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OJE/Lusa 
O maior parque eólico do Sul do país, a funcionar há mais de 
um ano no concelho de Almodôvar (Beja), já produziu 71 
gigawatts/hora (GWh) de energia, o suficiente para abastecer 
quase 34 mil habitantes. 
Com uma potência total instalada de 26 megawatts (MW), o 
Parque Eólico de Almodôvar é composto por 13 aerogeradores 
instalados numa área de 94 hectares que abrange as 
freguesias de Almodôvar, São Barnabé e Santa Clara-a-Nova, 
na Serra do Mú.  
  
O parque, que começou a funcionar parcialmente em Junho 

de 2008, só com dois aerogeradores, produziu 36 GWh naquele ano e 35 GWh já este ano, precisou hoje à 
Lusa Lobo Gonçalves, da empresa promotora do projecto, a Enernova, do grupo EDP. 
  
Apesar de funcionar em pleno, já com os 13 aerogeradores, desde Dezembro de 2008, o parque "ainda não 
está a produzir à potência máxima", o que deverá acontecer "em 2010", quando as infra-estruturas de 
transporte da energia até à rede estiverem concluídas, disse Lobo Gonçalves. 
  
Projectado para produzir energia durante 25 anos, o parque terá uma produção anual estimada de 58 GWh, 
o suficiente para abastecer 28 mil habitantes e poupar 40 mil toneladas de emissões de gases com efeito de 
estufa (CO2). 
  
Os 13 aerogeradores estão suportados em torres de 85 metros de altura construídas em betão, uma 
"inovação em Portugal", frisou o responsável. 
  
"Na Europa, a maior parte dos aerogeradores estão suportados em torres de aço", disse, explicando que a 
nova técnica, além de "fomentar" a indústria nacional de betão, já que o aço tem que ser importado, 
permite "elevar muito mais os aerogeradores" e, desta forma, "aproveitar melhor o vento". 
  
"É mais um projecto que vem aproveitar o potencial do concelho" para produzir energia renovável, disse à 
Lusa António Sebastião, presidente da Câmara de Almodôvar, onde já funciona um parque solar. 
  
O parque eólico, que criou três postos de trabalho permanentes, trouxe uma "nova e importante fonte de 
receita" para os 30 proprietários dos terrenos onde estão instalados os 13 aerogeradores, através do 
pagamento de uma renda anual pela Enernova. 
  
O município também tem "compensações económicas", porque "2,5% da factura de energia produzida 
anualmente pelo parque vão reverter a favor da autarquia, tal como está previsto na Lei", explicou o 
autarca. 
  
Por outro lado, a Enernova doou 240 mil euros à Câmara para serem aplicados em acções de recuperação de 
património e de carácter social. 
  
As repercussões sociais e económicas do parque eólico vão ser debatidas amanhã às 18:00, no Convento de 
N. Sra. da Conceição, em Almodôvar, no segundo encontro do projecto "em.cantos". 
  
No encontro, além de Lobo Gonçalves e António Sebastião, vão participar outros três especialistas em 
energias renováveis e o vocalista dos GNR, Rui Reininho. 
  
O "em.cantos", promovido pelo Instituto Politécnico de Beja, vai decorrer até Julho de 2010 e inclui 14 
encontros temáticos, um em cada concelho do distrito de Beja, para debater as potencialidades da região. 

Maior parque eólico do Sul já abasteceu 34 mil 
habitantes 
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Media Capital considera OPA da Ongoing "oportuna"  
A administração da Media Capital considera que a Oferta Pública de Aquisição de até 35% do grupo pela Ongoing é 

"oportuna" e que a oferta de 4,26 euros por  
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EDP teve os melhores resultados recorrentes da sua história, diz 
António Mexia  

O presidente-executivo da EDP, António Mexia, considera que os resultados da EDP foram "muito positivos no actual contexto do 
mercado" e que a empresa "teve os  

29/10/09, 18:43

Moody's revê em baixa emissões de dívida do Banif, BCP, BES e CGD  
A agência de notação de risco Moody's anunciou hoje ter revisto em baixa de "estável" para "negativo" o outlook das 

obrigações seniores de longo prazo do  

29/10/09, 18:31

Zon ultrapassa os 600 mil clientes na banda larga fixa  
A Zon, empresa liderada por Rodrigo Costa, ultrapassou os 600.000 clientes de banda larga fixa em Portugal. 
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