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ENEOP deverá avançar em 2010 com novos 
investimentos nas eólicas no Baixo Alentejo 

No âmbito do consórcio ENEOP – 
Eólicas de Portugal, constituído pela 
EDP, ENERCON, FINERGE, GENERG e 
TP deverá avançar já no próximo ano 
a instalação do Parque Eólico do Baixo 
Alentejo. Neste momento está em 
curso o estudo de impacte ambiental. 
Inicialmente o projecto previa a 
criação de um parque eólico com uma 
potência de 60 megawatts (MW), perto do existente na Serra do Mú, em Almodôvar e de 
um segundo Mértola/Almodôvar com uma potência instalada de 40 megawatts (MW). Os 
constrangimentos ambientais levaram à reconfiguração do investimento que contempla 
neste momento a criação de três sub-parques: Loulé/Alcoutim (38 megawatts); Mértola 
(24 megawatts) e Almodôvar (26 megawatts). A revelação foi feita por Lobo Gonçalves, 
administrador da empresa promotora do Parque Eólico de Almodôvar, na última sexta-
feira, no decorrer do projecto “em.cantos”. A iniciativa do IPBeja reuniu vários 
especialistas e debateu “O Parque Eólico de Almodôvar: Repercussões Sociais, 
Económicas e Expectativas Futuras”.  
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CEBAL vai investigar 
genes da cortiça e 
potencial terapêutico do 
cardo 
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Baixo Alentejo conta 
com 11 mil e 600 euros 
para assinalar Ano 
Europeu de Combate à 
Pobreza 
03/11/2009 - 00h05

Câmara de Mértola 
vacinou cerca de 1300 
munícipes contra a gripe 
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Ferreira do Alentejo 
colabora com Associação 
Abraço 
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Mértola acolhe acção de 
sensibilização sobre 
bullying 
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Mostra de Banda 
Desenhada arranca em 
Odemira 
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Alvito: João Penetra 
toma posse hoje 
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Em cada hora de 
consumo de 
electricidade no país, 8 
minutos são produzidos 
pela energia eólica 
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\" Independente \"  
Aí estão as novas tecnologias e a inovação nas áreas da energia e do desenvolvimento, em marcha, em 
zonas nunca antes admitidas como meras hipóteses de rentabilidade.
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