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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se
à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Central Fotovoltaica do
Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT).
O proponente do Projeto é a Empresa Cercal Power S.A.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública deste Projeto decorreu durante 30 dias úteis de 18 de Janeiro a 29
de Março a 10 de Maio de 2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
o Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
o Câmara Municipal de Sines,
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em
WWW.PARTICIPA.PT.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi
feita por meio de:

-

Afixação de Anúncios na CCDR-Alentejo, Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, Câmara Municipal de Sines e Juntas de Freguesia abrangidas pelo
Projeto.
Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social.

-

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal

-

PARTICIPA.PT.
-

Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE.

-

Envio de comunicação a entidades.
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5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO
A Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito da Consulta Pública e tendo por objetivo
informar e esclarecer a população interessada relativamente ao processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), do projeto e respetivos impactes ambientais, foi realizada uma
Sessão de Esclarecimento, no dia 7 de Maio de 2021, na Junta de Freguesia do Cercal do
Alentejo.
A lista de presenças, desta sessão, integra o Anexo II deste documento.

6. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis de 29 de Março a 10 de Maio de
2021.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas na totalidade 160 exposições com a
seguinte proveniência:
•

Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo.

•

Turismo de Portugal, IP.

•

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

•

FAPAS - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade.

•

Associação Natureza Portugal.

•

Turismo Rural “Moinhos Paneiro”.

•

Turismo Natureza “Areal Místico, Lda.”

•

Turismo Alojamento Local “Quinta da Camarena”.

•

Empresa Alojamento Local “Sol Posto”

•

Empresa DAM Business, Lda.

•

Empresa Domingos & Guerreiro.

•

148 Cidadãos em nome Individual.

•

1 Abaixo-assinado: subscrito por 120 cidadãos.

Relatório de Consulta Pública

4

7. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo refere que a concentração das centrais
na mesma área trará aspetos negativos do ponto de vista do ordenamento do território
no que diz respeito:
• Impacto paisagístico muito significativo;
• Impacto na ecologia e no ecossistema;
• Consequências negativas nos solos e do coberto vegetal, da biodiversidade e,
também, a nível socioeconómico local.
Propõe para a Central:
•
•
•
•

Instalação em terrenos pouco propícios à agricultura;
Distantes dos agregados populacionais;
Salvaguardar as acessibilidades / caminhos vicinais, acautelando a sobreposição
do edificado existente;
Menor impacto ambiental/visual para os residentes (incluindo segundas
habitações) e dos que visitam esta zona.

O Turismo de Portugal refere que este projeto terá impactes negativos significativos
sobre a atividade turística, podendo afetar o alojamento existente na envolvente a
visitação.
Identifica na envolvente do projeto, a 1000m da Central, três empreendimentos turísticos
(ET), na tipologia de casas de campo (Monte da Avó; Herdade do Reguenguinho e Quinta
Camarena) e quatro estabelecimentos de alojamento local.
O Estabelecimento turístico mais próximo é a Casa de campo “Monte da Avó,“ localizado
a 100 m da central.
Em relação ao corredor da LMAT (de 400m), verifica a existência de uma casa de campo
“Moinhos do Cacém” e, na sua envolvente, assinala a maior proximidade de uma outra
casa de campo “Courela do Salgueiro”.
Salienta, ainda, a presença da Albufeira de Campilhas, situada em área contígua à LMAT
e distando aproximadamente de 1500m da Central, a qual integra os POAAP (Planos de
Ordenamento das Albufeira de Águas Públicas).
A abordagem à oferta de alojamento turístico existente na área do projeto e sua
envolvente, efetuada no âmbito da caracterização de referência do fator socioeconomia,
do EIA, deverá ser atualizada, salientando que tal atualização deverá ser considerada na
avaliação de impactes efetuada no âmbito dos fatores socioeconomia e paisagem.
Também, a descrição da oferta de alojamento turístico existente nos concelhos de
Santiago do Cacém e Sines deverá ser efetuada com base em consulta ao SIGTUR.
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Assim, atendendo à extensão do projeto e aos impactes negativos significativos
expectáveis sobre a atividade turística, salienta:
•

Sublinha a importância da implementação da globalidade das medidas de
minimização previstas, destacando-se as direcionadas para a redução do ruído e
da emissão de poluentes na fase de construção e para a mitigação dos impactes
ao nível da paisagem nas fases de construção e exploração.

•

Deverão ser reforçadas as medidas de minimização referentes aos fatores
ambientais socioeconomia e paisagem, considerando os seguintes aspetos:

No âmbito da Paisagem, na fase de Construção:
•

Em relação à Central Fotovoltaica do Cercal (CFC), verifica que o Plano de
Integração Paisagística identifica soluções que minimizam o impacte visual da
central sobre as vias de circulação e o aglomerado do Cercal, abrangendo a casa
de campo “ Quinta da Camarena” e os estabelecimentos de AL existentes, mas
não promove a minimização deste impacte sobre as edificações isoladas na
envolvente da CFC, considerando-se que deverá ser prevista a implementação
de uma cortina arbórea ou de sebes arbustivas junto ao perímetro da central na
proximidade dos empreendimentos turísticos isolados, designadamente das casa
de campo “Monte da Avó” e “Herdade do Reguenguinho”, de forma a minimizar
os efeitos de intrusão causados. Deverá, ainda, garantir-se o cuidado na
utilização de material não refletor e na escolha dos painéis solares, de forma a
possibilitar uma melhor integração paisagística e redução do impacte visual.

•

Relativamente à LMAT, deverá salvaguardar-se a exigência de um afastamento
mínimo a observar na fase do projeto de execução entre os apoios da linha e o
alojamento turístico.

No âmbito da socioeconomia, na fase de exploração, deverá ponderar-se e definição de
medidas compensatórias que promovam a melhoria da fruição e visitação das áreas com
aptidão para o desenvolvimento de atividades turísticas na envolvente da CFC, em
articulação com o município, assim como a eventuais contrapartidas financeiras a atribuir
ao município e as juntas de freguesia pelas perdas na economia local decorrente da
redução da atratividade turística deste território, salientando-se que esta medida tem
vindo a ser adotada em EIA de projetos similares.

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável mostra a discordância
relativamente ao projeto.
Faz a análise uma análise do EIA e refere que alguns aspetos deveriam ser revistos (expl.
ocupação dos solos; Plano de monotorização a várias espécies da avifauna; área da Central
muito próxima do limite Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste;impactes
cumulativos).
Considera que o projeto tem custos ambientais, sem contar com os potenciais efeitos
negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local, perda de área agrícola e
ainda na artificialização da paisagem tendo em consideração o efeito per si deste projeto
assim como o cumulativo da instalação de mais parques solares na região e respetivas
linhas de ligação.
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Contra a construção de mega-parques solares, para que sejam cumpridas as metas de
produção e energias renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas com uma
relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro
de carbono, refúgio da biodiversidade e espaços de fruição da natureza.
Refere, ainda que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano
e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas,
permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite
reduzir os impactes ambientais da sua utilização e as pedras da energia por ela produzida.

A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade,
discorda do projeto em avaliação. A FAPAS é favorável às energias alternativas, contudo
considera necessário elaborar previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre
a instalação das centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões, sob pena
do Estado legislador entrar em omissão legislativa.Ou seja, quantas centrais fotovoltaicas
necessita o País, com que potência instalada e em que tipo de solos podem ser instaladas.
A Associação Natureza Portugal discorda de mais uma central fotovoltaica no País,
por não estarem definidos os critérios para a sua localização.
Defende que a generalidade as centrais fotovoltaicas deveriam ser alvo de Avaliação
Ambiental Estratégica, em que se contemple como opções várias combinações de
produção descentralizada em centros urbanos (aproximado produção do consumo) com
produção em centrais mais afastadas de centros urbanos.
A produção descentralizada tem menos perdas no transporte, aproveita espaços pouco
ou nada utilizados (topo dos edifícios) e não tem impactos de RAN, REN e RN2000 como
a maior das centrais fotovoltaicas têm atualmente.
Devem ser elaborados critérios para localização das centrais fotovoltaicas, que minimizem
de forma simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter zonas
ecologicamente sensíveis.
Turismo Rural “Moinhos Paneiro”, localizado em Vale Seco, solicita que revejam e
corrijam o projeto da Central, dado que o mesmo irá passar muito próximo da sua
propriedade, interferindo com sua fonte de rendimento afetando o seu bem-estar e os
efeitos negativos para o ambiente envolvente.
Turismo Natureza “Areal Místico, Lda” e Turismo Alojamento Local “Quinta da
Camarena”
A decisão de investir nesta região foi devida em grande parte ao incentivo do Turismo de
Portugal e ao facto de se tratar de uma área protegida. Representando um grande
investimento manifestam uma grande preocupação com o que possa vir a acontecer com
a concretização deste projeto.
Apelam para que os empresários e trabalhadores, na área do turismo e serviços e
produtos agregados, sejam ouvidos e considerados.
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Colocam várias questões:
•

O porquê da escolha desta área quando aparentemente há tantas outras
disponíveis perto da Central que causariam menos impacto?

•

O porquê de se fazer uma área tão concentrada de painéis tão perto da Vila do
Cercal e com impacto direto no turismo da região e no dia-a-dia dos moradores?
A nível económico, não poderia trazer mais benefícios a longo prazo para a região,
investir num turismo de qualidade e em projetos ligados à natureza, à comunidade
e à produção de alimentos orgânicos, visto que Portugal se esta a promover como
destino de turismo sustentável?
Que exemplos de outos projetos de sucesso nos podem mostrar?
Há algum plano sério para compensação e investimento na região para
contrabalançar este projeto? Propostas sérias e não de muros em cortiça ou sebes
como foi proposto pela equipa promotora.
Porque que ´que a região esta a ser sacrificada sem nenhuma contrapartida. O
que se espera dos habitantes? Que abandonem as suas casas e assim o Alentejo
fique cada vez mais envelhecido e empobrecido e que o poder seja cada vez mais
centralizado nas grandes cidades.

•

•
•

•

Empresa Alojamento Local “Sol Posto” refere a sua preocupação pela perda de
qualidade de vida e dano permanente causado pelo impacte visual e outros inerentes à
localização da Central Fotovoltaica bem como a desvalorização das suas propriedades.

Empresa DAM Business, Lda, proprietária de um terreno com cerca de 15, 20 hectares
em Açude, freguesia do Cercal do Alentejo, onde acabou de iniciar a construção de um
empreendimento destinado ao turismo e à cultura, já devidamente licenciado pelo
município de Santiago do Cacém e demais autoridades públicas.
É contra a implementação deste projeto, visto que se trata de um projeto com um impacto
negativo na zona onde estão implementados: ao nível paisagem, da qualidade de vida da
população, da desvalorização do património local, dos novos projetos aprovados, ou
mesmo do investimento em curso, pondo em causa até a sua viabilidade.

Empresa Domingos & Guerreiro discorda da localização da Central Fotovoltaica
levantando um conjunto de questões (proximidade das habitações; diminuição da
qualidade de vida da população; emissão de ruído; aumento da temperatura, considera
que a LMAT deverá ser subterrânea; e questiona sobre quem vai indemnizar pela
desvalorização do património).

Empresa Colony Investments, entidade promotora do Plano de Pormenor (PP) da
Barragem de Campilhas, que envolve uma área de 920 hectares. Este PP assenta num
pressuposto de paisagem natural, com fruição dos elementos paisagísticos envolventes,
o que é totalmente contraditório com uma terceira linha de muita alta tensão a passar no
corredor proposto. Apresenta a toral discordância com o traçado proposto e considera
inaceitável a passagem da linha nesta área.
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Existem alternativas para o efeito:
Criação de subestação de interligação no Cercal com a concretização de anel a
Vale de Água;
Desvio da linha para Oeste, passando a oeste da Tanganheira;
Criação de linha subterrânea entre os Postes sinalizados 10 a 26.

•
•
•

Foram recebidas 149 exposições apresentadas por cidadãos, das quais:
•

Em nome individual: 148 cidadãos.

•

1 Abaixo-assinado, subscrito por 120 cidadãos.

O que representa na totalidade a participação de 268 cidadãos residentes na Freguesia
do Cercal, Concelho de Santiago do Cacém, dos quais 27 concordam e dão sugestões no
âmbito do projeto e, os restantes, 241 cidadãos, opõem-se à sua implementação.

Listam-se os aspetos, considerados mais relevantes, apresentados pelos cidadãos:
Consulta Pública:
Questionam o processo de participação, bem como, o facto de o projeto não respeitar a
população do Cercal (anexa link de um excerto da sessão de esclarecimento realizada em
07/05/2021 - https://youtu.be/LwOM8qLgkR4).
Manifestam o seu protesto, contra o projeto,
comunicação/divulgação à população do Cercal.

e

questionam

a

forma

de

Localização da Central e Proximidade das Habitações:
•

A distância entre os painéis fotovoltaicos e as habitações em redor (50m).

•

Os painéis deverão estar, no mínimo a um raio de 1km da população.

• Proximidade de zonas habitadas, Portela do Salgadinho, Espadanal e Curralões,
exigem um maior afastamento dos painéis fotovoltaicos das habitações.
•

Os proprietários com terrenos adjacentes ao local do projeto manifestam o seu
protesto alegando:
Desvalorização dos terrenos.
Perigos para a saúde.
Impacto visual.
Aquecimento é prejudicial para as culturas.
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•

Os impactes ambientais do projeto não são indicados de forma clara e direta no
que diz respeito aos terrenos envolventes.

•

O projeto está demasiado próximo do perímetro urbano e não está acautelado o
distanciamento da população.

Socio-economia:
•

Paisagem descaracterizada pelos painéis.

•

Aspetos negativos ao nível socioeconómico – Perda de atividade turística.

•

Baixo retorno económico para a população afetada pela instalação da Central.

•

O projeto vai condicionar o desenvolvimento do turismo que esta área tem tido e
que tem contribuído positivamente para o desenvolvimento da região.

•

Questionam sobre:
do número de postos de trabalho diretos vão ser criados e mantidos com
este projeto;
do critério a definir para beneficiar destes postos de trabalho. Residentes
na Freguesia do Cercal ou exteriores?
dos benefícios deste projeto para a região?

•

Impactes negativos no ambiente e comunidade local.

Saúde:
•

O impacto negativo no clima (os painéis farão aumentar a temperatura). Que
implicações terá na saúde dos habitantes locais?

•

O impacto negativo do eletromagnetismo e ruído causado pelas infraestruturas de
rede.

•

O campo eletromagnético é prejudicial à saúde - Potência das linhas e efeitos
eletromagnéticos que afetaram a saúde da população.

Paisagem:

•

Questionam a medida da colocação de sebes e árvores como separação entre os
painéis as habitações, tendo em conta a progressiva desertificação e consequente
falta de água que ocorre no Alentejo.
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•

O projeto provocará um aumento do calor e um impacto negativo na paisagem e
clima região.

•

A região ficará sujeita à artificialização da paisagem e, com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis.

Recursos Hídricos:
•

Poluição dos recursos hídricos nas fases de construção e exploração com
consequente perturbação nos cursos de água.

•

Interferência nas linhas de água que existem em grande proliferação e áreas
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos.

Sistemas Ecológicos:
•

Perda de habitats e zona florestal.

•

Fauna e flora devem ser preservadas e mantidas na sua integridade, com
consequente afastamento da avifauna existente no local.

•

O impacto negativo na biodiversidade causado pelo aumento da temperatura e
diminuição de pluviosidade, que contribui para inviabilizar o montado.

•

Os projetos deste género deveriam ter áreas de “descontinuação”, permitindo
diminuir os impactos e permitir alguma normalidade na avifauna.

•

Qual o impacto, do eventual aumento da temperatura, provocado pelos painéis
solares sobre a fauna e flora

Solos:
•

O solo onde se pretende implantar os painéis é um dos mais cultiváveis da região.

•

A existência de montado, habitats com estatuto de proteção, que irão ser afetados
a médio/longo prazo.

•

Localização do projeto em terra agrícolas.

•

Condições do terreno no final do projeto, implicações a nível de biodiversidade
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Restruturação do Projeto
•

Apelam à reestruturação do projeto, em articulação com as partes afetadas
(proprietários, vizinhos e habitantes) deforma a que a distância entre os painéis e
as habitações seja de pelo menos 500m a 1 km.

•

Com a reestruturação proposta menciona que deverá ser realizada uma nova
consulta pública.

Projeto em Geral:
•

A massificação do fotovoltaico não será uma solução para os problemas
energéticos nacionais.

•

Os módulos fotovoltaicos poderiam estar associados às habitações, colocando-os
no telhado, de maneira a interligar as povoações.

•

Este Projeto não foi pensado nem estruturado a pensar no Cercal e na sua
população.

•

O que está em causa é o sítio escolhido para implantação do Projeto (proximidade
das habitações).

Lacunas Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
•

Não refere alternativas e omite impactos cumulativos.

•

A formulação do EIA é inconsistente com objetivos fundamentais do processo
fundamentados em economia de escala em detrimento de considerações
ambientais e sociais.

•

No final do projeto o que se vai fazer às estruturas existentes (painéis) e seus
componentes?

•

Existe forma de reciclagem dos painéis?

•

Solicita-se uma maior análise do projeto face ao seu impacte ecológico.

•

Não é referido no EIA nenhuma salvaguarda para a zona e para os proprietários
se a central deixar de ser explorada (ex: falência da entidade exploradora, entre
outros).

•

Em caso de incêndio por causas naturais (exemplo, queda de raio) qual as suas
consequências?

•

Existe plano de incêndios?
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•

A Proteção Civil já deu parecer a este Projeto?

•

A estrutura de comando dos Bombeiros do Cercal foi ouvida? Têm meios e
formação para o efeito?

•

Todos os terrenos da instalação do projeto são terrenos agrícolas e a produzir
cereais, qual o critério de reserva agrícola?

•

Vai ou não haver erosão dos solos ao longo destes anos pelo fato das chuvas
caírem diretamente nos painéis em vez de caírem lentamente nos solos?

•

Foi tida em conta os casais de Abetardas que visitam a Herdade das Abertas todos
os anos?

Sugestões:
•

O afastamento dos painéis dos aglomerados habitacionais.

•

Que os suportes dos painéis sejam mais altos, que permitam o crescimento de
vegetação, reduzindo o impacto na biodiversidade do espaço.

•

Para evitar a erosão do solo e reduzir a área impermeável, os módulos
fotovoltaicos fossem espaçados. Desse modo seria facilitada a infiltração da água
e a vegetação cresceria de forma controlada apenas por corte mecânico e
pastoreio de animais.

•

Evitando a utilização de pesticidas com glifosato e produtos químicos para limpar
os módulos na central porque são tóxicos para a cadeia trófica e para as águas
subterrâneas.

•

A distância entre a subestação, transformadores e postes de alta tensão fosse a
indicada para garantir a seguranças das crianças.

•

Monitorização da temperatura anterior e posterior à instalação da Central.

•

Se o aumento detetado da temperatura for 2 e 3 graus, recomendam a plantação
de uma floresta autóctone à volta da central.

•

Arbustos nativos oferecem habitat valioso para pássaros e insetos e espaços
abertos replantados que se adaptam melhor à paisagem.

•

Linha de Muito Alta Tensão seja enterrada, dada que já existem pelo menos duas
linhas de transporte de eletricidade na zona, ficando cada vez mais a paisagem
desvirtuada.
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8. CONCLUSÃO
Resulta da participação, desta Consulta Pública, um total de 160 Exposições.
As 149 exposições remetidas pelos cidadãos representam na totalidade a posição de 268
cidadãos, residentes na Freguesia do Cercal, Concelho de Santiago do Cacém, dos quais
27 concordam e dão sugestões no âmbito do projeto e, os restantes, 241 cidadãos,
opõem-se à sua implementação.

Discordam do Projeto:

Cidadãos:
Algumas das razões apontadas:
o

Proximidade dos paineis às habitações;

o

Impacte visual/descaracterização do território;

o

Afetação dos solos;

o

Alterações nos recursos hídricos/efeito de impermeabilização dos solos
(alteração da capacidade de absorção de água pelos solos na época de
chuva);

o

Aumento da temperatura;

o

Efeitos na saúde humana provocadas pela LMAT.

É referido, ainda, a forma como o projeto foi divulgado, pelo que é solicitada o
prolongamento da consulta pública e apontada a reformulação do projeto e a
consequente realização de uma nova consulta pública.

Empresas (turísticas e outras, que têm vindo a instalar-se na zona):
o

Impacto socioeconómico.

o

Desvalorização dos terrenos.

o

Diminuição da procura turística.

A ZERO/FAPAS/ Associação Natureza Portugal
Estas associações referem:
o
o
o

Necessário elaborar previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre a
instalação das centrais fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões.
Contra a construção de mega-parques solares para que sejam cumpridas as metas
de produção e energias renováveis, de forma indiscriminada
A produção descentralizada tem menos perdas no transporte, aproveita espaços
pouco ou nada utilizados (topo dos edifícios) e não tem impactos de RAN, REN e
RN2000 como a maior das centrais fotovoltaicas têm atualmente.
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o

Elaborados critérios para localização das centrais fotovoltaicas, que minimizem de
forma simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter zonas
ecologicamente sensíveis.

Não discordam do Projeto/apontam sugestões:

Junta de Freguesia do Cercal não deu parecer desfavorável mas está com muitas
dúvidas em relação do projeto.
o
o
o

Impacto paisagístico muito significativo;
Impacto na ecologia e no ecossistema;
Consequências negativas nos solos e do coberto vegetal, da biodiversidade

Turismo de Portugal
o Não deu parecer desfavorável, mas indica que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
não efetuou uma caracterização da situação de referência adequada (não foram
consideradas todos os empreendimentos turísticos/habitações de turismo rural
existentes) pelo que a avaliação de impactes não reflete corretamente os impactes
negativos expectáveis.

Alguns cidadãos não se opõem a implementação do projeto e apresentam algumas
sugestões de melhoria.
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ANEXO I
Exposições Recebidas

Relatório de Consulta Pública

Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo

Descrição

Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
associada
Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
associada
Instalação de 5 Centrais Fotovoltaicas em áreas adjacentes, sendo o
conjunto designado por Central Fotovoltaica do Cercal, com a
partilha da linha elétrica de ligação à Rede Nacional de Transporte de
Energia, cujo ponto de entrega da energia produzida será efetuado
na Subestação de Sines. Os módulos fotovoltaicos (painéis) ocuparão
uma área de 137,05 ha. Possui uma potência total de injeção de
223,6 MVA
2021-03-29 - 2021-05-10
2021-05-11
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental

Cercal Power, S.A
Agência Portuguesa do Ambiente
Cristina Sobrinho

Eventos

Documentos da consulta
Resumo
Não
Técnico

Documen https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3388/t04419_05_v1_rnt_cercal_final_220
to
21325205448.pdf

EIA - EIA
volume
1-1
(capítulo
1 a 5)

Documen https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3388/t04419_02_vol1-1_cap1to
5_v1_10032021_final2021325205634.pdf

EIA - EIA

Documenhttps://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3388/t04419_02_vol1-2_cap6-

volume
1-2
(capítulo
6 a 7)

to

7_v1_10032021_final2021325205810.pdf

EIA - EIA
volume
1-3
(capítulo
8 a 13)

Documen https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3388/t04419_02_vol1-3_cap8to
13_v1_10032021_retificado2021325205857.pdf

Outros
documen
tos do
EIA

Documen
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3388
to

Participações
${id#1}

ID 40387 Natacha Matias em 2021-05-10
Comentário:
A Fauna e sua consequente Flora devem ser preservadas e mantidas na sua perfeita
integridade, uma vez que não nos encontramos mundialmente em posição de destruir o
equilíbrio Natural que nos contém e nos permite respirar (oxigénio), nos permite o
alimento e o equilíbrio do próprio eco Sistema, sem o qual não poderíamos estar vivos!
Cuidemos da Natureza assim como da própria vida! Existem meios menos degradantes e
de maior subsistência. Só temos um planeta, Cuidemos com consciência e
responsabilidade sobre ele.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#2}

ID 40386 Eduardo Melo em 2021-05-10
Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em

redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#3}

ID 40385 Maria Belizanda Mendes Pereira Felisberto Quintos em 2021-05-10
Comentário:
Concelho de Santiago do Cacém Exmos. Senhores, Como resultado da leitura do dito
projecto tenho a dizer que estou completamente contra a localização do projecto que não
se coaduna com a identidade do Alentejo em que a sua paisagem será totalmente
descaracterizada por uma monstruosidade de paineis solares. O projecto não é do
interesse da população local cuja atividade é principalmente a de produção florestal,
agrícola, agroindustrial e ou de criação animal. O projecto tem enormes e negativos
impactos. É um projecto de produção de energia solar fotovoltaica, sobredimensionado
com valor ecológico e etológico negativos que tornarão a região mais desérticas, quer do
ponto de vista do habitat humano, ou da fauna e da flora existentes. Os malefícios são
apenas da população local quer a nível de saúde publica, de saúde mental, com alteração
profunda da identidade do Alentejo, junto ás habitações da população local, diminuição
da pegada ecológica, diminuição do património imóvel , pois haverá desvalorização dos
terrenos envolventes, desvalorização do turismo já que as linhas de muito alta tensão
passarão “por cima” de vários turismos e habitações. Um mar de painéis a ocupar o solo
em substituição da beleza paisagística própria da localidade verão os seus imóveis e
terrenos, o seu próprio património ser desvalorizado não só pela implementação da
Central como pela escassa senão impossível capacidade de expansão dos seus negócios.
Sabendo todos que vários estudos apontam para riscos de saúde para as populações perto
da linha de implementação destas linhas. Também a nível socioeconómico o projecto , a
longo prazo só trará aspectos negativos pois a localidade do Cercal e arredores vai perder
atratividade turística e por conseguinte originará perda de muitos empregos em todas as
áreas ligadas ao turismo e outros pequenos negócios que poderão até fechar portas. .
Claramente é prejudicada e sacrificada ,sem dó nem piedade, a população local que pelos
seus parcos recursos literários não conseguem defender os seus direitos mais
elementares de manutenção dos seus hábitos e costumes e assim determinar a não
implantação nas suas terras de tão poderoso projeto. É totalmente irrelevante a força de
trabalho local durante a instalação da Central que, pelas suas características e
especialização, será pouquíssima a que beneficiará da oferta de trabalho induzida pelo
projeto que, até nesse aspeto, constituirá sobretudo uma excelente oportunidade para os
técnicos superiores que serão recrutados em outras localidades bem mais longínquas
onde poderá ser encontrada, mas não no Cercal ou arredores. A análise do projeto
desvaloriza o impacto negativo do clima como sendo de baixa relevância para a sua
avaliação porque não prevê as grandes variações no clima. A implementação dos
painéis irá aumentar a temperatura do ar da localidade , do solo, e por conseguinte dos
terrenos vizinhos e como tal e aumentará a morte dos sobreiros desses terrenos tendo em
conta que também diminuirá a pluviosidade. Além de que associados às fases de
construção e de exploração haverá a poluição dos recursos hídricos na zona do dito

projeto, e que minimizar não significa não poluir, a que somará um acréscimo de
consumo de água que também afetará futuramente a capacidade de consumo dos locais
para as suas explorações e ou produções habituais. Também há a considerar a
deflorestação e desmatação o que reduzirá a acumulação de CO2 na região o que
aumentará a pegada de carbono, facto contrário a energia verde. O projecto também não
avalia a alteração em termos de escoamento subterrâneo nem a afetação do escoamento
natural das linhas de água existentes na linha de implantação do projeto. Mas é
implantado mesmo assim em áreas de RAN e solos REN! A ocupação do solo por painéis é
contrária ao seu uso imemorial pois o seu uso é e sempre foi agricola. Por outro lado o
restabelecimento da vegetação autóctone é uma falásia pois toda a vegetação crescida
espontânea apresenta, uma resistência muito maior que a plantada , principalmente os
sobreiros Por outro lado como serão mantidas as características fitossociológicas da região
e que as condições edáficas e ecológicas nas ações de recuperação da vegetação nessas
áreas afetadas pela obra? Minimizar trás efeitos negativos não os anula completamente.
Como habitante do Concelho de Santiago do Cacém, e residente próximo do Cercal
discordo completamente com o projecto e defendo que se abandone o projeto no
referido local pois estão ” em cima da mesa” direitos importantes da população ainda
que se trate de uma minoria indefesa que gosta da sua terra e nela se tem mantido por
opção, por amor e por identidade do Alentejo. Sinto-me lesada a todos os níveis , de
identidade e de outros direitos, pois a poucos Km está projectada uma Central de 1262,02
hectares..
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#4}

ID 40384 Eduarda Ferreira Pinto em 2021-05-10
Comentário:
A reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos e as habitações em redor - 50
metros - é completamente incompreensível. Não faz qualquer sentido construir
instalações deste género e desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente
não irá beneficiar diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos
de forma clara e direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas
relativamente aos terrenos envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá
aumentar a temperatura e os ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora
envolvente? Que implicações terá na saúde dos habitantes locais? Há ainda que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#5}

ID 40383 Carina Estulano em 2021-05-10
Comentário:
Bem por onde começar, na parte florestal que vão estragar ou nos habitats dos animais
que vão tirar. É muito triste ver o que estão a fazer ao nosso cercal. Aonde é que os
animais vão poder andar, e aonde é que vai estar a flora nesta terra. Eu que sou nova sei o
quão importante são as árvores porque sim elas dão oxigénio não essas tretas que
querem por aqui tão perto das nossas casas. Se a uns meses atrás estávamos com uma
grande seca e agora estava a melhorar, quando colocarem isso aqui só vai piorar. Agora
sim já sei do que provavelmente vou morrer, pois isso benefícios não trás nenhuns.
Obrigada por estarem a estragar a minha vila, o meu cercal. Bem haja a todos e espero
que vivam tão mal como nós vamos viver. E acima de tudo pensem nas crianças que vão
crescer sem verem o que é realmente bonito é bom.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#6}

ID 40382 André Ferreira Senos Vizinho em 2021-05-10
Comentário:
O processo de participação e de desenho do projecto não respeitou nem teve em conta a
população do Cercal, tal como pode ser visto pelo video que documenta a reunião que
decorreu no dia 7 de Maio de 2021, disponivel no seguinte link:
https://youtu.be/LwOM8qLgkR4 A população manifesta-se contra o uso regular e
alargado de glifosatos ou outros herbicidas cancerígenos e com impactos na
biodiversidade. O projecto tem originará também um aumento do calor e um impacto
significativo na paisagem que, em adição ao impacte do electromagnetismo e ruido
causado pelas infraestruturas de rede, causarão impactes forte tanto para os habitantes
como para o turismo e para a valorização das propriedades vizinhas do projecto. Por não
terem sido mitigados os impactos ambientais deste projecto de forma adequada e
satisfatória, discordo deste projecto, apelando a que ele possa ser melhorado e
redesenhado, em articulação com as partes afectadas, nomeadamente proprietários
vizinhos e habitantes num raio de 500 metros de distância. Para eliminar o uso de
glifosatos ou similares, uma das soluções possiveis é a elevação dos paineis para que possa
ser usado o pastoreio como forma de gestão do sobcoberto dos paineis. Tal como a
população peço à APA e demais entidades responsáveis que recomecem o processo de
consulta publica, após melhoria do projecto com envolvimento das partes afectadas. Com
os melhores cumprimentos, André Vizinho
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#7}

ID 40381 Pedro Fernandes em 2021-05-10
Comentário:
Daqui a uns anos vamos entender o erro que estamos a cometer. Como em tantas outras
situações iguais no passado, quando o progresso e os interesses financeiros veem em
primeiro plano dá mau resultado. Hoje já entendemos que, por exemplo, a energia
nuclear não é a solução para o futuro da produção de energia. Amanhã iremos entender
que a massificação do fotovoltaico também não o é, para os problemas energéticos
nacionais e não só. A publicidade engana-nos dizendo que é fantástico. A questão não está
na produção, mas sim no consumo de energia e dos demais recursos que de forma não
sustentável são consumidos aceleradamente no planeta. Invistam nas pessoas, na
educação para a sustentabilidade, resiliência e no aprender a respeitar os outros, o
planeta e a si mesmas. Obrigado
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#8}

ID 40380 Paulo Alexandre Afonso Torres Matias em 2021-05-10
Comentário:
Discordo com a colocação de painéis fotovoltaicos em terrenos agrícolas ou em qualquer
outro terreno. Estamos no século XXI e por isso devem trabalhar para melhorar e
preservar os espaços verdes. Os painéis devem ser colocados em áreas construídas e não
devem ser colocados em terrenos. A vegetação dá sombra, oxigénio reduz o carbono e
evita a erosão. Isto aprende-se na Escola.
Anexos: 40380_Participa_Não ao projeto da Cercal Power S.A.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#9}

ID 40379 Joana em 2021-05-10
Comentário:
O que estão a fazer é uma autêntica loucura, coloquem a mão na consciência se alguma
humanidade vos resta. Um projeto destes dá forma como está montado só vai trazer
consequências negativas para a população, ambiente e para o turismo da região e seu
desenvolvimento económico. Mas isso não vos importa, daqui a uns anos já nem estão cá,
ficam cá os vossos filhos, netos e bisnetos a testemunhar as consequências gravíssimas
das vossas decisões. Há alternativas melhores para todos, mas vocês nem querem ver... Só
pensam nos benefícios de curto prazo! Ainda estão a tempo de evitar que esta
calamidade aconteça... Ponham a mão na consciência se algum profissionalismo é
humanidade vos resta!
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#10} ID 40378 João andrade em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente como
todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já em si,
mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando pelo
agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que contradiz licenças
operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar alternativas,
sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças. Falha também
em omitir impactos cumulativos O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública
nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da temperatura e
diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o montado, que é uma
mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados com consequente
desvalorização patrimonial da região circundante. Confirmo a minha oposição à Central
Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua missão pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#11} ID 40377 Manuel Ruiz em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente
como todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já
em si, mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando
pelo agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que contradiz licenças
operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar alternativas,
sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças. Falha também
em omitir impactos cumulativos O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública
nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da temperatura e
diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o montado, que é uma
mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados com consequente
desvalorização patrimonial da região circundante. Discordo profundamente com a
reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos e as habitações em redor - 50
metros, tendo em conta a área total das instalações, é muito pouca distância. Não faz
qualquer sentido construir instalações deste género e desta dimensão tão perto de uma
povoação, que claramente não irá beneficiar diretamente com as instalações. Para além
disso, não são esclarecidos de forma clara e direta quais os impactos ambientais deste
projeto, não apenas relativamente aos terrenos envolvidos mas sobretudo aos
envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os ventos, qual o impacto direto que
terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em consideração que os impactos ambientais
não se aplicam apenas aos terrenos da futura instalação, mas também, e principalmente,
a todos os pequenos terrenos e habitações em redor. Trata-se de um projeto de transição
energética, isto é, de “energias verdes”, mas como é que é possível declarar algo como
verde se ainda não existe solução para quando atingir o seu fim de vida? - como ainda não
existem formas de reciclagem de painéis solares, é impossível declarar um projeto destes
como “verde”, porque a longo prazo também terá um grande impacto ambiental. Além
disso, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como separação entre habitações e
as instalações. Contudo, e face à progressiva desertificação que ocorre no Alentejo, é
quase impossível que as plantas em causa cresçam, devido à grande falta de água e ao
aumento de temperatura. Daí que a população do Cercal esteja indignada - plantar sebes
e árvores não resolverá o problema da proximidade às habitações, para além de uma
decisão destas ter sido tomada por responsáveis que não têm qualquer ligação a este
espaço natural e às condições da fauna e flora. Confirmo a minha oposição à Central
Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua missão pública.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#12} ID 40376 Maria Rita Pinto em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente
como todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já
em si, mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando
pelo agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que contradiz licenças
operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar alternativas,
sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças. Falha também
em omitir impactos cumulativos O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública
nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da temperatura e
diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o montado, que é uma
mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados com consequente
desvalorização patrimonial da região circundante. Confirmo a minha oposição à Central
Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua missão pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#13} ID 40375 Ana em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente como
todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já em si,
mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando pelo
agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que contradiz licenças
operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar alternativas,
sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças. Falha também
em omitir impactos cumulativos O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública
nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da temperatura e
diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o montado, que é uma
mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados com consequente
desvalorização patrimonial da região circundante. Confirmo a minha oposição à Central
Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua missão pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#14} ID 40374 Miguel Matias em 2021-05-10

Comentário:
Os sistemas fotovoltaicos não serão devidamente instalados nos locais ideias (campos
agriculas).
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#15} ID 40373 Kaya Schwemmlein em 2021-05-10

Comentário:
Excelentíssimo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Venho por este meio
apresentar a minha opinião enquanto residente do Cercal do Alentejo e aluna de
doutoramento em Alterações Climáticas. Este parecer irá focar-se numa análise detalhada
de todos os documentos e informações disponíveis no site participa.pt e pelos canais
locais, como a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e a Junta de Freguesia do Cercal
do Alentejo. Esta análise irá seguir os seguintes pontos: 1. Suposições,
conhecimentos/premissas falsas por parte do empresa contratada, Matos, Fonseca e
Associados, LDA, derivado à uma falta de complexidade e uma linearidade redutora
aplicado ao estudo em questão; 2. A falta de visibilidade entre paradoxos e contradições
inerentes à aplicação dos planos que conferem Portugal o rumo à neutralidade carbónica,
evidente mesmo no Estudo de Impacto Ambiental; 3. A não inclusão de todos os
habitantes locais, quer pela falta de informação e estruturas que pudessem assegurar a
participação dos mais idosos; quer pela organização da consulta pública por parte da APA
um dia útil antes do termino da avaliação do projeto, sem disponibilização de informação
anteriormente em formato material (afixação na junta de freguesia, flyers, etc), sem
condições de segurança e medidas de higienização por parte da Junta de freguesia do
Cercal do Alentejo em situação pandémica. 4. A situação de valorização de um “bom
negócio” em prol da saúde da população local, do mantimento da fauna e flora e do
património socio-ecológico local; 5. Sugestões. É de referir que todas as citações são
oriundas do Estudo de Impacto Ambiental feito pela empresa em questão.
Anexos: 40373_Excelentíssimo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#16} ID 40372 Sofia Mendes Matias em 2021-05-10

Comentário:
Discordo com a implementação deste projeto.
Anexos: 40372_Participa_Não ao projeto da Cercal Power S.A.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#17} ID 40371 Ana em 2021-05-10

Comentário:
Discordo com a instalação da central tão próximo do Cercal.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#18} ID 40370 Helena Lança em 2021-05-10

Comentário:
Sou habitante de espadanal, freguesia de cercal do Alentejo e discordo completamente
com a instalação da central fotovoltaica nesta região, junto das populações uma vez que
danifica os terrenos,desvaloriza os terrenos, prejudica o turismo e comércio local, provoca
aquecimento global, afecta a saúde dos habitantes desta região. Os painéis não devem de
estar a 50 metros da população, no mínimo 1 km
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#19} ID 40369 Nuno Vilas Boas Lebreiro em 2021-05-10

Comentário:
Exmos. Srs., Segue em anexo a tomada de posição de 120 cidadãos do Cercal
relativamente ao projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão
associada. Com os melhores cumprimentos, Nuno Vilas Boas Lebreiro
Anexos: 40369_carta de protesto AIA3388.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#20} ID 40368 Joana Pinto em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo .
Anexos: 40368_Participa_Não ao projeto da Cercal Power S.A.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#21} ID 40367 Susete Encarnação em 2021-05-10

Comentário:
Projeto nada vantajoso para a população. Demasiada proximidade do perímetro urbano.
Não acautelado o distanciamento da população circundante
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#22} ID 40366 Laure Luciani em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar a minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente
como todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já
em si, mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando
pelo agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo, pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que contradiz as licenças
operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar alternativas,
sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças. Falha também
em omitir impactos cumulativos O projeto, tal como foi apresentado para consulta
pública nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte
negativo na região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da

temperatura e diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o
montado, que é uma mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados
com consequente desvalorização patrimonial da região circundante. Confirmo a minha
oposição à Central Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua
missão pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#23} ID 40365 Thomas Ortegat em 2021-05-10

Comentário:
peço uma pesquisa mais completa sobre o impacto ecológico
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#24} ID 40364 Catarina Chagas Pinto em 2021-05-10

Comentário:
Discordo totalmente com um projeto que vai prejudicar tanto a agricultura, como o
montado numa zona de Reserva Agrícola bem como a população envolvente em termos
ambientais e económicos (prejudicando o turismo).
Anexos: 40364_Participa_Não ao projeto da Cercal Power S.A.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#25} ID 40363 Virginie Noel em 2021-05-10

Comentário:
O grande campo eletromagnético é prejudicial à saúde e esta planta também afetará
negativamente o turismo na área
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#26} ID 40362 Iain Wooldridge em 2021-05-10

Comentário:
Certifico que não concordo com a colocação deste projeto em valiosas terras agrícolas, o
fomento deste projeto terá impactos negativos no meio ambiente e na comunidade local.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#27} ID 40361 Paula Cristina Correia Mateus em 2021-05-10

Comentário:
Na qualidade de filha de um dos Donos de um terreno adjacente ao que está a ser
considerado no Cercal do Alentejo, e em nome do meu pai e meu informo que estamos
contra a construção deste empreendimento tão próximo ao nosso terreno por vários
motivos: - Desvalorização do nosso terreno - Perigoso para a saúde que quem para lá for
morar e para os vizinhos - Esteticamente não é uma boa vista para quem estiver no nosso
terreno - O aquecimento que irá provocar e que prejudicará as culturas a fazer no terreno,
assim como calor aos habitantes, que no verão já é muito elevado. De momento é só o
que posso comentar, pois acabamos de saber sobre o empreendimento agora. E não
disponho de muita informação sobre o mesmo, sendo que a consulta acaba hoje. Mas
queríamos dar a nossa opinião.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#28} ID 40360 Liza Zijlstra em 2021-05-10

Comentário:
Eu discordo.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#29} ID 40359 Fernando Nunes em 2021-05-10

Comentário:
Gostaria de demonstrar desagrado com os seguinte pontos, alguns dos quais não
necessariamente dirigidos a esta consulta, mas que também se enquadram: 1- A área
abrangida é enorme o que exponencia qualquer potencial problema trazido por uma
indústria deste tipo: a) Aquecimento que possa gerar b) Ruído ou radiação gerada c)
Impacto visual d) Potência das linhas e efeitos electromagnéticos e) Afastamento da
avifauna da área abrangida f) Perturbação nos cursos de água 2- A falta de divulgação
atempada do projecto, por vias que cheguem efectivamente às pessoas 3- A falta de
planeamento. Sendo que serão necessários hectares e hectares de painéis para os
projectos que se prevêem para Sines (Hidrogénio + Datacenter e outros porventura), o
que se está a fazer é "descobrir" locais onde os proprietários vejam interesse. Isto fará
com que as centrais como esta se multipliquem sem qualquer critério de ordenamento de
território, e priveligiando alguns proprietários enquanto que a outros porventura nem
sequer será dado a conhecer a oportunidade. 4- Proximidade de zonas habitadas. Num
concelho desta dimensão com tanto território longe de habitação, tanto este como o
projecto de Vale de Água acabam por nascer "junto" de populações. O ordenamento do
território não implicaria que se usassem zonas mais afastadas dos aglomerados
populacionais, e zonas menos expostas ao olhar? Uma das mais valias (das poucas?) deste
território é a sua paisagem e a atração que a mesma exerce para efeitos de turismo. E esse
turismo quer-se sustentável e tanto quanto possível integrado com as actividades
económicas da região. Os caminhos da Rota Vicentina , os recém certificados e divulgados
caminhos de Santiago, actividades como o raid de BTT Alvalade - Porto Covo, ou o recém
Triatlo do Cercal são exemplos destas iniciativas. Tudo isto só é possível e só faz sentido
com uma paisagem ordenada e que mantenha a identidade que se lhe reconhece. 5Afastamento das zonas de painéis de casas, ainda que isoladas. Nos mapas de implantação
deste projecto vêem-se zonas com grande proximidade de habitações (exemplo na portela
do Salgadinho e no Espadanal a norte da estrada nacional 262. No mínimo, um maior
afastamento destas habitações deveria ser imposto 6- No resumo é dito que a Câmara
Municipal foi consultada e que se manifestou favorável, indicando o anexo onde se
encontram essas trocas de correspondência, mas na verdade no referido anexo não se
encontra nada referente à posição da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 7- Não
consegui encontrar (talvez pela extensão dos documentos) nenhuma salvaguarda para a
zona e para os proprietários se por motivos posteriores a central deixar de ser explorada.
Por exemplo: a) Falência da entidade exploradora b) Perda de rentabilidade, por algum
salto tecnológico ou eliminação de rendas assumidas pelo estado c) Algum tipo de
devastação severa que danifique a instalação e cujo custo de recuperação seja
incomportável (fogo, tornado, granizo ou outro fenómeno natural ou não) Em caso que tal

aconteça, qual é a salvaguarda ou que garantia têm as populações e os proprietários que a
zona será limpa? Quem o assume? Quem o garante? Ou corremos o risco de ficar com
uma extensão desta dimensão completamente inutilizada para qualquer outro fim,
mantendo-se os problemas paisagisticos e de potencial impacto ambiental, sem que haja
qualquer benefício? 8- Projectos desta dimensão deveriam ter áreas de "descontinuação"
que permitissem diminuir os impactos e permitir alguma normalidade na avifauna.
Digamos a criação de "ilhas ou linhas ecológicas" com fauna e flora nativa. Isto beneficiaria
também a componente visual.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#30} ID 40357 Manuel Alves Martins em 2021-05-10

Comentário:
Sou contra a construção de uma central tão próxima de vários aglomerados habitacionais,
sugiro que seja deslocado para uma área mais afastado. Outra sugestão é que os suportes
dos painéis sejam mais altos, para permitir o crescimento de vegetação/ervas e reduzir o
impacto na biodiversidade do espaço. O controle desta vegetação só deve ser permitido
por corte mecânico ou por rebanhos de cabras/ovelhas e nunca por aplicação de
químicos, inclusive a utilização de químicos devia ser completamente proibida nestas
instalações.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#31} ID 40356 Patricia Costa em 2021-05-10

Comentário:
Projeto bom para nós e assim talvez o Cardinali pague o que deve...
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#32} ID 40355 Jorge Almeida Costa em 2021-05-10

Comentário:
Acho que este projecto vai ser muito positivo para a minha região e gostava de saber se
não se pode usar ovelhas para manter o parque limpo. Obrigado
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#33} ID 40354 José Pedro Seixas em 2021-05-10

Comentário:
Tenho visto falar na televisão deste projeto. Vai arrancar árvores e estragar a paisagem
apenas para beneficiar os objetivos das grandes empresas e do capital. O nosso país não
pode ser refém das grandes empresas! Abaixo os projetos megalómanos.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#34} ID 40353 Julia Bastos em 2021-05-10

Comentário:
Ainda bem que fizeram a sessão de esclarecimento. As noticias de televisão sobre o outro
projeto assustavam-me. Consegui perceber onde ia ser colocado o parque solar e pareceme bem. Os terrenos não estão a ser aproveitados e nem é uma área assim tão grande,
tendo em consideração a dimensão do nosso município. Concordo com a importância das
energias renováveis. Acho que são importantes para o nosso país e para os nossos filhos.
Preocupa-me as alterações climáticas e o impacto que a subida das águas do mar pode ter
em muita gente que ficará deslocada e que sofrerá. Temos todos de dar o nosso
contributo e acho que o projeto vai ser bom para o Cercal.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#35} ID 40352 Bernardo Feitor em 2021-05-10

Comentário:
Vamos fazer antes estufas e trazer a malta do Nepal, India, Africa… isso é que é bom para
o Alentejo, para a sua economia e paisagem.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#36} ID 40351 Sónia Antunes em 2021-05-10

Comentário:
A quem interessa que este projecto não seja feito? Pergunta ao sr. Secretário de Estado
da Energia.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#37} ID 40350 Diogo EH Trindade em 2021-05-10

Comentário:
Venho pela presente discordar sobre o projecto em apreço, quer por: - desinformação
sobre o projecto; - apresentação para consulta pública dada a conhecer à população em
cima da hora (3 dias antes do seu final); - discussão pública com argumentação forte de
pouca abertura a ouvir a população; - localização da Central Cercal com demasiada
proximidade à vila, quando aparentemente há outras localizações mais afastadas do
centro e das habitações, mas que não foram consideradas; - localização da Central Cercal
vs questões ambientais pouco esclarecedoras no estudo apresentado (que mais parece
encomendado para aprovação!) - pelo pouco retorno aparente à população que ficará
MUITO prejudicada e que em troca nada receberá, talvez e apenas os arrendatários dos
terrenos onde a Central se localizará; Por todos este motivos e por outros que devido ao
pouquíssimo tempo para participar nesta questão, pois finda hoje o período público para
obter reações, apresento a minha discordância total sobre o mesmo,.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#38} ID 40349 Manuela Vieira em 2021-05-10

Comentário:
Sim ao projecto mas as populações locais também têm que ganhar com isso. QUEREMOS
o Parque Solar e QUEREMOS contrapartidas.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#39} ID 40348 Paula Ribeiro em 2021-05-10

Comentário:
Excelente Projeto Vejam é se a derrama e imposto de selo são pagos no nosso Município!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#40} ID 40347 António José Nascimento dos Dias Silva em 2021-05-10

Comentário:
Tem-se falado muito sobre grandes centrais solares em Santiago do Cacém. Mas este
projeto não tem nada que ver com o outro… Este não arranca árvores. Aproveita terrenos
incultos. E do Cercal nem se vê… ao contrário do outro que está em cima de Vale de Água.
Ele há sempre os que dizem mal e que preferem que o projeto vá para outro lado, como
os tipos do ZMar que queriam bem aos coitadinhos mas depois no quintal deles é que
não. Que vão para outro lado. Não pode ser assim! Se acreditamos no ambiente e na
importância das energias renováveis temos de apoiar estes projetos. E esta central está
num excelente sitio. Não incomoda ninguém… só aqueles velhos do restelo que não
querem que nada aconteça e que fique tudo na mesma. Por mim o projeto deve avançar.
Vai ser bom para o Cercal e para Santiago.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#41} ID 40346 Laura Gomes em 2021-05-10

Comentário:
Excelente iniciativa!!! Podem considerar plantar ervas aromáticas debaixo dos painéis,
por exemplo coentros, poejo, erva doce, manjerona, etc?
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#42} ID 40345 Paulina Maria de Araújo Esteves em 2021-05-10

Comentário:
A instalação de uma superfície tão grande, mesmo que com intenções de aumento da
capacidade de produção de energia renovável, teria efeitos nocivos para o meio ambiente:
aumento de área desertificada, aquecimento local e global aumentado, diminuição da
biodiversidade, prejuízo da qualidade de vida das populações locais. Há que implementar
soluções alternativas, utilizando telhados de edifícios públicos e privados já edificados, por
exemplo. Procurar integrar a produção fotovoltaica nos povoados e sem afectar
negativamente a vida das pessoas nem as terras.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#43} ID 40344 Catarina Maria dos Santos Albuquerque em 2021-05-10

Comentário:
Se fizerem tudo o que se propõem fazer, parece-me muito bem. Mas será que vão mesmo
fazer as medidas minimizadoras e compensatórias? Dada a importância do investimento
para a freguesia e concelho deveria ser criada uma comissão local de acompanhamento
com representantes da população, Junta de Freguesia e Câmara Municipal.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#44} ID 40343 Miguel CMS Valle em 2021-05-10

Comentário:
O Parque Solar não afecta 1 cm de Reserva Agrícola Nacional. O Parque Solar não afecta
qualquer área natural protegida. Cria emprego e investimento no concelho. É importante
termos em Portugal projectos geradores de riqueza aproveitando e não destruindo os
recursos locais como temos visto exemplo nestas ultimas semanas.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#45} ID 40342 Sergio em 2021-05-10

Comentário:
Não queremos o Cercal coberto de espelhos, mas também precisamos do investimento e
das energias renováveis. Sim a este projecto, NÃO AO PROJECTO DE 1000MW!!!!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#46} ID 40341 Flávio Sambento em 2021-05-10

Comentário:
Não podemos ocupar nem monopolizar estas áreas tão extensas em prol de uma energia
verde. Assim voltamos a cometer os erros que nos levaram a esta catástrofe ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#47} ID 40340 Daniela Queiros em 2021-05-10

Comentário:
Projectos como este são, não só uma mais valia para do ponto de vista do ambiente
(energia verde), como deveriam ser uma prioridade e um desígnio nacional. Temos a
obrigação como um dos países da europa com mais potencial solar em aproveitar e
maximizar este recurso. Temos a obrigação de investir nas energias verdes associadas por
exemplo ao hidrogénio e começar a fechar as centrais térmicas.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#48} ID 40339 Carla C Miranda em 2021-05-10

Comentário:
Não façam o projecto, mantenham os campos abandonados (linda paisagem alentejana)
para os turistas que vão de Lisboa para o Algarve poderem usufruir e mantenham a
Central
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#49} ID 40338 Costa Morais em 2021-05-10

Comentário:
Será que os Srs da EDP vão deixar que este e outros projectos solares se façam perdendo
assim o monopólio da eletricidade em Portugal. Será que o “sistema” permite que tal
aconteça??? Se não deixarem que este projecto se construa, rumamos todos a Lisboa
#ondevaiumvãotodos
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#50} ID 40337 Sara branco em 2021-05-10

Comentário:
Os módulos fotovoltaicos poderiam estar associados às habitações, colocando-os no
telhado, de maneira a interligar as povoações. Os quase 140ha a ser ocupados pelas
centrais fotovoltaicas vão inviabilizar o uso desse terreno para outros fins.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#51} ID 40336 Sergio A. Maraschin em 2021-05-10

Comentário:
Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma central
fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma como foi conduzido o
processo de comunicação à população do Cercal. Desde a forma pouco transparente
como todo o processo de divulgação evoluiu durante o período de emergência, o que já
em si, mereceria um pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando
pelo agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta
pública –impedindo assim areação da população, até à desinformação de quem
apresentou e defendeu este projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da
população local perante os impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na legislação é o facto
de os interesses económicos terem prevalecido injustamente sobre os interesses da
região, que será assim sujeita a uma artificialização da paisagem com consequências
ambientais, sociais e económicas irreversíveis. A formulação desse EIA é inconsistente
com objetivos fundamentais do processo pois foi baseada na economia de escala (em
favor do proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir daí,
seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que parece contradizer
licenças operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito básico de investigar
alternativas, sendo a mais óbvia a proposta de cinco locais como previsto nas licenças.
Falha também em omitir impactos cumulativos. O projeto, tal como foi apresentado para
consulta pública nesse site da APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu
impacte negativo na região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento
da temperatura e diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar inviável o
montado, que é uma mola na economia da região, e impactes visuais desproporcionados
com consequente desvalorização patrimonial da região circundante. Confirmo a minha
oposição à Central Fotovoltaica no Cercal do Alentejo esperando que a APA cumpra sua
missão pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#52} ID 40335 Maria Clara Silvino em 2021-05-10

Comentário:
Estão a encher o Alentejo com plantações super-intensivas. O olival e amendoal intensivo
são prejudiciais para o ambiente. Usam pesticidas. Consomem água. Dão cabo dos solos.
Em breve vamos ter o Cercal como o Alqueva… pejado de plantações super-intensivas.
Que dão cabo da nossa água e dos nossos solos. Prefiro que em vez de plantações superintensivas plantem painéis solares. Não consomem água. Não estragam os solos. Evitam
combustíveis fósseis. E são bonitos e modernos. É preciso deixar de viver na idade média e
abraçar as novas tecnologias. Eu apoio este projeto!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#53} ID 40334 João Cipriano em 2021-05-10

Comentário:
Plantar eucaliptos não podemos, mas arrancá-los agora também não. Queremos energias
renováveis mas parques solares não. Queremos desenvolvimento mas não queremos
projectos. Não acham que já CHEGA!!! SIM AO PARQUE SOLAR DO CERCAL
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#54} ID 40333 Bruno Marques Tereso em 2021-05-10

Comentário:
Chega de painéis plantados por todo o lado a dar cabo das árvores e da natureza. As
árvores dão-nos madeira, ar puro e protegem os animais. Desflorestar o nosso país para
plantar painéis solares é um erro e um crime ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#55} ID 40332 Jorge Sousa em 2021-05-10

Comentário:
Este projecto vai trazer riqueza para o concelho e freguesia, um investimento no presente
e no futuro. É um crime se nos roubarem esta oportunidade, para quê, para ir para outro
concelho, beneficiar “outros”. Se o Cercal não pode receber este projecto, quem pode,
quem são os interessados para que este projecto seja construído noutro local? Nós
queremos este parque solar, nós precisamos deste parque solar.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#56} ID 40331 Silvia Silva em 2021-05-10

Comentário:
Dou o meu apoio a este projeto que vai trazer riqueza à freguesia, ao concelho e ao nosso
país. Aqueles campos estão ao abandono à muito tempo. Não servem para nada. Acho
muito bem que os aproveitem para instalar painéis solares. O Cercal precisa de
investimento e de novos postos de trabalho. Não concordo com aqueles que dizem que
estes projetos são maus para a região. O nosso Alentejo tem uma grande riqueza
permanente… o sol! Temos de o aproveitar!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#57} ID 40330 DAM Business, Lda. em 2021-05-10

Comentário:
A DAM Business Lda., é proprietária de um terreno de cerca de 15,20 Ha sito em Açude,
freguesia do Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, onde acabou de iniciar a
construção de um empreendimento destinado ao turismo e à cultura, já devidamente
licenciado pelo Município de Santiago do Cacém e demais autoridades públicas
envolvidas. O empreendimento, composto por 6 edifícios que correspondem a uma área
total de implantação de cerca de 1600 m2, foi concebido como um projeto diferenciador e
de qualidade que procura respeitar e valorizar a área natural em que será erigido. O
projeto de arquitetura reflete esse princípio - na procura de causar o menor impacto
possível, os edifícios surgem perfeitamente integrados na paisagem, tanto na volumetria
como na escolha dos materiais. Foi, por isso, com surpresa e enorme preocupação que
tomámos conhecimento, do projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada.
Através dos elementos disponibilizados, podemos constatar que se trata de uma iniciativa
com um impacto fortemente negativo na zona onde estamos implantados - na paisagem,
na qualidade de vida da população, e na desvalorização do património local, bem como de
novos projetos já aprovados, ou mesmo com o investimento em curso, que dependem de
fatores que esta Central vem a lesar, ao ponto de poder colocar em causa a sua
viabilidade. Apresentamos, assim, a nossa firme oposição a este projeto, pelo que
solicitamos que seja encontrada uma alternativa que possa conciliar todos os legítimos
interesses em causa. Atenciosamente, Jorge Andrade sócio-gerente da DAM Business,
Lda.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#58} ID 40328 Maria de Fatima Silva Copio Paulino em 2021-05-10

Comentário:
Eu, Fátima Paulino residente em Espadanal, Cercal do Alentejo, com habitação própria,
junto aos terrenos onde está previsto o respetivo projeto, apresento as minhas
preocupações, e as mesmas confirmadas na leitura que fiz do projeto. O Impacto
ambiental e paisagistico, o aumento da temperatura, diminuição de precipitação,
aumento de fenómenos extremos em particular precipitação intensa, são fatores que
afetam e apresentam uma modificação na nossa qualidade de vida. Já na área à zona
envolvente aos terrenos onde o projeto será instalado sofrerá uma grande desvalorização
do património de todos aqueles que estão junto ao referido projeto, a minha habitação,
dos meus pais e irmã, que foram adqiridas com o nosso esforço e trabalho. O projeto
devia ficar mais longe das nossas propriedades. Cumprimentos, Fátima Paulino
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:

Observações do técnico:

${id#59} ID 40327 Tania em 2021-05-10

Comentário:
Este projecto é desproporcional ao local trazendo claramente desequilibrios ambientais.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#60} ID 40326 Raquel Saraiva Conceição em 2021-05-10

Comentário:
Tendo em conta o impacto regional destes projectos e a falta de divulgação e de
conhecimento das populações, consideramos que é necessário um debate alargado que
esclareça qual a expressão e impactos territoriais da política energética e em particular
quais os impactos paisagísticos, ambientais e nos ecossistemas. Quanto à linha de muito
alta tensão, importa esclarecer quais os impactos para a saúde pública.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#61} ID 40325 Inês Prats Simões de Azevedo Gomes em 2021-05-10

Comentário:
Discordo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#62} ID 40324 Carlos Manuel Baptista Lobo em 2021-05-10

Comentário:
Em representação da Colony Investments, entidade promotora do Plano de Pormenor da
Barragem de Campilhas. A Colony Investments é a promotora do PP da Barragem de
Campilhas, que envolve uma área de 920 hectares. O PP assenta num pressuposto de
paisagem natural, com fruição dos elementos paisag´ísticos envolventes, o que é
totalmente contradit´ório com uma terceira linha de muito alta tensão e passar no
corredor proposto. Neste pressuposto, expressamos a total discordância com o traçado
proposto, sendo inaceitável a passagem da linha pela área do PP. Existem alternativas
para o efeito : i) criação de subestação de interligação no Cercal com a concretização de
anel a Vale de Água; ii) desvio da linha para Oeste, passando a oeste da Tanganheira; iii)
criação de linha subterrâneo entre os postes sinalizados 10 a 26. Os valores ambientais em
defesa são totalmente antagónicos com o traçado proposto, sendo o seu impacto
insuportável quer em termos paisagísticos quer em termos legais.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#63} ID 40322 Maya Traykovska em 2021-05-10

Comentário:
It is going to influence the peaople and nature around in a very negative way.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#64} ID 40321 Nuno Gamito em 2021-05-10

Comentário:
Não me oponho desde que as linhas de alta tensão sejam enterradas. Caso contrário, e
tendo em consideração que já existem na zona do Cercal pelo menos duas linhas de
transporte de eletricidade, a paisagem fica desvirtuada, desfigurada. Não nos podemos
esquecer que a zona cada vez mais tem grande relevância ao nível do turismo.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#65} ID 40320 Miguel Neves Queirós em 2021-05-10

Comentário:
Zona cm tecido social, oportunismo face a presença de linha dd alta tensão já existente
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#66} ID 40318 Fernando Gonçalves em 2021-05-10

Comentário:
Não concordo com a localização nem com o impacto ambiental que toda esta estrutura vai
causar.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#67} ID 40317 MARIA ALICE CÓPIO PAULO em 2021-05-10

Comentário:
relativamente ao protejo da central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muita Alta Tensão
associada, venho por este meio apresentar a minha discordância/barra reclamação sou
residente no Espadanal povoação que confina com o projeto e não foi contactada por
ninguém sobre o referido projeto, conforme li nas medidas de minimização esta
informação está lá - Prévia ao inicio das obras, então pergunto como devo interpretar
este alínea, porque apenas tomei conhecimento na sessão de esclarecimento no passado
dia 7 de maio concretamente quem eram os responsáveis e a quem me devia dirigir
aguardando neste momento um contato afinal de contas confino como mesmo ou melhor
ele é que veio confinar comigo, porque foi ali que construí a minha habitação e comprei o
terreno envolvente foi toda uma vida de trabalho, e agora nem foi merecedora de uma
breve explicação, não me vou alongar muito o projeto é de interesse nacional e temos
que respeitar muito bem, mas também devemos ser respeitados e para isso conto com as
entidades competentes para nos defenderem de todas e mais algumas atenuantes que
este projeto vai modificar nas nossas vidas (clima, paisagem, as culturas, os animais, terra
fértil que deveria ser protegida a nível/sócio económico e neste aspecto sinto-me já
bastante lesada porque todo o investimento que fiz, hoje com o projeto em discussão já o
posso considerar a desvalorizar) sim é uma energia limpa, mas não pode ser há conta dos
mais desprotegidos. Aguardando que tudo posso ir ao encontro das minhas
preocupações, contando com pareceres das entidades competentes espero que este
projeto possa ser repensado.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#68} ID 40316 Luís Ferreira em 2021-05-10

Comentário:
Nao Concordo poison alters ambient e paisagem.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#69} ID 40315 Maria José da Costa em 2021-05-10

Comentário:
Na freguesia de Cercal do Alentejo está para nascer uma autêntica floresta vestida de
negro, prevê-se o investimento de um grupo alemão com o aval do nosso governo sem
que haja ainda um parecer positivo no que diz respeito ao impacto ambiental!
https://participa.pt/pt/consulta/central-fotovoltaica-do-cercal-e-linha-de-muito-altatensao-lmat-associada No dia 7 de maio último realizou-se em frente da junta de
freguesia de Cercal do Alentejo uma reunião á revelia, e revelia porque o prazo de
consulta pública termina na próxima 2a feira e neste sentimento nunca houve vontade das
entidades políticas para informar a população sobre o que irá acontecer a esta bela
freguesia (com paisagens lindíssimas diga-se) num futuro próximo e para loooongos anos.
Desta forma vos envio um e-mail a pedir que se dê relevo a este assunto, o projecto é
enorme e em nada a freguesia irá beneficiar com este mega projecto. Não digo que as
gentes, cercalenses e todo um leque enorme de pessoas que vive nos arredores e serão
afectadas directamente pela instalação, serão prejudicadas porque os meus
conhecimentos técnicos não me permitem avaliar determinadas questões mas vamos a
factos: 4 postos de trabalho directos e efectivo, apenas 4! A médio/longo prazo serão
afectados a restauração bem como os alojamentos turísticos. A nível ambiental, e segundo
o projecto, parece que químicos serão distribuídos ao longo do solo para que não cresça
erva, poluído o solo e, por conseguinte, lençóis freáticos. Não esquecendo também que
um projecto desta envergadura, num clima já por si árido, o impacto climático também se
poderá verificar. Poderão haver, ou não, mais factos que, e a meu ver, não parecer pender
para o lado positivo da questão. P.S. os factos não são necessariamente por esta ordem
de importância, e não são!
Anexos: 40315_carta vizinhos_V4.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#70} ID 40314 Sílvia Salgueiro em 2021-05-10

Comentário:
Mais um ecocídio no Alentejo, não!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#71} ID 40313 Max em 2021-05-09

Comentário:
I'm against this project
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#72} ID 40312 Diego Chamy em 2021-05-09

Comentário:
Basta investir numa matriz energética centralizada! Isto não é realmente sustentável,
destrói a paisagem e necessita de uma enorme quantidade de energia para ser construída
em termos de materiais e trabalho. Se queremos apoiar a vida, precisamos de nos
concentrar nas comunidades energéticas descentralizadas, como as cooperativas sem fins
lucrativos que têm vindo a construir há anos projectos em Portugal.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#73} ID 40311 Ana Rita em 2021-05-09

Comentário:
Gostava de referir que não deviam autorizar a implantação de um projeto deste tipo tão
próximo de uma localidade. Penso que o estudo de impacto ambiental também tem
aspectos que deviam ser tidos em conta para a sua reprovação. Estamos numa zona de
agricultura de caça numa zona que tem vindo a diminuir de ano para ano a quantidade de
chuva e de duas de chuva, como refere o estudo só tende a ser mais escassa e com
probabilidade de episódios extremos, isto aliado ao aumento de temperatura só pode
trazer malefícios para o ambiente e para a população. Eu digo não a este projecto tão
próximo da localidade de Cercal do alentejo.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#74} ID 40310 Hetal Kakoo em 2021-05-09

Comentário:
Preocupado com impacto de alta tensão nas redondezas de zona habitacional e destruição
da beleza natural.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#75} ID 40309 van der Stichelen em 2021-05-09

Comentário:
Sines é já uma área e paisagem destruídas pela indústria, é essencial manter todos esses
projectos na mesma área, sem destruir novas paisagens. A área é uma das poucas regiões
preservadas na Europa e atrai um turismo muito amigo do ambiente. Já existe um parque
industrial em Cercal com muitos problemas com fumo tóxico e ruído, dia e noite.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#76} ID 40308 Ana Rita Franco Neves em 2021-05-09

Comentário:
Um projecto que alçai trazer um impacto ambiental muito negativo..
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#77} ID 40307 Maximilien van der Stichelen em 2021-05-09

Comentário:
Hello, I think that this project is a nonsense: First, solar pannels are a technology that uses
a lot of rare ressources and energy is needed to build them, it's definitely not the "green"
technology of the future. Second, this area in Alentejo is one of the few amazing places of
Portugal, the reason why people are interested, invest money here, the reason tourists
come. It's a place of nature, this will destroy the environment. If it really needs to be done,
why not in Sines? That area is already destroyed, better to keep it packed together than
destroying the whole country. Please you should reconsider doing it. What is the point of
this? If people need electricity, they will invest solar panels for themselves. Humbly,
Maximilien
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#78} ID 40306 Niv lavi em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com extensos campos de painéis solares na região de Cercal, que é
preservada para a sua fauna, flora, agricultura e turismo de natureza. O projecto deve ser
descentralizado e os painéis devem ser colocados em casas ou edifícios públicos. Não a
monocultura de painéis solares, isso não é nada verde.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#79} ID 40305 Tânia Antunes em 2021-05-09

Comentário:
Mais uma vez os interesses económicos a sobreporem-se aos interesses ambientais e de
saúde pública! Lamento essa mentalidade... aos poucos vão matando o nosso Alentejo!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#80} ID 40304 Gaetane Van Huffel em 2021-05-09

Comentário:
Massive landscape pollution of cercal which state is very well conserved to this date.
Affecting locals and tourism. Solar energy produced for highly energivore intensive
industry.... If to happen. Why not in sines which is hosting the data center and is already
an industrial zone? How can this actually be beneficial to the most and common people of
cercal ?
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#81} ID 40303 Anaïs Tamen em 2021-05-09

Comentário:
Não quero que o campo se transforma en uma monocultura de módulos fotovoltaicos
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#82} ID 40302 Joao Lemos em 2021-05-09

Comentário:
No meu parecer todo o projecto parece ser a forma mais eficaz de destruir economias
locais mas também a paisagem e o turismo. Durante os últimos o turismos foi estimulado
e tanto deu a muita gente, embora nao acredite que o turismo seja o modelo a adoptar. O
modelo de energia limpa e a destruição de grande parte de terrenos agrícolas e da
paisagem vai deteorar o pais ao mais baixo nível desde sempre. Por favor parem, para o
bem de todos.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#83} ID 40301 Hélder Lança em 2021-05-09

Comentário:
Eu discordo porque isto só vai estragar a nossa vegetação. Estragar o clima fica muito mais
quente, agricultura o turismo, o comércio local o valor dos IMÓVEIS. NÃO POSSO TER
PAINÉIS A 50 METROS DA MINHA HABITAÇÃO AO COMO ELES QUEREM. Muitas pessoas
nem sabem o que isto nos vai prejudicar. Nem os próprios donos dos terrenos contratados
. Isto foi tudo feito pela calada já a bastante tempo, mas de certeza que o nosso
presidente sabia disto aí se vê o que ele gosta do seu próprio povo. NÃO QUERO PAINÉIS
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#84} ID 40300 Eggermont loic em 2021-05-09

Comentário:
Não pode ser!!!! Então, já somos certezo que estaremos lá, juntos, contra este projecto
fotovoltaica !!!! Ninguém vai destruir a natureza assim! What I see around cercal , is
people trying to live differently, in a more respectful way for the nature, learning how to
give life back to what it has already been destroyed. By allowing this terrible project to
happen , it's all the hope of seeing a new way of living that is going to be eradicated. This
project can not happen around here
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#85} ID 40299 Paulo Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com este projeto, porque afeta diretamente com a minha vida e bem estar,
bem como de toda a vizinhança local. Utilizo há muitos anos uma casa familiar com um
terreno ainda vasto no Espadanal, que por infortunidade do destino localiza-se numa zona
onde este projeto necessita de expropriar, de acordo com a georreferenciação do
programa. Esta vivenda é utilizada por mim como um refugio da cidade aos fins de semana
e nas férias, o que ajuda no meu equilíbrio e bem estar, pelo ambiente em redor, onde
aproveito para fazer a plantação alguns legumes para o meu sustento. Esta localização
tem uma vasta área de zonas verdes e diversas espécies. Existe um ecossistema único
nesta região, sendo composto por raposas, águias, entre outras espécies. Que não são
avistadas em qualquer parte do país, o que torna o local especial para o turismo rural e
para mim.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#86} ID 40298 Eva Mel em 2021-05-09

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor. Trata-se de um projeto de transição energética, isto é, de “energias verdes”, mas
como é que é possível declarar algo como verde se ainda não existe solução para quando
atingir o seu fim de vida? - como ainda não existem formas de reciclagem de painéis
solares, é impossível declarar um projeto destes como “verde”, porque a longo prazo
também terá um grande impacto ambiental. Além disso, foi feita a proposta de plantar
sebes e árvores como separação entre habitações e as instalações. Contudo, e face à
progressiva desertificação que ocorre no Alentejo, é quase impossível que as plantas em
causa cresçam, devido à grande falta de água e ao aumento de temperatura. Daí que a
população do Cercal esteja indignada - plantar sebes e árvores não resolverá o problema
da proximidade às habitações, para além de uma decisão destas ter sido tomada por
responsáveis que não têm qualquer ligação a este espaço natural e às condições da fauna
e flora.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#87} ID 40297 Christopher Camarena em 2021-05-09

Comentário:
Como morador e empreendedor de turismo rural no Cercal, manifesto-me contra este
projeto e principalmente sobre o modo como se propoem. Sou cidadao Americano e
residente em Portugal e estou a investir todas minhas poupanças num projeto de turismo
rural baseado em turismo de Natureza. Projeto esse,apoiado pelo Turismo de Portugal
Este projeto destrói todo o conceito á volta do nosso projeto. Minha posição conjunta
com outros moradores e empreendedores da região em anexo
Anexos: 40297_discordancia projeto central fotovoltaica.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#88} ID 40296 António Augusto Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com este projeto, porque vai afetar a minha vida e bem estar, bem como de
toda a vizinhança local. Utilizo há muitos anos uma casa familiar no Espadanal, que por
infortunidade do destino localiza-se numa zona onde este projeto necessita de expropriar
parte do terreno segundo a georreferenciação do programa. Esta vivenda é utilizada por
mim como um refugio da cidade aos fins de semana e férias, o que ajuda no meu
equilíbrio e bem estar, pelo ambiente em redor. Esta localização tem uma vasta área de
zonas verdes e diversas espécies. Existe um ecossistema único na região, sendo composto
por raposas, águias, entre outras espécies que não são avistadas em qualquer parte do
país, o que torna o local especial para o turismo rural.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#89} ID 40295 Gabriela Sol Serôdio Rocha em 2021-05-09

Comentário:
Discordo com a distância estipulada entre os painéis fotovoltaicos e as habitações em
redor, sendo esta na minha opinião muito reduzida. E argumento também que instalações
desta dimensão afetam profundamente seja a nivel estético como ambiental a povoação a
que irão estar fronteiricias de, o Cercal. A minha reclamação está portanto baseada
principalmente na proximidade a que se poderão vir a encontrar-se 137,05 héctares de
paneis de uma povoação que irá apenas ser prejudicada, que foi informada quase fora de
prazo e que foi pouco ouvida. Fico contente desde já por existir este espaço para
participação e espero seriamente que não necessite de manifestar a minha opinião neste
assunto novamente, que desta vez ela seja ouvida tal como a dos restantes habitantes do
Cercal e forâneos. Grata pela atenção, Gabriela Rocha

Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#90} ID 40294 Dulce Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com este projeto, porque vai afetar a minha vida e bem estar, bem como de
toda a vizinhança local. Utilizo há muitos anos uma casa familiar no Espadanal, que por
infortunidade do destino localiza-se numa zona onde este projeto necessita de expropriar
parte do terreno segundo a georreferenciação do programa. Esta vivenda é utilizada por
mim como um refugio da cidade aos fins de semana, o que ajuda no meu equilíbrio e bem
estar, pelo ambiente em redor. Esta localização tem uma vasta área de zonas verdes e
diversas espécies. Existe um ecossistema único na região, sendo composto por raposas,
águias, entre outras espécies que não são avistadas em qualquer parte do país, o que
torna o local especial para o turismo rural.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#91} ID 40293 Vítor Hugo Nunes Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Este projecto acarreta perigo para as familias com casa proxima, tendo igualmente
impacto na paisagem e no disfruto das mesmas por quem aí habita.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#92} ID 40292 Laís Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Deixo a minha discordância por motivos de impacto ambiente, quer a nível visual quer
nível do ruído. Este projeto irá afetar toda a população vizinhança causando mais tarde
possíveis problemas de saúde. Para além desse motivo irá causar perturbações sonoras
constantes, numa zona que tem uma grande diversidade de espécies, o que acabará
eventualmente por afastar esta preservação ambiental no local.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#93} ID 40291 Carolina Pereira em 2021-05-09

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros-, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor. Além disso, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como separação entre
habitações e as instalações. Contudo, e face à progressiva desertificação que ocorre no
Alentejo, é quase impossível que as plantas em causa cresçam, devido à grande falta de
água e ao aumento de temperatura. Daí que a população do Cercal esteja indignada plantar sebes e árvores não resolverá o problema da proximidade às habitações, para
além de uma decisão destas ter sido tomada por responsáveis que não têm qualquer
ligação a este espaço natural e às condições da fauna e flora. Trata-se de um projeto de
transição energética, isto é, de “energias verdes”, mas como é que é possível declarar algo
como verde se ainda não existe solução para quando atingir o seu fim de vida? - como
ainda não existem formas de reciclagem de painéis solares, é impossível declarar um
projeto destes como “verde”, porque a longo prazo também terá um grande impacto
ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#94} ID 40290 Vera Camarena em 2021-05-09

Comentário:
Como morador e empreendedor na área do turismo discordo com a implementacao da
central fotovoltaica nos termos e condições atuais. O Impacto que esta implementação
terá no turismo, uma das principais actividades económicas na região, é enorme e não me
parece que tenho sido contemplada. Há gravíssimas preocupações da população em geral
em relação a ambiente, agricultura, saúde pública que não foram esclarecidas. Ver em
anexo a nossa posição.
Anexos: 40290_discordancia projeto central fotovoltaica.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#95} ID 40289 Augusta Valente em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com a central fotovoltaica porque: 1- se encontra demasiado perto do
aglomerado habitacional 2- cria impacto direto e indireto já saúde dos habitantes que
habitem nas zonas próximas aos painéis 3- Impacto na fauna e flora existentes no local 4Não existe plano ou compromisso de como serão tratados os desperdícios da central uma
vez que os painéis terminem o seu ciclo de vida. 5 - a localização dola central irá ser em
alguns dos terrenos mais férteis e cultiváveis da região 6 - a criação da central tão perto da
zona habitacional irá fazer com que os proprietários do Cercal sofram desvalorização nos
seus terrenos e habitações, principalmente aqueles que irão estar no limite dos painéis. 7a central na localização para onde está planeada irá afetar o comércio, o turismo e a
imagem do Cercal. 8 - A localização da central tão perto do centro urbano irá aumentar a
temperatura geral no verão no Cercal como maior seca. O projecto deve ser revisto e
pensado junto da população de modo a que não prejudique os Cercalenses.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#96} ID 40288 Cláudia Sofia Galaio Valente em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com a central fotovoltaica nos moldes e localização atual porque: 1- se
encontra demasiado perto do aglomerado habitacional 2- cria impacto direto e indireto já
saúde dos habitantes que habitem nas zonas próximas aos painéis 3- Impacto na fauna e
flora existentes no local 4- Não existe plano ou compromisso de como serão tratados os
desperdícios da central uma vez que os painéis terminem o seu ciclo de vida. 5 - a
localização dola central irá ser em alguns dos terrenos mais férteis e cultiváveis da região 6
- a criação da central tão perto da zona habitacional irá fazer com que os proprietários do
Cercal sofram desvalorização nos seus terrenos e habitações, principalmente aqueles que
irão estar no limite dos painéis. 7- a central na localização para onde está planeada irá
afetar o comércio, o turismo e a imagem do Cercal. 8 - A localização da central tão perto
do centro urbano irá aumentar a temperatura geral no verão no Cercal como maior seca.
Por estas e muitas outras razões que podem ser discutidas o projecto deveria ser revisto e
pensado junto da população de modo a que não prejudique tão profundamente quem
vive no cercal
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#97} ID 40287 Sivan Puterman em 2021-05-09

Comentário:
Oponho-me a este projeto porque esta é uma área que atrai turistas e deve continuar a
ser atraente. Ter painéis solares na frente das casas nesta área afetará muito mal a área.
Existem áreas vazias suficientes para colocar painéis solares.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#98} ID 40286 Lino Dinis Nürnberger em 2021-05-09

Comentário:
Tendo em conta a localização dos painéis solares, discordo com o facto de estes se
situarem tão perto de habitações e pequenos terrenos - 50 metros, comparativamente à
área total da instalação, parece-me ser muito pouca distância. O nosso terreno
(Curralões) está imediatamente junto a uma das herdades envolvidas, e preocupa-nos
muito a falta de consideração e esclarecimento por parte dos responsáveis pelo
projeto/APA relativamente aos impactos ambientais diretos. Há que ter em consideração
que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura instalação, mas
também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em redor. Perante

a grande perda atual de biodiversidade nesta região, um projeto deste género apenas irá
acelerar este processo. Após termos estado presentes na sessão de esclarecimento
(07.05.2021), ficámos com a ideia de que os próprios responsáveis pelos estudos feitos
não nos conseguem responder de forma clara e concisa à preocupação com o aumento
direto da temperatura. Isto é, consta nos documentos que haverá um aumento da
temperatura e dos ventos: o que é que isto significa em concreto para as populações e
terrenos envolventes? Nós escolhemos viver em e de um terreno destes por ter
determinadas qualidades paisagísticas, naturais e étnicas, que através de instalações
destas se perdem por completo, além de também diminuir substancialmente o nível de
vida e bem estar. Além disso, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como
separação entre habitações e as instalações. Contudo, apenas quem se encontra
permanentemente no local terá a capacidade para avaliar uma decisão deste género. Ou
seja, enquanto habitante de terrenos do mesmo tipo que aqueles em causa, garanto-lhe
que as sebes e árvores não crescerão, porque o calor de momento já é extremo e há uma
imensa falta de água. Por fim, trata-se de um projeto de transição energética, isto é, de
“energias verdes”, mas como é que é possível declarar algo como verde se ainda não
existe solução para quando atingir o seu fim de vida? - como ainda não existem formas de
reciclagem de painéis solares, é impossível declarar um projeto destes como “verde”,
porque a longo prazo também terá um grande impacto ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#99} ID 40285 Lars Nürnberger em 2021-05-09

Comentário:
Tendo em conta a localização dos painéis solares, discordo com o facto de estes se
situarem tão perto de habitações e pequenos terrenos - 50 metros, comparativamente à
área total da instalação, parece-me ser muito pouca distância. O nosso terreno
(Curralões) está imediatamente junto a uma das herdades envolvidas, e preocupa-nos
muito a falta de consideração e esclarecimento por parte dos responsáveis pelo
projeto/APA relativamente aos impactos ambientais diretos. Há que ter em consideração
que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura instalação, mas
também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em redor. Perante
a grande perda atual de biodiversidade nesta região, um projeto deste género apenas irá
acelerar este processo. Após termos estado presentes na sessão de esclarecimento
(07.05.2021), ficámos com a ideia de que os próprios responsáveis pelos estudos feitos
não nos conseguem responder de forma clara e concisa à preocupação com o aumento
direto da temperatura. Isto é, consta nos documentos que haverá um aumento da
temperatura e dos ventos: o que é que isto significa em concreto para as populações e
terrenos envolventes? Nós escolhemos viver em e de um terreno destes por ter
determinadas qualidades paisagísticas, naturais e étnicas, que através de instalações
destas se perdem por completo, além de também diminuir substancialmente o nível de
vida e bem estar. Além disso, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como
separação entre habitações e as instalações. Contudo, apenas quem se encontra
permanentemente no local terá a capacidade para avaliar uma decisão deste género. Ou
seja, enquanto habitante de terrenos do mesmo tipo que aqueles em causa, garanto-lhe

que as sebes e árvores não crescerão, porque o calor de momento já é extremo e há uma
imensa falta de água. Por fim, trata-se de um projeto de transição energética, isto é, de
“energias verdes”, mas como é que é possível declarar algo como verde se ainda não
existe solução para quando atingir o seu fim de vida? - como ainda não existem formas de
reciclagem de painéis solares, é impossível declarar um projeto destes como “verde”,
porque a longo prazo também terá um grande impacto ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#100} ID 40284 Paula Silva em 2021-05-09

Comentário:
Concentrar as cinco centrais fotovoltaicas numa única localização será absolutamente
desastroso, uma vez que um projecto de tais dimensões implica deflorestação de uma
área que vai alterar todo o ecossistema e acelerar a desertificação de uma região que já
de si sofre de um aquecimento progressivo. Numa região que aposta em turismo e
agricultura sustentáveis, este projecto vai "matar" toda a estratégia que tem sido
desenhada para um território que necessita urgentemente de uma visão bem mais
abrangente e equilibrada de todos os sectores.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#101} ID 40283 Mafalda Silva em 2021-05-09

Comentário:
Reclamo no projeto em questão o facto da população não ter sido ouvida,nem consultada
em prol da tomada de decisão acerca da instalação de grandes quantidades de painéis
fotovoltaicos em Terrenos no Cercal. Um projeto tão ambicioso deveria ter em atenção o
envolvimento da população do concelho, com ênfase nos proprietários das habitações em
volta(que bem vão usufruir diretamente da obra). O impacto ambiental da obra não se
restringe apenas aos terrenos da instalação mas também aos envolventes e ao que tudo
indica não verificaram os impactos futuros para os moradores em volta, como também
nenhuns dados concretos quanto a quaisquer consequências futuras. Como tem sido
referido os painéis vão ser instalados a 50 metros das habitações e pequenos terrenos em
redor, o que ainda é uma distância de segurança muito reduzida. De acordo com todas as
causas que me levam a contestar e reclamar acerca deste projeto, a acredito que a
solução não seria o abandonar do projeto, mas a sua diminuição relativamente a sua
proporção e realiza-lo em terrenos mais distantes das habitações. E em futuras decisões
ouvir os habitantes do concelho acerca de assuntos que lhes dizem respeito diretamente.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#102} ID 40282 Rosa em 2021-05-09

Comentário:
Discordo com a distância planeada de 50 metros entre os painéis fotovoltaicos e as
habitações em redor. Como pode este ser um projeto pro-ambiente quando não engloba
e incluí em si a faceta humana ? - Construir instalações deste género e desta dimensão tão
perto de uma povoação, sem comunicação e ponderação prévia com os mesmos é por de
parte quem realmente faz parte e vive diretamente a decisão. Para além do impacto no
panorama visual (que face à progressiva desertificação não será resolvida pela plantação
de arvores como separação), também se levantam questões à cerca das possíveis
consequências ambientais deste projeto - Como irá aumentar a temperatura e os ventos,
qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? O pedido é que se leve em
consideração o impacto no todo - não apenas aos terrenos da futura instalação, mas
também, a todos os pequenos terrenos e habitações em redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#103} ID 40280 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-05-09

Comentário:
Exmos/as. Senhores/as, Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao
projeto da Central Solar Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
associada Cumprimentos Direção da ZERO
Anexos: 40280_Parecer_ZERO_Central_Solar_Fotovoltaica_Cercal_.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#104} ID 40279 Florence Jacob em 2021-05-10

Comentário:
Gostaria de comunicar a minha discordância na implantação de uma central fotovoltaica e
da linha de muito alta tensão associada no Cercal do Alentejo. Como consultor, eu própria
não posso aceitar o estudo de impacto ecológico que foi feito para levar à aprovação do
projecto. Muitas áreas de estudo estão em falta ou incompletas: 1. Nenhuma entidade
relacionada com a análise de impacto turístico foi consultada - na nossa região, a
economia baseia-se na agricultura e no turismo relacionado com a natureza sendo estes
extremamente afetados com este projeto; 2.O estudo do impacto dos painéis solares está
incompleto: não há qualquer referência ao aumento da temperatura na região que
produziria (que já está seca), a titulo de exemplo...; 3. Flexibilização da lei para o
promotor: não podemos aceitar o facto de que o 'promotor' do projecto teria o direito de
cortar sobreiros de 100 anos em terras rústicas, enquanto que é uma espécie protegida, a
alma da região. O projecto é demasiado grande e concentrado para não ter um impacto
severo na natureza e vida local dos habitantes e na economia local. A localização e a
concentração devem ser reavaliadas. Gostaria de propor uma abordagem
descentralizada onde os painéis solares seriam colocados apenas em telhados de
propriedades privadas e públicas, o en regioes mas deserticas. A produção de energia
verde seria equivalente, mas o impacto seria minimizado ao aceitável. Note-se que é
totalmente escandaloso que os documentos com os desenhos precisos não estejam num
formato que os cidadãos possam abrir. Por favor, disponibilizem estes documentos a
todos, em formatos regulares ou disponíveis em linha. Obrigada. Cumprimentos.
Anexos: 40279_Mapas_inaccesiveis_4822.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#105} ID 40278 Lena Hertel em 2021-05-09

Comentário:
Tendo em conta a localização dos painéis solares, discordo com o facto de estes se
situarem tão perto de habitações e pequenos terrenos - 50 metros, comparativamente à
área total da instalação, parece-me ser muito pouca distância. O nosso terreno
(Curralões) está imediatamente junto a uma das herdades envolvidas, e preocupa-nos
muito a falta de consideração e esclarecimento por parte dos responsáveis pelo
projeto/APA relativamente aos impactos ambientais diretos. Há que ter em consideração
que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura instalação, mas
também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em redor. Perante
a grande perda atual de biodiversidade nesta região, um projeto deste género apenas irá
acelerar este processo. Após termos estado presentes na sessão de esclarecimento
(07.05.2021), ficámos com a ideia de que os próprios responsáveis pelos estudos feitos
não nos conseguem responder de forma clara e concisa à preocupação com o aumento
direto da temperatura. Isto é, consta nos documentos que haverá um aumento da
temperatura e dos ventos: o que é que isto significa em concreto para as populações e
terrenos envolventes? Nós escolhemos viver em e de um terreno destes por ter
determinadas qualidades paisagísticas, naturais e étnicas, que através de instalações
destas se perdem por completo, além de também diminuir substancialmente o nível de

vida e bem estar. Além disso, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como
separação entre habitações e as instalações. Contudo, apenas quem se encontra
permanentemente no local terá a capacidade para avaliar uma decisão deste género. Ou
seja, enquanto habitante de terrenos do mesmo tipo que aqueles em causa, garanto-lhe
que as sebes e árvores não crescerão, porque o calor de momento já é extremo e há uma
imensa falta de água. Por fim, trata-se de um projeto de transição energética, isto é, de
“energias verdes”, mas como é que é possível declarar algo como verde se ainda não
existe solução para quando atingir o seu fim de vida? - como ainda não existem formas de
reciclagem de painéis solares, é impossível declarar um projeto destes como “verde”,
porque a longo prazo também terá um grande impacto ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#106} ID 40277 Miguel Ângelo da Costa em 2021-05-09

Comentário:
Bom dia, Venho por este meio pedir-vos ajuda pois será construída uma central
fotovoltaica!!! Na freguesia de Cercal do Alentejo está para nascer uma autêntica floresta
vestida de negro, prevê-se o investimento de um grupo alemão com o aval do nosso
governo sem que haja ainda um parecer positivo no que diz respeito ao impacto
ambiental! https://participa.pt/pt/consulta/central-fotovoltaica-do-cercal-e-linha-demuito-alta-tensao-lmat-associada Hoje realizou-se em frente da junta de freguesia de
Cercal do Alentejo uma reunião á revelia, e revelia porque o prazo de consulta pública
termina na próxima 2a feira e neste sentimento nunca houve vontade das entidades
políticas para informar a população sobre o que irá acontecer a esta bela freguesia (com
paisagens lindíssimas diga-se) num futuro próximo e para loooongos anos. Desta forma
vos envio um e-mail a pedir que se dê relevo a este assunto, o projecto é enorme e em
nada a freguesia irá beneficiar com este mega projecto. Não digo que as gentes,
cercalenses e todo um leque enorme de pessoas que vive nos arredores e serão afectadas
directamente pela instalação, serão prejudicadas porque os meus conhecimentos técnicos
não me permitem avaliar determinadas questões mas vamos a factos: 4 postos de
trabalho directos e efectivo, apenas 4! A médio/longo prazo serão afectados a restauração
bem como os alojamentos turísticos. A nível ambiental, e segundo o projecto, parece que
químicos serão distribuídos ao longo do solo para que não cresça erva, poluído o solo e,
por conseguinte, lençóis freáticos. Não esquecendo também que um projecto desta
envergadura, num clima já por si árido, o impacto climático também se poderá verificar.
Poderão haver, ou não, mais factos que, e a meu ver, não parecer pender para o lado
positivo da questão. P.S. os factos não são necessariamente por esta ordem de
importância, e não são! Quero manter o anonimato mas terei todo o prazer em falar
convosco. Obrigado pela vossa atenção e pelo precioso tempo despendido.
Cumprimentos Miguel Ângelo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância

Classificação:
Observações do técnico:

${id#107} ID 40276 Elsa em 2021-05-09

Comentário:
Discordo e protesto contra a instalação da central fotovoltaica no Cercal, por todo o
impacte visual, ecológico e economico que será provocado. Desvalorizando as empresas e
terrenos próximos da mesma.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#108} ID 40275 Guilherme Vieira em 2021-05-09

Comentário:
Boa tarde, O impacto para a população está desproporcional aos benefícios, também na
própria fauna e flora. O estudo de impacto ambiental, não está completo e deveria ser
feito por uma entidade independente. A população nem foi devidamente notificada,
como previsto por lei, de forma a ter o tempo necessário para demonstrar as suas
preocupações e discordâncias. Agiram em má fé. Se houver uma petição também
subscrevo Guilherme Vieira
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#109} ID 40274 Maria de Fátima em 2021-05-09

Comentário:
Isto é realmente revoltante como isto se vai instalar junto a habitações de pessoas sem as
mesmas terem sido informadas ou ouvidas. E como é possível em terrenos agrícolas e
áreas protegidas. Eu pensava que áreas protegidas eram isso mesmo protegidas. Como é
possível que uma pessoa que nem é proprietária de terras consegue alterar a localização
disto. Cada vez mais me dá vergonha o que as pessoas fazem por dinheiro. E nem são
fortunas. Por meio dúzia de tostões se vendem para não trabalhar. E quais as
consequências ambientais e de saúde para a população?
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#110} ID 40273 Rita Ramos em 2021-05-09

Comentário:
Um crime ambiental
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#111} ID 40272 Bárbara em 2021-05-09

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:

Observações do técnico:

${id#112} ID 40271 Rui Domingos em 2021-05-09

Comentário:
Não discordo que exista a necessidade de substituir as fontes de energia no nosso pais e
que as energias renováveis são importantes e menos prejudiciais para o ambiente e
população e que, são um importante passo para a evolução do pais e também da luta
contra o aquecimento global, todavia, as energias renováveis ,e neste caso, os painéis
solares têm os seus prós e os seus contras pois nada existe na vida que não gere o seu
impacto menos positivo. Posto isto penso que o projeto da central fotovoltaica do cercal
não foi pensado nem estruturado a pensar no cercal e na sua população e o que está em
causa não é a criação da central mas sim o sitio e o seu projeto altamente mal concebido e
estruturado e que não tem o mínimo respeito e consideração pela vida da freguesia do
cercal e seus habitantes. Estamos a falar que a central em muitos casos irá ficar a 50
metros de distância de muitas habitações quando o mínimo deveria ser pelo menos 300
metros, estamos a falar que o solo onde vai ser introduzida a central é dos mais cultiváveis
da região e não penso que o cultivo seja menos importante que a energia principalmente
quando temos relativamente perto terrenos muito menos cultiváveis. A central irá
interferir direta e indiretamente na fauna e flora limítrofe da freguesia, vai interferir com
o normal dia-a-dia dos cercalenses que iram ver a sua vida pessoal afetada (quem tem
casas a 50 metros dos painéis irá a longo prazo sofrer de problemas do sistema nervoso
central) mas também a sua vida profissional veja-se os casos dos inúmeros turismos rurais
que iram ser fortemente afetados pela mudança paisagística da sua envolvência. Para
além disto tudo (e nem vou entrar no escurecimento do solo que irá atrair uma maior
absorção de calor no solo aumentando consideravelmente o efeito estufa e a temperatura
geral da área circundante de onde estão os painéis; da morte dos terrenos cultiváveis pela
falta de receberem luz solar em quantidades suficientes uma vez que a área dos painéis é
demasiado junta e extensa; do impacto visual de quem visita o Cercal; do facto do estado
português ter terrenos SEUS muito perto daqui e em áreas muito menos prejudiciais; ou
do quão duvidoso é a origem do proponente do projeto, uma sociedade anónima recém
criada com o mínimo de sócios (5) e o mínimo de capital social (50.000€) que claramente
mostra que tem tudo para correr mal e ser mais um golpe para meia dúzia encher os
bolsos em mais um projeto falhado do nosso Portugal...). Enfim podia escrever muito mais
mas o mais importante é perceber que o Cercal não é contra a central fotovoltaica é sim
contra os termos como a mesma foi proposta sem pensar na população que diariamente
habita a freguesia, com um projeto feito a sua revelia e sem contar ou requisitar a opinião
da sua população!
Anexos: Não
Estado: Tratada

Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#113} ID 40270 Andrea Hertel em 2021-05-09

Comentário:
Eu estou a discordar completamente por razões varias: Um projeto verde (assim chamado)
que exige uma intervenção radical na natureza/paisagem existente que vai afetar a flora e
fauna ,não é verde... A implantação muito perto das população que desvalorize os
terrenos, devaloriza o valor patrimonial e paisagística... A não existência de planos para e
reciclagem do equipamento no fim-da-vida... Os impactes diretas no solo e o aumeto da
temperatura do ar e dos ventos... A vila de Cercal do Alentejo é uma zona de promoção
turistica e não de investimentos na energia!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#114} ID 40269 Jana Hertel em 2021-05-09

Comentário:
Discordo profundamente com este projeto: Chama-se Projeto Verde, mas não é
(implantação muito perto da população e numa zona de promoção turistica; intervenção
na natureza existente para realização do projeto ; não-existência de reciclagem no fim-davida do equipamento...) A não- existência de benefícios para a população A
desvalorização dos terrenos vizinhos e da região em si
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#115} ID 40268 Rita Gonçalves em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com o factor de mais uma vez explorarem os recursos naturais de forma
abusiva, causando a sua destruição. Este sistema que, na sua essência seria "amigo do
ambiente" vai-se a ver e no fim não é, por ser implantado em sítios menos próprios. É mau
para o ambiente. É mau para a saúde da população que vive nas proximidades. É mau para
o desenvolvimento turístico da zona. É mau para a valorização dos terrenos. É MAU. É
triste uma entidade criada por todos nós, paga por todos nós (Estado), que devia proteger
os bens e interesses do nosso país, desvirtua estudos e deixa-se vender, permitindo que o
nosso território seja destruído.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#116} ID 40267 Isabel Pereira Estulano em 2021-05-09

Comentário:
Não concordo com a localização dos painéis, aqui perto da população e em terrenos que
são o sustento de algumas famílias,muito bons para agricultura. E saber que a alteração
foi para satisfazer os interesses económicos de uma só proprietária. Os painéis no freixo
não estavam ao pé de habitações, eram menos prejudiciais.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#117} ID 40266 Sílvia Bentes em 2021-05-09

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#118} ID 40264 Laura Gamito em 2021-05-08

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#119} ID 40263 Salomé em 2021-05-08

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada

Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#120} ID 40262 Maria Clara Reis de Contreitas Bartolomeu em 2021-05-08

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#121} ID 40261 Monica Mateus em 2021-05-08

Comentário:
Boa noite! Venho por esta presente apresentar a minha discordância relativamente à
localização deste projecto. Perante o que vejo no mapa aqui exposto, a implementação
deste projecto está MUITO próximo de habitações. O afastamento deste projecto das
áreas habitacionais é essencial por diversas razões. Para além da proximidade das
habitações, este projecto não vai trazer, de todo, nenhum benefício à população. Em
Termos de saúde, não acredito que cerca de 800 hectares traga boa saúde a quem habitar
próximo. O nosso sistema nervoso central não está preparado para receber as ondas que
estes aparelhos propagam silenciosamente. Após a cessação deste projecto, o que é que
vai acontecer ao equipamento? Não me parece que o mesmo seja ecológico e que se
dissolva no ar... irão recolhe-lhos e levá-los para locais devidamente e legalmente
aprovados em projecto!? Todas as habitações, complexos turísticos e comércio que se
encontra junto a este projecto, terá certamente o seu património desvalorizado...
essencial indemnizar estas identidades pessoais e colectivas. A forma como este projecto
foi comunicado à população foi no mínimo uma “palhaçada”! Se a divulgação do projecto

à população deveria ter sido feita há 30 dias atrás, que seria o tempo que a mesma teria
para se manifestar, é um absurdo o terem feito há 2 dias??? Sendo que esses dois se
tratam de um fim de semana... tudo programado de forma ao povo não se poder
pronunciar de forma eficiente. Tendo em conta que este projecto já se encontra na mesa
desde 2019, como é possível só o comunicarem à população agora! Senhor presidente da
Câmara esteve muito mal.... Resta-me sugerir que a localização deste projecto se faça a
uma distância CONSIDERÁVEL ( leia-se o mais longe possível das habitações) e que essa
distância seja falada e combinada com quem de direito - a população! Obrigada
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#122} ID 40260 Inês Matos em 2021-05-08

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Há que ter em
consideração que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura
instalação, mas também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em
redor. Trata-se de um projeto de transição energética, isto é, de “energias verdes”, mas
como é que é possível declarar algo como verde se ainda não existe solução para quando
atingir o seu fim de vida? - como ainda não existem formas de reciclagem de painéis
solares, é impossível declarar um projeto destes como “verde”, porque a longo prazo
também terá um grande impacto ambiental. Além disso, foi feita a proposta de plantar
sebes e árvores como separação entre habitações e as instalações. Contudo, e face à
progressiva desertificação que ocorre no Alentejo, é quase impossível que as plantas em
causa cresçam, devido à grande falta de água e ao aumento de temperatura. Daí que a
população do Cercal esteja indignada - plantar sebes e árvores não resolverá o problema
da proximidade às habitações, para além de uma decisão destas ter sido tomada por
responsáveis que não têm qualquer ligação a este espaço natural e às condições da fauna
e flora.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#123} ID 40259 Alberto Jose Domingos Guerreiro em 2021-05-08

Comentário:
1º A central vai ficar muito próxima da vila do Cercal do Alentejo, sendo muito prejudicial
a nível de qualidade de vida da população, bem como do turismo da região que é muito
procurado pelos turistas pelas suas lindas paisagem e por ficar num ponto estratégico
para as praias de Vila Nova de Milfontes, Porto covo e São torpes. 2º Os terrenos em
causa são de elevada qualidade agrícola tanto em cultivo de cereais como em criação de
gado. 3º Vai quebrar a valorização das propriedade, porque a poluição paisagística e
ambiental vai afastar os potenciais compradores. 4º Há outras alternativas ao local da
construção da central com muito menos impacto para a população da Vila de áCercal do
Alentejo. 5º Sou morador nos Curralões e solicito o afastamento da colocação dos
paineis/central de toda a zona residencial desde o Espadanal até aos Curralões numa
distancia de 500 metros , pois sendo que a área em projecto é de 600ha e a implantação
da central é de pouco mais de 300ha não sera dificil afastar a central das nossas
habitações.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#124} ID 40258 Daniela Silva em 2021-05-08

Comentário:
O impacto ambiental que o projeto representa não pode ser negligenciado e é inaceitável.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#125} ID 40257 Maria da Assunção Santos em 2021-05-08

Comentário:
Mais uma vez os interesses económicos sobrepõem-se aos interesses da proteção do meio
ambiente.... Como é possível que, numa altura em que se fala tanto em salvar o planeta,
seja sequer aceite estudar um projecto que se sabe de antemão, irá prejudicar o futuro de
toda uma região que, caso o ser humano não altere o seu comportamento, estará
condenado a uma desertificação quase certa? Como é possível que o Alentejo se depare
com um projecto de "investimento" alemão, quando já se conhece os efeitos catástroficos
que este tipo de produção de energia eléctrica teve sobre as áreas ocupadas desse mesmo
país e que, entretanto, já começaram a ser desmantelados? Há que aprender, de uma vez
por todas, com os erros dos outros e pensar na saúde do nosso planeta, do nosso país, da
nossa região, a médio e longo prazo, como herança que é, para as gerações vindouras.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#126} ID 40256 Lena Hertel em 2021-05-08

Comentário:
Discordo profundamente com a reduzida distância planeada entre os painéis fotovoltaicos
e as habitações em redor - 50 metros, tendo em conta a área total das instalações, é
muito pouca distância. Não faz qualquer sentido construir instalações deste género e
desta dimensão tão perto de uma povoação, que claramente não irá beneficiar
diretamente com as instalações. Para além disso, não são esclarecidos de forma clara e
direta quais os impactos ambientais deste projeto, não apenas relativamente aos terrenos
envolvidos mas sobretudo aos envolventes. Como irá aumentar a temperatura e os
ventos, qual o impacto direto que terá na fauna e flora envolvente? Trata-se de um
projeto de transição energética, isto é, de “energias verdes”, mas como é que é possível
declarar algo como verde se ainda não existe solução para quando atingir o seu fim de
vida? - como ainda não existem formas de reciclagem de painéis solares, é impossível
declarar um projeto destes como “verde”, porque a longo prazo também terá um grande
impacto ambiental. Por fim, foi feita a proposta de plantar sebes e árvores como
separação entre habitações e as instalações. Contudo, apenas quem se encontra
permanentemente no local terá a capacidade para avaliar uma decisão deste género. Ou
seja, enquanto habitante de terrenos do mesmo tipo que aqueles em causa, garanto-lhe
que as sebes e árvores não crescerão, porque o calor de momento já é extremo e há uma
imensa falta de água.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#127} ID 40255 Elisabete Cruz em 2021-05-08

Comentário:
Apresento a minha discordância pelos factos a seguir enumerados: - Benefícios
económicos locais são baixos na fase de exploração. - Irá causar impacte visual excessivo e
impacte sonoro junto da população residente, devido à excessiva proximidade da
localidade. Sendo as propostas de mitigação apresentadas pelos promotores do projecto
pouco benéficas, apesar de estarem de acordo com requisitos técnicos exigidos, no
médio/longo prazo relativamente à saúde pública das actuais e futuras gerações. - Sendo
que o prazo útil de vida da central fotovoltaica é de 30 anos, não existem ainda formas de
acautelar o devido desmantelamento das infraestruturas relacionadas com os painéis
solares e sua reciclagem. - A nível de ecossistemas de fauna e flora, apesar das tentativas
de mitigação, estes vão claramente ser afectados no futuro. - Apesar da energia solar ser
considerada uma energia limpa, as alterações climáticas que contribuem para o
aquecimento global, nomeadamente o aumento da temperatura dos oceanos e da
atmosfera, causam uma perda de eficiência nos painéis solares e células fotovoltaicas
(existem estudos científicos nesse sentido), perdendo assim a premissa de as centrais
fotovoltaicas contribuírem para a geração de energias limpas e eficientes.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#128} ID 40254 Lena Hertel em 2021-05-08

Comentário:
Tendo em conta a localização dos painéis solares, discordo com o facto de estes se
situarem tão perto de habitações e pequenos terrenos - 50 metros, comparativamente à
área total da instalação, parece-me ser muito pouca distância. O nosso terreno
(Curralões) está imediatamente junto a uma das herdades envolvidas, e preocupa-nos
muito a falta de consideração e esclarecimento por parte dos responsáveis pelo
projeto/APA relativamente aos impactos ambientais diretos. Há que ter em consideração
que os impactos ambientais não se aplicam apenas aos terrenos da futura instalação, mas
também, e principalmente, a todos os pequenos terrenos e habitações em redor. Perante
a grande perda atual de biodiversidade nesta região, um projeto deste género apenas irá
acelerar este processo. Após termos estado presentes na sessão de esclarecimento
(07.05.2021), ficámos com a ideia de que os próprios responsáveis pelos estudos feitos
não nos conseguem responder de forma clara e concisa à preocupação com o aumento
direto da temperatura. Isto é, consta nos documentos que haverá um aumento da
temperatura e dos ventos: o que é que isto significa em concreto para as populações e
terrenos envolventes? Por fim, nós escolhemos viver em e de um terreno destes por ter
determinadas qualidades paisagísticas, naturais e étnicas, que através de instalações
destas se perdem por completo, além de também diminuir substancialmente o nível de
vida e bem estar.
Anexos: Não
Estado: Tratada

Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#129} ID 40253 Jose Carlos Silva em 2021-05-08

Comentário:
A instalação da dimensão proposta prejudica gravemente a agricultura local, terá com
toda a certeza impacto na fauna e obviamente um enorme impacto visual da zona. Sou
residente no Cercal do Alentejo e os estragos são de impacto significativo para o futuro.
Discordo totalmente da instalação deste projecto da forma como está concebida.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#130} ID 40252 bruno candeias em 2021-05-08

Comentário:
A instalação de uma central fotovoltaica em Cercal, ocupando uma área de 137 hectares
tem, com toda a razão, agitado a população, surpreendida e preocupada com a dimensão
e os impactos do empreendimento. Sobre o assunto algumas associações ambientalistas
têm igualmente alertado para os seus efeitos e, em consequência, manifestado as suas
reservas. Na realidade, a população tem o direito a saber: - Porque razão escolheu a
empresa esta localização, tão perto das populações ? - Porque razão é que entidades,
que há mais de um ano sabia do projeto nunca informaram nem quis ouvir e esclarecer a
população, e apenas o fizeram subtilmente a 2 dias de encerrar o prazo de consulta? Não existirão no Município de Santiago do Cacém, outras alternativas que não afetem o
ecossistema, protejam integralmente o montado de sobro, como é determinado por lei,
não prejudiquem, acessos e caminhos rurais, minimizem os impactos paisagísticos, não
prejudiquem a economia local e garantam que após os 30 anos previstos para a
exploração e se garanta a sustentabilidade da área ocupada? - que impactos terá a linha
de muito alta tensão na sua extensão de mais de 20Km? defendo, a urgência de
combater a crise ambiental e a descarbonização da economia, o que passa pelo recurso a
energias renováveis, como a energia solar, mas também entendo que isso não se pode
fazer contra as populações e os seus interesses, a qualquer custo. O equilíbrio entre as
novas infraestruturas, como o parque fotovoltaico , os outros recursos naturais envolvidos
e os interesses sociais e ambientais das populações é fundamental.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#131} ID 40251 Rita Gonzalez em 2021-05-08

Comentário:
Sou contra este projecto, uma central de produção de energia alicerçada no suposto
benef´icio da energia solar enquanto energia não poluente, mas que irá ter um forte
impacto negativo ao nível dos solos, das linhas de água, da avifauna, da paisagem e da
saúde humana (campos magn´éticos, qualidade do ar e ruído).
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#132} ID 40250 Carlos ramos em 2021-05-07

Comentário:
Depois do esclarecimento feito à população, penso que infelizmente a mesma não foi
esclarecida, por culpa própria pois não permitiu que os responsáveis apresentassem o
projecto, os impactos e as contrapartidas. Do que percebi, tenho a sugerir que a faixa de
segurança para habitações seja aumenta para pelo menos 100m. Que toda a área seja
vedada com árvores, arbustos ou outras situações que diminuam o impacto visual, perto
das habitações, bem como junto às estradas. Que a população seja informada de uma
forma mais simples o que realmente é o projecto, através dos meios electrónicos, bem
como os tradicionais, tais como panfletos. Que tipo de contrapartidas vão existir, para a
comunidade, que tipo de investimento está previsto.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#133} ID 40249 REN em 2021-05-07

Comentário:
Conforme descrito na carta ref.ª REN 4170/2021 em anexo, este projeto vai ser
desenvolvido na proximidade de diversas servidões de infraestruturas da Rede Nacional
de Transporte de Electricidade (RNT), ligando à subestação de Sines. Assim sendo, devem
ser tidas em consideração as condições para a implementação deste projeto definidas na
referida carta ref.ª REN 4170/2021.
Anexos: 40249_REN_4170-3021.zip
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#134} ID 40247 Georgy Ivanow em 2021-05-07

Comentário:
EX.mo Senhor Presidente da Agência Portuguesa do ambiente, Como podemos ver na
mapa, os nossos propriedades ficariam juntas ao terreno com painéis fotovoltaicos E
postos de transformação. O sitio chama-se Sol Posto. Tem dois montes com empresa do
Alojamento local. A identitade do Sol Posto é exatamente esta vista deslumbrante (360')
das colinas Alentejanas com a natureza intacta e o sossego completo; é isto que vamos
perder para sempre. Assimcom a poluição visual, a perda de sossego, a perda de visto
deslumbrante, será perda e dano considerável e permanente para nossas duas casas e
para nossa empresa AL, uma desvalorização das nossas propriedades. Por isso pedimos
outro trajeto ou pelo menos uma compensação. Agradeço antecipadamente a atenção de
V. Ex.a, Georgy Ivanow Sol Posto Espadanal, CP 1099 7555-266 G Cercal do Alentejo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#135} ID 40246 Ana Brito em 2021-05-07

Comentário:
Dúvidas em relação ao impacto ambiental.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#136} ID 40245 Agnes Verdonk em 2021-05-07

Comentário:
Exmo Senhor Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Como podemos ver na
mapa, as nossas propriedades ficaríam juntas ão terreno com painéis fotovoltaicos e
postos de transformação. O sítio chama-se Sol Posto. Tem dois montes com empresa AL.
A identidade do Sol Posto é exatamente esta vista espetacular (360°) das colinas
alentejanas, com a sua natureza intacta e o sossego completo para os animais e as
pessoas. E isto o que vamos perder para sempre. Assim , com a poluição visual, a perda do
sossego, a perda da vista deslumbrante, será perda e dano considerável e permanente
para a nossa casa e empresa AL, uma desvalorização das nossas propriedades. E depois
de trinta anos, o quê é que acontecerá com o material " usado"? Ficaremos com os
desperdícios, o dano à natureza já estará feito. O Alentejo, a Reserva Natural Ecológica, é
um símbolo de Portugal, e é de mais a mais conhecido e apreciado na Europa e no
mundo. Vamos perder tudo isso, para (talvez) ter trinta anos de lucro....? Por isso, se o
projeto for aprovado, se o trajeto não for alterado, pedimos compensação. Agradecemos
antecipadamente a atenção de V.Exa, Agnes Jozefina M Verdonk Sol Posto Espadanal cp
1099 Aldeia C do Alentejo 7555-266 Cercal do Alentejo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#137} ID 40244 Ann kenny em 2021-05-07

Comentário:
Acho que a sitios no alentejo muito mais escondidas onde que deve ser possivel a fazer
um projeto tao feio. Se precise a fazer? Fazer um investimento de turismo eco e depois
por ectares de paneis solares nao tem sentido. E igual a por tuneis no parc natural - nao
tem sentido. Precisamos de um estratégia. Um so.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#138} ID 40243 maria joao bica em 2021-05-06

Comentário:
nao concordo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#139} ID 40242 Sofia mestre em 2021-05-06

Comentário:
Boa noite Discordo plenamente da colocação dos painéis solares em Cercal do Alentejo.
Sou residente no Espadanal a minha casa fica mesmo em frente a Herdade das Abertas.
Onde hoje em dia se cultiva a terra para os animais pastarem. Com tantos terrenos
abandonados do estado.... Porquê colocarem mais radiações perto das casas.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#140} ID 40239 Jose Vaz em 2021-05-06

Comentário:
Discordo da implantação da central fotovoltaica do Cercal, porque terá um impacto
negativo na região, estando muito próxima da população. Com a alteração da vegetação, a
fauna e flora serão prejudicadas, e o impacto visual e atratividade da região para os
turistas e visitantes será enorme. Sem falar de toda a poluição envolvente que se fará
sentir, tanto durante a sua construção, como na manutenção!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#141} ID 40238 susana abreu vaz em 2021-05-06

Comentário:
Venho por este meio apresentar a minha discordância, na instalação de Central
Fotovoltaica do Cercal, pela sua instalação estar projetada com demasiada proximidade da
Vila do Cercal. Desta forma a paisagem será fortemente perturbada o que levará à
desvalorização dos terrenos e turismos, próximos da central, com consequências
socioeconómicas negativas. Os painéis fotovoltaicos são infraestruturas que no seu
conjunto são muito evidentes na paisagem, pela sua dimensão e cromatismo, cobrindo
uma extensa área difícil de dissimular. O impacte visual será negativo. O impacte
ambiental e económico, diretamente ligados ao turismo rural e zona de caça, será grande,
havendo alteração no solo, na fauna e flora. Haverá certamente áreas mais adequadas e
distantes da povoação. A atratividade da região será também afetada. As energias
alterativas são o futuro, mas não deve ser ignorado todo o investimento já efetuado por
outras empresas na região, sendo prejudicadas desta forma. A aguardar a vossa
consideração.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#142} ID 40237 MARIA JESUINA MONTES GUERREIRO em 2021-05-06

Comentário:
1º Não concordo com a localização da central fotovoltaica pois esta demasiado perto da
localidade e da zona residencial! 2º Vai diminuir a qualidade de vida da população
principalmente dos habitantes das propriedades limites, há casas de habitação
provavelmente a 150 metros dos painéis! 3º A emissão de ruídos não captáveis ao ouvido
mas que vão interferir com o sistema nervoso dos habitantes, e com toda a fauna
existente e por conseguinte com a flora! 4º O aumento de temperatura que se vai alterar
em 2 ou 3 graus! 5º As LMAT que também não trás nada de saudável, deverá ser
subterrânea! 6º Quem nos vai INDEMIZAR pela diminuição de qualidade de vida...Pois
vamos ter uma central fotovoltaica praticamente no nosso quintal! 7º Quem vai querer vir
de FERIAS para o Cercal...Quem Vai querer COMPRAR casa no Cercal! 8º Quem nos vai
INDEMIZAR pela desvalorização do nosso PATRIMONIO! 9º Quem nos vai INDEMIZAR pelo
desinvestimento no Cercal!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#143} ID 40236 Domingos & Guerreiro, lda em 2021-05-06

Comentário:
1º Não concordo com a localização da central fotovoltaica pois esta demasiado perto da
localidade e da zona residencial! 2º Vai diminuir a qualidade de vida da população
principalmente dos habitantes das propriedades limites, há casas de habitação
provavelmente a 150 metros dos painéis! 3º A emissão de ruídos não captáveis ao ouvido
mas que vão interferir com o sistema nervoso dos habitantes, e com toda a fauna
existente e por conseguinte com a flora! 4º O aumento de temperatura que se vai alterar
em 2 ou 3 graus! 5º As LMAT que também não trás nada de saudável, deverá ser
subterrânea! 6º Quem nos vai INDEMIZAR pela diminuição de qualidade de vida...Pois
vamos ter uma central fotovoltaica praticamente no nosso quintal! 7º Quem vai querer vir
de FERIAS para o Cercal...Quem Vai querer COMPRAR casa no Cercal! 8º Quem nos vai
INDEMIZAR pela desvalorização do nosso PATRIMONIO! 9º Quem nos vai INDEMIZAR pelo
desinvestimento no Cercal! 10º Com o desinvestimento como vamos manter as nossas
empresas!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#144} ID 40235 GRACA ISABEL MONTES GUERREIRO DOMINGOS em 2021-05-09

Comentário:
Sou moradora nos Curralões! 1º Não concordo com a localização da central fotovoltaica
pois esta demasiado perto da localidade e da zona residencial! 2º Vai diminuir a qualidade
de vida da população principalmente dos habitantes das propriedades limites como é o
caso da minha familia somos moradores nos Curralões, há casas de habitação
provavelmente a 100 metros dos painéis! 3º A emissão de ruídos não captáveis ao ouvido
mas que vão interferir com o sistema nervoso dos habitantes, e com toda a fauna
existente e por conseguinte com a flora! 4º O aumento de temperatura que se vai alterar
em 2 ou 3 graus! 5º As LMAT que também não trás nada de saudável, deverá ser
subterrânea! 6º Quem nos vai INDEMIZAR pela diminuição de qualidade de vida...Pois
vamos ter uma central fotovoltaica praticamente no nosso quintal! 7º Quem vai querer vir
de FERIAS para o Cercal...Quem Vai querer COMPRAR casa no Cercal! 8º Quem nos vai
INDEMIZAR pela desvalorização do nosso PATRIMONIO! 9º Quem nos vai INDEMIZAR pelo
desinvestimento no Cercal!
Anexos: 40235_Salve nosso lindo Cercal pt.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#145} ID 40233 Maria Celeste Vaz Nobre em 2021-05-05

Comentário:
Penso que seja completamente errada a escolha da localização para a Central Fotovoltaica
do Cercal a 1Km da povoação de Cercal do Alentejo. Também não concordo com a
localização da Linha de Muita Alta Tensão (LMTA) associada junto à povoação de Cercal do
Alentejo.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#146} ID 40232 Monica Morais Pereira de Moura e Albuquerque em 2021-05-05

Comentário:
Está é uma zona de enorme potencial precisamente por não ter nada construído, por ser
virgem. Devemos proteger está zona que tem um potencial de turismo, interno e externo
que dará emprego e bem estar a zona.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#147} ID 40230 Guilherme Ricardo em 2021-05-04

Comentário:
Na minha opinião, não sabendo ao certo que consequências pode trazer uma central
fotovoltaica e uma linha de muito alta tensão, acho que não deveria ser contruído uma
central destas tão próximo de uma vila como o cercal (a menos de 1 km), e ainda de uma
localidade que é o Espadanal, querem colocar painéis a 50 metros de casas habitadas.
Com tanto terreno que existe mais afastado da população, querem colocar uma central a
porta da casa das pessoas, no meu entendimento isto é impensável... as pessoas saem de
casa e só se vai ver uma imensidão de painéis solares enquanto antes viam prado
verdejante, vacas e outros animais, é uma poluição visual muito grande tão próximo das
casas das pessoas. Sou contra esta central fotovoltaica.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#148} ID 40229 Nuno Santos em 2021-05-04

Comentário:
Embora a transição para uma civilização pós carbono seja de extrema necessidade, as
soluções devem ser mais locais e regionais, e descentralizadas, até para evitar jogos de
corrupção e politica.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#149} ID 40228 Hugo Tornelo em 2021-05-04

Comentário:
Tendo em conta o objectivo do Baixo Alentejo e o Alentejo Litoral se posicionaram como
destino de Natureza, a instalação de 130 hectares de paineis fotovoltaicos é uma falta de
respeito para com a paisagem do território alentejano.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#150} ID 40227 Ana Palminha em 2021-05-04

Comentário:
A energia é essencial para todos, mas não desta forma. O projeto está muito próximo das
habitações, e do centro da nossa vila, a nossa população principalmente idosa não tem
com se manifestar. Deviam ser esclarecidos para tentarem compreender o impacto que
vai ter nas suas vidas. As nossas casas e terras vão ficar desvalorizadas perante esta
situação A nossa terra está situada entre o mar e a serra, muito atrativo para o turismo,
com muitos alojamentos locais, que são motivo de visita e para passarem as suas férias e
periodos de descanso. Este projeto não vai ser uma mais vália para o turismo existente na
nossa vila. Muitas das paisagens e as vistas de campos verdejantes vai passar a ser paíneis
solares!! Os nossos campos férteis, a nossa agricultura, as pastagens para os animais, a
biodiversidade de plantas, árvores existentes tudo isso vai acabar! A população devia ser
ouvida, esclarecida e ter uma palavra a dizer. Os proprietarios dos terrenos só querem o
dinheiro não pensam na vida dos vizinhos e nos problemas que os paineis solares vem
trazer às nossas vidas!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#151} ID 40225 Sandra Linz em 2021-05-04

Comentário:
Boa tarde, sou da Alemanha e pretendo me mudar para o Cercal. No planejamento atual
temos que contradizer, pois a construção da usina solar causaria danos permanentes à
comunidade. Por este motivo, exigimos uma escolha adequada do local e um método
construtivo ecologicamente correto na construção do Central Fotovoltaica do Cercal. Para
evitar erosão do solo e reduzir a àrea impermeável, os módulos fotovoltaicos fossem
espaçados; Desse modo seria facilitada a infiltração da água e a vegetação cresceria de
forma controlada apenas por corte mecânico e pastoreio de animais. Por outro lado um
prado rico em fauna e flora providencia uma fonte de alimento e habitat para
polinizadores. Evitando a utilização de pesticidas com glifosato e produtos químicos para
limpar os módulos na central solar porque são tóxicos para a cadeia trófica e para as
águas subterrâneas que representam o principal abastecimento de água potável no
mundo rural. A distância entre os painéis solares e transformadores e a área residencial
nalguns casos fosse superior aos actuais 100 metros. Uma distância mínima tolerável
deve ser alcançada e a visibilidade da central deve ser evitada por um anel verde de
tamanho adequado. A distância entre a subestação, transformadores e postes de alta
tensão fosse a indicada para garantir a seguranças das crianças. Os campos magnéticos
gerados pela electricidade podem causar leucemia entre crianças com idade inferior a 10
anos. A implantação de cerca de 600 hectares de painéis no solo vai gerar um efeito ilha
de calor numa região já assolada pelo calor. Por isso, precisamos de monitorização
imediata da temperatura anterior e posterior à instalação da central. Se um aumento de
temperatura entre 2 e 3 graus fôr detectado, recomenda-se a plantação de uma floresta
autóctone à volta da central, em que uma árvore nativa é plantada por cada painel. Um
aumento da temperatura pode levar a uma maior desertificação da paisagem e à morte
dos sobreiros nativos. Arbustos nativos oferecem habitat valioso para pássaros e insetos e
espaços abertos replantados que se adaptam melhor à paisagem. No que diz respeito à
desvalorização do potencial turístico do local, exigimos a proibição da ampliação da área
da fábrica e compensação financeira para os moradores das áreas adjacentes. Desculpe,
nosso português ainda não é bom, mas espero que nossas objeções sejam compreensíveis
Sandra Linz, dentista, Meerbusch/ Alemanha
Anexos: 40225_Salvemos nosso lindo Cercal pt.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#152} ID 40224 Maelle em 2021-05-04

Comentário:
Boa tarde, Comprei um terreno com amigo em 2019 bem próximo deste projecto
fotovoltaico e venho por este meio opor-me à execução do mesmo por diversas razões
que passo a descrever: - um dos factores mais atractivos que nos levaram à compra do
terreno foram as vistas espectaculares sobre as colinas gentis que percorrem esta área,
pelo que se o projecto fotovoltaico for em frente coloca em causa a qualidade estética da
paisagem e suas vistas deslumbrantes; - no que diz respeito aos impactos ecológicos e
ambientais do projecto, é algo que me deixa muito preocupado, pois esta zona já por si só
é bastante quente sobretudo no verão, o que um parque solar desta magnitude poderá
alterar e comprometer todo o microclimata da região; - impactos social e económicos:
apesar de poder ser um negócio bastante lucrativo para os intervenientes directos, para a
população em geral e seus serviços que cada dia dependem mais do turismo nacional e
internacional ficariam seriamente comprometidos, visto que um parque solar desta
dimensão não é do agradado da generalidade das pessoas; Portanto para finalizar a
minha participação, sou totalmente contra a implementação desta central fotovoltaica e
honestamente, estou a rezar para que ela não se concretize! Vim da Belgica para Portugal
apaixonada pela beleza natural da regiao, pelo que um projecto desta natureza vai
totalmente contra as razoes que levaram à compra d'este terreno. Obrigada Maelle
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#153} ID 40223 Duarte Fontoura em 2021-05-04

Comentário:
Boa tarde, Comprei um terreno em 2019 bem próximo deste projecto fotovoltaico e
venho por este meio opor-me à execução do mesmo por diversas razões que passo a
descrever: - um dos factores mais atractivos que nos levaram à compra do terreno foram
as vistas espectaculares sobre as colinas gentis que percorrem esta área, pelo que se o
projecto fotovoltaico for em frente coloca em causa a qualidade estética da paisagem e
suas vistas deslumbrantes; - no que diz respeito aos impactos ecológicos e ambientais do
projecto, é algo que me deixa muito preocupado, pois esta zona já por si só é bastante
quente sobretudo no verão, o que um parque solar desta magnitude poderá alterar e

comprometer todo o microclimata da região; - impactos social e económicos: apesar de
poder ser um negócio bastante lucrativo para os intervenientes directos, para a população
em geral e seus serviços que cada dia dependem mais do turismo nacional e internacional
ficariam seriamente comprometidos, visto que um parque solar desta dimensão não é do
agradado da generalidade das pessoas; Portanto para finalizar a minha participação, sou
totalmente contra a implementação desta central fotovoltaica e honestamente, estou a
rezar para que ela não se concretize! Obrigado, Duarte
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#154} ID 40222 Rita Pereira em 2021-05-04

Comentário:
Exmos. Senhores, Eu, Ana Rita Nascimento Pereira (portadora do CC 14662589), venho
pelo presente, representar e exercer o direito como cidadã e demonstrar o meu
contributo para o projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta Tensão
(LMAT), nas freguesias do Cercal, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz
e São Bartolomeu da Serra e na União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água, no
concelho de Santiago do Cacém e Distrito de Setúbal, sendo o proponente Cercal Power,
S.A.. Uma vez que, na União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, Concelho de
Santiago do Cacém, Distrito de Setúbal, se encontra em Fase de Avaliação, para aprovação
da implementação de uma Central Solar Fotovoltaica THSiS, com cerca de 1262,3 ha e a 20
km (N262) de distância entre os dois projetos, sugiro, com base na legislação em vigor,
que se proceda a uma Avaliação Cumulativa de Impactes Ambientais. Havendo outros
projetos na mesma região e desta mesma natureza, não se compreende porque não é
realizada uma avaliação de impacte ambiental cumulativa, de um só projeto integrando
todos os outros ou ainda uma avaliação ambiental estratégica para a região ou para o
país. Solicita-se assim que seja revista a avaliação de impacte ambiental deste e de outros
projetos similares nesta região, concelho, distrito, ou mesmo a nível nacional. Com os
melhores Cumprimentos, Santiago do Cacém, 05. Maio. 2021, Rita Pereira
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:

${id#155} ID 40221 Rogério Elias em 2021-05-04

Comentário:
Não traz nada de bom para esta terra
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#156} ID 40220 Rosa Shoel em 2021-05-04

Comentário:
Uma região que vêm cada vez mais se desenvolvendo no turismo consciente, na
preservação do ambiente, uma população local ativa. É inaceitável a construção
fotovoltaica tão proxima a vila. Um impacto na saúde das pessoas, na economia local .
Um genocídio para a região
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#157} ID 40219 Maria João Ramos em 2021-05-04

Comentário:
Não entendo como é que com tanta área de planície já desmatada no interior Alentejano,
é planeada a construção de uma central de tão grande extensão numa área de não só de
produção agrícola mas também de grande biodiversidade. A construção desta central vai
implicar o desmatamento de floresta de eucalipto, pinheiro bravo, e mais importante,
sobreiro e azinheira, espécies autóctones da zona, tornando o terreno numa grande área
estéril em termos de vida. Para não falar do quanto vai afectar os inúmeros turismos
rurais que tem como atração a beleza natural da zona, que ainda se considera Litoral
Alentejano, uma das poucas zonas do país ainda não industrializadas e por isso
considerada de uma beleza natural ímpar. Sendo o Litoral Alentejano e sua população já
tão afectada nos seus modos de vida - exemplo do Porto de Sines e refinaria da Petrogal,
estufas de Odemira, etc, seria sensato não continuar a destruir e sobrelotar a nossa terra
com mais um monstro de produção industrial. Se o motivo da escolha são as condições
climáticas da zona, não seriam as grandes herdades de planície já desmatada em redor de
Beja mais apropriadas para a construção desta central? Já agora, nunca ninguém se
perguntou o porquê de numa terra como o Cercal, onde a população vive um estilo de
vida bastante saudável, existem tantos casos de cancro? É portanto expectável que a
população aceite a construção de linhas de alta tensão á porta de sua casa sem se
preocupar o risco que tais linhas implicam para a saúde pública?
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#158} ID 40218 Maria Filomena Campos em 2021-05-09

Comentário:
É inadmissível construir uma Central fotovoltaica com esta dimensão a 1 km da povoação
e onde exitem muitas habitações dipersas. Qual o impacto a nível da saúde da população
e das alterações climáticas, numa área já por si com temperaturas elevadas. Como se
realiza um projeto desta dimensão sem a população estar informada. Sim porque a maior
parte das pessoas não têm conhecimento. O facto de ter estado um tempo num edital não
significa que as pessoas tenham visto. Não podemos esquecer que a maioria da população
é muito envelhecida e que não tem conhecimentos suficientes para fazer uma avaliação.
Muitos dos antigos agricultores da região foram levados a fazer nos seus terrenos
projetos de arborização, muitos apoiados pela União Europeia . Agora que muitos deles
ainda nem sequer começaram a ser produtivos, temos uma alteração destas na região,
colocando completamente em risco a sua sustentabilidade. Estou a continuar o que o
meu pai fez com muito esforço para deixar para os netos, plantação de sobreiros e de
pinheiros e acontece que muitos têm morrido por causa das alterações climáticas. Com
todos estes painéis mesmo perto da nossa terra que reflexos isso vai ter na temperatura
da região. Espero em prol de todos os que defendem a natureza e o meio ambiente, que
repensem esta situação. Filomena Campos
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#159} ID 40217 João Aragão em 2021-05-03

Comentário:
Boa tarde, A leitura da Avaliação de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal
do Alentejo suscitou-me questões que gostaria de ver acauteladas, como sejam: - O
grande impacte visual por artificialização da paisagem; - A proximidade da localidade
(cerca de 1km) e os eventuais efeitos nocivos na saúde pública; - A perda da
biodiversidade vegetal e animal; - O abate de grande número de sobreiros (espécie
protegida); - A limitação das actividades económicas locais por restrição do uso dos solos
para fins agrícolas; - A pouca divulgação do projecto junto das populações locais e,
portanto, a muito escassa participação na fase de consulta pública. Gostaria de ver
esclarecidas estas questões, sem prejuízo de poder obter aconselhamento jurídico com

vista a eventuais procedimentos de ordem legal. Com os melhores cumprimentos, João
Aragão
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:

${id#160} ID 40216 Ana Lúcia Santos Cruz Guerreiro Vaz em 2021-05-03

Comentário:
Venho por este meio reclamar por: -instalação de Central Fotovoltaica a cerca de 1 km da
localidade Cercal do Alentejo; - perda de biodiversidade vegetal e animal,decorrente da
sua localização ; - abate de espécies protegidas (sobreiros); - efeitos negativos para a
saúde pública -grande impacte visual por artificialização da paisagem; -a limitação das
atividades económicas locais; -a pouca divulgação do projeto junto das populações locais
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Reclamação
Classificação:
Observações do técnico:
${id#161} ID 40215 Raquel Costa em 2021-05-03

Comentário:
Este projeto causará grandes danos aos aquiferos da região e ao bem estar da população
local. Uma região que vem crescendo cada vez mais com turismos sustentáveis será
esmagada por um projeto gigantesco como esse. `É opressor e não faz o menor sentido.
Espero que as autoridades escutem a população local que não vai ter benefício nenhum
ao instalarem um projeto dessa natureza dentro de uma comunidade como o Cercal.
Precisamos preservar o meio ambiente. Não percebo tanto dinheiro investido em turismo
rural e ao mesmo tempo uma central dessas na mesma localidade. Vergonhoso e nada
respeitoso com a população local.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#162} ID 40214 Rui Silva em 2021-05-02

Comentário:
Criar um projecto destas dimensões num local como este é um atentado. Estão a destruir
a natureza, as povoações e toda a qualidade de vida natural que existe no local e todas as
redondezas. Em situação alguma se admite um projecto destas dimensões tão perto de
localidades e locais de habitação. O benefício é zero, as consequências para as pessoas
animais e Natureza da zona são devastadoras. É o arruinar com uma zona conhecida pela
sua paz de harmonia com a Natureza e despejar lixo, que vai ficar infiltrado nos terrenos
por séculos. è fazer subir ainda mais as temperaturas numa zona onde já são altas, é
diminuir o oxigénio e matar a fauna e flora características do Alentejo. Contruam isto no
deserto, ai não vão matar nada, tanta preocupação com a produção de electricidade verde
e depois destroem tudo e todos? Não faz sentido! Parem enquanto é tempo, vão chegara
a essa conclusão mais tarde, mas depois é tarde de mais... Parem!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#163} ID 40213 Telma Alexandra Ferreira Soares Marques Vitorino em 2021-05-02

Comentário:
Boa noite, Esta central fotovoltaica é apresentada como a maior da Europa. A pergunta
que faço é se isso não quererá dizer que foi recusada nos outros países europeus ( a maior
parte deles com uma extensão territorial muito superior à nossa)? Numa área que atinge
temperaturas elevadíssimas no Verão e que está sujeita a um grave perigo de
desertificação, fará sentido instalar uma central que, segundo se refere, irá provocar, a
breve trecho, um aumento médio de temperatura de 1 grau? Fará sentido instalar uma
central fotovoltaica com estas dimensões numa área de paisagem protegida (em RAN e
REN) e sujeitar as populações residentes e os visitantes ao respectivo impacto visual (de
notar que, pelo que entendi, a central é visível a partir de várias estradas municipais)?
Numa altura em que a Câmara Municipal está a fazer um claro esforço para atrair turismo
(encontrando-se licenciados vários empreendimentos turísticos de referência, como sejam
a Herdade da Matinha ou a Herdade do Reguenguinho) , fará sentido instalar uma central
com evidentes impactos visuais negativos? O Turismo do Alentejo tem feito enorme
esforço para atrair turismo durante todo o ano (tentando contornar a sazonalidade),
nomeadamente através da criação e apoio de vários percursos pedestres, como a Rota
Vicentina e o Caminho de Santiago). Pelo que julgo saber, algumas das etapas desses
percursos passam pelas terras onde vai ser instalada a central. A minha experiência de
caminhante e de peregrina diz-me que isso é suficiente para fazer diminuir drasticamente
a afluência a essas etapas e comprometer de forma significativa ambos os caminhos.
Valerá a pena? Penso que não. Com os melhores cumprimentos, Telma Vitorino
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#164} ID 40205 rui graca em 2021-04-30

Comentário:
Sendo favorável à produção de energia solar receio muito que a "monocultura" de paineis
solares traga prejuízos irreversíveis para a região como: Deterirização paisagística;
Aquecimento da região; Falta de democratização no acesso à produção fotovoltaica e
potencial corrupção associada a investimentos com financiamentos públicos. Defendo
que o caminho devia ser o de envolver a população local a instalar e contribuir para a
produção de energia solar nas diversas propriedades, como aliás já aconteceu no passado,
modelo este que devia ser estudado e desenvolvido para a necessária produção sem os
aspetos negativos acima referidos que podem ser absolutamente devastadores para a
região e para as suas populações.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#165} ID 40204 Maria Inês Cabral em 2021-05-09

Comentário:
Residentes de Cercal do Alentejo afectados pela nova central solar discordam da sua
proximidade à povoação em especial da sua subestação. Também receiam o efeito ilha de
calor no microclima local e a desvalorização turistica das propriedades proximas. A
intensa reflorestação de um anel em redor da vila e o afastamento da subestação sao
imperiosos para mitigar a instalaçao da central que deveria estar implementada em
terrenos sem potencial agro-florestal ou turistico no concelho. Algumas pessoas receiam
ainda o uso de herbicidas à base de glifosatos que poderao contaminar as linhas de agua.
O controle das daninhas pode em alternativa ser feito pelo pastoreio ou mecanicamente.
A central deveria ser integrada no terreno proximo da zona industrial do Cercal em Fonte
Santa de Cima (ver mapa anexo), e a LMAT deveria ter sido desde logo pensada para esta
localização.
Anexos: 40204_Fonte santa de cima.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão

Classificação:
Observações do técnico:

${id#166} ID 40199 Luis Miguel Gomes Ferreira em 2021-04-30

Comentário:
Energias verdes com fundo negro... NÃO
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#167} ID 40182 Joana Colaço em 2021-04-28

Comentário:
Parecer do Turismo de Portugal
Anexos: 40182_Parecer-TdP_EIA-CentralFotovCercal-LMATassociada.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#168} ID 40151 Nelson Júlio em 2021-04-26

Comentário:
Boa tarde, Após leitura do RNT, verifica-se que houve um cuidado acrescido no que diz
respeito à análise dos impactes negativos, quer sejam eles pré, durante ou após a
execução do projecto. Sendo que este projecto se destina à produção de energia elétrica a
partir de uma fonte renovável e não poluente, é visível o objectivo de alcançar uma
redução das emissões de gases com efeito de estufa. Sendo Portugal um país privilegiado
no que diz respeito à exposição solar, dever-se-á aproveitar este facto e minimizar a nossa
pegada carbónica. Cumprimentos, NJ
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância

Classificação:
Observações do técnico:

${id#169} ID 40118 Pedro Miguel Rosado Alves Martins em 2021-04-23

Comentário:
Favorável condicionado
Anexos: 40118_DOC_290384.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#170} ID 40089 Maria dos Anjos Rodrigues em 2021-04-14

Comentário:
Acho que vai ser muito mau , para o ambiente. Os terrenos irão ficar cheios de material
radioativo , as águas poluídas, o aquecimento global aumentado,as aves desaparecerão.
Será muito mau em termos de saúde geral para a população.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#171} ID 40088 Sandra em 2021-04-14

Comentário:
Sou contra. Transformar uma zona de lindas paisagens num "mar" de painéis solares.
Destruir hectares de árvores. Uma zona com um forte crescimento turísticos. Encontre
forma e o mais importante sítio para o fazerem mas sem danificar fauna e flora.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#172} ID 40087 Ana Isabel Cópio em 2021-04-14

Comentário:
Não posso concordar com isto. Ver o monte onde fui criada, onde o meu filho está todos
os dias com a avó, ser afetado por isto, deixa-me revoltada. Porque raio tem que fazer
estas coisas perto da casa das pessoas? Será que não compreendem o que vai acontecer?
As pessoas nestas localidades vivem da agricultura, da sua horta. Tudo isso vai mudar com
este projeto. A paisagem vai ser afetada, a vida das pessoa vai ser afetada. Uma vergonha.
Falam da poluição da refinaria de Sines, fecharam a EDP, e agora vai colocar milhares de
painéis solares. Uma vergonha.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#173} ID 40086 André Rodrigues em 2021-04-14

Comentário:
Falta de informação e transparência para com as populações envolventes. Muitas destas
pessoas vivem de agricultura familiar e com rendimentos reduzidos. E têm direito a saber
que ali se vai passar bem como os prós e contras.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#174} ID 40081 Raquel Genilloud em 2021-04-12

Comentário:
Considero este projecto um verdadeiro ecocidio
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#175} ID 40057 João Cruz em 2021-04-09

Comentário:
Apresento em anexo a minha discordância.
Anexos: 40057_Central Cercal.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#176} ID 40031 José Pinto em 2021-04-01

Comentário:
A sugestão é apresentada em ficheiro anexo.
Anexos: 40031_Parecer Central PV Cercal.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#177} ID 40024 Fapas - Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade em 2021-

03-31
Comentário:
PRONÚNCIA DA FAPAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DE EIA DE CENTRAIS
FOTOVOLTAICAS A FAPAS – Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade
manifesta a sua enorme preocupação pelo impacto no território dos inúmeros projetos de
centrais fotovoltaicas em consulta pública, cuja área de implantação (só de 9 centrais
cujos EIA consultámos) totaliza mais de 2.500 hectares (considerando as Centrais
Fotovoltaicas de Rio Maior e de Torre Bela, cujo EIA - Estudo de Impate Ambiental - foi
retirado, pelas razões publicamente conhecidas - mas cujo projeto não foi abandonado).
Todos os EIA são unânimes na conclusão de efeitos nulos ou negligenciáveis para o

território, a paisagem, a biodiversidade e as áreas protegidas, conclusão que, em alguns
casos pode ser aceitável, mas noutros é muito discutível. Acresce que o Estado ignora –
ou parece ignorar – o efeito cumulativo de todas as centrais concessionadas ou em vias de
concessão, cuja área total é muitíssimo superior à acima indicada, para o que basta
adicionar as centrais já instaladas (só a Central Solar Fotovoltaica de Amareleja ocupa 250
ha) e as muitas em fase de projeto. Seria, pois, na opinião da FAPAS, necessário elaborar
previamente um estudo estratégico a nível nacional, sobre a instalação de centrais
fotovoltaicas antes de avançar com novas concessões, sob pena do Estado-legislador
entrar em omissão legislativa. Dito de outra maneira: quantas centrais fotovoltaicas
necessita o país, com que potência instalada e em que tipo de solos podem ser instaladas.
Embora a FAPAS seja favorável às energias alternativas, pelas razões acima expostas
discordamos deste projeto. 31/03/2021 A Direção da FAPAS – Associação Portuguesa
para a Conservação da Biodiversidade
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:
Observações do técnico:
${id#178} ID 40007 Associação Natureza Portugal em 2021-03-30

Comentário:
A ANP|WWF discorda da instalação de mais uma central fotovoltaica no país, por não
estarem definidos os critérios para a sua localização. Face às excelentes condições de
exposição solar de que o país goza, a generalização do solar fotovoltaico para produção de
eletricidade deve ser alvo de Avaliação Ambiental Estratégica, em que se contemple como
opções várias combinações de produção descentralizada em centros urbanos
(aproximando produção do consumo) com produção em centrais afastadas de centros
urbanos. A produção descentralizada tem menos perdas no transporte, aproveita espaços
pouco ou nada utilizados (topo dos edifícios), e não tem impactos em áreas de RAN, REN e
RN2000 como a maior parte das centrais fotovoltaicas têm atualmente. Adicionalmente,
devem ser elaborados critérios para localização das centrais fotovoltaicas, que minimizem
de forma simples e à partida os impactes ambientais que estas possam ter em zonas
ecologicamente sensíveis. Com os melhores cumprimentos, Catarina Grilo (Diretora de
Conservação e Políticas)
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#179} ID 40002 Ana Raquel da Sertório em 2021-03-29

Comentário:
Não queremos a instalação de 5 centrais fotovoltaicas com linha de muito alta tensão,
num Conselho que já tem outro projecto que é o maior central fotovoltaica com 1300
hectares (tb discordamos), num concelho que publicita e chama turismo ligado à
Natureza. Estes 2 projectos são um atentado à saúde da população, uma destruição
completa da biodiversidade da região. Não queremos respirar um ar poluído e
contaminado. NÃO aceitamos este projecto!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#180} ID 39999 Christel Denise Louisa Avermaete em 2021-04-02

Comentário:
A Agência Portuguesa do Ambiente nunca inclui o impacto ambiental das linhas de alta
tensão na consulta pública sobre as instalações dos centrais fotovoltaicas. No entanto ,o
impacto visual, económico, ecológica, etc...aumenta consideravelmente. Isso engana a
população! Medidas propostas por vocês: "2-As populações mais próximas deverão ser
informadas sobre o projeto, devendo a informação de divulgação incluir a sua natureza e
objetivo, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e
eventuais afetações à população, especialmente no que respeita à afetação das
acessibilidades. Esta informação deverá ser divulgada em locais públicos, nomeadamente
na Câmara Municipal de Santiago do Cacém e freguesias do Cercal e União das freguesias
de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, na Câmara Municipal de
Sines e freguesia de Sines" ! Os propriétarios afectados têm que ser avisados por carta
ou email com toda a informação relevante!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#181} ID 39997 Patrick Peeters em 2021-04-02

Comentário:
Tudo para o cumprimento de metas nacionais, esquecendo que a Europa também tem
como "meta" plantar milhões de árvores , proteger habitats das polinizadores, defender as
florestas existentes.. O impacto cumulativo deste projeto associado às centrais já
licenciadas , e as ainda em análise (São Domingos e Vale de Agua) é um enorme desastre
para a natureza, a vida selvagem, a vida humana , e a não esquecer a "morte" do turismo !
O conjunto de centrais solares no concelho de Santiago do Cacém implica a corte de
inúmeros árvores, falamos de hectares, árvores que contribuem toneladas de oxigénio,
que filtram o ar e o solo. A qualidade do ar e do solo em Santiago do Cacem tambem
merecem de ser defendida ! São a criar um deserto ! Não concordo!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#182} ID 39995 João Mestre em 2021-03-29

Comentário:
Boa tarde, Discordo em absoluto com este projeto megalomano que ocupará uma extensa
área que atinge zonas criticas de flora e fauna (identificadas pelo CNF) alem de estar
muito perto da vila do Cercal e de outras populações. Será um atentado à paisagem
alentejana que deverá ser mantida, tendo em consideração o terreno que é util para a
pecuária e agricultura.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#183} ID 39994 Liliana Silva em 2021-04-20

Comentário:
Estamos a caminhar para um futuro verde? À custa de quê? São realmente os benefícios
superiores às perdas do património ambiental? Porque precisamos de produzir energia
verde para além da necessária para atingir as metas da descarbonizacão? Os interesses
económicos das grandes empresas sobrepõem-se aos valores ambientais e culturais de
cada região, com a cobertura do nosso Governo. Quais os riscos ambientais e para a
saúde pública destas áreas enormes de solos em áreas até agora protegidas de REN E
RAN, ocupadas com centrais solares, algumas gigantescas e LMAT's? E os ecossistemas
que se destroem? A fauna, a flora, os habitats? As actividades económicas que sempre
contribuiram para a subsistência destas pequenas populações vão ser destruídas.
Estamos a ver crescer de forma desmesurada centrais fotovoltaicas neste concelho e no
sul de Portugal.. Não há outras formas de descarbonizar sem lesar o património natural e

a vida das populações de forma irreversível? Há alternativas mais sustentáveis!!!! A
avaliação rigorosa da relação custo-benefício destes empreendimentos devia ser uma
prioridade das entidades responsáveis pela apreciação dos projectos!!!! As populações
têm o direito de serem informadas, consultadas ( nem todos têm acesso a meios digitais!!)
e esclarecidas antes dos projectos terem qualquer avanço.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#184} ID 39992 Francisco Gouveia em 2021-03-29

Comentário:
É um atentado à quantidade de biodiversidade e árvores que vão ser abatidas! É uma área
protegida onde se fala do medo de daqui a uns anos ficar um deserto e em vez de se
fomentar medidas para combater isso, com este abate intensivo de árvores vai acelerar o
processo de desertificação da zona! Para alem disso vai acabar com empregos e as
pessoas vão sair das zonas rurais ainda mais para ir para as cidades
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

Exmo(a) Sr(a)
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal
Ap. 7585
2610-124 AMADORA

V/ Refª.: e-mail
V/Comunicação: 26.03.2021

ASSUNTO:

N/ Refª: SAI/2021/13080/DVO/DEOT/FV
Procº. 14.01.14/766
Data: 28.04.2021

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica do
Cercal e da Linha de Muito Alta Tensão Associada, concelho de
Santiago do Cacém
Proponente: Cercal Power, S.A.

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/3863[DVO/DEOT/JC],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Em anexo: O mencionado

1
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Informação de serviço n.º 2021.I.3863 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e da Linha
de Muito Alta Tensão Associada, concelho de Santiago do Cacém (14.04.14/766)
Proponente: Cercal Power, S.A.
__________________________________________________________________________
Entende-se que o projeto da central fotovoltaica terá impactes negativos significativos sobre
a atividade turística, sendo suscetível de afetar o alojamento turístico existente na envolvente
e a visitação, na fase de construção, devido aos trabalhos associados à obra, bem como
traduzir-se em perdas na atividade turística na fase de exploração, designadamente na
redução da procura, por razão da presença, exploração e funcionamento das infraestruturas
e da inerente perda do valor cénico natural da paisagem.
Chama-se a atenção para as restantes questões constantes no despacho da Sr.ª Diretora de
Departamento.
Envie-se o presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal PARTICIPA,
alertando para os aspetos identificados nos pontos III.3 e III.4 do parecer técnico que
antecede.
Leonor Picão
Diretora Coordenadora
(Por subdelegação de competências)

27.04.2021
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Informação de Serviço n.º INT/2021/3863 [DVO/DEOT/JC]
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e da
Linha de Muito Alta Tensão Associada, concelho de Santiago do Cacém (14.04.14/766)
Proponente: Cercal Power, S.A.

Concordando com a análise e apreciação efetuadas do EIA supra referenciado, releva-se que
o projeto da central fotovoltaica terá impactes negativos significativos sobre a atividade
turística, sendo suscetível de afetar o alojamento turístico existente na envolvente e a
visitação na fase de construção, devido aos trabalhos associados à obra, bem como traduzirse em perdas na atividade turística na fase de exploração, designadamente na redução da
procura, por razão da presença, exploração e funcionamento das infraestruturas e da
inerente perda do valor cénico natural da paisagem. O projeto da linha de muito alta tensão
associada também afetará a paisagem, mas de forma menos significativa, pelo facto de
existirem já diversas intrusões visuais do mesmo tipo ao longo de todo o traçado.
Proponho comunicação do presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal
PARTICIPA, alertando para os aspetos identificados nos pontos III.3 e III.4 da Informação
de serviço.

A Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
(23.04.2021)
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Informação de serviço n.º INT/2021/3863 [DVO/DEOT/JC]
22/04/2021

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e da Linha
de Muito Alta Tensão Associada (14.04.14/766)
Proponente: Cercal Power, S.A.

I – ENQUADRAMENTO
A Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA), através do ofício n.º S021683-202103-DCOM.DCA (e-mail de
26.03.2021, referente à entrada n.º ENT/2021/12364), vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P. que se
encontra a decorrer, até ao próximo dia 10 de maio, o período de participação pública do procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto referenciado em epígrafe.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre a fase de projeto de execução da Central Fotovoltaica do
Cercal e sobre a fase de anteprojeto da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) associada.
O EIA foi disponibilizado no portal Participa e integra o Resumo Não Técnico (RNT), o Relatório Técnico, Anexos,
Peças Desenhadas e Elementos Adicionais.
II – DESCRIÇÃO
Projeto:
A Central Fotovoltaica do Cercal (CFC) localiza-se na freguesia do Cercal, a cerca de 1 km da localidade de
Cercal, no concelho de Santiago do Cacém, e abrange uma área de 323,07 ha, da qual 137,05 ha
corresponde à área a ocupar pelos painéis fotovoltaicos. A LMAT associada desenvolve-se num percurso de
25,6 km, atravessando as freguesias de Cercal e União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e
São Bartolomeu da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, e a freguesia de Sines, no concelho de Sines,
até chegar à subestação de Sines da REN, onde será feita a ligação à Rede de Transporte de Energia.
A CFC resulta da junção de cinco centrais fotovoltaicas (Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas),
todas elas com licença de produção já atribuída por parte da Direção Geral de Energia e Geologia e com
ponto de receção na rede atribuído na Subestação de Sines da REN. A relocalização destas centrais num
único local deveu-se a questões técnicas, económicas e ambientais, permitindo tirar sinergias pela utilização
de infraestruturas comuns, como a construção/utilização de uma única subestação e de uma única linha
elétrica para escoar a energia produzida, evitando-se a proliferação pelo território de linhas de alta tensão.
A presente central fotovoltaica possui uma potência total de injeção de 223,6 MVA (similar à totalidade da
potência de injeção das cinco centrais licenciadas), e irá produzir em média 596 206 MWh/ano, o que
contribuirá para a não emissão de cerca de 476 774 toneladas de CO2/ano. A instalação desta central
contempla as seguintes infraestruturas: o sistema fotovoltaico em si (553 722 módulos fotovoltaicos, 1792
inversores de string e 73 postos de transformação), uma subestação e respetivo edifício de comando, onde
se fará a elevação da energia produzida para a tensão 400 kV, e um armazém para o armazenamento do
equipamento necessário para a manutenção durante a fase de exploração.
Estima-se uma vida útil de 30 anos para a CFC e de não menos de 50 anos para a LMAT.
O projeto representa um investimento total de 164,2 milhões de euros e a criação de 2000 postos de
trabalho na fase de construção e de 4 postos de trabalho na fase de exploração.
Impactes e Medidas de Minimização:
Realtivamente aos impactes gerados pelo projeto, salientam-se:


Na fase de construção (duração de 12 meses): os impactes negativos da construção da CFC ao nível
do fator ambiental socioeconomia, prevendo-se que as ações de movimentação de pessoas,
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máquinas e veículos afetos às obras e de transporte de materiais de construção conduzam a um
aumento do ruído e de emissões de poluentes, o que promoverá uma alteração generalizada da
qualidade ambiental na área de intervenção e sua envolvente, afetando a qualidade de vida dos
habitantes e trabalhadores das populações próximas, bem como a atividade turística, que é afetada
de forma significativa. É mencionada a potencial afetação de dois empreendimentos turísticos
(“Monte d’Avó” e “Herdade Reguenguinho”) e de um estabelecimento de alojamento local,
localizados, respetivamente, a cerca de 100 m, 530 m e 1 000 m da CFS, sendo ainda referido que
os constrangimentos serão sentidos pelos visitantes/turistas na envolvente próxima da central. Em
relação à LMAT, são descritos impactes associados às atividades de movimentação de pessoas,
máquinas e veículos e de transporte de materiais, embora pouco significativos, podendo perturbar a
qualidade de vida dos habitantes e trabalhadores das populações próximas. Nesta fase são
identificados impactes positivos sobre a socioeconomia, em resultado do emprego gerado e da
dinamização da economia local/regional.


Na fase de exploração: os impactes negativos associados à presença, exploração e funcionamento da
CFC sobre a paisagem, prevendo-se a perda de valor cénico natural da paisagem, e sobre a
socioeconomia, podendo verificar-se perdas na atividade turística (redução da procura), com os
inerentes efeitos na dinâmica da economia local, sendo este impacte considerado significativo. Ao
nível da paisagem, os efeitos serão sentidos sobre as edificações existentes na envolvente da central,
onde se inclui o alojamento turístico, embora seja referido que não se sentirá uma perceção da
central no seu todo, pelo facto de a mesma se encontrar numa zona de relevo movimentado e com
acessibilidade visual moderada, sendo estes impactes considerados de moderada significância. A
presença da LMAT também afetará a paisagem, sobretudo os apoios da linha (cuja dimensão varia
entre 28 m e 68 m), sendo identificadas diversas povoações com maior visibilidade para a linha e
respetivos apoios, embora estes impactes sejam caracterizados como pouco significativos pelo facto
de existirem já diversas intrusões visuais na paisagem, nomeadamente duas LMAT que acompanham
o traçado da presente LMAT em todo o seu percurso. Os impactes positivos nesta fase ocorrem
essencialmente no âmbito dos fatores socieoeconomia e clima, em virtude do contributo do projeto
para a autossuficiência energética da região, para atingir as metas nacionais de produção de energia
através de fontes renováveis e para o alcance de uma estratégia global de combate às alterações
climáticas alterações, sendo referido este projeto representará 12% do consumo total anual da região
do Alentejo e corresponderá a um contributo aproximado de 1,1% do que falta para atingir o
compromisso de 69% de produção de energia elétrica a partir de fonte renovável até 2025.

Quanto a medidas de minimização, destacam-se:


Na fase de construção: para a CFC e a LMAT, a adoção de um conjunto de boas práticas
relativamente ao planeamento dos trabalhos, às operações de desmatação, escavação e
movimentação de terras, de gestão de materiais, resíduos e efluentes, e da circulação de veículos e
funcionamento de maquinaria, incluindo a implementação de um Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra e de um Plano de Gestão de Resíduos, que permitirão minimizar,
nomeadamente, o ruído e a emissão de poluentes e os resíduos; para a CFC, a implementação de
um Plano de Integração Paisagística, que prevê a instalação de uma estrutura verde que cria
barreiras naturais em zonas estratégicas (inclui a criação de sebes arbustivas ao longo dos limites
confinantes ou com maior exposição visual aos núcleos urbanos e às vias de circulação principais), e
de um Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas.



Na fase de exploração: para a CFC, assegurar que a estrutura verde implementada no âmbito do Plano
de Integração Paisagística se mantém em adequado estado de conservação.

III - APRECIAÇÃO
Analisado o EIA, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte:
1. O projeto da Central Fotovoltaica do Cercal, que resulta da relocalização de cinco centrais
fotovoltaicas com licença de produção já atribuída, terá impactes negativos significativos sobre a
atividade turística nas fases de construção e de exploração, podendo afetar o alojamento turístico
existente na envolvente e a visitação na fase de construção, face aos trabalhos associados à obra,
e repercutir-se em perdas na atividade turística na fase de exploração, designadamente na redução
da procura, por razão da presença, exploração e funcionamento das infraestruturas e da inerente
perda do valor cénico natural da paisagem. O projeto da LMAT associada também afetará a
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paisagem, mas de forma menos significativa, pelo facto de existirem já diversas intrusões visuais
do mesmo tipo ao longo de todo o traçado.
2. Relativamente à oferta turística na proximidade do projeto, de acordo com o SIGTUR1, na
envolvente de 1000 m da Central Fotovoltaica do Cercal, verifica-se a presença de três
empreendimentos turísticos (ET) existentes, na tipologia casas de campo (“Monte da Avó”,
“Herdade do Reguenguinho” e “Quinta Camarena”), com a capacidade total de 24 camas/utentes, e
quatro estabelecimentos de alojamento local, com a capacidade global de 25 utentes. O ET mais
próximo é a casa de campo “Monte de Avó”, localizada a cerca de 100 m da central. Em relação ao
corredor da LMAT (de 400 m), no seu interior, verifica-se a existência de uma casa de campo,
situada no concelho de Santiago do Cacém (“Moinhos do Paneiro”, com 16 camas), e, na sua
envolvente, assinala-se a maior proximidade de uma outra casa de campo (“Courela do Salgueiro”,
com 7 camas), e de um AL, localizados nos concelhos de Sines e de Santiago do Cacém,
respetivamente, a cerca de 100 m e 300 m do corredor. Salienta-se, ainda, a presença da Albufeira
de Campilhas, situada em área contígua à LMAT e distando aproximadamente 1 500 m da CFC, a
qual possui POAAP em vigor2 e constitui um recurso turístico do concelho de Santiago do Cacém.
Nas figuras seguintes, demonstra-se a localização da referida oferta turística:

Oferta turística na envolvente da CFC (1000m)

ET existentes

Estabelecimentos de AL

Oferta turística no corredor da LMAT (400m) e sua proximidade
(troço da LMAT onde se regista a presença de oferta turística)

Limite POAAP Campilhas

3. A abordagem à oferta de alojamento turístico existente na área do projeto e sua envolvente,
efetuada no âmbito da caracterização da situação de referência do fator socioeconomia (ponto 6.14.7
do volume 1.2 do Relatório Técnico, e pág. 23 do RNT), deverá ser atualizada considerando a
informação atualizada do SIGTUR descrita no ponto anterior, salientando-se que tal atualização
deverá necessariamente ser considerada na avaliação de impactes efetuada no âmbito dos fatores
socioeconomia e paisagem. Também a descrição da oferta de alojamento turístico existente nos
concelhos de Santiago do Cacém e Sines, efetuada nestes documentos (dados do INE de 2018),
carece de ser retificada com base em consulta ao SIGTUR. O concelho de Santiago do Cacém
contempla atualmente a capacidade total de alojamento a turistas de 3 090 camas/utentes,
distribuídas por 54 ET (1 982 camas/utentes) e 167 AL (1 108 utentes). O concelho de Sines possui a
capacidade total de alojamento a turistas de 5 165 camas/utentes, distribuídas por 13 ET (4 035
camas/utentes) e 132 AL (1 130 utentes).

1

Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt) - disponibiliza informação georreferenciada sobre
vários temas de negócio do turismo (incluindo dados abertos). Alerta-se que a georreferenciação do AL foi obtida de forma automática a
partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa
2

Aprovado pela RCM n.º 17/2007, de 5 de fevereiro
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4. Atendendo à extensão do projeto e aos impactes negativos significativos expectáveis sobre a
atividade turística, cumpre salientar o seguinte:
a) Sublinha-se a importância para o turismo da implementação da globalidade das medidas de
minimização previstas, destacando-se em particular a adoção das medidas direcionadas para a
redução do ruído e da emissão de poluentes na fase de construção e para a mitigação dos
impactes ao nível da paisagem nas fases de construção e de exploração.
b) Deverão ser reforçadas as medidas de minimização referentes aos fatores ambientais
socioeconomia e paisagem, considerando os seguintes aspetos:
i. No âmbito da paisagem, na fase de construção:


Em relação à CFC, verifica-se que o Plano de Integração Paisagística identifica soluções
que minimizam o impacte visual da central sobre as vias de circulação e o aglomerado
do Cercal, abrangendo a casa de campo “Quinta da Camarena” e os estabelecimentos
de AL existentes, mas não promove a minimização deste impacte sobre as edificações
isoladas na envolvente da central, considerando-se que deverá ser prevista a
implementação de uma cortina arbórea ou de sebes arbustivas junto ao perímetro da
central na proximidade dos empreendimentos turísticos isolados, designadamente das
casas de campo “Monte da Avó” e “Herdade do Reguenguinho”, de forma a minimizar
os efeitos de intrusão causados.



Deverá, ainda, garantir-se o cuidado na utilização de material não refletor e na escolha
da cor dos painéis solares, de forma a possibilitar uma melhor integração paisagística
e redução do impacte visual, conforme mencionado na identificação dos impactes
sobre este descritor (pág. 252 do volume 1.3 do Relatório Técnico).



Relativamente à LMAT, deverá salvaguardar-se a exigência de um afastamento mínimo
a observar na fase de projeto de execução entre os apoios da linha e o alojamento
turístico.

ii. No âmbito da socioeconomia, na fase de exploração, deverá ponderar-se a definição de
medidas compensatórias que promovam a melhoria da fruição e visitação das áreas com
aptidão para o desenvolvimento de atividades turísticas na envolvente da CFC, em
articulação com o município, assim como a eventual previsão de contrapartidas financeiras
a atribuir ao município e às juntas de freguesia pelas perdas na economia local decorrentes
da redução da atratividade turística deste território, salientando-se que esta medida tem
vindo a ser adotada em EIA de projetos similares.
IV - CONCLUSÃO
Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se comunicar o teor desta informação à APA,
salientando-se os comentários efetuados nos pontos 3 e 4, da parte III.
À consideração superior,

Joana Colaço, arq.ª
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Parecer

Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execução
da Central Solar Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo
ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Central Solar Fotovoltaica do Cercal, incluindo
como projeto associado uma Linha de Muito Alta Tensão de interligação a 400 kV, com
cerca de 25,6 km de extensão, a qual liga o projeto à subestação de Sines existente.
Enquadramento
O projeto Central Solar Fotovoltaica do Cercal consiste na instalação de 5 centrais em áreas
adjacentes, abrangendo a freguesia do Cercal, a 1 km da localidade do Cercal, no concelho
de Santiago do Cacém. Com uma potência de 282,4 MWp, estimando-se uma produção
anual média de 596 206 MWh/ano, resultando numa contribuição na redução nas emissões
de CO2 de 476 774 t/ano, comparativamente com a produção de energia equivalente
utilizando carvão.
A Central Solar Fotovoltaica do Cercal abrange uma área de implantação aproximada de
323,07 hectares (ha) (área de ocupação de painéis mais o espaço entre linhas), embora se
mencione numa afetação de 376,3 ha numa área de estudo de aproximadamente 800 ha.
O Proponente deste Projeto é a empresa Cercal Power S.A.
Análise das principais questões críticas
O Estudo de Impacte Ambiental mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo que
sobre o mesmo há a tecer as seguintes considerações:

Ponto um - Para minimizar o impacte paisagístico do Projeto foi desenvolvido um Plano de
Integração Paisagística que prevê a instalação de uma estrutura verde que cria barreiras
naturais em zonas estratégicas.

Ponto dois – Parece-nos extremamente exagerada a estimativa relativamente ao número
de trabalhadores no pico dos trabalhos de 2.000 trabalhadores compartilhados e em
simultâneo, entre as obras da Subestação/Edifício de comando/Armazém, LMAT e Central
Fotovoltaica. Comparando com outro EIA para um central com mais de 100 ha, que
anteriormente esteve em Consulta Pública, não existe qualquer proporcionalidade.
Deveriam ser apresentados números sérios sobre o número de trabalhadores efetivamente
envolvidos no projeto no terreno e não os envolvido na cadeia de de produção dos
equipamentos a instalar. Os números apresentados servem para empolar a importância de
postos de trabalho, mas na realidade são de duvidosa consistência.

Ponto três – Em termos de benefícios económicos, é referido que estes são significativos
para a economia local/regional são significativos no que diz respeito à dinâmica gerada
pela mão-de-obra afeta ao Projeto, em setores como a construção, restauração e
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alojamento, não só na fase de construção, mas também na fase de exploração, face à
grande dimensão do Projeto que implicará atividades de operação e manutenção, de forma
continuada no tempo. Esta é uma situação que nos parece uma completa falácia, dado que
a intervenção temporal para a instalação da central é reduzida, impossibilitando um
contributo efetivo para a economia local, e as atividades de manutenção são de caracter
pontual e, portanto, não indutoras de mais valias económicas. Acresce o facto de que na
fase de exploração se prevê que estejam afetos à exploração da Central Fotovoltaica
apenas 4 postos de trabalho efetivos, o que não é de forma alguma significativo.

Ponto quatro – No que concerne à ocupação dos solos, é referido que na área da Central
Fotovoltaica do Cercal, predomina a classe Áreas agrícolas, com aproximadamente 659 ha,
que corresponde a cerca de 80,75%, seguida da classe Áreas florestais, com uma
representação aproximada de 12,61%. As subclasses predominantes são as Culturas
arvenses, seguido dos Povoamentos de eucaliptos, respetivamente com 80,40% e 12,45%
de ocupação da área. De forma global é possível verificar que as áreas agrícolas e florestais
são maioritariamente de origem antrópica. As Áreas artificializadas têm uma reduzida
representatividade, tal como as Áreas naturais e seminaturais, com uma representação de
2,81% e 3,82% de ocupação da área de estudo, respetivamente.
É ainda referido que grande parte dos solos são de classe “E” com capacidade de uso muito
baixa, com limitações muito severas e risco de erosão muito eleva.
Em termos de maior representatividade de classes de ocupação do solo no corredor da
LMAT, a classe dominante é Espaços naturais e seminaturais, com aproximadamente 636,05
ha, que corresponde a cerca de 47,15%, seguida das classes Áreas florestais e Áreas
agrícola, com uma representação aproximada de 27,62% e 21,21%, respetivamente.

Ponto cinco – Ao nível da e para a área do projeto é referido que pode concluir-se que a
área de estudo se apresenta dominada por áreas abertas de culturas arvenses,
apresentando um valor médio a baixo para a ocorrência de espécies de herpetofauna e
médio para a ocorrência de espécies de mamíferos e de avifauna. É referido que de entre
as espécies inventariadas na área de estudo destaca-se, pelo seu estatuto de conservação
elevado e pela sua grande probabilidade de ocorrência, as espécies: milhafre-real (Milvus
milvus), águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus),
alcaravão (Burhinus oedicnemus), noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis),
morcego-rato-grande (Myotis myotis) e morcego-rato-pequeno (Myotis blythii),
Existe nitidamente uma tentativa de relegar para segundo plano da importância que estas
áreas agrícolas que resultaram da intervenção do Homem ao longo de centenas de anos
podem ter para inúmeras espécies, como as que são referidas acima, e que em grande
medida estão dependentes destas áreas agrícolas como área de alimentação.

Ponto seis – Para o caso da linha elétrica, em que predominam áreas florestais de
povoamentos puros ou mistos de pinheiro, eucalipto e sobreiro, salientando-se ainda a
ocorrência de áreas de montado, áreas agrícolas e linhas e reservatórios de água, assim
como a vegetação ripícola associada, foram identificadas duas áreas críticas para a
avifauna, nomeadamente uma área para as aves de rapina, identificada pelo ICNF,
associada à nidificação de Águia-de-Bonelli; e uma outra para aves aquáticas, associada à
Albufeira de Campilhas. Como tal, a instalação de mais uma Linha de Muito Alta Tensão,
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numa região onde já existem outras linhas, é mais um fator de perturbação e risco de
mortalidade para espécies com estatuto de conservação e cuja ameaça à sobrevivência é
muito significativa.
O EIA prevê um plano de monitorização à avifauna que incide sobre os troços da LMAT onde
se encontram referenciadas várias espécies de avifauna com, simultaneamente, elevada
probabilidade de ocorrência, estatuto de ameaça elevado e risco de colisão com linhas
elétricas intermédio a elevado. É francamente pouco dado que surge numa lógica de
colocar dispositivos anticolisão e de se ir fazendo uma monitorização para ver o que
acontece.

Ponto sete – Relativamente aos impactes, embora não existam estudos na Europa, os que
foram realizados nos Estados Unidos da América com base em dados de relatórios relativos
a várias tipologias de centrais solares fotovoltaicas, apontam para a existência de impactes
significativos sobre a avifauna. Embora exista um conjunto de fatores que influenciam a
variabilidade nas espécies a nível regional e a localização das centrais, um dos estudos
aponta para uma mortalidade na ordem dos 0,5 e 10,24 aves/MW/ano1, valor que foi
estimado em cerca de 2,49 aves/megawatt/ano mortas por colisão2. Este é um valor
inferior às 3-4 aves que em média morrem por colisão nas linhas elétricas3, mas ainda assim
muito significativo e que deve traduzir-se na não construção de parques solares de grandes
dimensões quando em presença de espécies com estatuto de conservação desfavorável.

Ponto oito – É de referir que, embora estando a Central fora de uma área sensível,
encontra-se muito próxima do limite da Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste
(PTCON0012), com um dos limites da área da central a 500 metros de distância, e como
com eventual importância como área contígua essencial para assegurar a manutenção em
bom estado de conservação de espécies com estatuto de conservação. É uma situação que
não nos parece que tenha sido avaliada de forma tão aprofundada como desejável tendo
em consideração a área afetada de 376,3 ha numa área de estudo com cerca de 813,5 ha.

Ponto oito – Quanto à componente florestal é referido no estudo que as zonas de montado
foram interditas à instalação do projeto da central, mas que serão cortados 8 adultos
decrépitos, 368 jovens sãos, 5 jovens decrépitos e 4 jovens mortos, mas não se sabendo se
a abertura de valas poderá ter impactes sobre outros exemplares. Quanto à instalação da
LMAT, não existe informação concreta quanto ao impacte, algo que era fundamental
avaliar dado que na linha de servidão a gestão de combustíveis certamente terá impactes
significativos que importaria avaliar nesta fase.

1

Walston, Leroy & Szoldatits, Katherine & Lagory, Kirk & Smith, Karen & Meyers, Stephanie. (2016). A
preliminary assessment of avian mortality at utility-scale solar energy facilities in the United States.
Renewable Energy. 92. 405-414. 10.1016/j.renene.2016.02.041.
(https://www.researchgate.net/figure/Utility-scale- solar-facilities-with-available-avian-fatality-data-andmajor-wind- projects_fig1_295399068)
2

Kosciuch K, Riser-Espinoza D, Gerringer M, Erickson W. A summary of bird mortality at photovoltaic
utility scale solar facilities in the Southwestern U.S. PLoS One. 2020;15(4):e0232034. Published 2020 Apr
24.
3

https://www.edp.com/sites/default/files/RF_PAvifauna.pdf
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Ponto nove – Ainda relativamente à componente florestal é referido que a área de estudo
da Central encontra-se inserida numa Zona de Intervenção Florestal (ZIF), pese embora só
12,6% (103 ha) da área de implantação do projeto esteja a ser sujeita a exploração
florestal. Não poderemos de forma alguma concordar que do projeto resulte apenas
impacte positivo da central face às alterações climáticas, uma vez que há considerar os
impactes negativo num cenário de alterações climáticas resultante da utilização de um
conjunto de vastas áreas do território para a instalação de equipamentos de energia
renovável, em áreas com outras funcionalidades, nomeadamente no que concerne à sua
importância para instalação de floresta diversificada, resiliente e multifuncional.

Ponto dez – De uma forma linear é apresentado o impacte em termos de redução de
476.774 tCO2 comparativamente com um cenário em que a energia produzida na central
fosse resultante da queima de carvão. Parece-nos que a análise de emissões deveria ter
em consideração o mix de energia produzida no último ano em Portugal, dado que em
Portugal não existe produção única e exclusivamente com carvão, situação que única a
exclusivamente serve para empolar os valores de emissões evitadas.

Ponto quinze – Em termos de impactes cumulativos, a análise é feita tendo em
consideração a área de implantação dos painéis fotovoltaicos e não a área afeta ao projeto
o que enviesa em grande medida a análise que é feita quanto aos reais impactes de um
conjunto de projetos que estão previstos para a região.
Considerações finais
Trata-se de um projeto que tem enormes custos ambientais, não só ao nível dos potenciais
efeitos negativos que a instalação irá induzir na biodiversidade local e ainda na
artificialização da paisagem, tendo em consideração o efeito per si deste projeto assim
como o cumulativo da instalação de mais parques solares na região e respetivas linhas
elétricas de ligação.
A ZERO considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem de um
maior aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, devendo ser emitida
uma Declaração de Impacte Ambiental Desfavorável ao projeto.
Estamos perante uma artificialização do espaço rural com a instalação de equipamentos
para a produção de energia, que será vedado, e como tal, a contabilização da área que
estará afeta direta ou indiretamente à exploração não poderá restringir-se à área de
ocupação pelas fundações dos diferentes equipamentos, sendo a restante área
alegadamente considerada espaço natural, excetuando-se claro as áreas de montado
claramente definidas. É uma constante nos estudos deste tipo de projetos uma depreciação
do impacte da ocupação do espaço.
A ZERO considera contraproducente iniciativas que procurem arrelvar o território de forma
indiscriminada com a construção de mega-parques solares no cumprimento de metas de
produção de renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas com uma relevante
função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono,
refúgio de biodiversidade e espaços de fruição da natureza, ainda mais quando próximo de
uma área classificada.
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Por fim, é ainda de referir que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada
em meio urbano e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades
antrópicas, permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que
permite reduzir significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no
transporte da energia por ela produzida, opção que se for associada com os incentivos
adequados permitiria uma rápida penetração no mercado, colocando Portugal no pelotão
da frente no aproveitamento de energias renováveis mas com baixos impactes ambientais.
Esta deve ser a forma privilegiada de utilização da produção fotovoltaica e na qual se deve
apostar em primeiro lugar.
10 de maio de 2021
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
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1. Sobre a ocupação do solo com a central e os painéis PV
O relatório de EIA menciona que esta central se localiza em terrenos de “forte atividade agrícola na
região” e que envolve o “corte de 368 sobreiros jovens sãos”. Considera-se que não é aceitável
construir a central em terrenos de forte atividade agrícola, pois a agricultura é uma atividade básica
da sociedade, geradora de emprego e de riqueza. Deverão antes ser escolhidos terrenos de fraca
aptidão agrícola.
Por outro lado, também não é aceitável a proposta do EIA do corte dos 368 sobreiros jovens (já com
10 anos, 15 anos?). Há que escolher outros terrenos ou reduzir a área de ocupação com os painéis.
Aliás, esta proposta é inaceitável e contraditória com a prática habitual em casos semelhantes em
que na sua atividade normal um agricultor nem um ramo de sobreiro saudável pode cortar!
Estas são razões mais que suficientes para desaconselhar a construção desta central Solar PV do
Cercal nos moldes propostos.

2. Sobre os benefícios da central
É referido no EIA que o projeto contribui para a redução anual de emissões de CO2 em 162 mil
toneladas. Este indicador está mal estimado, pois é calculado no pressuposto de que a produção
alternativa seria feita a partir do carvão, o que não é verdadeiro. No próximo futuro nem carvão
haverá no parque electroprodutor nacional, mas antes um parque produtor quase 100% renovável.
No limite até se poderia dizer que a central não contribui para a redução de emissões se, num
exemplo extremado mas plausível, a central PV estiver a substituir energia eólica ou hídrica, pois
num futuro próximo estima-se que venham a surgir frequentes situações de “curtailment” de
energia eólica, a qual, também de emissão de CO2 zero, foi forçada a desligar por concorrência com
a produção Solar PV.
Atente-se ainda a um outro pormenor. É referido que os painéis a utilizar são bifaciais. Isto quer
dizer que captam a radiação solar difusa na superfície posterior dos painéis, a maior parte resultante
da reflexão no solo. Para maximizar a eficiência do aproveitamento desta capacidade interessa que a
superfície terrestre seja tão uniforme quanto possível e que apresente características de boa
reflexão, o que significa que o Promotor da Central não pode permitir o desenvolvimento de
qualquer tipo de espécie vegetal na zona das entrelinhas dos painéis. A absorção de CO2 pelo
coberto vegetal ficaria assim reduzido, desvalorizando o real benefício de emissões de CO2 evitadas,
como mencionado no EIA.
Por outro lado, é referido no EIA que a central cria postos de trabalho na região. É um argumento
enganador e incompleto pois não é comparado com os postos de trabalho que destrói. Muito
provavelmente o balanço em termos de postos de trabalho na região é francamente negativo.
Considera-se pois de toda a atualidade que a avaliação dos benefícios/impactos apresentados neste
EIA seja revista e reavaliada de modo a transparecer uma avaliação mais cabal, justa e rigorosa.

3. Sobre a ligação à rede pública
A solução apresentada de ligação à rede pública envolve a construção de uma linha elétrica aérea
dedicada e em antena de 400kV com 25,6km de extensão entre a subestação coletora da central e a
subestação da REN de Sines. Trata-se de uma solução com um impacto significativo que não se

justifica, quando sobre o terreno onde a central se desenvolve já é sobrepassado por uma linha de
400kV do Sistema Elétrico Nacional (SEN), onde a central Solar PV se pode conectar.
É imperativo que se analise a hipótese de ligar a central à linha de 400kV do SEN que sobrepassa o
terreno da própria central, através da construção de uma subestação ou posto de corte da REN a
edificar na zona da central, evitando assim a construção da citada ligação em antena dedicada de
25,6km, que tem grande impacto ambiental e que, adicionalmente, teria uma enorme subutilização
técnica e que não oferece a mesma fiabilidade de escoamento para a produção da central,
relativamente à solução de construção de uma instalação nova do SEN na proximidade da linha de
400kV existente na zona da central PV.
Nesta mesma região estão previstos outras centrais PV (desconhece-se o detalhe) mas pelo menos
uma delas, o projeto THSiS com cerca de 1008,5MW, que está também em processo de EIA, tem
(deduz-se dos relatórios de EIA) uma ligação à rede pública otimizada sem envolver longas antenas
de conexão, contrariamente ao que é proposto para esta central do Cercal. É pois importante que
sejam avaliadas outras soluções de ligação da central do Cercal ao SEN, que causem um menor
impacto ambiental e que sejam mais sustentáveis tanto técnica como economicamente.
Para além disso, a solução alternativa que se antecipa neste parecer, que consiste na construção de
uma nova instalação (subestação ou Posto de Corte) do SEN para recolha da produção da central do
Cercal poderá, em princípio potenciar e otimizar a ligação à rede de serviço público de outras
centrais a construir na região, bem como, possivelmente, criar um novo ponto de alimentação dos
consumos da região do Cercal e adjacentes que, seguramente num futuro mais ou menos próximo,
proporcionaria uma maior fiabilidade e qualidade de alimentação das cargas da região.

4. Sobre a duração dos contratos de arrendamento
É referido que os contratos de arrendamento dos terrenos são realizados por 30 anos e que findo
esse prazo se pode proceder à reposição das condições naturais do terreno. Mas, mais uma vez,
consideramos que a justificação apresentada no EIA é incompleta e tendenciosa, na medida em que
a licença de produção é vitalícia e que nada impede o promotor de prolongar a licença da sua central
para além dos 30 anos.

Apresento a minha discordância relativamente à instalação da Central Fotovoltaica do Cercal e
Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) pela prejuízos ecológicos, ambientais, económicos e
humanos que este projecto representa para a população da vila de Cercal do Alentejo e
povoação de Espadanal, nomeadamente, pela interferência nas linhas de água que existem em
grande proliferação e áreas estratégicas de infiltração e de protecção e recarga de aquíferos, a
existência de zonas de montado, habitats com estatuto de protecção que irão ser afectados a
médio / longo prazo, sendo o próprio enquadramento paisagístico da área afecta ao projecto
objecto de alteração profunda causando impacto a nível turístico e de lazer, o baixo retorno
económico para a população afectada pela instalação desta central fotovoltaica (somente 4
postos de trabalho) tão próxima da localidade (1KM). Esta central irá condicionar no futuro à
manutenção e captação de população nesta localidade pelo receio ao nível da saúde, em
particular aspectos relacionados com os campos eléctricos, magnéticos e ruído, assim como
a radiação solar, em que não é possível prever ou acautelar no médio / longo prazo os seus
efeitos negativos na população local.
Claramente é um projecto que vai condicionar o desenvolvimento do pólo de desenvolvimento
turístico que esta área tem tido nos últimos anos e o qual tem contribuído para a localidade de
forma positiva. No geral os efeitos sociais, económicos e ambientais representam para a
população um conjunto de externalidades negativas.

SALVEMOS O NOSSO LINDO CERCAL
Uma central solar com 600 ha será construída a sudeste da nossa vila do Cercal. Terá uma
linha de muito alta tensão (LMAT) associada que transportará a electricidade entre Sines e
Portimão. Isso implicará uma menor da qualidade de vida, uma perda do potencial turístico
local e um risco para a saúde pública.

Central
solar:

Sem
localização
adequada:

SIM

NAO

Exemplo de foto

Teremos a oportunidade de expressar junto do responsáveis a nossa posição e as
preocupações. Gostaríamos de obter um esclarecimento completo sobre as consequência
para a população, o critério subjacente à localização, o impacto sobre o solo e a ecologia
local.
As alterações climáticas têm afectado Portugal nomeadamente o Alentejo , intensificando a
perda de biodiversidade e a erosão do solo. Estamos cientes que as centrais solares podem
promover sinergias entre a energia renovável e biodiversidade, se forem respeitados os
vários critérios para a sua localização.

A NATUREZA E A SAÚDE DOS RESIDENTES LOCAIS SERIAM SALVAGUARDADAS SE:
- para evitar a erosão do solo e reduzir a àrea impermeável, os módulos fotovoltaicos
sejam espaçados; Desse modo será facilitada a infiltração da água e o crescimento da
vegetação poderá ser controlado apenas por corte mecânico e pastoreio de animais.

SALVEMOS O NOSSO LINDO CERCAL
É preciso não esquecer que um prado rico em fauna e flora constitui uma fonte de
alimento e habitat para polinizadores.
- Fôr evitada a utilização de pesticidas com glifosato e produtos químicos para limpar
os módulos porque os mesmos são tóxicos para a cadeia trófica e para as águas
subterrâneas que representam o principal abastecimento de água potável no mundo
rural.
- Se a distância entre os painéis solares e transformadores e as residêncials for
superior aos actuais 100 metros. Exigimos uma distância adequada de forma a evitar
a visibilidade da central, e caso necessário a criação de um anel verde.
- A distância entre a subestação, transformadores e postes de alta tensão for a
indicada para garantir a seguranças das crianças. Os campos magnéticos gerados pela
electricidade podem causar leucemia em crianças até aos 10 anos de idade.
A implantação de cerca de 600 hectares de painéis no solo vai gerar um efeito ilha de
calor numa região já assolada por altas temperaturas. Por isso, precisamos de uma
monitorização anterior e posterior à instalação da central. Se um aumento de
temperatura entre 2 e 3 graus fôr detectado, recomenda-se a plantação de uma
floresta autóctone à volta da central, em que uma árvore nativa é plantada por cada
painel, dado que um aumento da temperatura local pode levar à desertificação da
paisagem e à morte dos sobreiros nativos.
Arbustos nativos oferecem um habitat valioso para pássaros e insetos em espaços
abertos replantados que se adaptam melhor à paisagem.
No que diz respeito à desvalorização do potencial turístico do local, exigimos a
proibição de qualquer futura ampliaçao da central e a compensação financeira para
os proprietários das áreas afectadas.
PEDIMOS QUE LEIAM O NOSSO FOLHETO e O ASSINEM EM BENEFÍCIO DA NOSSA VILA

SALVEMOS O NOSSO LINDO CERCAL
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL SOLAR

Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma
central fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma
como foi conduzido o processo de comunicação à população do Cercal.
Desde a forma pouco transparente como todo o processo de divulgação
evoluiu durante o período de emergência, o que já em si, mereceria um
pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando pelo
agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para
consulta pública –impedindo assim a reação da população, até à
desinformação de quem apresentou e defendeu este projeto, tudo
demonstrou a desconsideração pela opinião da população local perante os
impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na
legislação é o facto de os interesses económicos terem prevalecido
injustamente sobre os interesses da região, que será assim sujeita a uma
artificialização da paisagem com consequências ambientais, sociais e
económicas irreversíveis.
A formulação desse EIA é inconsistente com objetivos fundamentais do
processo pois foi baseada na economia de escala (em favor do
proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir
daí, seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que
contradiz licenças operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito
básico de investigar alternativas, sendo a mais óbvia a proposta de cinco
locais como previsto nas licenças. Falha também em omitir impactos
cumulativos
O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública nesse site da
APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da
temperatura e diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar
inviável o montado, que é uma mola na economia da região, e impactes
visuais desproporcionados com consequente desvalorização patrimonial
da região circundante.
Confirmo a minha oposição à Central Fotovoltaica no Cercal do Alentejo
esperando que a APA cumpra sua missão pública.

Data: 10 de maio de 2021

Assunto: Posição de protesto contra a instalação da Central Fotovoltaica do Cercal e Linha de Muito Alta
Tensão (LMAT) associada. N. AIA: 3388

Exmos. Srs.,

Serve a presente missiva para, em nome de todos os seus subscritores, formalizar uma posição de
protesto contra a instalação de uma central fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar o seu repúdio
pela forma como foi conduzido o processo de comunicação à população do Cercal por parte dos seus
responsáveis políticos, que assim demonstraram uma inexplicável falta de respeito pelos cidadãos que os
elegeram. Desde a forma pouco transparente como todo o processo de divulgação evoluiu, passando pelo
agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para consulta pública – impedindo
assim a reação da população –, até a alguma falta de preparação de quem apresentou e defendeu este
projeto, tudo demonstrou a desconsideração pela opinião da população local perante os impactos
relevantes envolvidos e que os afetam em primeiro lugar. Sendo que o que mais nos preocupou foi o facto
de os interesses económicos terem prevalecido sobre os interesses da região, que será assim sujeita a
uma artificialização da paisagem com consequências ambientais, sociais e económicas irreversíveis.
Entre os subscritores deste documento encontram-se habitantes locais, comerciantes, proprietários de
empreendimentos turísticos e proprietários de habitações secundárias. Todos investiram o seu esforço e
poupanças na valorização da região, tendo alguns dos mesmos tomado essa decisão assente em
pressupostos que agora veem colocados em risco.
Não deixa de ser curioso que as mesmas autoridades que viabilizaram alguns destes investimentos
turísticos, por lhes reconhecerem valor, sejam as mesmas que agora os comprometem ao concentrarem
numa só região uma área de implementação que o bom senso recomendaria dispersar pelo território
nacional. Com efeito, somados os mais de trezentos hectares que estão em causa aos mais de mil
projetados para Vale de Água resulta clara a desproporção de carga e logo de esforço e de sacrifício que
o desenvolvimento de uma rede nacional de centrais fotovoltaicas acarreta, com este projeto, para uma
região (Concelho de Santiago do Cacém), para um território, para uma comunidade, para uma população.
Manda o direito e manda acima de tudo a justiça que os sacrifícios que decorram do bem-comum
(independentemente de estarmos aqui ou não perante uma situação de bem-comum) sejam
proporcionados e equitativamente distribuídos. Isto não é manifestamente o caso!
O projeto, tal como foi apresentado e se encontra disponível para consulta pública no site da APA, não
deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na região, incluindo impactes na
biodiversidade causados pelo aumento da temperatura e diminuição de pluviosidade, que irá contribuir
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para tornar inviável o montado, que é uma mola na economia da região, e impactes visuais
desproporcionados com consequente desvalorização patrimonial da região circundante.
Reiteram, por isso, os subscritores desta carta, a sua oposição à Central Fotovoltaica no Cercal do Alentejo.
Com os melhores cumprimentos,
Os subscritores

Nome

Qualidade em que se subcreve

Número Cartão de Cidadão

Nuno Vilas Boas Lebreiro

Proprietário do Verdemar,
Turismo Rural

1224496

Tiago Filipe Olavo de Pitta e Cunha

Proprietário de habitação

7704726

Luísa Taveira

Proprietária de habitação

3548211

Bettina Rößler

Residente

Passaporte E2010315

Benjamim Maria Aguiar Abecasis

Residente

12379028

Maria Margarida Miranda Pereira
de Carvalho Abecasis

Residente

12973826

Rosário Louro

Proprietária de AL

5323993

José Paulo Louro

Proprietário de AL

4563754

Joaquim Santos

Proprietário de AL

6206349

Proprietário de diversos montes

4920112

Proprietária de habitação

9551429

Proprietário de habitação

9851853

João Garção

Proprietário de habitação

4734502

Filipa Mayer

Proprietário de habitação

7328226

João Vitor de Gouveia Miranda Sá

Proprietário de habitação

2033890

Eunice Maria Casimiro dos Santos
Sá

Proprietária de habitação

6009434

Marianne Carla Neering

Residente

Passaporte NN79PP495

Catharina Middag

Residente

Passaporte NS0149236

Cláudia Costa

Proprietária de habitação

11573542

Octávio Silva

Proprietário de habitação

11025070

Sara Silva

Proprietária de habitação

15913408

António Jacinto Gago da Câmara
Rita de Noronha Teixeira de
Macedo
Frederico Eduardo Santos Silva de
Barahona Fragoso
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Nuno Jerónimo

Proprietário de habitação

10150651

Susana Almeida

Proprietária de habitação

10595383

Residente

4706873

Proprietário de habitação

7314317

Proprietário de AL

6206349

Proprietária de habitação

6420399

Gonçalo Trindade Gago da Câmara

Residente

13574792

Maria Leonor Trindade Gago da
Câmara

Residente

14159039

João Carlos Pereira Medeiros

Proprietário de habitação

7356148

Catarina Mendes Silva Medeiros

Proprietária de habitação

9855899

Luís Miguel da Silva Pereira

Proprietário de AL

8389047

Patrícia Delgado dos Santos Pereira

Proprietária de AL

10311221

Residente

L8WTZ2Y86 (Alemanha)

Sabine Berndt

Proprietária de habitação

L8YKZPLZ9 (Alemanha)

António Raul Mira de Brito Pais

Proprietário de habitação

2190686

Graça Domingues

moradora

9291689

José Inácio Santos

morador

1015433

Marta Assunção Santos

moradora /empreendedora

8880410

Daniela Silva

moradora/ empreendedora

15187975

Mónica Mateus

2ªhabitação

11068679

Carlos Silva

2ª habitação

10267595

Rita Gonçalves

2ª habitação

10034707

Nuno Gonçalves

2ª habitação

9632607

Ana Lúcia Mateus

2ª habitação

6213715

José Guerreiro Mateus

2ª habitação

2176631

Gertrudes Palminha Santos

morador

5028684

Miguel Ângelo

morador

13277641

Lena Hertel

moradora

C4W111G72

Maria Celeste

moradora

095398961ZY9

Dilar Conceição

moradora

11469427

Ana Margarida

moradora

30779068

Luís Lourenço
Luís Toscano Rico
Joaquim Santos
Cristina Jesus Santos

Jens Kuhrmeyer
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Alberto Cópio

moradora

11166375

António Manuel

morador

2316404

Maria Ana Brissos

morador

5125779

Sofia Mestre

moradora

136241999ZX2

João Lemos

moradora

122921259ZW0

Yang Yang

moradora

S42G88012

Raquel Costa

moradora

14729849

Florence Jacob

morador

1K53316K8

Niv Lavi

morador

259708

Hélder Lança

morador

1300547712X4

Lino Nurnberger

morador

C4W1214WR

Jana Andrea Herter

moradora

C4W1YTFM1

Lars Nurnberger

morador

C4W12CXFO

João Cruz

morador

12847892

Isabel Rowlke

morador

196669898

John Rourke

morador

260846090

empreendedor

58581K83L

moradora

290242053

Cam Camarena
Rosa Shoes
Vera Camarena

empreendedora

Ana Paula Santos

moradora

103210466ZW1

Catarina Chagas Pinto

moradora

10093788

Maria Isabel Estulano

proprietária

092373593ZX8

Jacinto José Estulano

proprietário

106536303ZX4

morador

14005002

proprietário

7704891

Sofia Mendes Matias

moradora

15911268

Ercilia Paixão Sobral

proprietária

10611295

Maria Fátima Pereira

moradora

11473800

Inês Cabral

arquiteta

9575737

moradora
proprietário
proprietario

15187975
1K53316K8
N9N928650

Rui Domingos
Alberto Domingos

Daniela Alexandra Silva
Florence Jacob Lavi
Niv Lavi
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Cecilia Santos João
Carolina Pereira
Manuel Ruiz
Laura Gamito
Inês Matos
Mafalda Silva
Hugo Tornelo
Rita Gonzales Pereira
Marilene
Gabriela Lisboa
Heike Katja Karcher
Luc Jozef
Pedro Alegria
Ana Rita Neves
Susana Abreu Vaz
José Vaz
Filipe Miranda
Nuno Miguel Cópio
Salomé Bentes
Francisco Beja da Costa
Maria Calapez
Maria Judith Pinto
José Chagas Pinto
Margarida Gonçalves
Barbara Rosa
Brigit Bonkowski
Fernando Gonçalves
Miguel Ângelo Gomes
Thomas Ortegat- Traen
Paula Cristina Teixeira
Filipa Teixeira
José Silva
Vasco Silva
Catarina Silva
Ricardo Rodrigues Neves
Rita Gonçalves Ramos

moradora
moradora
morador
moradora
moradora
moradora
proprietário
proprietária
moradora
moradora
moradora
morador
morador
moradora
proprietária
proprietário
morador
morador
moradora
proprietário
proprietária
moradora
morador
moradora
moradora
moradora
morador
Morador/ empresário
morador
moradora
moradora
proprietário
morador
moradora
morador
moradora
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7705475
14891423
30413514
14546039
15625806
14811761
11701771
10063703
LK5443461
89695038ZX1
8324596655
592-0829775-42
11687765
13802449
10767723
9552399
11649964
5474477
14620701
8871265
31932225
312212
322069
15039579
15115445
L2CNY5J7T
12584575
12939419
5924018100-53
113186734ZY5
146157966ZX2
021454577ZZ5
11875608
11788399
11260767
11245727

Venho formalizar minha posição de protesto contra a instalação de uma
central fotovoltaica no Cercal do Alentejo e manifestar repúdio pela forma
como foi conduzido o processo de comunicação à população do Cercal.
Desde a forma pouco transparente como todo o processo de divulgação
evoluiu durante o período de emergência, o que já em si, mereceria um
pronunciamento público das Autoridades Competentes, passando pelo
agendamento de uma sessão de esclarecimento no penúltimo dia útil para
consulta pública –impedindo assim a reação da população, até à
desinformação de quem apresentou e defendeu este projeto, tudo
demonstrou a desconsideração pela opinião da população local perante os
impactos relevantes que os afetam em primeiro lugar.
Contrariamente ao espírito e letra do processo de EIA reconhecido na
legislação é o facto de os interesses económicos terem prevalecido
injustamente sobre os interesses da região, que será assim sujeita a uma
artificialização da paisagem com consequências ambientais, sociais e
económicas irreversíveis.
A formulação desse EIA é inconsistente com objetivos fundamentais do
processo pois foi baseada na economia de escala (em favor do
proponente) em detrimento de considerações ambientais e sociais. A partir
daí, seguiu a premissa de concentração de licenças em local único, o que
contradiz licenças operacionais iniciais. O EIA em apreço omite o requisito
básico de investigar alternativas, sendo a mais óbvia a proposta de cinco
locais como previsto nas licenças. Falha também em omitir impactos
cumulativos
O projeto, tal como foi apresentado para consulta pública nesse site da
APA, não deixa margem para dúvidas quanto ao seu impacte negativo na
região, incluindo impactes na biodiversidade causados pelo aumento da
temperatura e diminuição de pluviosidade, que irá contribuir para tornar
inviável o montado, que é uma mola na economia da região, e impactes
visuais desproporcionados com consequente desvalorização patrimonial
da região circundante.
Confirmo a minha oposição à Central Fotovoltaica no Cercal do Alentejo
esperando que a APA cumpra sua missão pública.

Cristina Sobrinho
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

arhalt.geral
10 de maio de 2021 18:44
DG_ARHAlentejo_expediente
FW: Consulta publica - Central Fotovoltaica do Cercal do Alentejo - Vera Ribeiro e
Cristopher Camarena

Entrada sff
Antonieta Carrilho
Assistente Técnico
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Avª. Engº. Arantes e Oliveira, nº. 193
7004-514 ÉVORA
Telefone: (+351) 266 768200| Fax: (+351) 266 768 230

apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Quinta Camarena [mailto:veraribeirocamarena@gmail.com]
Enviada: 10 de maio de 2021 18:24
Para: arhalt.geral
Assunto: FW: Consulta publica - Central Fotovoltaica do Cercal do Alentejo - Vera Ribeiro e Cristopher Camarena

Caros Senhores:
Escrevemos como moradores e empresarios na area do Turismo da Regiao do Cercal do Alentejo no seguimento da
sessao de esclarecimento realizada em 7/5/2021.
Quero em primeiro lugar expressar a nossa indignação pelo despreparo e pela falta de sensibilidade dos promotores
da reunião e salientar que não foram esclarecidas as questões da população.
Como leiga no assunto que sou, vou tentar expor a minha posicao de modo Muito simples.
Protesto:
1 . Há um sentimento generalizado de falta de transparência na comunicacao. A reuniao de esclarecimento foi
comunicada de modo quase impercetível, no dia anterior. A propria JF do Cercal, me informou que só teve
conhecimento da mesma no dia anterior. A maior parte dos cidadão teve conhecimento pelas redes sociais no
próprio dia. A populacao foi alertada que havia uma consulta publica na sexta feria dia 7, sendo que o prazo limite
para consulta é hoje segunda feira dia 10.
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2 Ha varios pontos focados no relatorio publicado que geram enorme preocupação, inclusive a nível de aquecimento
global da região, influencia no nível de precipitação, impacto causado nos solos, destinos dos painéis solares em fim
de vida, condições do terreno no final do projeto, implicações a nivel de biodiversidade, recursos hidricos e visual.
Todas essas preocupações legitimas expressas por varios membros durante a reuniao e em comunicações escritas
anteriores que foram ignoradas.
3. O impacto no Turismo será a meu ver grande. Como empresários de turismo, Fomos incentivados a investir na
região. O nosso business plan, aprovado pelo TP , baseia-se em Turismo de natureza. O grande apelo do Alentejo é a
nossa paisagem. A decisão de investir nesta região foi devida em grande parte ao incentivo do TP e ao facto de se
tratar de uma área protegida. Estamos a meio de um investimento que representa uma enorme divida pessoal. Tal
como nós, há vários outros empresários e todo um ecossistema económico teme enormemente as consequências
deste projeto. É justo que os empresários e trabalhadores na área dos turismo e serviços e produtos agregados
sejam ouvidos e considerados.

Questoes:
1. O porque da escolha desta área quando aparentemente há tantas outras disponíveis perto da Central que
causariam menos impacto ?
2. O porque de se fazer uma área tao concentrada de painéis tao perto da Vila do Cercal e com impacto direto
no turismo da região e no dia a dia dos moradores?
3. A nível económico, não poderia trazer mais benefícios a longo prazo para a região, investir num turismo de
qualidade e em projetos ligados á natureza , a comunidade e a produção de alimentos orgânicos, visto que
Portugal se esta a promover como destino de turismo sustentavel?
4. Como se espera gerir o Turismo e uma planta fotovoltaica numa área tao pequena
5. Que exemplos de outos projetos de sucesso nos podem mostrar?
6. Há algum plano serio para compensação e investimento na região para contrabalançar este projeto? Falo de
propostas serias e não de muros em cortiça ou sebes como foi proposto pela equipa promotora.
7. Porque que ´que a região esta a ser sacrificada sem nenhuma contrapartida. O que se espera dos
habitantes? Que abandonem as suas casas e assim o Alentejo fique cada vez mais envelhecido e
empobrecido e que o poder seja cada vez mais centralizado nas grandes cidades.
8. Citando palavras da consultora contratada pelo promotor em frente de toda a populaçao :
Quando o Ministro assumiu este compromisso , não pensou
e
este projeto é peanuts considerado o que vai acontecer no Douro,
qual a posição da APA em relação a estas declarações ? O povo português precisa de ser esclarecido.

Esperamos uma resposta a esta comunicação, como moradores e como empresários.
Obrigada

Sent from Mail for Windows 10

Vera Ribeiro Camarena e Cristopher Camarena
CC nr 11562671 e CR 294757
Residentes e proprietários da empresa Areal Mistico Lda
+ 351 967 233 547
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Cristina Sobrinho
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

webmaster@apambiente.pt
8 de maio de 2021 19:09
Expediente
Contacto via Internet - Agência Portuguesa do Ambiente

NOME:

Isabel Pereira Estulano

EMAIL:

isapestulano@sapo.pt

NIF/NIPC:

197986617

ASSUNTO:

Avaliação Ambiental

Gostaria de saber o porquê de mudarem a localização da Central fotovoltaica do cercal
do Alentejo. Só porque uma "senhora proprietária "assim o decidiu. Alterando e
agrupando as 5 centrais numa área só. Prejudicando a população em redor para a
beneficiar a ela.Unica beneficiária prejudicando tanta gente. Obrigado
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ANEXO II
Lista Presenças Sessão Esclarecimento

Relatório de Consulta Pública

ANEXO III
Lista Entidades Consultadas

Relatório de Consulta Pública

Lista de Entidades

Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo
União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da
Serra
Junta de Freguesia de Sines
ANEPC – Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil
ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses
DGT -Direção Geral do Território
Turismo de Portugal, IP
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
EMFA - Estado Maior da Força Aérea
RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto)

