
     1970    1975        1980    1985 1990     1995 Presente 

Fig. II-1 – Evolução histórica da AIA (Adaptado de Partidário e Jesus, 2003).  

II.1.2. Definição e objectivos 

Em 1999 a International Association for Impact Assessment (IAIA) estabeleceu formalmente uma definição 

internacionalmente aceite de AIA, definindo igualmente os seus objectivos. 

De acordo com a definição estabelecida: 

A AIA é o processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, sociais e outros efeitos 

relevantes de propostas de desenvolvimento antes de decisões fundamentais serem tomadas e de compromissos 

serem assumidos (IAIA/IEA, 1999). 

Os objectivos da AIA definidos pela IAIA são (IAIA/IEA, 1999): 

���� Assegurar que o ambiente é explicitamente considerado e incorporado no processo de decisão sobre propostas 

de desenvolvimento; 

���� Antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos de propostas de desenvolvimento; 

���� Proteger a produtividade e capacidade dos sistemas naturais e processos ecológicos que mantêm as suas 

funções; e 

���� Promover um desenvolvimento sustentável, que optimize o uso dos recursos e as oportunidades de gestão. 

A AIA tem ainda como objectivo fundamental antecipar e apoiar a decisão: fornecendo aos decisores informação 

sobre as implicações ambientais significativas de determinadas acções propostas; sugerindo modificações da 

acção, visando a eliminação dos potenciais impactes adversos e potenciação dos impactes positivos; e sugerindo os 

meios de minimização dos potenciais impactes inevitáveis. 
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II.2 Quadro legal da AIA 

A AIA é adoptada, e generalizada, no sistema europeu na sequência da entrada em vigor da Directiva 85/337/CEE, 

de 27 de Junho de 1985. Esta directiva é posteriormente revista em 1997 e são introduzidas significativas alterações 

com a aprovação da nova Directiva 97/11/CE, de 3 de Março, nomeadamente a introdução formal da definição de 

âmbito, o reforço da participação pública, a exigência de avaliação de alternativas e a revisão e ampliação das listas 

obrigatórias de projectos nos anexos I e II da Directiva entre outras. 

Em Portugal, a AIA foi introduzida através de legislação própria, no início da década de 90. O quadro legal foi 

inicialmente estabelecido com o Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, e o Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 

de Novembro. Este enquadramento legal foi posteriormente complementado pela Portaria n.º 590/97, de 5 de 

Agosto, e parcialmente alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/97, de 8 de Outubro, e pelo Decreto Regulamentar n.º 

42/97, de 10 de Outubro. 

O novo sistema de AIA foi adoptado com o Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, que revoga toda a legislação anterior 

e responde às novas exigências comunitárias. Este diploma, que aprova o regime jurídico da AIA dos projectos 

públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, introduz inovações no sistema de 

AIA nacional em diferentes campos.  

No campo do conteúdo substantivo faz-se referência a aspectos de impactes (impactes transfronteiriços, 

cumulativos e impactes de diferentes alternativas); no campo processual a nível da fase do inicio do processo de 

AIA; metodologia diferenciada de selecção de projectos, introdução da fase de definição do âmbito e pós-avaliação 

e reforço da participação pública e introdução; no campo processual destaca-se a atribuição da conformidade, como 

condição prévia à divulgação pública do EIA, novos prazos e a Declaração de Impacte Ambiental (DIA); por fim, no 

campo institucional salienta-se a criação da Autoridade de AIA, maiores competências a nível das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e participação de especialistas independentes nas comissões 

de avaliação. 

Face à necessidade de introduzir alterações que esclarecessem o âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio este diploma foi recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro que transpõe 

parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de Maio, relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente. 

O quadro legal de AIA em Portugal foi reforçado com a publicação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 

introduziu normas técnicas relativas à elaboração de alguns documentos do processo de AIA: Proposta de Definição 

do Âmbito (PDA), EIA, Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) e Relatório de 

Monitorização (RM).  

 

Foram ainda publicados uma portaria referente à composição, modo de funcionamento e competência do Conselho 

Consultivo de AIA (Portaria n.º 123/2002, de 8 de Fevereiro) e o Despacho n.º 11874/2001, de 5 de Junho que 

define o formato das aplicações informáticas dos ficheiros a entregar pelo proponente para divulgação na Internet. 

Pelo procedimento de AIA é devida a cobrança ao proponente de uma taxa cujo montante se encontra estipulado 

pela Portaria n.º 1257/2005, de 2 de Dezembro. 
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É apresentado em seguida um quadro (Quadro II-1) que sintetiza a legislação fundamental, em vigor à data de 

realização da presente dissertação, a nível nacional sobre o processo AIA. A legislação é apresentada por ordem 

cronológica de aprovação dos diplomas. 

Designação Sumário 

Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio 

Aprova o regime jurídico da AIA, transpondo para a ordem jurídica interna 

a Directiva nº 85/337/CEE, com as alterações introduzidas pela Directiva 

nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março de 1997. 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril 
Fixa as normas técnicas para a estrutura da PDA e normas técnicas para a 

estrutura do EIA. 

Despacho n.º 11874/2001, de 5 de Junho 
Define o formato das aplicações informáticas dos ficheiros a entregar pelo 

proponente para divulgação na Internet 

Portaria n.º 123/2002, de 8 de Fevereiro 
Define a composição e o modo de funcionamento e regulamenta a 

competência do Conselho Consultivo de AIA. 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 

Altera o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente 

para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. 

Portaria n.º 1257/2005, de 2 de Dezembro Revê as taxas a cobrar no âmbito do procedimento de AIA. 

Quadro II-1 – Legislação nacional em vigor sobre AIA. 

 

É ainda de destacar a existência de legislação complementar, relativa à AIA de alguns tipos de projectos; legislação 

ligada à definição de áreas sensíveis para efeitos de aplicação de AIA (áreas protegidas, zonas de protecção 

especial, zonas especiais de conservação, sítios da Rede Natura 2000, zonas de protecção do património cultural) e 

ainda legislação relativa a convenções internacionais.   
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II.3 O sistema de AIA  

Um sistema de AIA é constituído por diversos elementos: um quadro legal; um processo assente numa sequência 

de fases e actividades distintas mas inter-relacionadas; um conjunto de entidades e uma série de produtos que 

reflectem os resultados de fases e actividades fundamentais do processo de AIA. 

 
II.3.1. Fases do processo de AIA 

Em Portugal, o processo de AIA é constituído por seis fases fundamentais:  

1. Selecção dos projectos  

2. Definição do âmbito 

3. Elaboração do EIA 

4. Apreciação técnica do EIA 

5. Decisão 

6. Pós-avaliação 

 
1. Selecção dos projectos  

Em Portugal e de acordo com o sistema definido pelas Directivas 337/85/CEE e 97/11/CE, a selecção de projectos é 

efectuada através das listas positivas ou seja listas de acções obrigatoriamente sujeitas a processo de AIA. A lista 

de projectos sujeitos a prévia AIA está dividida pelos Anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as 

alterações do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. 

O Anexo I inclui vinte categorias de projectos considerados potencialmente mais gravosos para o ambiente, 

independentemente da sua localização. 

O Anexo II apresenta doze grandes categorias e diversas subcategorias de projectos considerados menos gravosos 

para o ambiente. Neste anexo definem-se dois regimes: o regime geral e o regime das áreas sensíveis 

condicionando a selecção de projectos de acordo com a localização proposta e com as características próprias dos 

projectos e a sensibilidade e/ou valor ecológico da localização (ou localizações) proposta (s). 

As áreas sensíveis compreendem, de acordo com o referido DL, a rede de áreas protegidas, os sítios da Rede 

Natura 2000 e as zonas de protecção do património cultural classificado. 

 
2. Definição do âmbito 

De acordo com as disposições legais, a definição do âmbito é uma fase facultativa do processo de AIA, ocorrendo 

apenas por iniciativa do proponente.  

A definição de âmbito permite o planeamento do EIA, definindo os termos de referência para a realização do EIA e 

para a sua apreciação técnica pela Comissão de Avaliação (CA) e pelo público. Contribui ainda para o planeamento 

do processo de consulta pública.  

 
A Proposta de Definição do Âmbito (PDA) é um documento apresentado em fase preliminar e facultativa do 

procedimento de AIA e da iniciativa do promotor, no qual se identificam, analisam e seleccionam as vertentes 

ambientais significativas que podem ser afectadas por um projecto e sobre as quais o EIA deve incidir.  
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Este documento é objecto de análise pela Autoridade AIA de acordo com o procedimento descrito no artigo 11.º do 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro. Após 

deliberação favorável sobre a PDA, pela CA, esta tem validade de dois anos. 

3. Elaboração do EIA 

A estrutura de matérias e o conteúdo mínimo de um EIA encontram-se definidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de 

Abril (Quadro II-2). A elaboração do EIA é da responsabilidade do proponente, que para o efeito, poderá contratar 

uma equipa de consultores. O EIA é composto por um Resumo Não Técnico (RNT), Relatório ou Relatório Síntese 

(RS), Relatórios Técnicos (RT) quando necessário e anexos. 

 

Quadro II-2 – Estrutura do Relatório do EIA. Base Legal: Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 

O EIA constitui o documento de maior visibilidade do processo de AIA. O objectivo do EIA é o de caracterizar de 

modo devidamente justificado, claro e imparcial, os impactes do projecto, as medidas de mitigação propostas, o 

significado dos efeitos, e as preocupações do público interessado. 

Do ponto de vista metodológico o EIA deve caracterizar o projecto em análise e todas as suas alternativas bem 

como o estado do ambiente afectado na localização ou localizações alternativas propostas em vários horizontes 

temporais, considerando igualmente a solução de ausência de projecto. 

 
4. Apreciação técnica do EIA 

A apreciação técnica do EIA é da responsabilidade da CA, que dispõe de vinte dias para emitir a Declaração de 

Conformidade (ou Desconformidade) do EIA. Esta declaração antecede obrigatoriamente a fase de consulta pública. 

O EIA, os contributos da participação pública nesta fase e os resultados da apreciação técnica são elementos 

necessários na preparação do Parecer Final (igualmente da responsabilidade da CA). 

A apreciação técnica do EIA é posteriormente integrada no parecer final e proposta de DIA a apresentar pela CA à 

Autoridade de AIA. 

 
5. Decisão 

Em Portugal, a decisão do processo de AIA é revelada através de uma DIA, esta contém a decisão formal do 

procedimento de AIA e as condições em que a mesma é emitida. A DIA é proferida pelo Ministro com a tutela 

Estrutura do Relatório do EIA 

 
I. Introdução 

a) Identificação do projecto, fase, proponente, entidade licenciadora ou competente para a autorização, 

responsáveis pela elaboração do EIA, período da sua elaboração e eventuais antecedentes do EIA; 

b) Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA. 

II. Objectivos e justificação do projecto 

III. Descrição do projecto e das alternativas consideradas 

IV. Caracterização do ambiente afectado pelo projecto (e da sua evolução previsível na ausência do mesmo) 

V. Impactes ambientais e medidas de mitigação 

VI. Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes resultantes do projecto 

VII. Lacunas técnicas ou de conhecimentos 

VIII. Conclusões 
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ambiental até quinze dias após a recepção da proposta da Autoridade de AIA, possui carácter vinculativo e é 

notificada de imediato e em simultâneo à entidade licenciadora e ao proponente, sendo objecto de publicitação. 

Quanto ao sentido da decisão, a DIA pode ser Favorável, Condicionalmente Favorável ou Desfavorável. 

No caso de a DIA não ser notificada dentro de 140 dias úteis (projectos do Anexo I) ou 120 dias úteis (projectos do 

Anexo II) a partir da data de entrega do EIA à Autoridade de AIA, verifica-se deferimento tácito. 

A DIA caduca se, após dois anos de ter sido proferida, não tiver sido dado início à execução do respectivo processo, 

sendo, nesse caso, necessário proceder a novo procedimento de AIA. 

O licenciamento/autorização de um projecto só pode ocorrer após a notificação da DIA favorável ou 

condicionalmente favorável. 

A DIA é portanto a decisão emitida no âmbito da AIA sobre a viabilidade da execução dos projectos sujeitos ao 

regime de AIA e respectiva pós avaliação. Essa decisão é válida por dois anos. 

 
6. Pós-avaliação 

A pós-avaliação é o processo conduzido após a emissão da DIA favorável ou condicionalmente favorável e da 

tomada de decisão sobre o licenciamento/autorização do projecto sujeito a procedimento de AIA. 

De acordo com o  Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 

Novembro, a pós-avaliação apresenta duas componentes: 

- Pós-avaliação de verificação do projecto de execução com a DIA, sempre que o procedimento de AIA tiver 

sido realizado em fase de Estudo Prévio ou Anteprojecto; 

- Pós-avaliação geral (inclui programas de monitorização e auditorias) que se aplica em qualquer 

procedimento de AIA nas fases de construção, exploração e desactivação do projecto. 

No primeiro caso, a pós-avaliação tem como objectivo avaliar o cumprimento das condições prescritas na DIA. Esta 

componente da pós-avaliação corresponde à verificação do cumprimento pelo projecto dos termos e condições de 

licenciamento/autorização, construção, exploração e desactivação e das medidas de minimização e gestão 

ambiental do projecto preconizadas no EIA e confirmadas na DIA. 

O proponente deve apresentar o projecto de execução acompanhado do RECAPE com a DIA à entidade 

licenciadora, a qual remeterá para a Autoridade de AIA, que posteriormente o remete junto com o projecto de 

execução para a CA para emissão de parecer.  

Sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de estudo prévio ou de anteprojecto, o proponente apresenta 

junto da entidade licenciadora ou competente para a autorização o correspondente projecto de execução 

acompanhado de um relatório descritivo da conformidade do projecto de execução com a respectiva DIA (RECAPE). 

As normas técnicas para a estrutura do RECAPE encontram-se descritas no Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 

de Abril. 

 

No caso da pós-avaliação geral, os objectivos são: monitorizar a resposta do sistema ambiental aos efeitos 

produzidos pela presença do projecto; verificar a eficácia das medidas de gestão ambiental previstas no EIA e 

incluídas na DIA; considerar a adopção de novas medidas mais eficazes, se necessário; clarificar situações de 

incerteza anteriormente verificadas; detectar novos impactes não esperados. 

Esta componente compreende duas actividades fundamentais: a monitorização e a auditoria.  
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A monitorização do projecto é da responsabilidade do proponente e corresponde a um programa de acções 

sistemáticas de observação, medição e registo. O proponente deve submeter à apreciação da autoridade de AIA os 

respectivos relatórios de monitorização, segundo a periodicidade e nos prazos fixados na DIA (ou EIA).  

A auditoria corresponde à verificação objectiva e independente da conformidade da prática observada em relação às 

previsões ou a padrões e procedimentos de qualidade. Envolve a verificação de um sistema de registos resultantes 

de programas de monitorização e é da responsabilidade da Autoridade de AIA. 

 
II.3.2. Participação pública  

A Participação Pública é uma componente essencial do processo de AIA da responsabilidade da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). Apesar de não constituir uma fase do processo, possui uma natureza contínua, de 

acompanhamento do processo de AIA, ocorrendo fundamentalmente em três fases distintas do processo (Fig. II-2): 

na definição do âmbito (onde não é obrigatória, apresentando carácter facultativo), na apreciação técnica do EIA e 

na pós-avaliação. 

Existem diversos métodos e processos de participação pública, como fornecimento de informação através dos 

meios de comunicação ou por exposições informativas, solicitação de opinião através de contactos escritos ou por 

entrevistas, debate e interacção de ideias e preocupações através de reuniões de trabalho ou audiências públicas.  

A participação pública num processo de AIA tem por objectivo assegurar que seja devidamente representado no 

processo de decisão o modo como o público potencialmente afectado por um projecto valoriza os respectivos 

impactes ambientais e sociais. 

 

Processo Faseado Participação Pública 

Selecção dos projectos 

 

 

Definição do âmbito 

 

Consulta Pública 

Elaboração do EIA 

 

 

Apreciação Técnica do EIA 

 

Consulta Pública 

Decisão DIA 

 

 

Pós-avaliação Consulta Pública 

Fig. II-2 – Processo de AIA (Partidário e Jesus, 2003). 
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II.3.3. Entidades envolvidas 

Um sistema de AIA envolve diversas entidades, das quais se destacam:  

���� Proponente 

O Proponente é a pessoa individual ou colectiva, pública ou privada, que formula um pedido de autorização ou de 

licenciamento de um projecto. 

���� Entidade Licenciadora ou competente para a autorização 

A Entidade Licenciadora ou competente para a autorização é a entidade competente para tomar uma decisão final 

de autorização ou licenciamento sobre o projecto submetido a AIA. 

���� Autoridade de AIA 

A Autoridade de AIA é a entidade responsável por coordenar e gerir administrativamente os vários procedimentos 

de AIA previstos no respectivo regime legal, promover a participação pública, conduzir a pós-avaliação ambiental e 

detectar e dar notícia do incumprimento do disposto no presente diploma à autoridade competente para a instrução 

dos processos de contra-ordenação. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é Autoridade de AIA nos projectos do Anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, 

de 3 de Maio, com as alterações do Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e nos seguintes casos: 

- A entidade licenciadora ou competente para a autorização seja um serviço central não 

desconcentrado ou um instituto sob tutela da administração central; 

- O projecto se situe em área sob jurisdição de duas ou mais CCDR. 

O papel de autoridade de AIA em o todos projectos do Anexo II e restantes casos é atribuído às CCDR.  

���� Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

A APA é a entidade a quem compete a promoção e condução da participação pública, a elaboração do relatório da 

consulta pública, a publicação do elementos relativos ao processo de AIA e o organização e actualização de uma 

base de dados nacional referente à AIA. 

���� Comissão de Avaliação 

A CA é constituída, para cada procedimento de AIA, por um grupo especializado de técnicos representantes da 

Administração e consultores independentes nomeado pela Autoridade de AIA e é responsável pela apreciação 

técnica do processo de AIA.  

���� Público Interessado 

O Público Interessado é composto por cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos, residentes (residência 

principal ou secundária) no concelho ou concelhos limítrofes da localização do projecto e por organizações não 

governamentais, que queiram participar no processo de tomada de decisão.  

���� Decisor do Procedimento de AIA 

O Decisor do Procedimento de AIA é o Ministro que tutela o ambiente (ou Secretário de Estado com competência 

delegada). É ainda o responsável pela emissão da DIA. 
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II.3.4. Estudo de Impacte Ambiental 

A elaboração do EIA é da responsabilidade do proponente, que em geral recorre a empresas de consultoria 

especializadas ou a consultores individuais, no caso de EIA pouco complexos. Diversas organizações profissionais 

e empresariais adoptaram códigos de ética de modo a garantir a isenção do EIA por parte dos profissionais 

abrangidos. 

Em Portugal, a actividade de elaboração de EIA encontra-se ainda desregulamentada, discutindo-se actualmente o 

registo ou a certificação das empresas responsáveis pela elaboração de EIA. 

O EIA deve ser elaborado por uma equipa interdisciplinar (constituída por duas ou mais pessoas com formação em 

diferentes áreas de conhecimento, organizadas para resolver um problema com contínua comunicação entre elas). 

A equipa responsável por um EIA é uma entidade temporária e, geralmente, especifica com o objectivo identificado 

de elaboração desse EIA. 

EIA mais complexos requerem uma equipa de coordenação responsável pela totalidade do EIA, para além dos 

restantes técnicos responsáveis por estudos e avaliações sectoriais. É ainda importante dispor, na equipa do EIA ou 

como consultor da equipa, de um profissional especializado no tipo de projecto em análise. 
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III – Avaliação de Impacte Ambiental aplicada ao sector eólico  

 

III.1 Enquadramento 

A necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis aliada à obrigação de proteger o planeta e os 

recursos naturais conduzem à aposta cada vez maior nas energias renováveis. 

A utilização de fontes de energias renováveis (FER) constitui um significativo contributo para a segurança de 

abastecimento de electricidade e para fazer face ao problema global das alterações climáticas (através da redução 

da emissão de gases com efeito de estufa). As energias renováveis constituem um motor de desenvolvimento 

económico, social e tecnológico, encontrando-se na base da promoção de significativos investimentos, da criação 

de emprego e de desenvolvimento regional, com realce ainda para o desenvolvimento de clusters tecnológicos e de 

investigação.  

 

Em 2001 foi aprovada pelo Parlamento Europeu a Directiva 2001/77/CE, de 27 de Setembro (Directiva das 

Renováveis) relativa à promoção da electricidade produzida a partir de FER no mercado interno da electricidade. A 

adopção desta Directiva veio consagrar o reconhecimento da prioridade atribuída pela UE e pelos Estados-Membros 

à promoção do aumento deste tipo de fontes para a promoção de energia eléctrica.  

O principal objectivo da Directiva anteriormente referida é criar um quadro que facilite o aumento significativo a 

médio prazo da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia na UE. Esta Directiva faz parte do 

conjunto de medidas necessárias as cumprimento do Protocolo de Quioto e à Convenção Quadro das Nações 

Unidas relativa às Alterações Climáticas. Por outro lado, deve também ser encarada à luz do objectivo indicador de 

duplicar a quota das energias renováveis dos 6% (registados em 1998) para 12% (no horizonte de 2010) do 

consumo interno bruto de energia, tal como foi definido no Livro Branco sobre fontes renováveis de energia 

adoptado pelo Conselho de Energia em Maio de 1998 (Castro, 2007). 

 

No quadro da Directiva mencionada, Portugal assumiu o compromisso de atingir até 2010 uma meta de 39% para o 

consumo de electricidade produzida a partir de FER.  

No início do presente ano o Governo elevou a meta para 45%. A nova politica governamental para o sector, no 

horizonte de 2005 a 2012, envolve um investimento acumulado superior a 8 mil milhões de euros, a criação de 9700 

postos de trabalho e uma redução de CO2 em 2010 de 13,7 Mt (Quadro III-1). Cerca de 63% dos investimentos 

previstos referem-se à energia eólica, na qual se prevê a criação de 2500 postos de emprego directo e 5,8 Mt de 

redução de CO2 em 2010. 

 

 Eólica (Percentagem)  Total  

Investimentos (2005-2012) (em milhões de €) 5100 (63 %) 8100 

Emprego directo 2500 (26 %) 9700 

Redução CO2 em 2010 (em Mt) 5,8 (42 %) 13,7 

Quadro III-1 – Dados económicos, sociais e ambientais da energia eólica face ao total das energias renováveis. (Adaptado de 
Água & Ambiente n.º100. Fonte: Ministério da Economia e da Inovação) 
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Devido à inexistência de recursos energéticos de origem fóssil, vive-se em Portugal uma situação de grande 

dependência externa. Por outro lado, a intensidade energética no nosso país apresenta valores muito elevados, que 

tendem a aumentar. Estas realidades, que afectam a competitividade da economia nacional, aconselham a adopção 

urgente de medidas que conduzam à inversão da situação e apontem novas vias de evolução no quadro energético 

nacional.  

Os compromissos assumidos em Portugal, no que se refere à emissão de gases com efeito de estufa e à definição 

de uma estratégia para responder às alterações climáticas, reforçam igualmente a necessidade de considerar a 

eficiência energética e a promoção das energias endógenas, com destaque para as renováveis, como eixos 

essenciais da política energética actuais. 

Nesse sentido em 2001 foi criado o Programa E4 – Eficiência Energética e Energias Endógenas (Reunião de 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 154/2001, de 19 de Outubro) que promove a eficiência energética e incentiva a 

utilização de fontes endógenas e renováveis de energia. 

Por outro lado, em resposta ao problema global das alterações climáticas e aos compromissos assumidos 

internacionalmente foi elaborado, pela Comissão para as Alterações Climáticas de carácter interministerial e criada 

pela RCM n.º 72/98, de 29 de Junho, o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC). O PNAC procura 

quantificar o esforço de mitigação das emissões necessário para o cumprimento dos compromissos assumidos por 

Portugal, identificando as responsabilidades sectoriais (numa óptica de equidade sectorial) e apresentando um 

conjunto de politicas e medidas e respectivos instrumentos que permitam uma intervenção integrada com o 

objectivo de mitigação das emissões. As medidas constantes no PNAC afectas ao sector energético contribuem em 

mais de 40 % para o esforço total proposto de redução de emissões de gases com efeito de estufa. 

 

Em 2003, a RCM n.º 63/2003, de 28 de Abril aprova as orientações da política energética portuguesa, define metas 

indicativas para a produção de energia eléctrica a partir das FER (Quadro III-2) e revoga a RCM n.º 154/2001, de 19 

de Outubro. Na sequência da RCM n.º 63/2003 o PNAC assumiu igualmente, como sua linha de força, a aposta no 

sector da energia, nomeadamente nas energias renováveis.  

Em 2005, a RCM n.º 169/2005, de 24 de Outubro revoga a RCM n.º 63/2003 mencionada anteriormente e aprova a 

estratégia nacional para a energia. 

De modo a superar a meta de 39% definida na directiva 2001/77/CE, de 27 de Setembro para 45% em 2010, foi 

recentemente proposta a revisão das metas definidas na RCM nº 63/2003, de 19 de Outubro, para as várias FER. 

Para cada uma delas, foram estabelecidos novas metas mais ambiciosas relativamente às anteriores (Quadro III-2). 

No caso da energia eólica, foi estabelecido aumentar em 1950 MW a meta de capacidade instalada em 2012, 

correspondendo a um total de 5100 MW com acréscimo em 600 MW por upgrade do equipamento, e promover a 

criação de um cluster tecnológico e de investimento associados a este tipo de energia. Encontra-se ainda previsto o 

lançamento de concursos para atribuição de 200MW a pequenos promotores. 

As novas metas estabelecidas pelo Governo pretendem facilitar o cumprimento do Protocolo de Quioto aumentando 

a segurança da execução do PNAC e serão implementadas até 2010/2012.1 

                                                 

1 De acordo com o documento “Energias e alterações climáticas. Mais investimento, melhor ambiente.” (Ministério da Economia e 
Inovação, 2007). 
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Fontes de energia 
Meta 

RCM 63/2003 

 
Nova meta 

Eólica 3750 MW + 1950 MW 
5100 MW +  
600 MW 

Hídrica 5000 MW + 575 MW 5575 MW 
7000 MW (2020) 

Biomassa 150 MW + 100 MW 250 MW 

Solar 150 MW Micro-geração  150 MW Aposta na 
micro-geração 

Ondas 50 MW + 200 MW 
Zona piloto com  

250 MW 

Biocombustíveis Sem objectivos + 10% 10% dos combustíveis 
rodoviários 

Biogás 50 MW + 50% 100 MW 

Micro-geração 
(várias tecnologias) 

Sem objectivos +50000  50000 telhados 

Quadro III-2 – Metas indicativas para a produção de energia eléctrica a partir das FER (Ministério da Economia e Inovação, 2007) 
 

O Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio, concretiza um conjunto de medidas ligadas às energias renováveis 

previstas na estratégia nacional para a energia, estabelecida através da RCM n.º 169/2005, de 24 de Outubro.  

O referido DL viabiliza (no artigo 3º) o sobre-equipamento das centrais eólicas licenciadas ou em licenciamento, 

como uma via de desenvolvimento da energia eólica, permitindo minimizar os impactes ambientais e os tempos de 

licenciamento e de construção por via da utilização das infra-estruturas existentes. É ainda estabelecido um limite 

temporal às prorrogações do regime de remuneração anterior de forma a reduzir as assimetrias entre os regimes de 

remuneração aplicáveis às centrais eólicas e incentivar uma maior celeridade na construção das centrais com base 

em energias renováveis durante o período de cumprimento do Protocolo de Quioto.  

O mesmo DL procede ainda à republicação do anexo II do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio, na redacção que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio, alterada pelo Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de 

Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, regulamentando (no n.º 27 do anexo do DL) a 

renda a pagar pelas empresas detentoras das licenças de exploração de parques eólicos aos municípios onde se 

localizam os respectivos parques (2,5 % sobre o pagamento mensal feito pela entidade receptora da electricidade 

produzida), de modo a reflectir uma repartição dos benefícios globais inerentes às centrais eólicas a nível nacional e 

local. 
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III.2 Energia eólica  

 
A energia eólica corresponde ao processo pelo qual o vento é utilizado para produzir energia mecânica ou energia 

eléctrica e é já utilizada desde há alguns milhares de anos. 

O vento é uma forma de energia solar que tem origem no desigual aquecimento da atmosfera pelo sol, associado às 

irregularidades da superfície terrestre e ao movimento de rotação da Terra. O regime dos ventos é influenciado pela 

forma do solo, pelos planos de água e pelo coberto vegetal.  

As turbinas eólicas ou aerogeradores convertem a energia cinética do vento em energia mecânica. Esta energia 

mecânica pode ser utilizada para muitas actividades (moer grão, bombear água) ou para alimentar um gerador que 

a transforma em energia eléctrica que pode ser injectada na rede eléctrica e distribuída ao consumidor. A energia 

eólica também pode ter uma aplicação descentralizada, ou seja, utilizada apenas para fornecer electricidade num 

determinado local situado longe da rede eléctrica de distribuição aos consumidores. 

Os aerogeradores possuem pás que entram em movimento pela acção da passagem do vento sobre elas. Esse 

movimento (energia mecânica) alimenta um gerador eléctrico que produz a electricidade. Existem dois tipos de 

turbinas eólicas: de eixo horizontal e de eixo vertical. A sua tecnologia tem evoluído muito devido aos avanços 

tecnológicos dos materiais, da engenharia, da electrónica e da aerodinâmica.  

Em geral os aerogeradores estão agrupados num determinado local, onde as condições do vento são favoráveis, e 

designam-se por Parques Eólicos (PE). A electricidade por eles produzida é incorporada na rede eléctrica e 

distribuída aos consumidores da mesma forma que a produzida nas centrais térmicas convencionais.  

Apresenta-se em anexo (Anexo A.1) uma breve descrição de um parque eólico e das respectivas obras de 

construção. 

 

A energia produzida por qualquer aerogerador aumenta substancialmente com a velocidade do vento. Por isso os 

aerogeradores são instalados nas zonas em que o potencial eólico é mais elevado.  

A disponibilidade e a velocidade do vento são determinantes para a valia económica de um projecto de produção de 

energia eléctrica a partir deste recurso renovável. É deste modo indispensável proceder a uma avaliação do recurso 

antes de iniciar o projecto. Em regra um sistema de produção eólica necessita de uma velocidade média anual do 

vento de 15 km/hora ou seja 4,2 m/s.2 

Outro aspecto importante é a altura da torre que suporta a turbina eólica porque a turbulência do vento é maior junto 

ao solo do que em altitude. Se a altura da torre aumentar de 10 para 50 metros a quantidade de energia fornecida 

pelo vento duplica.2 

 

A energia eólica é uma fonte de energia renovável, limpa e não poluente (não produzindo gases com efeitos de 

estufa nem outros agentes de poluição). Por cada MWh de energia eléctrica de origem eólica são reduzidas entre 

0,8 a 0,9 toneladas de emissões de gases com efeito de estufa que seriam produzidos pela utilização dos 

combustíveis fósseis na produção de energia eléctrica.2  

Dependendo fundamentalmente dos custos de instalação e do tipo de tecnologia usada, os custos associados à 

instalação de aproveitamentos eólicos são muito variáveis. Para os investimentos totais médios actuais em sistemas 

                                                 

2 Disponível na página da Direcção Geral de Energia e Geologia: http://www.dgge.pt. Data de consulta: Setembro 2007. 
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de conversão de energia eólica, a rentabilidade é assegurada tipicamente a partir das 2 000 horas de funcionamento 

actual equivalente à potência nominal (Castro, 2007). 

Um indicador das vantagens económicas da energia eólica é o valor do retorno económico correspondente ao seu 

desenvolvimento que inclui os custos do trabalho, os custos de matérias-primas para o fabrico e instalação, 

transportes, exportações e o valor da electricidade produzida.  

 

Embora à energia eólica estejam associados benefícios ambientais significativos, do ponto de vista da emissão de 

substâncias nocivas para a atmosfera, existem aspectos ambientais a ter em conta na implementação e durante o 

funcionamento de PE. É indispensável que os projectos sejam adequadamente integrados na paisagem e 

desenvolvidos em colaboração com as comunidades locais (Castro, 2007). 

Alguns dos benefícios da energia eólica geralmente apontados dizem respeito à questão ambiental e económica 

nomeadamente a nível de: 

 

(1) Emissões e ambiente 

A energia eólica tem as menores emissões de todas as fontes de geração de electricidade (considerando uma 

análise de ciclo de vida). Estes benefícios ambientais traduzem-se economicamente numa melhoria da saúde 

pública e numa redução das penalidades associadas ao Protocolo de Quioto. 

Apresenta-se no quadro seguinte (Quadro III-3) as emissões de poluentes atmosféricos associadas à energia eólica, 

que são significativamente inferiores quando comparadas com outras fontes de geração de electricidade.  

Poluente Eólica (g/kWh) 

Dióxido de Carbono 

 (CO2) 
7-9 

Dióxido de Enxofre  

(SO2) 
0,02-0,09 

Óxidos de Azoto  

(NOX) 
0,02-0,06 

Quadro III-3 – Emissões de poluentes atmosféricos referentes à fonte eólica (Adaptado de Fernandes, 2007) 

Embora durante a fase de operação as turbinas eólicas não produzam quaisquer poluentes atmosféricos, 

reconhece-se que, nas outras fases do ciclo de vida ocorrem emissões, com destaque para a fase de 

processamento e manufactura dos materiais e dos componentes dos aerogeradores. 

 
(2) Redução da vulnerabilidade face ao exterior e da volatilidade dos preços 

A diversificação de fontes energéticas correspondente a uma redução da dependência de combustíveis importados 

por um lado, e os custos variáveis reduzidos e consequente maior estabilidade do preço da energia por outro, 

constituem uma garantia contra a volatilidade dos preços. 

 

(3) Segurança no abastecimento 

A variabilidade do recurso eólico é relativa: enquanto que a variabilidade a curto prazo é elevada mas previsível, a 

variabilidade anual é muito limitada (inferior a 15 %) (Fernandes, 2007). 

As pequenas centrais distribuídas pelo país pretendem reforçar a segurança no abastecimento, tanto ao nível da 

sensibilidade às variações do vento como ao nível da rede eléctrica.  
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O efeito da variabilidade pode ser minimizado recorrendo a modelos de previsão refinados e gestão da produção em 

tempo real, ou ainda através do armazenamento da energia através do recurso a centrais hídricas e bombagem nas 

centrais eléctricas. 

 
(4) Desenvolvimento regional 

A energia eólica incrementa o desenvolvimento regional atendendo aos investimentos que são distribuídos pelo país 

e ao elevado conteúdo em emprego: 14 a 22 empregos ano/MW eólico (considerando a construção, instalação, 

operação e manutenção).3  

Há ainda a destacar a distribuição de riqueza resultante da percentagem de rendimentos dos parques paga aos 

municípios rurais onde os parques são instalados (2,5% de acordo com a legislação em vigor) e das rendas dos 

respectivos terrenos pagas aos seus proprietários.  

 
(5) Balança comercial 

Ao nível da redução da importação de combustíveis e da redução da aquisição de licenças de Dióxido de Carbono 

(CO2). 

 
A energia eólica é vista actualmente como uma das mais promissoras fontes de energia renovável e é caracterizada 

por uma tecnologia bastante desenvolvida essencialmente na Europa e nos EUA. Este tipo de energia tem registado 

nos últimos anos uma evolução verdadeiramente assinalável.  

De acordo com dados recentes, o ano de 2006 foi marcado por um novo recorde de instalação tanto na Europa 

como nos mercados mundiais e pela confirmação da globalização do mercado da energia eólica. 

Em 2006 a potência mundial eólica atingiu aproximadamente 72,6 GW como é possível verificar na figura seguinte 

(Fig. III-1), que apresenta a evolução da potência eólica instalada a nível mundial desde 1993 até 2006. 

 

 
Fig. III-1 – Potência eólica total instalada a nível mundial desde 1993 a 2006 (EurObserv’ER, 2007). 

 

                                                 

3 De acordo com o referido na apresentação “O Cluster Industrial Eólico” (Fernandes, 2007). 
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III.3 O sector eólico na Europa e seu desenvolvimento em Portugal 

 
A situação da energia eólica na UE é actualmente muito favorável. A Alemanha e Dinamarca, apesar de países 

líderes no sector, não são já os únicos países da UE em crescimento. A França, Reino Unido, Irlanda e outros 

países parecem decididos a favorecer os seus sectores eólicos. Portugal apresenta também boas perspectivas 

nesta área. O panorama favorável conduz a uma projecção de 89 000 MW de potência total instalada em 2010. Esta 

estimativa é superior ao novo objectivo da EWEA (European Wind Energy Association) que prevê 80 000 MW.4 

A Europa permaneceu em 2006 a principal região do mundo em instalação de turbinas eólicas, com 57,1% de 

percentagem de mercado, seguido pela América do Norte (24,0 %) e Ásia (15,7 %).4  

 
Em 2006, a UE atingiu um total de 48 042,3 MW de capacidade eólica instalada, com um valor adicional de 7613,3 

MW relativamente ao ano anterior. De acordo com dados do Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 

(INEGI), a capacidade instalada em Portugal no final de 2006 era de 1716,4 MW, ou seja mais 673,4 MW do que em 

2005 (Quadro III-4), o que revela o significativo crescimento nacional do sector eólico.  

 
 

 
Quadro III-4 – Potência eólica instalada na UE25 em 2005 e 2006 (em MW) (Adaptado de EurObserv’ER, 2007) 

 
A penetração do mercado da energia eólica deve ser analisada atendendo ao número de habitantes de cada país. 

De acordo com os dados disponíveis, Portugal apresenta 162,4 kW/1000 hab de potência eólica, valor superior à 

média da UE25: 103,7 kW/1000 hab.4 

 
 

 

                                                 

4 Disponível na publicação Systèmes Solaires nº 177 – Wind Energy Barometer (EurObserv’ER, 2007). 
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No quadro da expansão da capacidade eólica, Portugal lançou em 2006 um concurso com um duplo objectivo: 

I. Utilizar a energia eólica como base para um novo sector industrial, levando ao investimento e emprego em 

zonas desfavorecidas, à transferência de tecnologia para o país e exportando em vez de importar; e 

II. Explorar de modo mais eficiente o recurso eólico, de forma a minimizar a variabilidade e as perdas, investigar 

novos conceitos designadamente ao nível de modelos de previsão refinados e gestão da produção em tempo 

real, criação de uma rede preparada para o novo paradigma da geração descentralizada e armazenamento da 

energia eléctrica. 

A criação deste cluster eólico constitui um instrumento de política de desenvolvimento regional sustentável dada a 

sua importância na criação de novas fontes de crescimento económico e na preservação e melhoria do ambiente5. 

O agrupamento Eólicas de Portugal (constituído por um pólo tecnológico líder no desenvolvimento de aerogeradores 

e por 4 promotores eólicos) é o responsável pela implementação deste projecto com grande impacte económico. 

Portugal possui também um sistema de tarifa de venda que varia de acordo com diversos critérios incluindo o 

número de anos, a capacidade das instalações, a rentabilidade do local e considerações ambientais. 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) regista-se uma 

evolução evidente da potência eólica em Portugal (Fig. III-2) sendo que no final de Junho do presente ano a 

potência eólica instalada situava-se em 1908 MW, distribuída por 144 parques, com um total de 1070 aerogeradores 

ao longo do território continental (Quadro III-5). 

 

Fig. III-2 – Evolução da potência eólica instalada em Portugal Continental (DGEG, 2007). 

 

 
Quadro III-5 – Caracterização da potência eólica instalada em Portugal Continental (Adaptado de DGEG, 2007) 

                                                 

5 De acordo com o Relatório “Renováveis – Estatísticas rápidas – Junho 2007” (DGEG, 2007). 
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No primeiro semestre do presente ano, a produção eólica cresceu 65 % relativamente a igual período de 2006. Os 

distritos com maior potência instalada, em Junho de 2007, eram Viseu, Coimbra, C. Branco, Lisboa, V. Real, 

Santarém, Leiria e Braga (389, 251, 199, 187, 169, 150, 149 e 121 MW respectivamente)6. 

 

A Rede Eléctrica Nacional publica semestralmente um relatório, cujo objectivo é uma apresentação sintética da 

evolução da potência e produção eólica em Portugal, suas características e dimensão relativa ao Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN).  

A potência eólica representou 16.6 % relativamente à potência do SEN no 1º semestre deste ano. Por outro lado, a 

produção eólica representou em 2006 cerca de 6% do consumo total de energia eléctrica enquanto que no 1º 

semestre deste ano o valor foi aproximadamente 8% (Quadro III-6).7 

 
 

2005 2006 
2007 

(1ºsem.) 

Potência Eólica / Potência SEN 8.5% 14.5% 16.6% 

Produção Eólica / Consumo Total 3.6% 5.9% 7.7% 

Quadro III-6 – Potência Eólica / Potência SEN e Produção Eólica / Consumo Total (Adaptado de REN, 2007). 

 
 
As principais causas apontadas para o acentuado desenvolvimento da energia eólica que se verifica actualmente 

em Portugal são (Castro, 2007): 

���� A reestruturação do sector eléctrico, iniciada em 1995, com o estabelecimento do Sistema Eléctrico de 

Abastecimento Público (SEP) e do Sistema Eléctrico Independente (SEI), e o consequente fim da situação de 

monopólio detido pela EDP. 

���� A publicação de legislação específica com o fim claro de promover o desenvolvimento das energias renováveis, 

designadamente o Decreto-Lei n.º312/2001 (que altera procedimentos administrativos com o objectivo de 

melhorar a gestão da capacidade de recepção) e o Decreto-Lei n.º339-C/2001 (que actualiza o tarifário de 

venda de energia de origem renovável à rede pública, introduzindo uma remuneração muito atractiva, 

diferenciada por tecnologia e regime de exploração). 

���� A aprovação da Directiva das Renováveis, cuja aplicação em Portugal faz prever a instalação em Portugal de 

cerca de 2500 a 3000 MW de conversores eólicos, no horizonte de 2010. 

 

 

Nos anos de 2005 e 2006, Portugal teve respectivamente a primeira e segunda mais alta taxa de crescimento da 

Europa (95% e 56% respectivamente), sendo actualmente o país com a quinta maior potência eólica instalada entre 

os 25 estados membros da UE (Ministério da Economia e Inovação, 2007). 

 

 

 

                                                 

6 De acordo com o Relatório “Renováveis – Estatísticas rápidas – Junho 2007” (DGEG, 2007). 

7
 De acordo com o Relatório “A Energia Eólica em Portugal 1º Semestre 2007” (REN, 2007). 
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No que se refere ao sector dos serviços, em Portugal procede-se à avaliação do recurso eólico e estimativa de 

produção de parques, à avaliação de desempenho de PE, à verificação técnica de condições contratuais, ao 

financiamento de PE entre outros8. 

 

O Departamento de Energias Renováveis do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 

produziu uma base de dados do potencial eólico do vento em Portugal – EOLOS2.0 que apresenta as 

características físicas e energéticas do escoamento atmosférico num conjunto de locais em Portugal Continental e 

uma folha de cálculo simplificada, que permite, em função do investimento, avaliar a viabilidade económica e o Atlas 

do Vento em Portugal. 

 

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em colaboração com o Instituto de Engenharia Mecânica e 

Gestão Industrial (INEGI), o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC – Porto) e o 

Research Centre for Wind Energy and Atmospheric Flows (RCWEAF) desenvolveram o software VENTOS, que é 

utilizado para simulação computacional do comportamento do escoamento do vento sobre solos complexos com ou 

sem arborização. Estas constituem ferramentas importantes para o conhecimento do potencial energético deste 

recurso.  

 
No campo da investigação e desenvolvimento sobre Energia Eólica em Portugal destaca-se ainda: 8 

 
- O Estudo da compatibilidade entre recursos hídricos e eólicos (EDP, INESC – Porto); 

- A integração de FER na rede eléctrica estudada por grupos técnicos com representantes das áreas de eólica e 

outras FER; 

- A participação activa de Portugal no desenvolvimento de modelos dinâmicos de parques eólicos para 

simulação integrada em sistemas de energia. 

                                                 

8 De acordo com a apresentação “A Energia Eólica em Portugal, situação actual e perspectivas de futuro” (Simões e Estanqueiro, 
2006). 
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III.4 Principais impactes ambientais da energia eólica 

De acordo com Estudo sobre o Sector Eléctrico e Ambiente (1º Relatório) (Antunes et al., 2000), os principais 

impactes ambientais da energia eólica ocorrem ao nível da perda de biodiversidade devido ao risco de colisão de 

aves com pás das turbinas; ao nível da degradação do solo (extensas áreas requeridas, mas não completamente 

ocupadas); ao nível da intrusão visual, pois as turbinas constituem um elemento estranho na paisagem e ao nível do 

ruído provocado pela operação, que pode ser um factor limitante da implementação.  

Os impactes ambientais da energia eólica são em geral de escala reduzida e localizada, desde que implantados 

longe de zonas densamente povoadas ou áreas de valor turístico-paisagístico (Antunes et al., 2000). 

 

De seguida apresentar-se-á brevemente e de forma genérica os principais impactes ambientais associados à 

energia eólica (ao nível de: solo/ocupação do solo, qualidade da água / recursos hídricos, ecologia, ruído, paisagem, 

interferência electromagnética, socioeconomia e património). As principais acções geradoras de impactes 

ambientais num parque eólico encontram-se sistematizadas em anexo (Anexo A.2). 

Importa destacar que a ocorrência dos impactes mencionados depende da especificidade e características de cada 

projecto eólico e local de implantação. 

  
III.4.1. Solo / Ocupação do solo 

 
O principal impacte referente ao factor ambiental em análise durante a fase de construção resulta fundamentalmente 

da ocupação das zonas de implantação das obras (Mendes et al., 2000). 

O espaço ocupado por um PE depende das características específicas do esquema implantado, designadamente do 

número de turbinas e da sua distância. Geralmente a área efectivamente ocupada pela instalação dos elementos 

definitivos que constituem o PE corresponde a uma percentagem muito reduzida da área total arrendada. 

A adopção de máquinas de potência unitária superior (≥ 1000 kW) permite a redução do número de aerogeradores 

a instalar, reduzindo a área total de solos a afectar (Mendes et al., 2000). 

Os impactes sobre a ocupação do solo podem ser reduzidos desde que haja particular cuidado na escolha dos 

locais de implantação dos PE, devendo desde logo ser equacionada uma compatibilização com outros usos 

previamente existentes (ex. criação de gado ou agricultura) (Antunes et al., 2000). 

 
A exposição do solo aos fenómenos erosivos é outro impacte significativo relativo à fase de construção 

(principalmente devido à falta de sistemas de drenagem antes do início da época das chuvas). 

Há ainda a ter em conta os eventuais derrames de óleos e combustíveis utilizados para o funcionamento das 

máquinas e veículos e ainda a possível rejeição de resíduos sólidos junto das zonas de obra e no estaleiro, que 

podem induzir situações pontuais de poluição. Estes impactes podem ser evitados pela introdução de normas 

ambientais e fiscalização no decurso das obras de forma a garantir a aplicação efectiva das medidas minimizadoras 

apresentadas no respectivo EIA. 

 

Durante a fase de exploração não é expectável a ocorrência de impactes sobre o solo desde que sejam aplicadas e 

executadas medidas que garantam que os impactes sobre o solo na fase de construção não sejam ampliados na 

fase de exploração. 

A utilização de caminhos de acesso já existentes e o traçado dos caminhos complementares a acompanhar as 
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curvas de nível permite reduzir a movimentação de terras contribuindo de modo significativo para minorar os 

impactes sobre o solo. 

Deverá ser interdita durante a fase de construção a exploração de inertes na zona afecta ao PE pois tal situação 

pode suscitar interesse por terceiros na sua exploração para outros fins. Os materiais necessários deverão provir de 

locais legalmente autorizados.  

É ainda necessário proceder à recuperação das zonas intervencionadas (envolvendo operações como 

descompactação do solo e revegetação) de modo a readquirirem as suas anteriores potencialidades.  

 
III.4.2. Qualidade da Água/Recursos hídricos 

 
Durante a construção de empreendimentos eólicos pode ocorrer degradação da qualidade das águas superficiais. A 

movimentação de terras e consequente geração de poeiras pode provocar um aumento da carga de partículas 

sólidas transportadas para os cursos de água.  

Eventuais derrames acidentais de óleos e combustíveis resultantes da operação de veículos e máquinas podem 

ainda provocar aumentos pontuais da poluição por hidrocarbonetos. 

O principal impacte negativo corresponde portanto à afectação de linhas de água devido à descarga de: efluentes 

do estaleiro; derrames eventuais de óleos combustíveis e produtos afins; águas residuais resultantes da lavagem 

das betoneiras e arraste de sedimentos (por chuvadas).  

 
De modo a evitar os impactes anteriormente mencionados a descarga das águas resultantes da lavagem das 

betoneiras deve ser feita em locais indicados pelas autoridades competentes na matéria e nunca em linhas de água 

ou qualquer outro local. Deve ser ainda garantida a não obstrução das linhas de água existentes na zona de 

implementação do PE. 

 
Na fase de exploração não são previsíveis impactes significativos sobre a qualidade da água, na medida em que a 

instalação não produz efluentes, excepto eventuais despejos de óleos e produtos afins nas operações de 

manutenção e reparação que poderão constituir um impacte negativo sobre os recursos hídricos. Estes produtos 

deverão ser correctamente manuseados e encaminhados para os operadores de gestão de resíduos de modo a 

evitar qualquer impacte. 

 
III.4.3. Ecologia 

 
���� Flora 

Durante a fase de construção destaca-se o pisoteio do coberto vegetal e consequente eliminação de alguns 

elementos florísticos resultantes sobretudo das movimentações de terra e desmatações realizadas durante esta 

fase. Há ainda a considerar a afectação da vegetação da zona envolvente devido à emissão de poeiras. 

É expectável que a maior parte da vegetação afectada em fase de obra, encontre, durante o período de exploração, 

condições adequadas à sua recuperação a médio/longo prazo, principalmente se adoptadas medidas mitigadoras 

(Mendes et al., 2000). 

Durante a fase de exploração, o eventual aumento local da circulação de veículos e pessoas, decorrente da 

melhoria de acessibilidades ou da criação de novos acessos e por questões essencialmente turísticas pode conduzir 

ao pisoteio de espécies protegidas e à eliminação de determinados elementos florísticos. 
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���� Fauna 

O impacte sobre a fauna durante a fase de construção resulta, em geral, das movimentações de terras e da 

implantação de estruturas permanentes, com consequente perturbação localizada dos habitats. Estas perturbações, 

embora temporárias, podem provocar um stress adicional, alteração de percursos habituais, redução das áreas de 

repouso e criação. 

Pode ainda ocorrer, durante a fase de obra, esmagamento ou ferimento de vários animais (répteis, anfíbios e 

pequenos mamíferos). 

 
Na fase de exploração os principais impactes causados na fauna dizem respeito ao risco de colisão das aves e 

morcegos com os aerogeradores (Mendes et al., 2000). 

O impacte dos aerogeradores sobre a avifauna tem sido alvo de vários estudos. A introdução desta componente na 

AIA revela-se de extrema importância de modo a possibilitar a análise dos diversos factores directamente 

relacionados com os potenciais riscos associados à interacção entre as aves e um PE, nomeadamente: 

- Espécies existentes na zona de implantação do PE, sua densidade, distribuição, actividade/comportamento e 

corredores migratórios; 

- Características do PE instalado (número de aerogeradores, sua distribuição geográfica, tipo de aerogerador, 

entre outras); 

- Características orográficas da zona de implantação do PE; 

- Condições atmosféricas/meteorológicas. 

 
Os resultados obtidos em diversos estudos na Europa, permitem concluir que o risco de mortalidade de aves devido 

a colisões com aerogeradores é reduzido, estando frequentemente associado a condições de fraca visibilidade 

(nevoeiros) e corredores migratórios. As aves de rapina e os passeriformes são referências habituais entre os 

grupos de aves mortas por colisão com os aerogeradores (Mendes et al., 2000). 

 
Existem igualmente estudos relativos à colisão de morcegos com aerogeradores. Os factores responsáveis pela 

colisão de aves e morcegos com os aerogeradores incluem: condições meteorológicas, abundância e 

actividade/comportamento da espécie, características orográficas e corredores de migração ou de deslocação 

diária. Há ainda a considerar o impacte negativo relativo ao sucesso reprodutor e outros tipos de perturbações nas 

aves (impactes indirectos) (Mendes et al., 2000). 

 
III.4.4. Ruído 

 
O aumento de ruído durante a fase de construção deve-se às obras de construção civil incluindo a execução dos 

acessos e é essencialmente proveniente da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em 

operações de escavação, terraplanagem e betonagem e da intensificação do tráfego associado ao transporte de 

materiais. Este impacte afecta a área de implantação do PE e as envolventes do mesmo. 

A magnitude deste impacte depende em grande parte da proximidade de povoações à zona de implantação do PE e 

da intensidade de tráfego já existente nas vias de comunicação que constituem acessos adoptados nos percursos 

até ao PE. Os ruídos provocados pelo funcionamento dos aerogeradores podem constituir factores limitantes da 

implantação de PE.  

O ruído total de uma turbina em funcionamento é devido à soma de dois tipos de ruído: aerodinâmico e mecânico. 

O primeiro tipo de ruído (aerodinâmico) é provocado pela passagem do ar pelas pás em movimento, aumentando 
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com a velocidade de rotação das mesmas e sendo também sensível ao seu desenho. 

O ruído, com origem aerodinâmica, tem diminuído consideravelmente nos últimos anos devido ao melhoramento da 

configuração das pás dos aerogeradores. 

O ruído mecânico é gerado por todas as partes móveis da estrutura, em particular pela transmissão, estando 

associado à caixa de engrenagem e ao gerador e motores auxiliares. As duas abordagens para a diminuição deste 

tipo de ruído são: a redução do ruído gerado e o isolamento acústico da fonte de ruído. 

O ruído proveniente da componente mecânica predomina em aerogeradores com diâmetros de pás até 20 metros, 

enquanto que em aerogeradores com diâmetros superiores é o ruído proveniente da componente aerodinâmica que 

prevalece (Mendes et al., 2000). 

Verifica-se que os níveis sonoros emitidos pela actividade eólica (a 350 m) apresentam valores indicativos entre 35-

45 dB (A) (GREENPEACE/ GWEC, 2006).  

 
O impacte de uma fonte de ruído numa população depende de um conjunto de factores, nos quais se incluem: o 

aumento face ao ruído de fundo, a natureza do ruído em causa, as características do local (como a topografia) e 

condições meteorológicas, o número de pessoas expostas e a tolerância ao ruído por parte de cada individuo. 

Este impacte depende essencialmente da proximidade do PE aos aglomerados populacionais e espécies faunísticas 

sensíveis e das características do próprio local. 

 
III.4.5. Paisagem 

 
Durante a fase de construção os impactes sobre a paisagem são negativos e consistem em: 

- Alterações da morfologia da paisagem; 

- Desordem visual resultante da execução das obras de construção civil, fundações das torres dos 

aerogeradores, edifício de comando e subestação; 

- Destruição de coberto vegetal; 

- Presença e circulação de maquinaria pesada; 

- Emissão de poeiras associadas à execução das obras. 

 
Na fase de exploração os impactes decorrem sobretudo da presença das infra-estruturas do PE. Do ponto de vista 

paisagístico os aerogeradores são elementos de apreciação subjectiva. 

No que respeita à integração paisagística de aerogeradores, em zonas planas geralmente é preferível a adopção de 

um padrão geométrico simples, sendo também viável dos aerogeradores ao longo de uma linha recta. Por outro 

lado, em zonas montanhosas a solução geralmente adoptada e mais viável é a colocação dos aerogeradores ao 

longo da linha de cumeada (Mendes et al., 2000). 

Em geral a opção por torres tubulares e de cores claras e sem brilho permite atenuar os impactes sobre a paisagem. 

A ampliação dos efeitos resultantes da exposição dos solos à erosão constitui também uma situação com 

implicações na paisagem. 

A importância do impacte visual de um PE depende de um conjunto de especificidades locais, nomeadamente da 

dimensão física das turbinas, do seu número e design, do layout do PE, da sua visibilidade, das características da 

paisagem, da população e visitantes locais (Antunes et al., 2000). 
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III.4.6. Interferência Electromagnética 
 
A rotação das pás dos aerogeradores pode dispersar os sinais electromagnéticos causando interferências em 

diversos sistemas de comunicação, como é o caso de emissões de televisão, sistemas de navegação aérea e 

marítima, radares, telemóveis, comunicações por satélite entre outros. É no entanto de salientar que esta é uma 

micro questão quando comparada com os restantes factores ambientais abordados. 

A minimização dos possíveis impactes passa pela adopção de tecnologias (e.g. amplificadores de sinais) e escolha 

cautelosa das localizações. 

 
III.4.7. Socioeconomia 

 
Durante a fase de construção os impactes a considerar são em geral positivos entre os quais se podem destacar: 

- Receitas locais (resultantes dos contratos de arrendamento dos terrenos directamente afectos ao PE); 

- Utilização de mão-de-obra local para as operações de construção do PE; 

- Intensificação do comércio local (nomeadamente actividade hoteleira e restauração); 

No entanto há também a ter em conta os seguintes impactes negativos: 

- Intensificação do tráfego de veículos pesados (podendo originar degradação de estradas); 

- Incomodidade no caso de proximidade do local de implementação do PE a povoações causado pela 

intensificação de tráfego, ruído e/ou poeiras. 

 
A exploração de um PE possui sobretudo impactes positivos nomeadamente:  

- Receitas locais (resultantes dos contratos de arrendamento dos terrenos directamente afectos ao PE); 

- Criação de emprego (para a operação e manutenção do PE); 

- Melhoria da qualidade de vida indirectamente (produção de energia eléctrica a partir de uma FER sem 

emissão de poluentes para a atmosfera); 

- Melhoria de acessibilidades; 

- Fonte de interesse didáctico/turístico, possibilitando a atracção de outras receitas para a economia local. 

Possíveis conflitos com outros usos poderão constituir um impacte negativo sobre a socioeconomia durante a 

exploração de um PE. 

 

III.4.8. Património 
 
O principal impacte sobre o património durante a construção consiste na eventual danificação de elementos 

patrimoniais existentes na zona de implementação do PE (impacte negativo).  

É fundamental a identificação e caracterização prévia dos elementos patrimoniais existentes na zona de 

implementação de modo a possibilitar uma correcta protecção e sinalização dos mesmos durante a fase de 

construção. 

 

Na fase de exploração, por um lado, pode destacar-se a divulgação de património existente na zona do PE como 

impacte positivo e, por outro, a eventual danificação de elementos patrimoniais existentes na zona de 

implementação do PE (impacte negativo). 
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III.5 O processo de AIA aplicado a projectos eólicos 

 

Apresenta-se em seguida alguma legislação relativa à AIA de projectos eólicos e o registo histórico de processos de 

AIA de PE em Portugal de acordo com a informação disponibilizada na página da Agência Portuguesa de Ambiente 

(APA). 

 
���� Legislação relativa à AIA de Projectos Eólicos 
 
De acordo com a alínea i) do número 3 do anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações do 

Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, as situações em que se configura a obrigatoriedade de realização de 

procedimento de AIA de projectos de produção de energia eléctrica com base na fonte eólica são as indicadas no 

quadro seguinte (Quadro III-7). 

 

Tipo de projecto Caso geral Áreas sensíveis 

Aproveitamento da energia eólica para 

a produção de energia eléctrica 

(alínea i) Número 3 Anexo II) 

PE com 20 ou mais torres ou 

localizados a uma distância inferior a 

2km de outros parques similares 

PE com 10 ou mais torres ou 

localizados a uma distância inferior a 

2km de outros parques similares 

Quadro III-7 – Projectos eólicos sujeitos a AIA. Base legal: DL nº 69/2000 com as alterações do DL nº 197/2005. 

 

Consideram-se parques similares: parques eólicos com licença definitiva de instalação, atribuída pela entidade 

competente para o licenciamento (Mendes et al., 2000). 

São de igual modo sujeitas a AIA de acordo com o número 19 do anexo I do mesmo DL a construção de linhas 

aéreas de transporte de electricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior 

a 15 km. 

Em 2001, surgiram três despachos relativos à AIA de projectos de parques eólicos, entretanto revogados: 

 

- Despacho conjunto n.º 583/2001: 

 

Sujeita a AIA todos os projectos de parques eólicos localizados em áreas sensíveis, 

independentemente das suas características (DR, II série, n.º 152, 03-07-2001, p. 11009). 

- Despacho n.º 11091/2001: 

 

Determina procedimentos para projectos de instalações de produção de energia eléctrica a 

partir de fontes renováveis (DR, II série, n.º 121, 25-07-2001, p. 8941).  

- Despacho n.º 12006/2001: 

 

Define procedimentos para o licenciamento de parques eólicos em zonas sensíveis e a sua 

articulação com os regimes da REN e da AIA (DR, II série, 06-06-2001).  

 

Por outro lado, há ainda a considerar o Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio (referido no capítulo III.1 pág.17) 

que introduz “alguns melhoramentos para articulação do licenciamento da instalação das centrais renováveis com a 

legislação ambiental directamente conexa, visando integrar procedimentos e acelerar o acesso à produção de 

energia com base em fontes renováveis, sempre sem prejuízo do respeito pelos valores da protecção ambiental.”  

No artigo 8º do referido DL, relativo às consequências da avaliação ambiental favorável, determina-se que a DIA 

favorável ou condicionalmente favorável, implica, em determinados casos e sob determinadas condições, a 

superação de alguns procedimentos complementares de aprovação ou autorização, tendo em conta que estes 

foram considerados no âmbito do procedimento de AIA.  
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���� Registo histórico de Processos de AIA de PE em Portugal 

 
Recorrendo à base de dados da APA9 procedeu-se à pesquisa de informações relativas ao número de processos de 

AIA de parques/projectos eólicos de modo a verificar a sua evolução ao longo dos anos (2000-2006). De acordo 

com os dados disponíveis o primeiro processo de AIA de PE ocorreu no ano 2000. 

Verifica-se que 2002 corresponde ao ano com maior número de processos de AIA de PE (21 processos) da 

totalidade de processos de AIA de PE que constam da base de dados da APA (Quadro III-8). De facto, a avaliação 

de projectos de PE é recente, surgindo pela primeira vez com o DL 69/2000 e integrando a nova política energética 

de aumento das energias renováveis. O incremento verificado em 2002 encontra-se associado à publicação da 

referida legislação e de legislação complementar mencionada no ponto anterior e à aprovação do Programa E4 

(abordado no capítulo III.1 pág.16). 

 

Ano da Data da 
Decisão 

N.º de Processos 
de AIA de PE 

2000 1 

2001 5 

2002 21 

2003 15 

2004 8 

2005 4 

2006 7 

Total 61 

Quadro III-8 – Número de processos de AIA de PE concluídos (2000-2006). 
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Fig.III-3 – Evolução do número de processos de AIA de PE concluídos (2000-2006). 

 

                                                 

9 Dados disponíveis na página de Internet: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/historico/index.asp. Data de consulta: 1 de 
Junho de 2007. 
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Regista-se uma descida de processos de AIA concluídos entre o ano 2002 e 2005, no entanto o número de 

processos de AIA em 2006 foi superior relativamente ano anterior (Fig. III-3). Esta descida poderá estar associada à 

publicação do Despacho conjunto n.º 290/2003 dos Ministros da Economia e das Cidades, do Ordenamento do 

Território e do Ambiente que altera o Despacho Conjunto n.º 583/2001, determinando que as regras definidas por 

este não se aplicam aos projectos de PE cujos procedimentos de autorização ou licenciamento tenham sido 

iniciados antes da entrada em vigor do referido despacho conjunto, quando os respectivos estudos de incidências 

ambientais se encontrassem já aprovados na referida data. 

Deve-se no entanto salientar que os dados apresentados correspondem apenas a processos de AIA de PE 

concluídos, ou seja com decisão conhecida, e não à totalidade de processos que deram entrada na APA. 

Todos os processos encontram-se incluídos no Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, com as alterações do Decreto-

Lei nº 197/2005 e pertencem à tipologia: Indústria do sector da energia.  

 

De acordo com a base de dados da APA10, encontram-se em avaliação 30 processos de AIA de PE. O número de 

processos de AIA de PE que deram entrada na APA até à data de consulta dos dados (Junho 2007) (contabilizando 

os processos já avaliados e em avaliação) perfazia um total de 93 processos. 

 
No que se refere à tipologia da decisão constata-se que, durante o período analisado (2000-20006) a maioria (52%) 

dos processos de PE submetidos a AIA obtiveram uma DIA favorável condicionada enquanto que 30% 

correspondem a desconformidade do EIA. Os restantes casos correspondem a decisão desfavorável (7%) ou 

encerramento do processo (11%). Apresenta-se no quadro seguinte (Quadro III-9) uma discriminação de número de 

processos de AIA de PE de acordo com a tipologia de decisão referente ao período de 2000 a 2006. 

 

 Tipologia da Decisão 

 
Favorável 

condicionado 
Desconformidade 

do EIA 
Desfavorável 

Encerramento 
do processo 

Ano da Data da  
Decisão 

 

2000 0 1 0 0 

2001 1 1 0 3 

2002 5 11 2 3 

2003 8 5 1 1 

2004 8 0 0 0 

2005 3 0 1 0 

2006 7 0 0 0 

Total 32 18 4 7 

Quadro III-9 – Número de processos de AIA de PE de acordo com a Tipologia de Decisão (2000-2006). 

Verifica-se que entre 2004 e 2006 não se registou qualquer decisão correspondente a desconformidade do EIA ou 

encerramento do processo. Exceptuando um processo desfavorável em 2005 a totalidade dos processos no mesmo 

período obtiveram decisão Favorável condicionado (Fig. III-4). 

                                                 

10 Dados disponíveis na página de Internet: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/avaliacao/aia_aval.asp. Data de consulta: 
Junho de 2007. 



 33 

Pode-se denotar uma acentuada diminuição do número de desconformidades no ano 2003 relativamente ao ano 

anterior e a ausência de desconformidades a partir do mesmo ano o que pode ser um reflexo positivo da publicação 

pelo Instituto do Ambiente em 2002 do Guia de Orientação para a Avaliação Ambiental (Mendes et al., 2002). 

 

Tipologia de Decisão dos Processos de AIA de Parques Eólicos- Registo histórico
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Fig. III-4 – Tipologia de decisão de projectos de AIA de PE (2000-2006). 

 

No que se refere a processos de Definição do Âmbito11, há registo de apenas 2 processos de PE ambos no ano de 

2001 e aceites. O número reduzido de processos de Definição de Âmbito poderá resultar em parte do seu carácter 

voluntário ou ainda do facto de na perspectiva dos utilizadores este processo constituir mais uma etapa que conduz 

ao aumento global do prazo do procedimento de AIA. 

 
No quadro seguinte apresenta-se o número de processos de pós-avaliação constantes da base da APA12 de acordo 

com a data de entrada na Autoridade de AIA (Quadro III-10). 

 

Data de entrada na 
Autoridade de AIA 

Número de 
processos de 
Pós-avaliação 

2000 0 

2001 0 

2002 3 

2003 2 

2004 4 

2005 5 

2006 11 

Total 25 

Quadro III-10 – Número de processos de Pós-avaliação de PE (2000-2006). 

                                                 

11 De acordo com os dados disponíveis na página de Internet:  http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/historico/lstAmb.asp Data de 
consulta: Junho de 2007. 

12 De acordo com os dados disponíveis na página de Internet: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/historico/lstPosAval.asp Data 
de consulta: Junho de 2007. 
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Entre 2000 e 2006 registou-se em geral um aumento do número de processos de pós-avaliação de PE (Fig.III-5). 

Em 2006 registou-se um acréscimo significativo (120%) de processos de pós-avaliação relativamente ao ano 

anterior. 
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Fig. III-5 – Processos de Pós-avaliação de PE (2000-2006). 
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IV – Análise documental e análise da percepção de empresas eólicas face ao processo de AIA de Parques 

Eólicos 

IV.1 Abordagem / metodologia 

A presente dissertação pretende verificar, como hipótese de investigação, que a AIA contribui para a melhoria da 

qualidade dos projectos eólicos. De modo a atingir os objectivos anteriormente estabelecidos, foram desenvolvidas 

duas abordagens complementares. 

 
Por um lado, procedeu-se à análise de EIA de Parques/Projectos Eólicos e sua comparação em dois períodos 

distintos. Deste modo, foram analisados três EIA referentes ao período inicial de AIA nesta tipologia de projecto 

(correspondente aos anos de 2001/2002 – data dos EIA) e o mesmo número de projectos referentes à fase actual 

de AIA (relativos aos anos 2005/2006 – data dos EIA). É de referir que a totalidade dos EIA analisados corresponde 

a projectos em Fase de Estudo Prévio e que a decisão dos respectivos processos de AIA foi Favorável 

Condicionado em todos os casos em estudo. 

 
Esta análise tem por objectivo o estudo e compreensão dos principais aspectos de projecto abordados num EIA 

deste tipo, os principais impactes ambientais de um empreendimento eólico e as medidas de mitigação adoptadas. 

Pretende-se simultaneamente comparar os EIA nos dois períodos referidos e verificar qual a evolução dos mesmos. 

No que respeita às medidas de mitigação, recorreu-se ao “Guia de Orientação para a Avaliação Ambiental” (Mendes 

et al., 2002) de modo a confrontar as medidas apresentadas no mesmo e nos EIA e analisar qual o efeito deste 

documento na elaboração dos EIA do segundo período de análise. Pretende-se ainda aferir o carácter informativo 

das conclusões dos EIA.  

O Guia de Orientação para a Avaliação Ambiental (editado em 2002 pelo Instituto do Ambiente13) constitui um 

documento de base relativo aos impactes ambientais da energia eólica, e simultaneamente uma ferramenta de 

apoio para promotores e entidades envolvidas no processo de licenciamento. 

 
Por outro lado, procedeu-se à elaboração, e envio para empresas ligadas ao sector eólico, de um pequeno inquérito 

cujo objectivo fundamental consiste na recolha de algumas informações de carácter geral relativas ao processo de 

AIA aplicado a projectos eólicos. Foi, primeiramente, necessário pesquisar e contactar as empresas mencionadas, a 

nível nacional, procurando-se essencialmente as principais empresas promotoras de parques eólicos em Portugal, 

visto serem estas as que potencialmente poderiam fornecer uma informação mais útil e completa sobre a temática 

em estudo. 

 
Os dois métodos são distintos, apresentando vantagens e desvantagens. O método de inquérito permite obter 

informações gerais e diferenciadas sobre alguns factos e posição das empresas face ao processo de AIA, embora o 

grau de aprofundamento das questões seja reduzido e o número de respostas limitado. O método de análise e 

comparação de EIA permite adquirir uma informação aprofundada sobre os aspectos relativos à AIA de Parques 

Eólicos, bem como aferir a evolução dos EIA ao longo do tempo, no entanto é também limitado face ao número de 

projectos eólicos submetidos a AIA, pretendo-se apenas obter uma visão global sobre a matéria em estudo. 

                                                 

13 Actualmente designada Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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IV.2 Análise documental  

IV.2.1. Critérios de selecção dos casos de análise 

Para a análise dos EIA foi necessário proceder à consulta dos mesmos na APA. Os critérios de selecção dos casos 

analisados tiveram por base a data da decisão do processo de AIA, a tipologia da decisão e ainda a fase do projecto 

aquando da realização do EIA. 

 
Foi efectuada uma pesquisa na base de dados da página de Internet do APA14 de modo a obter a lista dos 

processos de AIA dentro da tipologia de projecto: Indústria do sector da energia. Da lista obtida seleccionaram-se 

apenas os processos relativos à energia eólica e cuja tipologia da decisão correspondesse a favorável 

condicionado. De entre estes foram escolhidos os casos a analisar a partir da data de decisão de cada processo, 

optando-se por estudar os três primeiros processos da lista nas condições referidas e os três últimos, perfazendo 

um total de 6 projectos.  

Adicionalmente foi considerado como critério de selecção a fase em que o projecto se encontrava durante a 

realização do EIA optando-se pela Fase de Estudo Prévio. O facto de todos os processos analisados se 

encontrarem na mesma fase possibilita uma comparação mais correcta entre os diferentes EIA.  

 

Procedeu-se, deste modo a uma análise comparativa de alguns pontos abordados pelos EIA nomeadamente 

Impactes Ambientais (IA) e medidas de mitigação. De acordo com os objectivos propostos, procurou-se ainda 

identificar quais os principais aspectos de projecto abordados e influenciados positivamente pelo processo de AIA. 

                                                 

14 Disponível na página: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/historico/index.asp 
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IV.2.2. Descrição sumária dos projectos analisados 

O quadro seguinte (Quadro IV-1) sintetiza alguma informação relativa aos projectos analisados e respectivos 

processos de AIA. 

Projecto e Proponente Autor do EIA Data do EIA 
Localização 
(distrito) 

Potência 
Instalada 
(MW) 

N.º de 
aerogeradores e 
potência unitária 

PE de Pampilhosa da Serra  

(Parque da Pampilhosa da Serra - 
Energia Eólica, Lda.)  

RES – Sistemas 
Energéticos, Lda. 

Janeiro 
2001 

Coimbra 95 
73  

(1,3 MW) 

Projecto eólico de Cinfães 

(Enernova Novas Energias, S.A.) 

HIDRORUMO – 
Projecto e Gestão, 

S.A. 

Janeiro 
2001 

Viseu 26 
20  

(1,3 MW) 

Parque eólico de Seixinhos  

(Energiekontor Portugal – Energia 
Eólica, Lda.) 

PROTERMIA – 
Projectos Térmicos 
Industriais e de 
Ambiente, Lda. 

Setembro 
2001 

Porto 10,4 
8 

(1,3 MW) 

Parque eólico de Chão Falcão II  

(Parque Eólico Chão Falcão, Lda. - 
Grupo Enersis) 

PROCESL Novembro 
2005 

Leiria 25,3 
11 

(2,3 MW) 

Parque eólico do Sobrado  

(Energiekontor) 
Ecominol Maio 2006 Viseu 10 

5 

(2 MW) 

Parque eólico de Negrelo e Guilhado  

(EDP) 
EDP Fevereiro 

2006 
Vila Real 20 

11 

 (1,8 MW) 

Quadro IV-I – Dados gerais relativos aos projectos analisados.  

 
Foi analisado um total de 6 EIA de PE correspondente a aproximadamente 10 % do total de EIA de PE realizados 

em Portugal com decisão do processo de AIA conhecida (63) e a 6 % do número total de EIA de PE realizados em 

Portugal incluindo os processos em avaliação – 93.15 

 

É adicionalmente apresentada em anexo (Anexo A.3) informação detalhada sobre cada um dos processos de AIA 

correspondentes aos EIA analisados.  

                                                 

15 À data de consulta dos dados: Junho de 2007. 
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IV.2.3. Análise comparativa 

IV.2.3.1 Aspectos de projecto analisados 
 
Procurou-se sistematizar os aspectos de projecto referidos nos EIA em estudo com base na análise do capítulo 

relativo à descrição dos projectos de cada um dos estudos, estabelecendo-se posteriormente uma listagem dos 

aspectos de projecto mais relevantes. Os resultados obtidos são apresentados em forma de matriz no Quadro IV-3. 

 

De modo a facilitar a leitura dos dados apresenta-se no quadro seguinte (Quadro IV-2) a frequência da referência 

dos aspectos de projecto seleccionados nos EIA em análise. 

 

Fase de 
ocorrência Aspecto de projecto 

Escala de 

frequência 

I.1 Localização das infra-estruturas do PE minimizando impactes ambientais  2 

I.2 Minimização da área de intervenção  2 

I.3 Diminuição do número de aerogeradores  2 

I.4 Localização do estaleiro tendo em conta condicionantes ambientais 2 

I.5 Preferência pelos caminhos de acesso existentes 3 

I.6 Estudo/análise de alternativas 2 

I.7 Traçado dos aerogeradores de modo a minimizar impactes ambientais 2 

I.8 Integração paisagística da subestação/edifício de comando 2 

I.9 Controlo da actividade dos empreiteiros 1  2 

I.10 Fiscalização das obras e introdução de clausulado próprio 1 

I.11 Rede de cabos em vala ao longo de acessos 3 

Fase de 
construção 

I.12 Utilização de turbinas de elevada rentabilidade (maior potência) 2 
Fase de 
exploração 

II.1 Funcionamento não assistido/automático 2 

III.1 Remoção integral das infra-estruturas instaladas 1 

III.2 Aproveitamento das infra-estruturas para fins de utilidade pública 2 

III.3 Restrição temporal das actividades de demolição 2 

III.4 Reciclagem/reutilização de materiais  2 

Fase de 
desactivação 

III.5 Recuperação paisagística 2 
1 No que respeita a movimento de terras / circulação de máquinas / deposição de lixos 

Escala adoptada: 

1 - Aspecto de projecto referido com frequência <3 
2 - Aspecto de projecto referido com frequência ≥3  
3 - Aspecto de projecto referido em todos os EIA analisados 

Quadro IV-2 – Frequência dos aspectos de projecto referidos nos EIA analisados.  

 
De acordo com os resultados obtidos, os aspectos de projectos referidos na totalidade dos EIA analisados são os 

aspectos [I.5] e [I.11] relativos à preferência pelos caminhos de acesso existentes em detrimento da abertura de 

novos e à instalação da rede interna de cabos em vala respectivamente.  
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No que se refere à comparação entre os dois períodos de análise, os aspectos de projecto considerados com maior 

frequência nos EIA do 1º período de análise foram:  

 

Localização das infra-estruturas do PE minimizando impactes ambientais [I.1] 

Diminuição do número de aerogeradores [I.3] 

Integração paisagística da subestação/edifício de comando [I.8] 

Controlo da actividade dos empreiteiros [I.9] 

Restrição temporal das actividades de demolição [III.3] 

 

Destacam-se igualmente os aspectos de projecto referidos com maior frequência nos EIA do 2º período de análise: 

Localização do estaleiro tendo em conta condicionantes ambientais [I.4] 

Estudo/análise de alternativas [I.6] 

Funcionamento não assistido/automático [II.1] 

Aproveitamento das infra-estruturas para fins de utilidade pública [III.2] 

Recuperação paisagística [III.5] 

Nota: Excluiu-se da lista os aspectos referidos em apenas um EIA da totalidade analisada uma vez que se considera esta 

situação pouco relevante. 

 

A referência à localização do estaleiro atendendo a condicionantes ambientais [I.4] verificou-se apenas nos EIA do 

2º período de análise o que demonstra uma maior preocupação relativa a este aspecto. 

A análise de alternativas [I.6] foi efectuada por apenas um dos EIA do 1º período de análise (Projecto Eólico de 

Cinfães) no qual as alternativas diferem em termos do número de aerogeradores, localização no terreno e potência 

de cada aerogerador. No que se refere a EIA do 2º período, a análise de alternativas foi efectuada em dois casos: 

PE do Sobrado dizendo respeito à localização do estaleiro e PE de Negrelo e Guilhado diferindo essencialmente em 

termos do número e da potência dos aerogeradores.  

O funcionamento em modo não assistido/automático [II.1] não foi apenas referido em um dos EIA do 1º período de 

análise (PE de Seixinhos) que menciona, no entanto, que o funcionamento ocorrerá de forma praticamente 

automática.  

 

No que se refere à fase de desactivação destaca-se o aproveitamento de algumas infra-estruturas do PE para fins 

de utilidade pública [III.2] como é o caso dos acessos que poderão manter-se, caso mais favorável para a população 

local (referido no EIA de Chão Falcão II) e edifício de comando/subestação, preconizando-se a sua reutilização para 

outras finalidades (mencionado no PE de Negrelo e Guilhado). Salienta-se ainda a recuperação paisagística [III.5] 

que não é mencionada apenas no caso do EIA do PE de Pampilhosa da Serra uma vez que este se refere muito 

sumariamente a esta fase. 
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  1º Período de análise 2º Período de análise 

Fase de 
ocorrência 

Aspecto de projecto 
PE da 

Pampilhosa da 
Serra 

Projecto Eólico 
de Cinfães 

PE de 
Seixinhos 

PE de Chão 
Falcão II 

PE do Sobrado PE de Negrelo 
e Guilhado 

I.1 Localização das infra-estruturas do PE minimizando impactes ambientais ■ (2)    (2) 

I.2 Minimização da área de intervenção  ■ (2)  ■  ■ 

I.3 Diminuição do número de aerogeradores ■ (2)    (2) 

I.4 Localização do estaleiro tendo em conta condicionantes ambientais    ■ (2) ■ 

I.5 Preferência pelos caminhos de acesso existentes ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

I.6 Estudo/análise de alternativas  ■   ■ ■ 

I.7 Traçado dos aerogeradores de modo a minimizar impactes ambientais ■ (2)  ■  (2) 

I.8 Integração paisagística da subestação/edifício de comando ■ ■ ■  ■ ■ 

I.9 Controlo da actividade dos empreiteiros 1  ■ ■    ■ 

I.10 Fiscalização das obras e introdução de clausulado próprio  ■    ■ 

I.11 Rede de cabos em vala ao longo de acessos (1) ■ ■ (3) (1) ■ 

Fase de 
construção 

I.12 Utilização de turbinas de elevada rentabilidade (maior potência)  (2) ■  ■ (2) 
Fase de 
exploração 

II.1 Funcionamento não assistido/automático ■ ■  ■ ■ ■ 

III.1 Remoção integral das infra-estruturas instaladas     ■  

III.2 Aproveitamento das infra-estruturas para fins de utilidade pública  ■  ■  ■ 

III.3 Restrição temporal das actividades de demolição  ■ ■   ■ 

III.4 Reciclagem/reutilização de materiais   ■ ■ ■  ■ 

Fase de 
desactivação 

III.5 Recuperação paisagística  ■ ■ ■ ■ ■ 

Legenda:  – Referido no EIA  – Não referido no EIA  
 
(1) Não refere ao longo de acessos 
(2) Implícito nas alternativas do EIA 
(3) Excepto um troço 
1 No que respeita a movimento de terras / circulação de máquinas / deposição de lixos 
 

Quadro IV-3 – Matriz de análise dos aspectos de projecto referidos nos EIA em estudo. 

 
 

■ 
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IV.2.3.2 Impactes Ambientais 

 
���� Selecção dos factores ambientais e indicadores de impacte analisados 

Na análise dos EIA e no que se refere aos impactes ambientais, seleccionaram-se de acordo com a pesquisa 

bibliográfica efectuada os principais factores ambientais susceptíveis de impacte na construção e exploração de um 

PE (solo/ocupação do solo, ecologia, ruído, paisagem, património e socioeconomia) e respectivo(s) indicador(es) de 

impacte que se consideraram mais relevantes para a presente análise. A fase de desactivação do projecto não foi 

considerada na análise. 

 
Na fase de construção seleccionou-se a exposição do solo à erosão pois este constitui um impacte significativo 

associado à implantação de PE devido principalmente à falta de sistemas de drenagem (ainda que provisórios) 

antes do início da época das chuvas (Mendes et al., 2000). No que se refere à ocupação dos solos, seleccionou-se 

a afectação de zona classificada como Rede Ecológica Nacional (REN) dada a localização da maioria dos PE em 

análise em terrenos pertencentes à REN.  

Este factor ambiental (solo/ocupação do solo) foi apenas considerado na fase de construção pois não é expectável a 

ocorrência de qualquer impacte sobre o solo durante a fase de exploração (Mendes et al., 2000).  

 

No factor ambiental relativo à Ecologia, na fase de construção, seleccionou-se a destruição ou danificação do 

coberto vegetal (devido à emissão de poeiras provocada pela movimentação geral de terras e circulação de veículos 

afectos à obra) e a perda ou perturbação de habitat designadamente ao nível dos locais de repouso, alimentação e 

reprodução das espécies.  

Durante a fase de exploração seleccionou-se a eventual redução ou distúrbio de habitat (devida principalmente à 

facilidade de circulação de veículos e pessoas na zona do PE), o risco de colisão de aves com os aerogeradores (e 

electrocussão em linhas eléctricas) e ainda impacte sobre morcegos designadamente risco de colisão ou 

electrocussão.  

 
Quanto ao ruído seleccionaram-se o aumento do nível de ruído (inerente à utilização de maquinaria pesada em 

operações de escavação, terraplanagem e betonagem) e a circulação de veículos pesados (impacte indirecto) 

durante a fase de construção. Na fase de exploração seleccionou-se o aumento do nível de ruído originado pelo 

funcionamento dos aerogeradores.  

 
No caso da paisagem seleccionou-se na fase de construção: a presença de elementos estranhos à paisagem 

(nomeadamente maquinaria pesada), a alteração da morfologia da paisagem e a desordem visual resultante da 

execução das obras de construção civil, fundação das torres dos aerogeradores, edifício de comando e subestação. 

Na fase de exploração seleccionou-se a alteração da paisagem/intrusão visual devida sobretudo à presença dos 

diferentes elementos do PE e dependente da topologia da paisagem, da visibilidade do PE e da frequência e 

número de observadores. Foi ainda analisado o impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem em ambas as 

fases. 

 

No que se refere ao património seleccionou-se, em ambas as fases, a eventual afectação de elementos patrimoniais 

existentes na zona de implantação do PE.  
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Relativamente à socioeconomia seleccionaram-se como impactes positivos o desenvolvimento económico 

(resultante do investimento efectuado), a criação de emprego decorrente da utilização de mão-de-obra local, e as 

receitas locais (resultantes dos contratos de arrendamento dos terrenos directamente afectos ao PE) / aumento do 

comércio local (nomeadamente no domínio da actividade hoteleira e restauração). Como impacte negativo 

seleccionou-se o aumento de tráfego (de veículos pesados devido ao transporte de materiais e equipamentos) e 

consequente aumento de ruído e poeiras resultantes de movimentações de terra necessárias à execução da obra. 

Na fase de exploração seleccionaram-se: a redução da dependência externa de energia (com impactes económicos 

positivos); o benefício para as autarquias; as receitas locais (resultantes uma vez mais dos contratos de 

arrendamento dos terrenos directamente afectos ao PE) e a melhoria da qualidade de vida a longo prazo (reflexo da 

produção de energia eléctrica a partir de uma FER sem emissão de poluentes atmosféricos). Todos os impactes 

seleccionados relativos à exploração possuem carácter positivo. 

 
A informação anteriormente mencionada é sintetizada no quadro apresentado seguidamente (Quadro IV-4). 

 

Fase de ocorrência Factor Ambiental Indicador (es) de Impacte seleccionado (s) 

Exposição do solo à erosão 
Solo /Ocupação do solo 

Afectação de zona classificada como REN 

Destruição ou danificação do coberto vegetal 
Ecologia 

Perda ou perturbação de habitat 

Aumento do nível de ruído 
Ruído 

Intensificação do tráfego de veículos pesados 

Presença de elementos estranhos à paisagem 

Alteração da morfologia da paisagem 

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem 
Paisagem 

Desordem visual 

Património Afectação de elementos patrimoniais 

Desenvolvimento económico 
Criação de emprego  

Receitas locais/aumento do comércio local 

Fase de construção 

Socioeconomia 

Aumento de tráfego/ruído/poeiras 

Redução ou distúrbio de habitats 

Risco de colisão de aves com os aerogeradores Ecologia 

Impacte sobre morcegos 

Ruído Aumento do nível de ruído 

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem 
Paisagem 

Alteração da paisagem / Intrusão visual 

Património Afectação de elementos patrimoniais  

Redução da dependência externa de energia 

Benefícios para as autarquias 

Receitas locais 

Fase de exploração 

Socioeconomia 

Melhoria da qualidade de vida a longo prazo 

Quadro IV-4 – Factores ambientais e indicadores de impacte seleccionados na análise. 

 

���� Resultados obtidos 

Apresenta-se no quadro seguinte (Quadro IV-5) a matriz de análise de impactes ambientais. 



 45 

 1º Período de análise 2º Período de análise 

Fase de 
ocorrência 

Factor Ambiental Indicador de Impacte 
PE da 

Pampilhosa da 
Serra 

Projecto Eólico 
de Cinfães 

PE de Seixinhos PE de Chão 
Falcão II 

PE do Sobrado PE de Negrelo e 
Guilhado 

Exposição do solo à erosão ■  ■ ■ ■ ■ Solo /Ocupação do 
solo Afectação de zona classificada como REN ■ ■ ■    

Destruição ou danificação do coberto vegetal ■ ■ ■  ■ ■ 

Ecologia 
Perda ou perturbação de habitat ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Aumento do nível de ruído ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Ruído 
Intensificação do tráfego de veículos pesados ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Presença de elementos estranhos à paisagem ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Alteração da morfologia da paisagem ■ ■   ■  

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem ■ ■ ■ x x ■ 
Paisagem 

Desordem visual ■ ■ ■ ■   

Património Afectação de elementos patrimoniais  ■    ■ 

Desenvolvimento económico ■ ■  ■  ■ 

Criação de emprego  ■  ■ ■ ■  

Receitas locais/aumento do comércio local  ■  ■ ■ ■ 

Fase de 
construção 

Socioeconomia 

Aumento de tráfego/ruído/poeiras x ■ ■ ■ ■ ■ 

Redução ou distúrbio de habitats ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Risco de colisão de aves com os aerogeradores ■ ■ ■ ■  ■ Ecologia 

Impacte sobre morcegos x ■ x ■   

Ruído Aumento do nível de ruído  ■ ■  ■  

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem  ■  x x ■ 

Paisagem 
Alteração da paisagem / Intrusão visual ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Património Afectação de elementos patrimoniais   ■     

Redução da dependência externa de energia  ■ ■ ■  ■ 

Benefícios para as autarquias ■ ■  ■ ■ ■ 

Receitas locais ■ ■  ■ ■ ■ 

Fase de 
exploração 

Socioeconomia 

Melhoria da qualidade de vida a longo prazo ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Legenda: Indicador de Impacte:  – Impacte Positivo  – Impacte Negativo Análise:  – Há impacte  – Não há impacte  – Não há informação 

Quadro IV-5 – Matriz de análise dos Impactes Ambientais nos EIA analisados. 

x ■ 
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De modo a facilitar a compreensão da análise efectuada, estabeleceu-se de igual modo uma escala de frequência 

de Impactes Ambientais nos projectos analisados (Quadro IV-6). 

 
 

Fase de 
ocorrência 

Factor Ambiental Indicador de Impacte 
Escala de 
frequência 

Exposição dos solos à erosão 3 Solo /Ocupação do 
solo Afectação de zona classificada como REN 3 

Destruição ou danificação do coberto vegetal 3 
Ecologia 

Perda ou perturbação de habitat 4 

Aumento do nível de ruído 4 
Ruído 

Intensificação do tráfego de veículos pesados 4 

Presença de elementos estranhos à paisagem 4 

Alteração da morfologia da paisagem 3 

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem 3 
Paisagem 

Desordem visual 3 

Património Afectação de elementos patrimoniais 2 

Desenvolvimento económico 3 

Criação de emprego  3 

Receitas locais/aumento do comércio local 3 

Fase de 
construção 

Socioeconomia 

Aumento de tráfego/ruído/poeiras 3 

Redução ou distúrbio de habitats 4 

Risco de colisão de aves com os aerogeradores 3 Ecologia 

Impacte sobre morcegos 2 

Ruído Aumento do nível de ruído 3 

Impacte sobre a estrutura biofísica da paisagem 2 
Paisagem 

Alteração da paisagem / Intrusão visual 4 

Património Afectação de elementos patrimoniais  2 

Redução da dependência externa de energia 3 

Benefícios para as autarquias 3 

Receitas locais 3 

Fase de 
exploração 

Socioeconomia 

Melhoria da qualidade de vida a longo prazo 4 

Legenda:  – Impacte Positivo  – Impacte Negativo 
 
Escala adoptada: 
 
1 - Impacte Ambiental inexistente em qualquer projecto analisado 
2 - Impacte Ambiental existente em <3 projectos analisados 
3 - Impacte Ambiental existente em ≥3 projectos analisados 
4 - Impacte Ambiental existente em todos os projectos analisados  

Quadro IV-6 – Frequência de Impactes Ambientais nos projectos analisados.  

 
Da análise pode-se concluir que os impactes ambientais comuns a todos os EIA analisados na fase de construção 

são: a perda ou perturbação de habitat, o aumento do nível de ruído e intensificação do tráfego de veículos pesados 

e ainda a presença de elementos estranhos na paisagem. 

Durante a fase de exploração os impactes ambientais presentes em todos os projectos em análise são: a redução 

ou distúrbio de habitat; a alteração da paisagem / intrusão visual e ainda a melhoria da qualidade de vida a longo 

prazo. 
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Verifica-se deste modo que, de acordo com a análise efectuada, os factores ambientais mais afectados são: a 

ecologia e a paisagem em ambas as fases do projecto e o ruído na fase de construção (impactes negativos); e a 

socioeconomia na fase de exploração (impactes positivos). 

 

Alguns aspectos ambientais não são referidos em determinados EIA como é o caso do impacte sobre a estrutura 

biofísica da paisagem (em ambas as fases do projecto), que apesar da sua importância, não é referido claramente 

em dois EIA pertencentes ao 2º período de análise. O impacte sobre morcegos não é igualmente mencionado em 

dois EIA relativos ao 1º período de análise o que poderá dever-se ao facto de só mais recentemente se proceder ao 

estudo do impacte dos PE sobre esta espécie. 

 

Comparando os impactes ambientais nos dois períodos de análise é possível constatar que, no que se refere à 

ocupação do solo, apenas no 1º período de análise se verifica a ocorrência de afectação de zonas classificadas 

como REN, não ocorrendo tal situação no 2º período. Este facto spoderá justificar-se por uma escolha de 

localização dos empreendimentos mais criteriosa e adequada no que se refere a esta condicionante. 

É ainda de referir que alguns aspectos negativos ocorrem em menor número no 2º período de análise 

nomeadamente a destruição ou danificação do coberto vegetal e a alteração da morfologia da paisagem (fase de 

construção) e o risco de colisão de aves com os aerogeradores e o aumento do nível de ruído (fase de exploração). 

Esta comparação pode denotar uma maior preocupação com a localização dos empreendimentos nos EIA mais 

recentes bem como um maior conhecimento relativo à probabilidade de colisão de aves com os aerogeradores e 

ainda uma diminuição dos níveis de ruído emitidos pelos aerogeradores. 

Por outro lado determinados aspectos positivos são mais frequentes em EIA pertencentes ao 2º período de análise 

designadamente as receitas locais/aumento do comércio local (relativo à fase de construção) e os benefícios para 

as autarquias e receitas locais (referentes à fase de exploração). Este facto demonstra a progressiva 

consciencialização dos benefícios económicos associados à construção e exploração de empreendimentos eólicos. 
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IV.2.3.3 Medidas de mitigação 

Recorreu-se ao “Guia de Orientação para a Avaliação Ambiental” (Mendes et al., 2000) de modo a confrontar as 

medidas nele apresentadas e as medidas contidas nos EIA analisados e aferir o efeito do Guia na elaboração dos 

EIA do 2º período de análise relativamente às medidas de mitigação. 

Considerou-se em concordância com o Guia quatro fases distintas: a fase de projecto, de construção, de exploração 

e de desactivação. Para cada fase foram listadas e numeradas as medidas contidas no Guia e sinalizadas as 

medidas apresentadas em cada um dos EIA analisados. A matriz de análise das medidas de mitigação apresenta-se 

no Quadro IV-7. 

 

Pela análise dos resultados obtidos verifica-se que, de um modo geral, as medidas preconizadas nas quatro fases 

consideradas são mais frequentes nos EIA do 2º período de análise, o que pode denotar uma influência positiva do 

Guia na elaboração dos EIA no que concerne às medidas de mitigação. 

As medidas de mitigação referidas pela totalidade dos EIA analisados foram as seguintes: 

Localização das infraestruturas do PE condicionada pela existência de zonas sensíveis [P 2]; 

Preferência à utilização de caminhos já existentes [P 4]; 

Cabos eléctricos de ligação entre aerogeradores e subestação instalados em vala [P 7]; 

Limitação das áreas sujeitas a intervenções (balizamento) [C 4]; 

Remoção e deposição temporária de entulhos e resíduos de escavações em locais adequados [C 11]; 

Depósito temporário de resíduos em locais e condições adequadas e correcto encaminhamento [C 14]; 

Recuperação das zonas intervencionadas (preferência pelo uso de espécies autóctones) [C 27]. 

Todas as medidas mencionadas anteriormente são relativas à fase de projecto ou à fase de construção. A medida 

[C 4] é uma medida de carácter geral enquanto que as medidas [C 11] e [C 14] dizem respeito à gestão de resíduos. 

Por outro lado a medida [C 27] é uma medida relativa a acabamentos de obra.  

 

Referem-se seguidamente as medidas mencionadas com maior frequência nos EIA do 2º período de análise, 

excluindo-se, no entanto, os casos em que uma medida é apenas referida em um dos EIA considerando-se esta 

situação pouco significativa para a comparação que se pretende efectuar. 

Acompanhamento das curvas de nível sempre que possível [P 5]; 

Informação aos trabalhadores e encarregados (sensibilização ambiental) [C 2]; 

Garantia de uma fiscalização eficiente durante a fase de movimentação de terras [C 7]; 

Terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – posterior recuperação paisagística [C 12];  

Acondicionamento e armazenamento em locais adequados de substâncias poluentes [C 16]; 

Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas [C 17]; 

Limpeza após conclusão dos trabalhos de construção [C 25]; 

Naturalização dos troços/ taludes/bermas de caminhos existentes e valas para instalação de cabos [C 28]; 

Limpeza e sinalização dos elementos patrimoniais identificados na zona do PE [E 3]; 

Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas [D 2]. 

 

A medida [P 5] (fase de projecto) diz respeito à abertura de acessos e tem como objectivo reduzir ao mínimo a 

movimentação de terras para a execução das obras.  
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As medidas seguintes encontram-se incluídas na fase de construção: a medida [C 2] diz respeito à informação dos 

trabalhadores e encarregados relativamente às possíveis consequências de atitudes negligentes face às medidas 

de mitigação e à instrução dos mesmos sobre os procedimentos ambientalmente correctos a ter em obra; a medida 

[C 7] tem como finalidade assegurar que as especificações impostas no projecto são efectivamente cumpridas; as 

medidas [C 12], [C 16] e [C 17] dizem respeito à gestão de resíduos; as medidas [C 25] e [C 28] são relativas a 

acabamentos de obras. 

A medida [E 3] é referente aos elementos patrimoniais na perspectiva da sua integração num percurso de visitas 

turísticas e didácticas e inclui-se na fase de exploração. 

Por fim a medida [D 2] encontra-se incluída na fase de desactivação. 

 

Distinguem-se ainda as medidas de mitigação referidas apenas nos EIA do 2º período de análise (não se 

apresentado uma vez mais os casos excepcionais nomeados anteriormente):  

Sinalização no terreno antes da abertura dos acessos e balizamento com margem adequada [C 5]; 

Depósito temporário de inertes provenientes de locais legalmente autorizados em zonas adequadas [C 9]; 

Escombreiras generalizadas (inertes) – posterior utilização em aterros diversos [C 13]; 

Descargas das águas resultantes da limpeza das betoneiras em locais adequados [C 18]. 

Protecção de zonas especialmente sensíveis [C 29]. 

 

Todas as medidas referidas são relativas à fase de construção e relacionam-se com a abertura de acessos [C 5], 

gestão de resíduos [C 9] e [C 13] e preservação dos recursos hídricos e do solo [C 18]. 

A medida [C 29] consiste na sinalização e vedação de todos os elementos e áreas identificadas nos estudos 

ambientais que exijam estatuto de protecção antes do início das obras e ainda na sinalização de todos os elementos 

patrimoniais/arqueológicos e naturais existentes na zona do PE e sua envolvente próxima.  

 

È ainda de referir que algumas medidas presentes no Guia não foram mencionadas, pelo menos de forma evidente, 

por nenhum dos EIA analisados (medidas: [P 6], [P 8], [C 6] e [E 1]). 
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1º Período de análise 2º Período de análise 

Medidas de minimização e de valorização dos impactes ambientais (Mendes et al., 2000) 
PE da 

Pampilhosa 
da Serra 

Projecto 
Eólico de 
Cinfães 

PE de 
Seixinhos 

PE de 
Chão 

Falcão II 

PE do 
Sobrado 

PE de 
Negrelo e 
Guilhado 

FASE DE PROJECTO 

P 1 Instalação do menor número possível de aerogeradores  ■    ■ 

P 2 Localização das infraestruturas do PE condicionada pela existência de zonas sensíveis ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

P 3 Traçado dos caminhos a construir sujeito à aprovação das entidades competentes      ■  

P 4 Preferência à utilização de caminhos já existentes ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

P 5 Acompanhamento das curvas de nível sempre que possível  ■   ■ ■ 

P 6 Evitar o atravessamento de linhas de água       

P 7 Cabos eléctricos de ligação entre aerogeradores e subestação instalados em vala ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

P 8 Troço da linha eléctrica de ligação à rede receptora em local de maior visibilidade instalado em vala       

P 9 Edifício de comando e subestação sujeitos a projecto de arquitectura (integração paisagística) ■ ■     

FASE DE CONSTRUÇÃO 

C 1 Programação das obras para que fase limpeza e movimentação de terras ocorra em período seco     ■  

C 2 Informação aos trabalhadores e encarregados (sensibilização ambiental) ■   ■ ■  

C 3 Implantação do estaleiro fora das zonas condicionadas ou não aconselhadas ■ ■  ■  ■ 

C 4 Limitação das áreas sujeitas a intervenções (balizamento)  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C 5 Sinalização no terreno antes da abertura dos acessos e balizamento com margem adequada    ■ ■  

C 6 Criação de um sistema de drenagem nas zonas de obra       

C 7 Garantia de uma fiscalização eficiente durante a fase de movimentação de terras  ■   ■ ■ 

C 8 Não proceder à exploração de inertes existentes no local de implantação do PE  ■    ■ 

C 9 Depósito temporário de inertes provenientes de locais legalmente autorizados em zonas adequadas     ■ ■  

C 10 Solo removido dos locais de escavação não poderá ser misturado com o entulho produzido     ■  

C 11 Remoção e deposição temporária de entulhos e resíduos de escavações em locais adequados ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C 12 Terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – posterior recuperação paisagística   ■  ■ ■ ■ 

C 13 Escombreiras generalizadas (inertes) – posterior utilização em aterros diversos    ■ ■ ■ 

C 14 Depósito temporário de resíduos em locais e condições adequadas e correcto encaminhamento  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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1º Período de análise 2º Período de análise 
Medidas de minimização e de valorização dos impactes ambientais (Mendes et al., 2000) PE da 

Pampilhosa 
da Serra 

Projecto 
Eólico de 
Cinfães 

PE de 
Seixinhos 

PE de 
Chão 

Falcão II 

PE do 
Sobrado 

PE de 
Negrelo e 
Guilhado 

C 15 Resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água      ■  

C 16 Acondicionamento e armazenamento em locais adequados de substâncias poluentes   ■ ■ ■  

C 17 Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas  ■ ■ ■ ■ ■ 

C 18 Descargas das águas resultantes da limpeza das betoneiras em locais adequados    ■ ■  

C 19 Não utilizar gruas e lagartas na montagem dos aerogeradores     ■  

C 20 Utilização de redes de protecção nos tubos de escape das viaturas em obra     ■  

C 21 Insonorização e isolamento adequado das principais fontes de emissão de ruídos   ■  ■  

C 22 Sinalização dos vértices do PE e do aerogerador com a cota absoluta mais elevada      ■  

C 23 Utilização de mão-de-obra local (fase construção e fase exploração) (2)    ■  

C 24 Revestimento do edifício de comando com material adequado (integração paisagística) ■ ■ ■  ■  

C 25 Limpeza após conclusão dos trabalhos de construção  ■  ■  ■ 

C 26 Reparação do pavimento danificado     ■  

C 27 Recuperação das zonas intervencionadas (preferência pelo uso de espécies autóctones) ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C 28 Naturalização dos troços/ taludes/bermas de caminhos existentes e valas para instalação de cabos  ■  ■ ■ ■ 

C 29 Protecção de zonas especialmente sensíveis     ■ ■  

FASE DE EXPLORAÇÃO 

E 1 Acompanhamento da recuperação ambiental durante o primeiro ano de funcionamento do PE       

E 2 Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos (manutenção e reparação de equipamentos)      ■ 

E 3 Limpeza e sinalização dos elementos patrimoniais identificados na zona do PE  ■   ■ ■ 

E 4 Salvaguardar zonas consideradas de elevada sensibilidade ecológica (circulação indiscriminada) ■ ■  ■ ■  

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

D 1 Remoção integral das infra-estruturas instalados no PE, pelo dono da obra, no prazo de um ano     ■ (1) 

D 2 Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas  ■   ■ ■ 

Legenda:  – Referido no EIA – Não referido no EIA 
(1) Não refere pelo dono da obra, no prazo de um ano   (2) Apenas na fase de construção 

Quadro IV-7 – Matriz de análise das medidas de mitigação preconizadas nos EIA analisados. 

  ■ 
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IV.3.3.4 Conclusões dos EIA 

 

Da análise dos capítulos referentes às conclusões dos EIA em estudo é possível retirar algumas ilações relativas ao 

seu conteúdo e aferir a qualidade da informação contida nas mesmas. 

Deste modo listaram-se os aspectos que se consideraram mais significativos e averiguou-se quais os EIA em que 

tais aspectos eram referenciados (Quadro IV-8). 

 
 1 º Período de análise 2 º Período de análise 

 
PE da 

Pampilhosa 
da Serra 

Projecto 
Eólico de 
Cinfães 

PE de 
Seixinhos 

PE de Chão 
Falcão II 

PE do 
Sobrado 

PE de 
Negrelo e 
Guilhado 

Objectivo / Descrição e 
localização do projecto  

 ■ ■ ■  ■ 

Justificação do projecto  ■    ■ 

Justificação da realização do 
EIA / Quadro legal 

 ■  (1)  ■ 

Duração / Fase e objectivo do 
EIA 

 (2)  ■  (2) 

Descrição / análise das 
soluções alternativas 

 ■    ■ 

Justificação da alternativa 
mais favorável  

 ■   ■ ■ 

Impactes mais relevantes em 
cada fase de projecto 

   ■ ■ (3) 

Impactes cumulativos     ■ ■ 

Impactes residuais  ■   ■ ■ 

Conclusão quanto à 
viabilidade ambiental do 
projecto 

■ ■   ■ ■ 

(1) Justificação da necessidade de AIA (não refere o quadro legal) 
(2) Refere apenas o objectivo do EIA 
(3) Apenas impactes sobre a Paisagem 

Quadro IV-8 – Conteúdo das conclusões dos EIA analisados (aspectos mais relevantes). 

 
A estrutura e conteúdo do capítulo referente às conclusões são distintos nos vários EIA analisados. No entanto há 

semelhanças notáveis no Projecto Eólico de Cinfães e PE de Negrelo e Guilhado uma vez que em ambos a 

entidade proponente é a mesma. No caso do PE de Seixinhos e PE do Sobrado, apesar de a entidade proponente 

ser a mesma, não se verificam quaisquer semelhanças ao nível do conteúdo das conclusões. 

 

É comum a todas as conclusões analisadas a referência à importância da energia eólica e benefícios dos 

empreendimentos eólicos, de um modo geral. 

Verifica-se que este capítulo tem-se tornado progressivamente mais completo do ponto de vista informativo, 

nomeadamente no que se refere aos impactes ambientais. São mencionados com algum detalhe os impactes mais 

relevantes em cada fase do projecto em todos os projectos do 2º período de análise. Faz-se ainda referência, no 

caso de dois projectos deste período, aos impactes cumulativos e aos impactes residuais. 
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É de referir que apenas alguns EIA mencionam nas conclusões a necessidade da efectiva aplicação das medidas 

de mitigação preconizadas e apenas alguns fazem alusão aos planos de monitorização a adoptar. 

Salienta-se ainda o facto de apenas um dos estudos (PE de Chão Falcão II) apresentar, nas conclusões, uma 

referência relativa aos estudos/ trabalhos de campo realizados no decorrer do EIA.  

É importante destacar também a descrição/análise das soluções alternativas e a justificação da alternativa mais 

favorável, que são aspectos fundamentais para o decisor, embora nem sempre sejam referidas nas conclusões dos 

EIA. 

Apesar da quase totalidade dos projectos analisados se localizar em área contida na Rede Natura 2000, apenas um 

dos estudos (PE de Negrelo e Guilhado) refere na conclusão a compatibilidade com a mesma.  

 

Pode-se concluir que o conteúdo informativo das conclusões dos EIA analisados, como informação à decisão, tem 

sofrido, em geral, uma evolução positiva. É de notar a introdução em maior escala da justificação da realização do 

EIA com base no quadro legal existente; a referência à duração, fase e objectivo do EIA; a justificação da alternativa 

mais favorável e a menção dos impactes ambientais mais relevantes em cada fase do projecto, bem como a alusão 

a impactes cumulativos e residuais. 
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IV.2.4. Análise global 

 

Esta análise documental permitiu concluir alguns aspectos inerentes aos EIA analisados e aferir a sua evolução no 

que se refere a aspectos de projecto, impactes ambientais, medidas de minimização / compensação e ao carácter 

informativo das conclusões. 

 

A preferência pelos caminhos de acesso existentes em detrimento da abertura de novos e a instalação da rede 

interna de cabos em vala são os aspectos de projecto referidos pela totalidade dos EIA analisados.  

Embora não seja evidente de um modo geral um aumento de aspectos de projecto analisados no 2º período de 

análise relativamente ao 1º, existem determinados aspectos que são referidos com maior frequência no período 

correspondente aos EIA mais recentes nomeadamente: a localização do estaleiro tendo em conta condicionantes 

ambientais e o estudo/análise de alternativas (que se revela da maior importância em qualquer EIA). 

 

No que se refere à análise de impactes ambientais, os factores ambientais mais afectados de acordo com o estudo 

efectuado são: a ecologia e a paisagem (nas fases de construção e exploração), o ruído (na fase de construção) e a 

socioeconomia (na fase de exploração). 

Durante a fase de construção os impactes comuns a todos os EIA analisados são: a perda ou perturbação de 

habitat; o aumento do nível de ruído e intensificação do tráfego de veículos pesados e a presença de elementos 

estranhos na paisagem. Na fase de exploração os IA presentes em todos os projectos em análise são: a redução ou 

distúrbio de habitat; a alteração da paisagem / intrusão visual e a melhoria da qualidade de vida a longo prazo. 

Da comparação entre os dois períodos de análise realça-se que determinados impactes ambientais negativos 

ocorrem em menor número no 2º período designadamente e em relação à fase de construção: a afectação de zonas 

classificadas como REN o que pode revelar um maior cuidado na escolha da localização dos PE, a destruição ou 

danificação do coberto vegetal e a alteração da morfologia da paisagem; relativamente à fase de exploração 

encontram-se nesta situação o risco de colisão de aves com os aerogeradores e o aumento do nível de ruído. A 

ocorrência destes impactes em menor número no período equivalente aos processos de AIA mais recentes constitui 

um aspecto positivo denotando por um lado uma maior preocupação com a localização dos PE e respectivas infra-

estruturas e por outro lado uma maior atenção relativa à prevenção dos impactes gerados por este tipo de 

empreendimentos.    

Contrariamente alguns impactes socioeconómicos positivos ocorrem em maior número em EIA pertencentes ao 2º 

período de análise (o que revela uma maior atenção dispensada à análise deste factor ambiental nos processos 

mais recentes). 

 

De acordo com a análise efectuada, as medidas de mitigação constantes do Guia de Orientação para a Avaliação 

Ambiental (Mendes et al., 2002) são mencionadas com maior frequência nos EIA do 2º período de análise do que do 

1º período podendo revelar uma influência positiva daquele documento na elaboração dos EIA.   

De entre as medidas de mitigação preconizadas nos EIA destacam-se: a localização das infraestruturas do PE 

condicionada pela existência de zonas sensíveis; a preferência à utilização de caminhos já existentes; a instalação 

de cabos eléctricos de ligação entre aerogeradores e subestação em vala; a limitação das áreas sujeitas a 

intervenções; a remoção e deposição temporária de entulhos e resíduos de escavações em locais adequados; o 
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depósito temporário de resíduos em locais e condições adequadas e correcto encaminhamento e ainda a 

recuperação das zonas intervencionadas. Estas medidas são indicadas pela totalidade dos EIA analisados. 

Determinadas medidas são mencionadas apenas nos EIA do 2º período como é o caso da 

informação/sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados e a garantia de uma fiscalização eficiente 

durante a fase de obra. De entre as medidas mencionadas com maior frequência nos EIA mais recentes salientam-

se a sinalização no terreno antes da abertura dos acessos e balizamento com margem adequada e a protecção de 

zonas especialmente sensíveis. 

 

No que se refere às conclusões dos EIA verifica-se que o seu conteúdo tem-se tornado progressivamente mais 

completo do ponto de vista informativo sobretudo no que se refere aos impactes ambientais dos projectos em 

questão. A justificação legal da realização do EIA e da alternativa mais favorável (no caso de o EIA conter análise 

de alternativos) e a referência a impactes cumulativos e residuais são alguns aspectos focados em maior escala nos 

EIA do 2º período de análise. Considera-se que estes aspectos assumem uma importância significativa para o 

decisor aquando da análise do EIA.  
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IV.2.5. Limitações da análise 

 

A análise documental efectuada permitiu a obtenção de dados importantes no que se refere ao conteúdo de EIA de 

PE e sua evolução, no entanto apresenta algumas limitações. 

 

Por um lado, devido à limitação temporal inerente ao presente trabalho, o número de EIA analisados é reduzido face 

ao número total de processos de AIA de PE existentes em Portugal16 (6 %) possibilitando somente uma visão global 

e indicativa dos aspectos em estudo. 

Por outro lado, apesar da consulta da totalidade dos produtos disponíveis dos processos de AIA em cada caso 

analisado (como é o caso da DIA e parecer da CA) a análise restringiu-se aos EIA dos respectivos processos tendo 

em conta os objectivos inicialmente propostos e a temporalidade da decorrência do presente trabalho. 

As diferentes designações e termos utilizados pelas equipas responsáveis pelos EIA bem como as estruturas dos 

mesmos nem sempre coincidentes constituíram uma dificuldade na sua análise e em alguns casos na sua 

interpretação.    

Uma maior disponibilidade de tempo permitiria a análise de um maior número de EIA e restantes produtos do 

processo de AIA e consequentemente conclusões mais sólidas sobre o assunto em estudo.  

                                                 

16 À data de consulta dos dados: Junho de 2007. 
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IV.3 Análise da percepção de empresas eólicas face ao processo de AIA de parques eólicos 

IV.3.1. Introdução 

A presente pesquisa pretende analisar a percepção de empresas eólicas face ao processo de AIA aplicado ao 

sector eólico e sua contribuição para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos. Pretende-se ainda determinar 

quais os aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA e os aspectos ambientais a ter em consideração num 

projecto eólico entre outros aspectos, na perspectiva das empresas.  

Foram seleccionadas 18 empresas nacionais relacionadas com a produção de energia eólica tendo por base 

pesquisa na Internet17 e consulta dos proponentes dos projectos eólicos submetidos a AIA18.  

O inquérito foi enviado através de correio electrónico para as empresas seleccionadas, sendo em todos os casos 

realizado um contacto telefónico prévio ao envio, de modo a esclarecer o motivo e objectivo do inquérito e solicitar a 

colaboração no preenchimento do mesmo. 

O envio do inquérito ocorreu pela primeira vez no dia 25 de Junho de 2007, havendo necessidade de repetir o 

mesmo, para algumas empresas em datas posteriores. Procedeu-se de igual modo a diversos contactos telefónicos 

subsequentes no sentido de solicitar o preenchimento do inquérito enviado. 

 
IV.3.2. Elaboração do inquérito: questões colocadas 

O inquérito elaborado (apresentado em anexo - Anexo A.4) destina-se a empresas relacionadas com a produção de 

energia eólica, nomeadamente empresas promotoras de Parques/Empreendimentos eólicos. 

A estrutura do inquérito atendeu aos objectivos estabelecidos para a presente dissertação e seguiu algumas 

recomendações de Hill (1998) no que se refere a melhores técnicas para a elaboração de um questionário. 

 
O inquérito encontra-se estruturado em quatro secções distintas mas complementares que ambicionam obter uma 

informação mais completa possível no que se refere à percepção das empresas eólicas sobre o processo de AIA 

aplicado a PE e a sua contribuição na melhoria da qualidade dos projectos. 

A primeira secção do inquérito pretende obter dados gerais da empresa, nomeadamente a principal área de 

negócio, data de criação da empresa, número de projectos eólicos desenvolvidos, número de projectos submetidos 

a AIA e número de projectos em processo de pós-avaliação (acompanhamento ambiental). 

A segunda secção refere-se aos requisitos legais inquirindo a empresa relativamente à eficiência do processo de 

AIA aplicado a projectos eólicos, principais falhas e aspectos a melhorar. 

A terceira secção diz respeito à AIA de projectos eólicos pretendendo obter informações sobre os aspectos de 

projectos que podem melhorar com o processo referido, os aspectos ambientais a ter em consideração num projecto 

eólico, as medidas de minimização / compensação e planos de monitorização geralmente adoptados. É ainda 

questionado o grau de aceitação do público, em processos de AIA, relativamente aos projectos eólicos. 

                                                 

17 Designadamente na página de Internet: http://www.markelink.com/directorios/Amb2007/titulos/4.200.htm 

18 Recorrendo à página da Internet: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/historico/index.asp 
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A quarta e última secção pretende aferir a contribuição da AIA na melhoria da qualidade dos projectos eólicos 

designadamente a nível de melhorias tecnológicas, localização, SGA, análise de risco e certificação. Pretende-se 

também saber quais as principais dificuldades resultantes da aplicação do processo de AIA. 
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IV.3.3. Análise de resultados 

���� Nº de respostas face ao universo 

Foi pedido a 18 empresas que respondessem ao inquérito, das quais apenas foram obtidas sete respostas, o que 

corresponde a uma taxa de resposta de 39%. Esta taxa pode revelar, por parte das empresas do sector eólico, 

alguma falta de interesse pelo assunto abordado no inquérito. 

De seguida apresentar-se-á os principais resultados e respectiva discussão relativamente a cada secção do 

inquérito. 

 

IV.3.3.1 Apresentação das empresas 

 

O objectivo da secção I do inquérito consistia em obter dados gerais das empresas inquiridas. Organizou-se as 

respostas de cada uma das questões colocadas de modo a sintetizar a informação recolhida (Quadro IV-9). Atribuiu-

se a cada empresa uma letra identificativa de forma a facilitar posteriores referências às mesmas. 

É de salientar que uma das empresas contactadas remeteu o inquérito à empresa responsável pelo processo de 

AIA dos respectivos projectos eólicos (Empresa D). Neste caso a principal área de negócio de trabalho diz respeito 

a consultoria e não a construção/desenvolvimento de PE como acontece nos restantes casos. Procedeu-se no 

entanto a igual tratamento de dados. 
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 A B C D E F G 

Identificação da empresa (I 1) Energiekontor Portugal 
– Energia Eólica, Lda. 

Gamesa Energia 
Portugal, SA 

Grupo Generg 
Prosistemas, 
Consultores de 
Engenharia, SA (SIIF) 

Spee – Sociedade de 
Produção de Energia 
Eólica, SA 

Grupo Enersis  
Enernova – Novas 

Energias, SA 

Data de criação da empresa (I 2) 1995 2000 1988 1988  (Não indicou) 1988 1993 

Principal área de negócio (I 3) Desenvolvimento de 
projectos eólicos 

Promoção construção 
e gestão de PE 

Energias renováveis Consultoria 
Desenvolvimento de 

PE e afins 

Desenvolvimento, 
construção e 
exploração de 

projectos de energias 
renováveis 

Produção de Energia 

N.º de projectos eólicos 
desenvolvidos até à data (I 4) 

6 8 11 Mais de 40 Mais de 10 39 24 

N.º de projectos eólicos submetidos a 
AIA (I 4.1) 

5 3 5 Mais de 40 1 12 7 

N.º de processos eólicos em 
processo de pós-avaliação 
(acompanhamento ambiental) (I 4.2) 

3 3 2 Mais de 20 0 8 7 

Quadro IV-9 – Dados gerais relativos às empresas inquiridas. 
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IV.3.3.2 Requisitos legais 
 
A secção II do inquérito referente aos requisitos legais pretende aferir a opinião das empresas relativamente à 

eficiência do processo de AIA aplicado a projectos eólicos, principais falhas e aspectos a melhorar.  

 
Na questão II 1, relativa à eficiência do processo de AIA aplicado a projectos eólicos, verifica-se que cinco dos 

inquiridos consideram o processo eficiente; um não considera o processo eficiente e um considera que “sendo 

verdade que em grande medida cumpre com os objectivos pretendidos, não se pode dizer que o processo de AIA 

esteja a ser conduzido com a competência e rapidez adequadas à dimensão dos investimentos associados aos 

parques eólicos.”. Os dados obtidos foram agrupados e são apresentados no gráfico apresentado em seguida (Fig. 

IV-1). 

  

II 1 - Eficiência do processo de AIA de projectos eólicos

14%

72%

14%

Sim

Não

Outra resposta

 

Fig. IV-1 – Opinião das empresas inquiridas relativamente à eficiência do processo de AIA aplicado a projectos eólicos. 

 
Uma das empresas que responderam afirmativamente realçou a importância de um processo de AIA na 

identificação de todas as condicionantes do local quer por uma questão de cumprimento da legislação quer numa 

óptica de adequação do projecto às características do local, destacando ainda a identificação com grande detalhe 

de todos os aspectos que poderão eventualmente ser afectados pelo projecto, positiva ou negativamente, e a 

consequente possibilidade por parte do proponente de adequar o projecto de forma a maximizar a integração do PE 

no local.  

Pela análise dos resultados verifica-se que a maioria das empresas inquiridas considera o processo de AIA aplicado 

a projectos eólicos eficiente, no entanto é importante ter em conta as respostas às questões seguintes 

nomeadamente no que se refere às falhas apontadas. 
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Na questão II 2 solicitava-se a indicação das principais falhas do processo. A taxa de resposta a esta questão foi de 

86 %. Perante a multiplicidade de respostas obtidas indicam-se seguidamente sob a forma de listagem as principais 

falhas indicadas pelas empresas. 

 
- Longo período que medeia o momento de entrega do EIA e a emissão da DIA; 

- Morosidade do processo de AIA / Lentidão / Prazos de cada uma das etapas conduz, não raras vezes, a adiamentos do 

início dos trabalhos (podendo essa ser uma condicionante, em alguns casos, do trabalho da empresa) 

- Dificuldade de aplicação prática de algumas medidas de minimização; 

- Falta de fiscalização; 

- Burocracia; 

- Pouca transparência; 

- O facto de não estarem definidos os critérios de avaliação de impactes ambientais para os vários descritores o que 

conduz a situações de avaliação subjectivas; 

- O tempo que requer o tratamento de alguns pedidos solicitados como elementos adicionais. 

 
A morosidade do processo de AIA foi indicada como falha pela quase totalidade das empresas que responderam a 

esta questão merecendo por esse motivo especial destaque. 

  
Na questão III 3 era solicitada a indicação de aspectos a melhorar relativos ao processo de AIA. Neste caso a taxa 

de resposta (71 %) foi inferior à questão anterior. Apresenta-se uma vez mais uma listagem com os aspectos 

referidos pelas empresas. 

 
- Maior alocação de recursos humanos para que as comissões de avaliação pudessem responder num prazo mais 

reduzido; 

- Desburocratização dos processos de AIA acelerando as comunicações entre as diferentes entidades consultadas pela 

CA; 

- Estabelecimento de vias informais de comunicação (telefone, e-mail…) entre técnicos da APA, CCDR, ICNB (etc.) e 

promotor dos projectos; 

- Correcção da lentidão, burocracia e pouca transparência do processo; 

- Definição de critérios de avaliação de impactes ambientais para os vários descritores; 

- Definição de um período máximo para o período de AIA. 

 

Os aspectos a melhorar referidos dizem essencialmente respeito à duração do processo de AIA e à comunicação 

entre as entidades envolvidas no mesmo. 
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IV.3.3.3 AIA de projectos eólicos 
 
As questões da secção III do inquérito são, na sua grande maioria, de escolha múltipla e incidem sobre a aplicação 

do processo de AIA a projectos eólicos nomeadamente: aspectos de projecto, aspectos ambientais, medidas de 

mitigação, planos de monitorização e aceitação do público. 

 

No que se refere à primeira questão (III 1), relativa aos aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA, e após 

análise das respostas obtidas verifica-se que os aspectos seleccionados em maior número são: a definição de 

acessos, consideração de alternativas, integração paisagística das infra-estruturas, gestão dos resíduos e 

recuperação paisagística. 

No campo outro (s) (seleccionado apenas por uma empresa) foi referida a limpeza e acabamentos de obras e o 

controlo da qualidade da obra.  

Apresenta-se em seguida (Fig. IV-2) as respostas obtidas nesta questão. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Localização do empreendimento

Localização dos elementos do PE e da LLE

Duração da fase de construção

Área ocupada 

Definição de acessos

Consideração de alternativ as

Traçado dos aerogeradores

Número de aerogeradores

Potência dos aerogeradores

Integração paisagísticas das infra-estruturas

Gestão dos resíduos

Recuperação paisagística

Outro (s)

III 1 - Aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA 

 
Fig. IV-2 – Aspectos de projecto seleccionados pelas empresas inquiridas. 

 
 

O gráfico seguinte (Fig. IV-3) sintetiza os aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA seleccionados pelas 

empresas. Optou-se por não colocar no gráfico apresentado os aspectos que não foram seleccionados por 

nenhuma das empresas inquiridas (estes aspectos são: localização do empreendimento, duração da fase de 

construção, número dos aerogeradores e potência dos aerogeradores). 
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III 1 - Aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA
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Fig. IV-3 – Aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA. 

 
 
No que diz respeito aos aspectos ambientais a ter em consideração num projecto eólico (questão III 2) destacam-se 

com maior número de respostas: a flora e vegetação, a fauna e o património. Foram ainda seleccionados com 6 

respostas: o ordenamento do território e o ruído.  

O campo outro (s) foi seleccionado apenas uma vez e refere-se ao aspecto ambiental: resíduos. 

As respostas à questão relativa aos aspectos ambientais apresentam-se no gráfico seguinte (Fig. IV-4). 
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III 2 - Aspectos Ambientais 

 

Fig. IV-4 – Aspectos Ambientais seleccionados pelas empresas inquiridas. 

 
Perante os aspectos ambientais seleccionados elaborou-se um gráfico de síntese que permite verificar quais os 

aspectos ambientais que são tidos em maior consideração num projecto eólico de acordo com a percepção das 

empresas inquiridas (Fig. IV-5). 
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A qualidade do ar e o clima não foram seleccionados por nenhuma empresa, optando-se pela sua não inclusão no 

gráfico seguidamente apresentado, de modo a facilitar a leitura dos dados. 

III 2 - Aspectos Ambientais
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Fig. IV-5 – Aspectos ambientais a ter em consideração num projecto eólico. 
 
A questão III 3 diz respeito às medidas de minimização / compensação normalmente adoptadas. Nesta questão 

salienta-se o encaminhamento de resíduos (com um total de sete respostas) e a definição de planta de 

condicionantes e de acessos, a protecção das zonas sensíveis e a reparação/recuperação ambiental (com seis 

respostas cada). 

Em outra (s) (seleccionado por uma empresa) foram mencionadas: implantação de áreas de pastagem e instalação 

de painéis informativos (ambas medidas de compensação). 

Verifica-se que a maioria das medidas de mitigação foram assinaladas pelas empresas como medidas geralmente 

adoptadas, exceptuando a mão-de-obra local e insonorização/isolamento acústico. (Fig. IV-6) 
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III 3 - Medidas de mitigação / compensação 

 
Fig. IV-6 – Medidas de minimização / compensação seleccionadas pelas empresas inquiridas. 
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Elaborou-se uma vez mais um gráfico circular de modo a verificar quais as medidas de minimização / compensação 

normalmente adoptadas na AIA de PE, de acordo com as empresas inquiridas (Fig. IV-7). 

 

III 3 - Medidas de minimização/compensação
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Fig. IV-7 – Medidas de minimização / compensação normalmente adoptadas. 

 
 
A questão III 4 é relativa aos planos de monitorização geralmente adoptados. Foram seleccionados pela totalidade 

das empresas inquiridas a flora, vegetação e habitats e o ruído.  

O campo outro (s) foi referido por uma empresa que referiu: socio-económicos, uso do solo e quirópteros. 

As respostas obtidas nesta questão apresentam-se no gráfico seguinte (Fig. IV-8). 
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III 4 - Planos de monitorização

 

Fig. IV-8 – Planos de monitorização seleccionados pelas empresas inquiridas. 

 
No gráfico da figura seguinte (Fig. IV-9) expõe-se a percentagem de planos de monitorização geralmente adoptados 

segundo as empresas inquiridas.  
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III 4 - Planos de monitorização
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Fig. IV-9 – Planos de monitorização geralmente adoptados. 
 
 

Era simultaneamente solicitada a indicação dos parâmetros ou indicadores a monitorizar em cada um dos planos de 

monitorização assinalados. As respostas a esta questão foram diversificadas e apresentam-se sintetizadas no 

quadro seguinte (Quadro IV-10).  

Plano de monitorização Parâmetros Indicadores a monitorizar 

Fauna 

Alteração de hábitos das espécies, número 

de indivíduos mortos por acção dos 

elementos do PE e projectos associados 

(mortalidade), caracterização das 

populações na envolvente do parque e 

censos.  

Quirópteros, Aves, Lobo ibérico e 

Águia-real 

Flora, vegetação e habitats 

Alteração de dispersão de flora, vegetação 

ou habitats, censos, medição de áreas 

perdidas, capacidade de regeneração da 

vegetação após a construção e grau de 

afectação de habitats prioritários. 

Habitats específicos na área do PE. 

Ruído 

Nível sonoro, ruído ambiente e 

incomodidade. 

 

Indicadores previstos na legislação. 

Património 
Identificação, acompanhamento e protecção 

dos elementos. 
Grau de preservação. 

Socio-económico Análise de entrevistas e reclamações. (Não indicado na amostra observada) 

Quadro IV-10 – Planos de monitorização referidos e respectivos parâmetros e indicadores. 

As questões III 4.1 e III 4.2 pretendiam averiguar a realização regular de um plano de acompanhamento ambiental da 

obra e de um plano de recuperação das áreas afectadas respectivamente. As respostas a estas questões foram 

positivas por parte de todas as empresas inquiridas.  

 
Por fim na questão III-5, que diz respeito ao grau de aceitação do público, em processos de AIA, relativamente a 

projectos eólicos, era solicitada a escolha de um valor numa escala de zero a cinco correspondendo cada valor a 

um grau de aceitação (1-muito reduzido; 2-reduzido; 3-médio; 4-elevado e 5-muito elevado).  

A resposta seleccionada com maior frequência foi a corresponde ao grau de aceitação 4, ou seja, elevado. 
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IV.3.3.4 Contribuição da AIA  

A secção IV do inquérito pretendia aferir a contribuição da AIA na melhoria da qualidade dos projectos eólicos, 

designadamente a nível de melhorias tecnológicas, localização, Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), análise de 

risco e certificação do SGA, e averiguar as principais dificuldades resultantes da aplicação do processo de AIA. 

 

Na questão IV 1 apresentava-se uma listagem de aspectos e solicitava-se a classificação de cada um dos aspectos 

numa escala de zero a cinco (em que: 0-nada; 1-muito pouco; 2-pouco; 3-satisfatoriamente; 4-bastante e 5-muito) 

de acordo com o contributo da AIA na melhoria da qualidade dos projectos relativamente a cada um dos aspectos 

listados, e respectiva especificação. 

As respostas obtidas por parte das empresas foram muito diferentes. Deste modo apresenta-se, para cada aspecto, 

a classificação dada por cada empresa e a respectiva especificação (Quadro IV-11). 

Uma das respostas obtidas (empresa D) não foi considerada válida uma vez que foram atribuídas duas 

classificações para cada um dos aspectos impossibilitando uma correcta interpretação dos dados.  

 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que a contribuição do processo da AIA ao nível de 

melhorias tecnológicas e certificação é reduzida na perspectiva das empresas inquiridas. 

De acordo com as respostas obtidas, em geral, o processo de AIA contribui para penalizar os projectos no que diz 

respeito à sua localização. No entanto uma das empresas inquiridas reconhece o seu papel na compatibilização dos 

projectos eólicos com os valores ambientais presentes, o que se revela positivo. 

No que se refere à análise de risco as respostas são muito díspares e não permitem obter qualquer conclusão 

relativamente à contribuição da AIA para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos ao nível do aspecto 

mencionado. Uma das empresas salienta no entanto o papel da AIA no sentido de ajudar o promotor a considerar 

factores críticos em termos ambientais e o prever o impacto financeiro de medidas compensatórias ou mesmo a 

inviabilidade do projecto. 

No que respeita aos SGA as respostas são, na sua maioria, favoráveis ou pelo menos satisfatórias sendo referido 

que o processo de AIA contribui para a implementação dos SGA neste tipo de projectos. 
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 A B C E F G 

Melhorias 
Tecnológicas 

1  1  
“Na maior parte das 
vezes as medidas 
de minimização são 
conseguidas com 
tecnologia arcaica.” 

1  0  0 0 

Localização 

2 
“Por vezes o processo 
de AIA contribui para 
piorar os projectos 
eólicos ao sugerirem 
alternativas de 
localização com menos 
potencial eólico e 
totalmente 
desinteressantes para o 
promotor.” 

0  1  1  4 
“O projecto eólico 
não sai melhorado. 
Geralmente as 
alterações 
decorrentes do 
processo de AIA 
penalizam os 
projectos. Sai sim é 
mais compatibilizado 
com os valores 
ambientais que 
possam estar 
presentes em 
determinado local.” 

3 

SGA 

4  
“De outra forma, os 
promotores não estariam 
tão focalizados para a 
implementação dos 
mesmos já que não seria 
uma actividade "core" do 
desenvolvimento dos 
projectos.” 

4  
“Para cumprir com 
as medidas de 
minimização os 
promotores são 
obrigados a 
implementar 
naturalmente um 
SGA, embora 
muitos deles nem 
saibam que o 
possuem.” 

3  3  0 0 

Análise de 
risco 

3  
“Ajuda a evitar que, por 
desconhecimento do 
promotor, algum factor 
crítico em termos 
ambientais 
(monitorização de 
espécies protegidas, 
etc.) seja descurado. 
Desta forma, o promotor 
pode prever o impacto 
financeiro de medidas 
compensatórias ou, em 
caos extremos, verificar 
a não viabilidade do 
projecto.” 

2  4  1  0 0 

Certificação 

0  2  
“Muitos promotores 
não têm interesse 
em certificar o seu 
SGA.” 

3  1 0 0 

Legenda: 0-nada 1-muito pouco 2-pouco 3-satisfatoriamente 4-bastante 5-muito 

Quadro IV-11 – Contribuição da AIA para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos: classificação de aspectos.  
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Na questão IV 2 relativa às principais dificuldades resultantes da aplicação do processo de AIA foram indicadas 

diversas respostas, nomeadamente: 

- “A morosidade do processo para emissão da DIA – aproximadamente 6 meses após entrega do EIA”; 

- “Conseguir uma posição de equilíbrio tanto para a CA como para o promotor”; 

- “O tempo de desenvolvimento do projecto”; 

- “Inviabilização de melhor aproveitamento eólico”; 

- “Atrasos no licenciamento dos projectos. Por vezes as Comissões de Avaliação extravasam as suas competências 

opinando em assuntos de natureza técnica da competência de outras entidades (ex: entidade licenciadora)”; 

- “Demora no licenciamento de projectos.”. 

 

Destaca-se ainda que uma das empresas referiu não encontrar dificuldades na aplicação do processo de AIA. 

Apesar do número limitado de respostas, (que não se podem considerar representativas da totalidade das empresas 

eólicas nacionais) destacam-se como dificuldades resultantes da aplicação do processo de AIA a morosidade do 

mesmo e consequentes atrasos no licenciamento dos projectos e a dificuldade de estabelecer uma posição de 

equilíbrio entre os interesses ambientais e os promotores. 
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IV.3.4. Síntese de resultados e limitações do inquérito 

 
Importa primeiramente referir que, perante a reduzida taxa de resposta (39%), deve considerar-se a amostra apenas 

informativa permitindo uma visão generalista da percepção dos utilizadores do processo de AIA relativamente ao 

seu contributo para a melhoria da qualidade dos projectos de PE. 

Podem realçar-se como principais resultados do estudo efectuado que a maioria das empresas inquiridas considera 

o processo de AIA de projectos eólicos eficiente. No entanto a sua morosidade é apontada como a sua principal 

falha. A duração do processo bem como a comunicação entre as entidades envolvidas foram referidas como 

aspectos a melhorar relativos à AIA de PE. 

 

Realça-se que a definição de acessos, consideração de alternativas, integração paisagística das infra-estruturas, 

gestão de resíduos e recuperação paisagística são os aspectos de projecto que mais podem melhorar com a AIA na 

percepção das empresas inquiridas. 

Relativamente aos aspectos ambientais a considerar num projecto eólico foram seleccionados maioritariamente a 

flora e vegetação, fauna e património bem como o ordenamento do território e ruído. 

O encaminhamento de resíduos, definição de planta de condicionantes e de acessos, protecção das zonas 

sensíveis e reparação/recuperação ambiental são as medidas de mitigação mais vezes referidas como medidas 

geralmente adoptadas em projectos deste tipo.  

Os planos de monitorização geralmente adoptados são essencialmente relativos à fauna, flora, vegetação e habitats 

e ao ruído de acordo com as empresas inquiridas que referem ainda que, em geral, realizam um plano de 

acompanhamento ambiental da obra e um plano de recuperação de áreas afectadas. 

 

Destaca-se ainda a multiplicidade de respostas obtidas relativamente à contribuição da AIA para a melhoria da 

qualidade dos PE que, aliada à baixa taxa de resposta (39%), não possibilita conclusões sólidas no que respeita a 

este aspecto. No entanto verifica-se que as respostas mais favoráveis são relativas à contribuição da AIA na 

implementação de SGA neste tipo de projectos. 

A morosidade do processo e a dificuldade de estabelecer uma posição de equilíbrio ente os interesses do promotor 

e os interesse ambientais são mencionadas como as principais dificuldades resultantes da aplicação do processo de 

AIA do ponto de vista das empresas inquiridas. 

 

A abordagem das empresas através de inquérito apresenta algumas limitações que importa referir. Essas limitações 

incluem a necessidade de restringir o número de questões de forma a evitar um inquérito demasiado longo (que 

reduziria a probabilidade de resposta) e o facto de o envio do mesmo se ter processado por e-mail, o que não 

garante a sua leitura ou a resposta pela pessoa mais qualificada para o fazer, apesar de o prévio contacto telefónico 

ter sido efectuado nesse sentido. 

Para ultrapassar as limitações referidas poderia proceder-se à elaboração de questões complementares ou com 

maior grau de profundidade relativas à temática em estudo e alargar o âmbito da amostra seleccionada. 
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V – Conclusões e recomendações / trabalho futuro 

 

O presente trabalho pretendeu verificar se a AIA contribui para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos. De 

modo a atingir este objectivo procurou-se identificar os principais aspectos de projecto mais influenciados pela AIA. 

Paralelamente analisou-se o conteúdo de EIA de PE e o posicionamento de algumas empresas eólicas nacionais 

relativamente ao processo de AIA e sua contribuição na melhoria da qualidade dos projectos.  

 

É actualmente reconhecido que os aspectos ambientais se têm tornado um factor cada vez mais determinante e 

orientador das principais linhas de desenvolvimento da política energética, a nível global, tornando-se fundamental 

uma cada vez mais estreita e sólida articulação entre as políticas de ambiente e da energia nomeadamente no que 

respeita à área da produção da electricidade. 

Apesar dos benefícios ambientais da energia eólica, a construção e exploração de PE apresentam impactes 

ambientais negativos essencialmente ao nível da ecologia, da paisagem e do ruído. Muitos destes impactes podem 

ser evitados ou minimizados através do cumprimento das medidas preconizadas nos EIA devendo ser objecto de 

um processo detalhado de identificação e caracterização. 

 

A análise documental efectuada permitiu concluir que, de um modo geral, os EIA mais recentes analisam um maior 

número de aspectos de projectos relativamente aos EIA mais antigos. Os impactes ambientais presentes nos EIA 

examinados correspondem aos indicados pelos documentos que abordam a temática dos impactes ambientais de 

PE.  

Denota-se que determinados impactes ambientais negativos de PE são mais frequentes em EIA mais antigos não 

ocorrendo tão regularmente nos EIA mais recentes o que pode ser indicador de uma maior ponderação no que se 

refere à localização destes empreendimentos e de um maior conhecimento relativo aos seus impactes no ambiente. 

A compatibilização da construção e exploração de um PE com o ambiente impõe um acompanhamento ambiental 

rigoroso de forma a garantir a implementação de medidas de minimização e valorização dos impactes ambientais 

que visam reduzir e/ou valorizar a sua magnitude e intensidade (Mendes et al., 2002). 

 

De acordo com a análise documental realizada, verifica-se uma influência positiva do “Guia de Orientação para a 

Avaliação Ambiental” (Mendes et al., 2002) nos EIA mais recentes no que respeita a algumas medidas de mitigação. 

No que se refere ao carácter informativo das conclusões dos EIA conclui-se, com base na análise efectuada, que o 

conteúdo das mesmas é mais informativo, assumindo uma maior utilidade para o decisor. 

 

A análise da percepção de empresas promotoras de PE face ao processo de AIA aplicado a projectos eólicos 

permitiu concluir que estas possuem diferentes perspectivas face à contribuição deste processo na melhoria da 

qualidade dos projectos. 

O processo é, geralmente, considerado eficiente apresentando, no entanto, algumas falhas no que respeita à sua 

duração prolongada.  

As empresas eólicas parecem ter, de um modo geral, a noção de que determinados aspectos de projectos podem 

ser melhorados com a AIA, designadamente no que respeita à definição de acessos e recuperação paisagística. No 

entanto, as empresas eólicas não parecem demonstrar ter a percepção da contribuição da AIA para a melhoria da 

qualidade dos projectos eólicos.  
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Apesar da multiplicidade de pontos de vista acerca deste assunto, é ao nível da implementação de SGA que parece 

haver maior consenso no que se refere à contribuição da AIA para a melhoria da qualidade dos projectos. 

A morosidade do processo de AIA e a dificuldade de estabelecer uma posição de equilíbrio entre as diferentes 

entidades envolvidas no processo parecem constituir as principais dificuldades resultantes da aplicação do processo 

de AIA, na perspectiva das empresas inquiridas. 

No sentido de uma compatibilização entre os interesses económicos e ambientais exige-se uma colaboração 

efectiva entre os promotores e as equipas responsáveis pela elaboração dos EIA e uma maior articulação entre os 

interesses dos proponentes e dos processos de AIA de modo a tornar o processo mais célere e em simultâneo mais 

eficiente. 

 

Considera-se, face ao exposto, que é essencial consciencializar os promotores de PE da necessidade efectiva de 

ter em consideração as questões ambientais na implementação e no desenvolvimento de empreendimentos eólicos 

e da contribuição do processo de AIA para a melhoria da qualidade dos projectos nomeadamente através da 

apresentação de evidências dessa melhoria. 

A promoção de esclarecimentos sobre os impactes ambientais associados à energia eólica e às medidas de 

mitigação a adoptar poderá conduzir a uma maior aceitação do processo de AIA e a uma atitude mais responsável 

por parte dos promotores de PE.   

Uma actualização do “Guia de Orientação para a Avaliação Ambiental” (Mendes et al., 2002) com base nos 

conhecimentos entretanto adquiridos, estudos mais recentes e exemplos de países mais avançados na produção 

eólica e respectiva avaliação de impactes ambientais poderá ser também interessante dado o seu carácter 

orientador e informativo. 
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Anexo A.1 – Breve descrição de um parque eólico e das respectivas obras de construção 

���� Breve descrição de um parque eólico 
 
 
Um parque eólico destina-se à produção de energia eléctrica a partir do recurso renovável vento. Um 

empreendimento eólico é constituído por um ou mais aerogeradores, um edifício de comando e uma subestação, 

aos quais se encontram ligados os aerogeradores através de uma rede de cabos enterrados, e ainda caminhos de 

acesso a cada aerogerador. 

Os aerogeradores são responsáveis pela conversão de energia eólica em energia eléctrica e são constituídos por 

três componentes: uma torre (estrutura tubular), uma cabine ou “nacelle” (compartimento onde ficam instalados o 

gerador e os sensores de velocidade e direcção do vento) e três pás. A Fig. A-1.1 representa a constituição principal 

de um aerogerador e respectivos materiais de cada componente. 

A subestação, que recebe e introduz na rede receptora a energia produzida, através de uma linha eléctrica, pode 

ser montada em edifício próprio ou num parque exterior de equipamentos adjacente ao edifício de comando. Este 

inclui, em geral, uma sala de comando, um gabinete, um armazém e instalações sanitárias.  

 
 

 

Fig. A-1.1 – Constituição principal de um aerogerador (Mendes et al., 2002). 
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���� Descrição sumária das obras de construção de um parque eólico 

 

A construção de um parque eólico inicia-se pela reabilitação ou execução do caminho de acesso principal à zona de 

implantação do empreendimento. Na situação de caminho de acesso existente, é por vezes necessário que este 

seja alargado e o pavimento regularizado e beneficiado, de modo a permitir o acesso das viaturas pesadas de 

transporte dos equipamentos e materiais necessários à construção do parque. 

Associado à abertura de acessos, é necessária a execução de obras de drenagem (construção de aquedutos e 

valetas de drenagem). 

Após a abertura do caminho de acesso principal e depois de escolhido o local dos aerogeradores e o traçado dos 

caminhos de acesso aos mesmos, são executados os restantes caminhos dentro do parque. 

Ao longo dos caminhos de acesso a cada aerogerador é aberta uma vala para instalação dos cabos eléctricos de 

interligação entre os aerogeradores e a subestação.  

A fase seguinte consiste na execução das fundações das torres dos aerogeradores. Esta fase pressupõe a 

execução de escavações e betonagens e é realizada por etapas. Segue-se a preparação da plataforma provisória 

para a respectiva montagem; a qual deve ter uma dimensão e configuração que permita as manobras necessárias 

de gruas e de um camião de apoio.  

Após finalizada a respectiva plataforma provisória é efectuada, no local de implantação de cada aerogerador, a 

montagem da torre (por troços). Em seguida procede-se ao transporte e montagem da cabine, com os 

equipamentos necessários no seu interior, e das pás.  

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos aerogeradores é construído o edifício de 

comando e subestação, cuja dimensão varia de acordo com a potência do empreendimento eólico a construir.  

É ainda necessário proceder à montagem de um estaleiro, normalmente situado na proximidade da zona de 

construção dos edifícios.  

Associada à obra de construção de um parque eólico está a instalação da linha eléctrica para entrega da energia 

produzida na rede receptora, que envolve igualmente diferentes fases. 
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Anexo A.2 – Principais acções geradoras de impactes ambientais num parque eólico 
 
Apresenta-se seguidamente as principais acções geradoras de impactes ambientais durante a construção, 
exploração e desactivação de um parque eólico. 
 

Fase de 
ocorrência 

Acções geradoras de impactes ambientais 

Fase de 
construção 

- Aluguer dos terrenos da zona do parque eólico; 

- Instalação e utilização do estaleiro; 

- Reabilitação de caminhos de acesso; 

- Abertura de caminhos de acesso, execução de sistema de drenagem, e em determinados casos 

pavimentação; 

- Transporte de materiais diversos para construção; 

- Depósito temporário de materiais resultantes de escavações; 

- Abertura de valas para instalação de cabos eléctricos de interligação entre os aerogeradores e a 

subestação/edifício de comando; 

- Abertura de caboucos para as fundações das torres dos aerogeradores; 

- Betonagem dos maciços de fundação das torres dos aerogeradores; 

- Execução das plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores; 

- Transporte e montagem no local dos aerogeradores; 

- Construção da subestação e edifício de comando; 

- Transporte e montagem dos equipamentos da subestação e edifício de comando; 

- Instalação da linha eléctrica para entrega da energia produzida pelo parque eólico na rede receptora; 

- Recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

Fase de 
exploração 

- Aluguer dos terrenos da zona do parque eólico; 

- Presença dos aerogeradores, subestação, edifício de comando e caminhos de acesso; 

- Presença da linha eléctrica para entrega da energia produzida pelo parque eólico à rede receptora; 

- Funcionamento dos aerogeradores; 

- Existência de bons caminhos de acesso; 

- Manutenção e reparação de equipamentos. 

Fase de 
desactivação 

- Remoção e transporte de equipamentos; 

- Recuperação paisagística. 

(Adaptado de Mendes et al., 2002) 
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Anexo A.3 – Informação detalhada sobre os processos de AIA correspondentes aos EIA analisados  

 
 

Nome: Parque Eólico da Pampilhosa da Serra  

Número Nacional de AIA: 786  

Número Interno do IAmbiente: 782  

Concelho(s): Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra  

Autoridade de AIA: Direcção Geral de Geologia e Energia  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 20-06-2001  

Data de Início da Consulta Pública: 05-09-2001  

Data de Fim da Consulta Pública: 12-10-2001  

Data da Decisão: 11-12-2001  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT782.pdf 

Declaração de Impacte Ambiental: Informação não diponível online  

Proponente: Parque da Pampilhosa da Serra – Energia Eólica, Lda  

Autor do EIA: RES – Renewable Energy Systems - Sistemas Energéticos, Lda  

Observações: Processo de pós-avaliação 

 Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 

 

Nome: Parques Eólicos de Fonte da Quelha e Alto do Talefe  

Número Nacional de AIA: 776  

Número Interno do IAmbiente: 773  

Concelho(s): Cinfães  

Autoridade de AIA: Direcção Geral de Geologia e Energia  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 23-05-2001  

Data de Início da Consulta Pública: 09-11-2001  

Data de Fim da Consulta Pública: 14-12-2001  

Data da Decisão: 12-03-2002  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT773.pdf  

Declaração de Impacte Ambiental: Informação não diponível online  

Proponente: ENERNOVA Novas Energias, S.A.  

Autor do EIA: HIDRORUMO – Projecto e Gestão, S.A.  

Observações: Processo de pós-avaliação  
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Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 

 

Nome: Parque Eólico de Seixinhos  

Número Nacional de AIA: 806  

Número Interno do IAmbiente: 812  

Concelho(s): Baião  

Autoridade de AIA: Direcção Geral de Geologia e Energia  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 10-10-2001  

Data de Início da Consulta Pública: 25-01-2002  

Data de Fim da Consulta Pública: 01-03-2002  

Data da Decisão: 27-05-2002  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT812.pdf  

Declaração de Impacte Ambiental: Informação não diponível online  

Proponente: Energiekontor Portugal – Energia Eólica, Lda  

Autor do EIA: PROTERMIA – Projectos Térmicos Industriais e de Ambiente, Lda  

Observações: 

Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 

 

Nome: Parque Eólico Chão Falcão 2  

Número Nacional de AIA: 1493  

Número Interno do IAmbiente: 1493  

Concelho(s): Batalha  

Autoridade de AIA: Instituto do Ambiente  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: DL n.º 69/2000, de 3 de Maio Alterado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 05-12-2005  

Data de Início da Consulta Pública: 20-04-2006  

Data de Fim da Consulta Pública: 26-05-2006  

Data da Decisão: 28-07-2006  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT1493.pdf  

Declaração de Impacte Ambiental: DIA1493.pdf  

Proponente: Parque Eólico Chão Falcão, Lda. (Enersis) 

Autor do EIA: PROCESL  

Observações: 

Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 
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Nome: Parque Eólico do Sobrado  

Número Nacional de AIA: 1537  

Número Interno do IAmbiente: 1537  

Concelho(s): Castro Daire  

Autoridade de AIA: Instituto do Ambiente  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: DL n.º 69/2000, de 3 de Maio Alterado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 16-06-2006  

Data de Início da Consulta Pública: 02-10-2006  

Data de Fim da Consulta Pública: 07-11-2006  

Data da Decisão: 23-01-2007  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT1537.pdf  

Declaração de Impacte Ambiental: DIA1537.pdf  

Proponente: Energiekontor  

Autor do EIA: Ecominol  

Observações: 

Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 

  

Nome: Parque Eólico de Negrelo e Guilhado  

Número Nacional de AIA: 1516  

Número Interno do IAmbiente: 1516  

Concelho(s): Vila Pouca de Aguiar  

Autoridade de AIA: Instituto do Ambiente  

Tipologia de Projecto: Indústria do sector da energia  

Decreto-Lei: DL n.º 69/2000, de 3 de Maio Alterado pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro  

Anexo: II  

Número: 3  

Alínea: I  

Data de Início do Processo AIA: 16-03-2006  

Data de Início da Consulta Pública: 25-10-2006  

Data de Fim da Consulta Pública: 30-11-2006  

Data da Decisão: 09-02-2007  

Tipologia de Decisão: Favorável Condicionado  

Resumo Não Técnico: RNT1516.pdf  

Declaração de Impacte Ambiental: DIA1516.pdf  

Proponente: EDP  

Autor do EIA: EDP  

Observações: 

Fonte: http://www.iambiente.pt/IPAMB_DPP/ 
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Anexo A.4 – Estrutura do inquérito  

 

INQUÉRITO 
 
No âmbito de uma dissertação de mestrado do Curso de Engenharia do Ambiente do Instituto Superior Técnico, pretendo 
verificar, como hipótese de investigação, que a Avaliação de Impacte Ambiental contribui para a melhoria da qualidade dos 
projectos eólicos.  
O objectivo geral do presente inquérito é recolher algumas informações que possibilitem averiguar a hipótese de investigação. 
Solicito a cooperação no seu preenchimento, que durará apenas cerca de 10/15 minutos. Os dados recolhidos terão apenas 
uso académico.   
 

I – APRESENTAÇÃO  
 

1. Identificação da empresa  
 
2. Data de criação da empresa       
 
3. Principal área de negócio       
 
4. Qual o número total de projectos eólicos que a empresa desenvolveu até à data?       
 

4.1 Qual o número de projectos eólicos submetidos a AIA?       
 
4.2 Qual o número de projectos eólicos em processo de pós-avaliação (acompanhamento ambiental)?       

 
 

II – REQUISITOS LEGAIS 
 

1. Considera eficiente o processo de AIA aplicado a projectos eólicos?  
      

2. Quais as principais falhas?  
      

3. Como é que pode melhorar?  
      

 
 

III – AIA DE PROJECTOS EÓLICOS 
 

1. Quais os aspectos de projecto que podem melhorar com a AIA?  
 

 Localização do empreendimento 
 Localização dos elementos do parque eólico e da linha de ligação eléctrica 
 Duração da fase de construção 
 Área ocupada  
 Definição de acessos 
 Consideração de alternativas 
 Traçado dos aerogeradores 
 Número de aerogeradores 
 Potência dos aerogeradores 
 Integração paisagísticas das infra-estruturas 
 Gestão dos resíduos 
 Recuperação paisagística 

Outro (s) 
      
      
      

2. Quais os aspectos ambientais a ter em consideração num projecto eólico? 
 

 Flora e vegetação 
 Fauna 
 Qualidade da água 
 Qualidade do ar 
 Clima 
 Geomorfologia 
 Uso dos solos 

 Paisagem 
 Ordenamento do território 
 Património 
 Ruído 
 Aspectos económicos 
 Aspectos sociais 
 Interferências electromagnéticas 

Outro (s)      
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3. Que medidas de minimização / compensação são normalmente adoptadas?   
 

 Programação das obras 
 Sensibilização/formação ambiental 
 Planta de condicionantes e de acessos 
 Fiscalização 
 Mão-de-obra local 
 Integração paisagística 
 Protecção das zonas sensíveis 
 Encaminhamento dos resíduos 
 Insonorização/isolamento acústico 
 Reparação/recuperação ambiental 

Outra (s)  
      
      
 

4. Que planos de monitorização são geralmente adoptados? Indique, para cada um dos planos assinalados quais os 
parâmetros ou indicadores a monitorizar. 
 

 Fauna       
 Flora, vegetação e habitats       
 Ruído       
 Resíduos       
 Património       

Outro (s) 
            
            
4.1 É realizado regularmente um plano de acompanhamento ambiental da obra?       
4.2 É ainda usualmente efectuado um plano de recuperação das áreas afectadas?       
 

5. Qual é, em geral, o grau de aceitação do público, em processos de AIA, relativamente aos projectos eólicos?  
  1-muito reduzido   2-reduzido   3-médio   4-elevado   5-muito elevado 

 
 

IV – CONTRIBUIÇÃO DA AIA 
 

1. Considera que o processo de AIA contribui positivamente para a melhoria da qualidade dos projectos eólicos? 
Classifique entre 0 e 5 (0-nada; 1-muito pouco; 2-pouco; 3-satisfatoriamente; 4-bastante e 5-muito) e para cada um 
dos aspectos especifique. 
 
      Melhorias Tecnológicas        
      Localização       
      Sistemas de Gestão Ambiental       
      Análise de risco       
      Certificação       
Outro (s)  
                   
                   
 

2. Quais as principais dificuldades resultantes da aplicação do processo de AIA?       
 

 
 

Muito obrigado pela vossa colaboração. 

 

 


