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Aumentam os ninhos de cegonha-branca  
 

 

A cegonha-branca é uma ave familiar na cultura Portuguesa e um elemento muito característico 

da paisagem em muitas regiões do País. A maioria destas aves realiza uma emigração para África 

no Outono, regressando em Dezembro para construir o ninho. O casal monógamo de cegonhas 

constrói um ninho com paus, que usa ao longo de vários anos, sendo melhorado e aumentado em 

cada ano, podendo atingir 800 kg de peso e 225 cm de diâmetro.  

A cegonha-branca, com envergadura até 2,2 metros, faz ninho em quase toda a Europa, no Médio 

Oriente, no Centro-Oeste Asiático, no nordeste de África e na África Austral. Nos séculos XIX e 

XX, as mudanças nos métodos de cultivo e a industrialização, contribuíram para a redução e 

desaparecimento da população de cegonha-branca em algumas partes da Europa. Foram então 

implementados programas de conservação e reintrodução, que resultaram na reprodução de 

cegonha-branca em Portugal, Bélgica, Países Baixos, Suécia e Suíça e instituído o censo 

internacional para monitorização da espécie.  

O censo internacional da cegonha-branca é realizado de 

10 em 10 anos em todos os países da Europa, durante a 

Primavera e o Verão. Em Portugal, o terceiro censo 

nacional da cegonha-branca, realizado em 1984, contou 

1533 ninhos ocupados em todo o país, metade do que 

havia 20 anos antes. Em 1994, foram contabilizados 

3302 ninhos ocupados. Os números de crescimento têm 

sido animadores. 

O último censo nacional realizado - V Censo Nacional de 

Cegonha-branca Ciconia ciconia (2004) - contabilizou 

8.205 ninhos de cegonha, estando 7.684 ocupados e 521 

vazios. Comparativamente a 1994, o aumento global é de 

133%. A maioria dos ninhos ocupados localiza-se nos 

distritos de Beja, Évora, Portalegre, Santarém e Setúbal, 

locais que representam cerca de 82% do total de ninhos 

ocupados recenseados em Portugal. 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/rn-plan-set/aves/cic-ciconia
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Entre os 7.684 ninhos ocupados do censo de 2004, 42% estão em árvores, 37% em postes de 

eletricidade e telefone, 19% em construções e os restantes noutro tipo de locais. Se olharmos um 

pouco mais para trás, em 1994 a população de cegonhas que preferia os postes para construir os 

ninhos era apenas de 1,8% e entre 1994 e 2004, a opção pelos ninhos nas árvores caiu de 65% 

para 42%.  

Aparentemente, os postes constituem um local seguro para as cegonhas-brancas instalarem o 

ninho e criarem os juvenis. Uma torre de muito alta tensão, por onde passam cabos de 400.000 

volts, é um local livre de predadores e os cerca de 35 metros de altura proporcionam uma visão 

completa de tudo o que rodeia as aves. 

Numa amostra de 2.868 ninhos ocupados 

construídos em postes, o destaque do censo vai 

para os ninhos construídos em postes de 

eletricidade (65,2%), em apoios dedicados 

(22,8%) e em postes de telefone (11,2%). Numa 

amostra de 1.824 ninhos ocupados em postes de 

eletricidade, os mais utilizados são os postes de 

muito alta/alta tensão (62,0%), seguidos pelos de 

média tensão (24,6%) e pelos de baixa tensão 

(13,4%).  

Nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, 

Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém e Vila Real, a 

maioria dos ninhos encontra-se em postes. Dada 

a elevada proporção de cegonhas-brancas que constroem ninhos em postes de eletricidade, e 

visto que um simples abrir de asas da cegonha-branca ou os dejetos acumulados nas estruturas 

podem originar um curto-circuito, é essencial conseguir a colaboração das empresas de transporte 

e distribuição de energia elétrica.  

É neste sentido que surge o trabalho da REN (Redes Energéticas Nacionais). Há cerca de 20 

anos que a REN tem vindo a adotar medidas para minorar o risco de falhas elétricas provocadas 

por cegonhas. Isto porque a maioria dos incidentes com esta origem acontecem durante a 

construção do ninho, quando os materiais transportados entram em contacto com os cabos e 

VI Censo Nacional de Cegonha-branca 
Ciconia ciconia (2014) 

 
Em 2014, o objetivo é recensear todos os 

ninhos de cegonha-branca em Portugal, de 

modo a obter dados reais e atualizados 

sobre a distribuição e abundância da 

espécie. Estima-se que atualmente existam 

12.000 casais de cegonhas-brancas. O 

censo da cegonha-branca em Portugal é 

uma organização conjunta do Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) e da Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves (SPEA).  

http://www.ren.pt/media/audio_e_video/
http://www.ren.pt/media/audio_e_video/
http://www.ren.pt/media/audio_e_video/
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estruturas das linhas, ou pela acumulação de dejectos desta ave nos suportes isoladores dos 

cabos. 

Todos os anos, de forma a assegurar que a espécie não corre perigo, a REN transfere os ninhos 

que se encontram em locais de risco para plataformas artificiais, coloca ventoinhas ou inibidores 

de poiso e nidificação nos locais onde as cegonhas não devem estar ou não devem regressar e 

cria condições para a construção de ninhos em habitats favoráveis. 

Simultaneamente, a REN desenvolve um controlo da nidificação da população de cegonha-branca 

nas suas infraestruturas, e anualmente partilha as medidas implementadas, a análise da evolução 

e os indicadores com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Dando continuidade ao trabalho realizado em anos anteriores, a REN instala plataformas para 

nidificação das aves, para as quais são transferidos os ninhos localizados em zonas dos apoios 

consideradas de risco para as aves, com autorização prévia ICNF.Nesses pontos, são igualmente 

instalados dispositivos inibidores do poiso e da nidificação. Este tipo de operação é realizado com 

as linhas em serviço, por equipas 

especializadas e credenciadas para 

trabalhos na vizinhança de tensão, 

garantindo o cumprimento que todas as 

medidas de segurança. 

Tudo tem de ser feito entre Setembro e 

Dezembro, antes da época de nidificação. 

Uma operação delicada, mas benéfica 

para ambas partes, que prova que muito 

alta tensão e natureza podem coexistir em 

harmonia.  

O resumo de todas as intervenções é anualmente comunicado ao ICNF, através de um relatório 

descritivo das medidas implementadas, complementado com a análise da evolução histórica da 

situação e dos indicadores associados. O ICNF tem sido muito importante neste processo, porque 

toda a informação trocada e essa ligação próxima tem sido profícua para a REN, com reflexos 

positivos na qualidade de serviço. 
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A monitorização da REN 

No final de 2013, foram contados 2355 ninhos nas torres de muito alta tensão da REN. Por detrás 

deste crescimento está uma combinação de dois fatores: a população de cegonhas no país tem 

vindo a crescer nas últimas três décadas, ao mesmo tempo que se tem expandido a malha de 

linhas elétricas - em 1993, a REN tinha 5870 quilómetros de linhas, totalizando 8733 quilómetros 

no final de 2013, que contam com cerca de 14.000 estruturas de apoio.. Tendo a rede de 

transporte de eletricidade da REN aumentado, como consequência houve um acréscimo do 

número de ninhos localizados nestas infraestruturas.  

 

Até hoje, a REN já instalou cerca de 6000 inibidores de poiso e cerca de 2600 plataformas de 

nidificação. A empresa tem feito um investimento de inovação nesta área, através de medidas que 

fazem parte da política de sustentabilidade ambiental da empresa, testando diferentes soluções 

inibidoras e promovendo também o contato com outras empresas que enfrentam problemas 

semelhantes. A experiência da REN foi já partilhada com outra importante congénere europeia, 

com a mesma preocupação ambiental de preservação de espécies como a cegonha branca, tendo 

testado com sucesso as soluções implementadas na rede portuguesa.  

 

No ano de 2013 foram instaladas 510 ventoinhas e 97 plataformas de nidificação. As ações 

empreendidas têm, ao longo dos últimos 20 anos, permitido uma diminuição significativa da taxa 

de incidentes atribuíveis à presença da cegonha branca, apesar do grande aumento do número de 



 

 6 

aves que utilizam os apoios das linhas da REN.  

Depois de ter estado em risco de desaparecer há três décadas, a população da cegonha-branca 

está a crescer a um ritmo elevado em Portugal. A espécie é agora mais abundante no Sul, sendo 

particularmente abundante na bacia do Tejo e no Alentejo. Até há poucos anos era dada como 

desaparecida do Minho, tendo-se observado recentemente o seu regresso.  

Em termos de gestão de risco de interrupção elétrica, a REN faz actualmente uma gestão eficiente 

e segura de uma rede eléctrica tecnologicamente avançada, cuja robustez permite garantir a 

continuidade do transporte de electricidade na eventualidade da ocorrência de incidentes com 

origem em cegonhas. 

Este é um projeto que atesta que a REN promove a responsabilidade ambiental e a conservação 

da natureza, encarando a biodiversidade como um dos valores mais importantes na avaliação do 

impacto das suas infraestruturas no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REN 
 
A REN - Redes Energéticas Nacionais atua em duas grandes áreas de negócio: transporte de 

eletricidade em alta tensão e gestão técnica global do sistema elétrico nacional e transporte 

de gás natural em alta pressão e gestão técnica global do sistema nacional de gás natural, 

garantindo a receção, armazenamento subterrâneo e regaseificação. Com cerca de 650 

colaboradores, a REN procura ser um dos operadores europeus de sistema de transporte de 

energia mais eficientes, criando assim valor para o acionista.  
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