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RNT: é um documento que faz parte do Estudo de 

Impacte Ambiental, onde se resume, em linguagem 

corrente, as principais informações que se encontram 

no EIA. 

Objetivo: facilitar uma divulgação pública do 

Projeto e do respetivo.

Quem licencia o projeto: Direção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG)

Qual a autoridade de avaliação de impacte 

ambiental: Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
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Aspetos gerais do Projeto

• Projeto (em fase de projeto de execução): Central Solar Fotovoltaica THSiS localizada no Concelho de

Santiago do Cacém, Setúbal.

• Proponente: empresa SUNSHINING, S.A.

• Área de implantação: 1244,95 ha (área vedada).

• Potência a instalar: 1 242 MWp para produzir cerca de 2148,243 GWh/ano.

• A ligação elétrica ao Ponto de Interligação com o Sistema Elétrico Nacional, para escoamento da

energia produzida, será efetuada por valas enterradas à tensão de 400 kV, numa extensão de 723 m,

e é integrada no próprio Projeto e dentro dos limites deste, não se considerando desta forma um

Projeto Complementar

• Investimento global: 1000 milhões de euros.

Descrição geral do projeto
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Este Projeto, bem como as restantes infraestruturas associadas ao Projeto, serão localizados na

Região Alentejo de Portugal, na União das freguesias de São Domingos e Vale de Água, no

concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Localização
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Localização do Projeto



Objetivo: minimizar à partida potenciais impactes decorrentes da fase de construção e exploração.

Deste modo, a implantação de todos os módulos fotovoltaicos no terreno, subestações e acessos:

• Foi realizada em zonas de baixo declive

• Não ocupa áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN)

• Não ocupa Zonas Ameaçadas pelas Cheias, pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN)

• Mantém a rede viária florestal

• Preserva todos os povoamentos de sobreiros e exemplares isolados

• Não ocupa linhas de água de caudal permanente ou marcadamente definidas no terreno

• Fica afastada das povoações e edificações, sobretudo à povoação de Vale de Água (distanciamento

de 600 m), assim como, ao dormitório do pombo torcaz (distanciamento de 500 m).

• Cumpre com as servidões rodoviárias estabelecidas para a EN390 e EM555

• Permite a manutenção dos elementos patrimoniais de interesse cultural

Condicionalismos ambientais
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configuração do Projeto



Apresentação do Projeto

Área de Intervenção
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Apenas se ocupam

áreas com eucaliptais

intensivos / espécies de

crescimento rápido



Apresentação do Projeto

Planta do projeto
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Como é a zona onde se 

insere o Projeto

Enquadramento em zonas sensíveis 

Estado atual da área de projeto

A área de projeto não abrange nenhuma área sensível

de biodiversidade. Enquadra-se numa zona de

exploração florestal de eucalipto, evidentemente

marcada pelo mesmo regime que produção.

A área estudada encontra-se profundamente

marcada pela ação humana, sendo de salientar os

impactes provocados pela exploração florestal

(eucaliptais).

Registo fotográfico das zona florestais 8



Paisagem

Qualidade visual da paisagem da área em estudo: qualidade “Média”

Sensibilidade visual da paisagem: a grande maioria da área em análise apresenta uma 

classificação de “Reduzida” a “Média” 

Fatores de interesse: Floresta e montado de azinheira e sobreiro, 3 ribeiras,  albufeira de 

Fonte Serne, os arrozais das margens da ribeira de São Domingos, montes e quintas, e por 

fim o percurso pedestre Ameijoafa – Cercal. 
(nota: O projeto não incide sobre estas áreas)

Solo e ocupação do solo

Solos predominantes: de areias e arenito.

Capacidade de Uso do Solo: predomina o solo de classe “D”, referente a solos que

apresentam limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados,

não suscetíveis de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, com poucas ou

moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração floresta.

Ocupação do solo: predomina a exploração florestal de eucalipto. 9

Como é a zona onde se 

insere o Projeto



Recursos Hídricos Superficiais

Bacia Hidrográfica: A área de estudo pertence à Bacia Hidrográfica do Sado.

Linhas de água: as linhas de água que atravessam a zona de implantação do Projeto, estão inseridas na sub-

bacia da Albufeira de Fonte Serne que ocupa cerca de 90 % da área de estudo.

Ecologia

Exploração florestal: induziu a depleção da vegetação natural, transformou radicalmente os ecossistemas

naturais, encontrando-se a área estudada maioritariamente colonizada por povoamentos estabelecidos para

uma determinada produção (eucaliptal).

Fatores de interesse ecológico: as unidades de montado de sobreiro, e a referente à vegetação ribeirinha

que se desenvolve ao longo dos pequenos cursos de água existentes.

Qualidade do ar

Inexistência de fontes de poluição significativas, em conjugação com os fatores climáticos, permitem inferir uma

boa qualidade do ar no local.
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Geomorfologia, Geologia e Sismicidade

Relevo: relevo suave, que drena para a bacia do rio Sado, maioritariamente

para a Albufeira de Fonte Serne.

Sismicidade: insere-se nas zonas sísmicas de maior aceleração de referência de

Portugal Continental.

Adicional: Identifica-se na faixa nordeste da área de estudo um pedido de

prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área de estudo.

Hidrogeologia

Vulnerabilidade à poluição: área de estudo corresponde, essencialmente, a

aquíferos em rochas sedimentares que apresentam risco de contaminação médio

a alto.

Foram identificados vários poços (captações de água subterrânea) dispersos na

área de estudo, dos quais não de dispõe de informação específica.
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Como é a zona onde se 

insere o Projeto

Socioeconómica

• A área destinada à implementação da Central Solar Fotovoltaica, está inserida no concelho de Santiago do

Cacém, mais especificamente, na freguesia de São Domingos e Vale de Água. Entre 2011 e o ano de 2017, o

concelho de Santiago do Cacém, registou uma diminuição de população de cerca de 2,9%.

• Existem vários edifícios dispersos próximos do limite da área de estudo (num raio de 150 m), cerca de 42

edifícios de várias tipologias (habitação, armazéns, ruínas, entre outros). Dentro da área de estudo, existem

também alguns edifícios, cerca de 9, na sua maioria armazéns agrícolas.

• Identificaram-se estradas e caminhos de terra, que atravessam a área de estudo da futura Central Solar

Fotovoltaica, nomeadamente, a estrada EN 390 que liga a localidade de Vale de Água até à localidade de

Foros do Arneirinho, e atravessa a área de estudo na zona oeste, destaca-se também o caminho de terra batida

(EM 555) que liga a localidade de Foros do Campo à localidade de São Domingos (sentido sul – norte),

passando pela localidade de Foros de Cadouços, atravessando a área de estudo.



Ações geradoras de Impactes

A implementação do Projeto em análise tem associado um conjunto de ações decorrentes das

diversas fases de desenvolvimento do mesmo. Esse conjunto de ações gera um conjunto de efeitos e

potenciais impactes ambientais no decurso das fases de construção, exploração e desativação,

assumindo relevância no âmbito do presente Projeto as identificadas em seguida.
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Fase de construção

Fase de desativação

Fase de exploração



Ações geradoras de Impactes

➢ Instalação e funcionamento de estaleiro;

➢ Construção de acessos;

➢ Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre módulos, Inversores, Postos de

Transformação e Subestações;

➢ Abertura e fecho de vala para a interligação da Subestação;

➢ Montagem dos Inversores e do Postos de Transformação;

➢ Construção dos edifícios (subestações intercalares e subestação principal);

➢ Movimentação limitada de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros;

➢ Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados;

➢ Desmatação e arranjo da área. (Nota: Na zona fotovoltaica não haverá decapagens do solo)

Elementos construídos e ações efetuadas 
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Ações geradoras de Impactes

➢ Montagem dos vários equipamentos elétricos da Central Fotovoltaica;

➢ Recuperação/integração paisagística das zonas intervencionadas.

Nota: Salienta-se que, de uma maneira geral, os principais impactes referem-se à utilização de áreas

naturais e não infraestruturadas, sendo as movimentações de terras reduzidas.

Fase de exploração

➢ Exploração e funcionamento da Central Fotovoltaica, com produção de energia elétrica;

➢ Manutenção e reparação de equipamentos e acessos da Central;

➢ Manutenção das áreas a salvaguardar (corredores ribeirinhos, povoamento de sobreiros, RAN e

todas as restantes áreas que fazem da rede de conetividade ecológica;

➢ Regularização da vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a

dimensão da vegetação cause ensombramento).

Nota: O controlo de vegetação será realizado exclusivamente com ovelhas e/ou meios mecânicos. Não serão utlizados

pesticidas ou herbicidas

Continuação

15

Fase de construção



Ações geradoras de Impactes

Fase desativação

➢ Desmontagem da Central Fotovoltaica;

➢ Transporte de equipamentos e materiais;

➢ Recuperação paisagística.

Elementos construídos e ações efetuadas 
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Impactes do Projeto

Clima e alterações climáticas

Fase de construção: impactes com pouco significado

Fase de exploração: este projeto gera fundamentalmente

impactes positivos sobre o clima e as alterações climáticas.

Nas zonas que se localizam diretamente sob os módulos

fotovoltaicos é criado um arrefecimento de ar originado

pelo ensombramento.

A diferença de gradientes térmicos promove a circulação

de ar frio para zonas onde a temperatura é mais elevada

contribuindo para uma maior circulação de ar no local.
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Fonte: https://www.pv-magazine.com/2021/10/06/large-scale-

solar-can-cool-nearby-areas/



Impactes do Projeto

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

Todo o ciclo de vida do projeto: os impactes foram considerados pouco

significativos, não se considerando alterações importantes no meio

geológico dada a pequena profundidade das valas de cabos, fundações

dos inversores, postos de transformação e subestação e posto de corte,

assim como suportes/estacas das mesas a instalar.

Impacte mais expressivo: ressalta a artificialização das formas devido à

presença dos módulos solares (painéis fotovoltaicos) numa vasta área,

embora a altura atingida pelos mesmos não configure um contraste muito

acentuado com o terreno. Os impactes identificados têm um âmbito muito

localizado.
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Impactes do Projeto

Paisagem

Impacte: o projeto apresentará impactes paisagísticos significativos a nível local. São esperados impactes diretos

numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e depois de forma indireta, impactes

causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem (presentemente artificializada) que hoje

contribuem para a sua harmonia e qualidade visual.

Contudo, o Projeto, apesar de provocar alterações na paisagem, será de âmbito local, e nada alterará a nível da

Unidade Homogénea da Paisagem de “Terras Altas do Sado”.
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Impactes do Projeto

Paisagem
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Exemplo de visibilidade para projeto após implantação de cortina arbóreo-arbustiva



Impactes do Projeto

Paisagem
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Exemplo de visibilidade para projeto após implantação de cortina arbóreo-arbustiva



Impactes do Projeto

Ecologia

Flora: Prevê-se que sejam preservados os montados, os exemplares identificados de

sobreiros isolados, assim como a vegetação ribeirinha durante a fase de construção.

As comunidades vegetais predominantemente afetadas pela implementação do Projeto

(Central Fotovoltaica), são as explorações florestais (eucaliptais e pinhais), povoamentos

que não apresentam valor conservacionista e/ou ecológico.

Na fase de exploração sentir-se-á a recuperação da vegetação autóctone da região,

nomeadamente, os povoamentos de sobreiros, vegetação ribeirinha e as comunidades

de matos existente.

Fauna: atendendo às principais ações e impactes derivados das fases de construção,

exploração e desativação da Central Fotovoltaica, pode presumir-se que as espécies

inventariadas na área de estudo serão afetadas de forma negativa, mas de forma

pouco significativa.

Não obstante, é proposto um Plano de Monitorização para a fauna (avifauna).
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Impactes do Projeto

Hidrogeologia

Fase de construção: a movimentação de veículos e maquinaria

provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições

naturais de infiltração.

Impactes no sistema hidrogeológico: pouco significativos, estando

relacionados com a redução, embora muito pequena, da área de

recarga local do sistema.

Afetações das captações de água subterrânea: Não esperadas.

Nota: Serão criados perímetros de proteção os poços e furos

existentes na área a vedar. Não serão utilizados na

construção/exploração pesticidas nem herbicidas.
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Impactes do Projeto

Recursos Hídricos Superficiais

Fase de construção: impactes facilmente minimizados se forem

aplicadas as medidas de minimização

Fase de exploração: em relação à qualidade da água, os potenciais

impactes encontram-se relacionados com eventuais situações de

acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, que poderão

provocar situações de contaminação passiveis de atingir os recursos

hídricos.

24

Solos e Ocupação do Solo

Impacte: os principais impactes nos solos são negativos e de âmbito

local e pouco significativos.

Relativamente à ocupação do solo, as intervenções irão afetar

fundamentalmente áreas de Povoamento florestal de eucalipto.



Impactes do Projeto

Qualidade do ar

A nível local: Principais impactes na fase de construção, e estão principalmente associados às emissões de partículas,

derivadas tanto às movimentações de terras como ao funcionamento de máquinas.

A nível global: Impacte positivo e indireto, devido à produção de energia a partir de uma fonte não fóssil.

Gestão de Resíduos

Ambiente Sonoro

Fase de construção: que ocorrem as atividades ruidosas temporárias, as quais estão associadas à emissão de níveis

sonoros devido às atividades características destas fases, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de

camiões e operações de escavação.

Fase de construção: resíduos a serem produzidos serão os que terão origem na desmatação e desflorestação do

terreno. Prevê-se que estes gerem impactes negativos com significado (face à dimensão de área a desmatar e

desflorestar), podendo, contudo, ser minimizados, desde que sejam adotados os adequados procedimentos de

deposição e encaminhamento para destino final adequado.
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Impactes do Projeto

Socioeconomia

Impactes positivos no âmbito local e regional:

• Aluguer dos terrenos no projeto aos proprietários;

• Contratação de mão-de-obra local e adjudicação de sub-empreitadas localmente, constitui um impacte

positivo de âmbito local e regional.

• Na fase de exploração importa salientar o impacte positivo do fornecimento de energia elétrica à rede.

O aumento da produção de energia elétrica a partir da energia solar, e por conseguinte, de energia

renovável, contribuirá para reduzir a produção de energia com base em combustíveis fósseis, reduzindo

ao mesmo tempo a dependência energética nacional.

Fase de construção: Impactes negativos derivados da movimentação de veículos, pesados e viaturas

comerciais responsáveis pela obra. Impactos como ruídos, poluição do ar e congestionamento do tráfego.

levando a uma alteração generalizada da qualidade ambiental nas populações locais, como é o caso dos

habitantes e trabalhadores das zonas circundantes
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Impactes do Projeto

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico

Relativamente ao património, a fase de construção é considerada a mais lesiva para este fator ambiental, uma vez

que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes negativos. Uma vez que as

ocorrências que se encontram na área vedada da Central Fotovoltaica têm valor patrimonial baixo, não é expectável

impactes com significado nesta componente

Saúde Ambiental

Não foram identificados quaisquer riscos ao nível da saúde humana, resultantes de fatores ambientais.
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Impactes do Projeto

• Proximidade a áreas de povoamentos de sobreiro/isolados e a vegetação ribeirinha

• Perturbação sentida pela população próxima das frentes de obra (apenas fase
construção)

• Alterações no coberto vegetal, na ocupação do solo e nas classes de espaço

• Afetação de espécies faunísticas

• Desorganização da paisagem e diminuição da qualidade visual, de uma paisagem já
artificializada

• Criação de postos de trabalho;

• Dinamização dos sectores económicos (empresas prestadoras de serviços, restauração,

hotelaria).

Balanço final
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Impactes do Projeto

Balanço final

• Desorganização da paisagem e diminuição da qualidade visual pela presença das infraestruturas

• Redução dos padrões de calma originais, com alterações no comportamento de algumas espécies que

utilizam a área.

• Produção de energia a partir de uma fonte renovável, sem emissão de gases com efeitos de estufa

• Diminuição do efeito de estufa, contribuindo para o cumprimento das metas a que Portugal se propôs atingir

• Reflexos positivos ao nível dos objetivos estabelecidos pelo País, definidos no Plano Nacional de Energia e

Clima para 2030 (PNEC 2030);

• Benefício indireto nas populações e atividades económicas servidas, assim como no arrendamento dos

terrenos;

• Comunidades agrícolas comunitárias;

• Recupração de ecossistemas ribeirinhos e áreas Reserva Agrícola Nacional;

• Reduzida necessidade de manutenção (apenas necessita limpeza);

• Reduzida emissão de ruído.

Impactes

29



Cenário da situação futura

• Produção de energia a partir de uma fonte renovável, sem emissão de gases com efeitos de estufa

• Diminuição do efeito de estufa, contribuindo para o cumprimento das metas a que Portugal se propôs

atingir, definidos no Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC 2030)

• Recuperação de solos na totalidade da central solar – na prática é um pousio de 30 anos, com

enriquecimento do solo progressivo pelo ciclo de vegetação

• Recuperação de áreas de Montado – valorização de áreas de montado e plantação de novos espécimes

(e acompanhamento ao longo de 30 anos)

• Recuperação de linhas de águas e vegetação ribeirinha – enriquecimento da vegetação autóctone

• Manutenção de cortinas arbóreas / arbustivas

Alterações climáticas

Recursos naturais 
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4. Cenário da situação futura

Socioeconómica

Compatibilização e utilização do espaço da central para atividades tradicionais, a explorar pela população 

residente: pastorícia de ovelhas, apicultura, plantação de zonas de medronho, zimbro, figos da índia, entre outros.

Disponibilização de áreas não ocupadas para explorações agrícolas comunitárias

Valorização de subprodutos do Parque para dinamizar economia local (exploração dos produtos e incentivo a 

unidades industriais a montante

Geração de emprego local – muito intenso durante a construção, mais moderado, mas mais especializado durante a 

operação & manutenção (emprego valorizado, com recurso a população local) 

Protocolos com instituições de ensino da região para formar técnicos para o parque (curso de 3 anos)

Envolvimento do Instituto da Segurança Social de Santiago do Cacém/ IEFP e com a Escola Profissional de Sines

Principais externalidades e contrapartidas
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Socioeconómica

Comunidade de energia: acesso a tarifas ou contratos de eletricidade com benefícios para os 

moradores das localidades mais próximas.

Disponibilização de uma determinada potência instalada para comunidade de energia que 

inclua Município, Junta de freguesia, IPSS e populações – combate a pobreza energética e apoio 

a serviços de índole local 

Recuperação e requalificação ambiental de áreas não afetadas pela Central: área de montado 

de sobro, RAN, linhas de água

Continuação
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Principais externalidades e contrapartidas

4. Cenário da situação futura



Cenário da situação futura

Rede de conectividade ecológica

33

Na conceção do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS foi assumido como premissa primordial a

preservação de todas as unidades de vegetação com maior valor de conservação existentes no interior da

propriedade, assim como a requalificação de áreas degradadas.

Preservaram-se:

• todos os exemplares de sobreiros isolados

• todos os povoamentos de sobreiros delimitados à escala da paisagem

• vegetação ribeirinha,

Requalificaram-se:

• áreas de RAN

• corredores ribeirinhos

• povoamentos florestais (eucaliptais e pinhais) convertidos em povoamentos de sobreiro

Estas áreas a preservar reduziram consideravelmente a área disponível para Projeto, tendo contribuído

para gerar uma vasta e ampla rede de corredores que fomentam a conetividade ecológica.

Para a gestão destas áreas foi proposto um Plano de Estrutura Verde e de Integração Paisagística (PEVIP).

Foram também consideradas cortinas arbóreas/arbustivas incluídas no PEVIP.



Cenário da situação futura

Plano de Estrutura Verde e de Integração 

Paisagística (PEVIP)
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Cenário da situação futura

Cortinas arbóreo/arbustivas
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Cenário da situação futura

Cortinas arbóreo/arbustivas
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Cenário da situação futura

Cortinas arbóreo/arbustivas
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5. Minimização dos impactes

Efeito das cortinas arbóreo/arbustivas
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5. Minimização dos impactes

Efeito das cortinas arbóreo/arbustivas
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5. Minimização dos impactes

Efeito das cortinas arbóreo/arbustivas
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Minimização dos impactes

Medidas para minimização dos impactes
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Plano de Gestão de 
Resíduos

Plano de 
Recuperação das 

Áreas 
Intervencionadas e 

PEVIP

Plano de 
Acompanhamento 
Ambiental da Obra

Os quatro documentos referidos constituem ferramentas para aplicação de boas práticas 

ambientais e para o controlo dessas mesmas boas práticas.

Impactes ambientais podem ser reduzidos pela adoção e 

implementação das medidas de minimização 

identificadas, apenas se identifica a necessidade de 

monitorização da fauna 

Foi proposta a 

monitorização para a 

avifauna
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