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6 DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE (CARACTERIZAÇÃO 
DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA) 

6.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

A Caracterização da Situação de Referência consiste numa descrição do estado atual do ambiente num 

dado espaço (correspondente à área que será afetada pelo Projeto), o qual é suscetível de vir a ser 

alterado pelo Projeto em estudo. A área afetada é variável, consoante o fator em análise, e por isso 

foram consideradas áreas de estudo diferentes conforme já apresentado no Subcapítulo 2.3. 

A análise foi desenvolvida numa primeira fase com recurso a bibliografia da especialidade, e 

posteriormente foi completada com reconhecimentos de campo realizados na área de estudo pelos 

especialistas envolvidos no EIA. Foram também consideradas como fontes de informação os estudos 

hidrológicos e geológicos desenvolvidos especificamente para este Projeto da Central Fotovoltaica 

(apresentados nos Anexos 1 e 2, respetivamente), e também o levantamento topográfico e os 

ortofotomapas da área de incidência dos Projetos (Central Fotovoltaica e LMAT). 

A caracterização foi efetuada de forma diferenciada para a zona da Central Fotovoltaica e para o 

corredor da LMAT, mas sempre que se justificou, ou seja, para aqueles fatores cuja análise é bastante 

abrangente, como é o caso do clima, da qualidade do ar, dos resíduos, da socioeconomia, da saúde 

humana e do ambiente sonoro, a análise foi efetuada conjuntamente. 

Apresenta-se, seguidamente, uma síntese dos principais domínios focados: 

A NÍVEL BIOFÍSICO 

• Clima, microclima e alterações climáticas: foram caracterizados os parâmetros climatológicos 

mais relevantes, nomeadamente, precipitação, regime de ventos e temperatura, entre outros, e 

analisada a respetiva variabilidade intra e interanual, bem como avaliado o fenómeno das 

alterações climáticas; 

• Geomorfologia, geologia e sismicidade: a área de estudo foi caracterizada em termos da 

geologia e geomorfologia e do risco de sismicidade, tendo sido avaliada a possibilidade de 

existência de zonas sensíveis à erosão e de caracteres geológicos especiais e recursos minerais; 
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• Hidrogeologia: foi caracterizado o meio hídrico subterrâneo, e avaliados os seguintes aspetos: 

comportamento do meio hidrogeológico, qualidade das massas de água subterrâneas, 

vulnerabilidade à poluição e captações de água subterrânea; 

• Recursos Hídricos Superficiais: a análise incidiu, particularmente, ao nível dos parâmetros 

hidrológicos e hidráulicos do meio. A nível da qualidade da água foi avaliada a possível 

existência de fontes poluidoras que possam afetar a qualidade dos recursos hídricos na área de 

incidência do Projeto; 

• Solos e Ocupação dos Solos: foram caracterizados os solos em presença com base nas cartas de 

solos da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como a carta da capacidade 

de uso do solo, da mesma entidade, tendo em atenção o seu potencial de utilização - agrícola ou 

florestal, sensibilidade à poluição em obra e limitações de utilização. Foi efetuada a 

caracterização dos solos, em termos de ocupação e usos, com base na consulta de cartografia, 

de ortofotomapas e de reconhecimentos de campo à área de estudo, particularmente ao local 

de inserção do Projeto; 

• Flora, vegetação e habitat: foram identificadas as diversas unidades através de inventários 

fitossociológicos e elaborada uma listagem florística relativa à área de estudo, tendo sido 

analisada a existência ou não de espécies com interesse para conservação atendendo aos Anexos 

da Diretiva Habitat 92/43/CEE. Foram cartografadas em SIG as áreas identificadas como mais 

sensíveis sob o ponto de vista florístico e de vegetação com o objetivo de identificar áreas a 

salvaguardar, e a permitir uma análise, de forma sustentada, dos eventuais impactes; 

• Fauna: foi realizada, inicialmente, uma avaliação preliminar das espécies potencialmente 

presentes na área, e da sua importância relativa. Foi ainda avaliado o valor para a fauna dos 

vários biótopos identificados. Foram identificadas espécies “prioritárias” ou “indicadoras” em 

termos de sensibilidade biológica e relevância das populações, estatuto de ameaça (de acordo 

com ICNF) e espécies com interesse cinegético ou haliêutico. Foram efetuados reconhecimentos de 

campo dirigidos à identificação de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, de forma a 

consolidar a diversa informação bibliográfica existente e a bem suportar a caracterização e a 

avaliação dos impactes e das medidas minimizadoras. Foi consultado o ICNF face à importância 

da zona para os quirópteros e para as aves; 

• Qualidade do Ar: para efetuar a caracterização da qualidade do ar na situação atual na área 

em estudo, recorreu-se aos dados de concentrações de poluentes atmosféricos da rede de 
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monitorização da qualidade do ar, disponíveis na base de dados online Qualar. Foi dado 

enfoque à situação da qualidade do ar nos concelhos de Santiago do Cacém e Sines;  

• Gestão de Resíduos: efetua-se uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos 

na área de inserção do Projeto, tendo em conta os resíduos que serão potencialmente produzidos 

nas diferentes fases de Projeto (construção, exploração e desativação), das 

entidades/operadores que existem na região e que asseguram a recolha/tratamento de resíduos 

e efluentes (principalmente aqueles a que se terá de recorrer em fase de obra), bem como um 

breve enquadramento legal deste tema; 

• Paisagem: foi efetuada a caracterização dos elementos estruturantes do território e estudado o 

funcionamento e a participação de cada elemento no espaço, tendo posteriormente sido 

caracterizado e avaliado o resultado / qualidade visual do território - paisagem. Todo o 

processo de caracterização da situação atual foi acompanhado por uma análise de visibilidades, 

por trabalho de observação direta e de levantamento fotográfico, permitindo estabelecer uma 

triagem dos potenciais conflitos do ponto de vista paisagístico e a boa identificação de soluções; 

• Ambiente Sonoro: foi tida em conta a legislação específica em vigor e foi realizada a 

caracterização do local relativamente à existência de recetores sensíveis na envolvente do 

Projeto. Posteriormente, e para suporte da avaliação dos impactes causados pelos níveis sonoros 

produzidos pelos equipamentos envolvidos nas fases de construção e de exploração, foram 

efetuadas medições de ruído locais nos locais representativos das situações que possam ser mais 

críticas. 

A NÍVEL SOCIOECONÓMICO 

• Socioeconomia: foi caracterizada a socioeconomia local através de informação estatística e 

bibliográfica da especialidade, da avaliação de indicadores socioeconómicos e da consulta dos 

documentos relativos ao Projeto. Foi efetuada a avaliação da variação da população nas 

freguesias afetadas pelo Projeto na última década, e avaliado o tecido produtivo de base local 

na prospetiva de percecionar as alterações que serão introduzidas no território pela instalação 

do projeto. Foram ainda avaliados os locais turísticos existentes na vizinhança dos Projetos; 

• Saúde humana: foram identificados os fatores cuja variação, em função dos impactes dos 

Projetos, poderão afetar direta ou indiretamente, a Saúde Humana, tendo-se prestado especial 

atenção aos resultados da análise de impactes a esses fatores. Foi ainda efetuada a 
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caracterização geral da saúde humana na área de estudo, recorrendo-se para tal ao Perfil Local 

de Saúde na área geográfica de influência dos Projetos;  

• Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico: foi realizada a pesquisa/identificação 

dos eventuais vestígios materiais (monumentos e sítios) históricos, proto-históricos e pré-históricos, 

de tipo arqueológico e de tipo arquitetónico, existentes na área de estudo. A informação de 

origem bibliográfica foi complementada com a prospeção sistemática da área de implantação 

do Projeto da Central Fotovoltaica e dirigida no corredor da LMAT, no sentido de proporcionar 

uma base informacional adequada à avaliação do impacte dos Projetos sobre o património e à 

identificação das medidas minimizadoras.  

Para os descritores em que se revelou pertinente, é detalhada a metodologia específica utilizada, no 

início do Subcapítulo da especialidade respetiva. 

6.2 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.2.1 Clima 

6.2.1.1 Enquadramento climatológico 

A caracterização do clima na região do projeto foi efetuada com base no Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012), recorrendo-se a 

séries mensais e anuais de observações. 

Dada a abrangência deste fator, considerou-se que não se justificava a caracterização das áreas de 

implantação da Central Fotovoltaica e da LMAT separadamente, e como tal, a mesma será feita em 

conjunto nos subcapítulos seguintes, sendo que a referência principal é a Central Fotovoltaica dada a 

dimensão deste Projeto comparativamente ao Projeto da LMAT, e por isso foi essa a referência na escolha 

das estações climatológicas a considerar.  

6.2.1.2 Classificação Climática 

A classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o 

sistema de classificação global dos tipos climáticos baseado no pressuposto de que a vegetação natural 

de cada região da Terra é essencialmente uma expressão do clima que nela prevalece. Esta classificação 

divide os climas em 5 grandes grupos e diversos tipos e subtipos, que em conjunto formam um clima 

representado por um conjunto de letras (com 2 ou 3 caracteres). 
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Consultando o Atlas Climático Ibérico (AEM & IM, 2011) e o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas 

que integram a Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012), conclui-se que na maior parte do 

território de Portugal Continental o clima é temperado, do Tipo C, e Subtipo Cs (Clima temperado com 

verão seco). 

A Região Hidrográfica 6 apresenta dois tipos de climas: tipo Csa e tipo Csb, ambos caracterizados por 

um clima temperado (mesotérmico), com estações bem definidas onde o verão é seco e o inverno é 

chuvoso. Nos climas do tipo Csa o verão é quente, enquanto no clima do tipo Csb o verão é temperado, 

sendo o último o clima característico da área de estudo (Atlas Climático Ibérico, 2011). Na área de estudo 

domina o clima do tipo Csb. Na classificação climática Köppen, as letras apresentam o seguinte 

significado: 

• C: Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura dos três meses mais frios varia 

entre os -3ºC a 18ºC e a temperatura média do mês mais quente é superior a 10ºC; 

• s: A estação seca é o verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre 

quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm;  

• b: Verão quente com temperatura média do mês mais quente menor ou igual a 22 ºC e com 

quatro meses ou mais com temperatura média superior a 10 ºC. 

6.2.1.3 Meteorologia 

As estações climatológicas utilizadas para descrever o clima na área de estudo são a estação de Sonega 

e a estação de Alvalade. A estação de Soneca é a mais próxima do Projeto, e como tal, foi usada 

preferencialmente. Contudo, para alguns fatores climatológicos esta estação não tem registos, e nessas 

situações recorreu-se aos dados da estação que a seguir está mais próxima, que neste caso correspondeu 

à estação de Alvalade. O Quadro 6.1. descreve as características destas duas estações, bem como a 

distância das mesmas à área prevista para a implantação da Central Fotovoltaica.  
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Quadro 6.1 

Características gerais das estações climatológicas consideradas 

Designação 
Coord_X (m) 

ETRS 89 
Coord_Y (m) 

ETRS 89 
Alt (m) 

Observação 
(anos) 

Observações 

Sonega -51,2 .200,1 195 1941 – 1991 
Localizada no sentido Noroeste a 

cerca de 13 km da área de estudo 
da Central Fotovoltaica. 

Alvalade -23,4 -190,8 61 1951 – 1980 
Localizada no sentido Nordeste a 

cerca de 31 km da área de estudo 
da Central Fotovoltaica. 

Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

6.2.1.4 Temperatura do ar 

Na proximidade à área de estudo, o clima é moderado, apresentando temperatura média anual de 15,2 

ºC, com os meses mais quentes com temperatura máximas a superar os 25 ºC (julho e agosto) e os meses 

mais frios com temperatura mínima média de 6,8 ºC, em janeiro e fevereiro. Os dados relativos à 

temperatura do ar, na estação climatológica de Sonega, estão representados na Figura 6.1. 

 

Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012)  

Figura 6.1 – Variação dos valores mensais da temperatura mínima, média e máxima na Estação de Sonega 

6.2.1.5 Insolação 

Analisando a Figura 6.2 verifica-se uma grande variação de horas médias de sol ao longo do ano 

relacionadas com a sazonalidade. Os meses com maior valor de insolação, julho e agosto, recebem mais 
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de 330 horas mensais de sol, enquanto os meses menos ensolarados, dezembro e janeiro, recebem menos 

de 140 horas de sol. A insolação média anual tem um valor total de 2657 horas. 

 

Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Figura 6.2 – Insolação média mensal para a estação de Sonega 

6.2.1.6 Humidade relativa do ar 

A humidade relativa do ar mede o grau de saturação do vapor de água na atmosfera, sendo dado pela 

razão entre a massa do vapor de água que existe num determinado volume de ar húmido e a massa de 

água que existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura, num dado local e instante 

considerado. A possibilidade de ocorrência de precipitação aumenta à medida que a humidade do ar 

se aproxima de 100%. Os valores registados às 9h são representativos da média dos valores das 24h 

diárias. Os valores médios mensais da humidade relativa do ar são representados na Figura 6.3. 
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Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Figura 6.3 – Humidade relativa do ar média mensal na estação de Sonega 

A variação intermensal da humidade do ar manifesta a relação com a temperatura do ar, observando-

se menores valores de humidade do ar nos meses de verão, sem ultrapassar os 75%. Pela análise da 

variação mensal da humidade verifica-se que, na estação selecionada e na área em análise, a variação 

de humidade é relativamente elevada, mantendo valores elevados durante todo o ano. A humidade 

relativa do ar apresenta variações entre 65,5% e 89,9%, correspondentes aos meses mais seco (julho) e 

mais húmido (dezembro).  

6.2.1.7 Vento 

Os parâmetros para descrever o vento num local são o rumo, indicado pelo ponto da rosa-dos-ventos de 

onde ele sopra, e a velocidade. Na Figura 6.4 são apresentados os valores médios da velocidade do 

vento, dois metros acima do solo, na estação climatológica de Sonega. 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Figura 6.4 – Velocidade do vento (2 m acima do solo) média mensal na estação de Sonega 

Analisando a variação mensal da velocidade do vento não se verifica nenhuma relação direta entre a 

temperatura e a velocidade do vento, uma vez que os meses com menores velocidades de vento 

correspondem aos meses entre julho e novembro.  

A velocidade média anual do vento é de 15,5 km/h, sendo por isso considerado pelo Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera (IPMA) uma zona de vento moderado.   

Os ventos dominantes são, para a generalidade da Região Hidrográfica e para a estação de Sonega, 

do quadrante noroeste, intensificando-se a ocorrência de ventos com este rumo nos meses de verão, 

geralmente associados à depressão térmica que se instala sobre a Península Ibérica durante o verão 

(PGRH6, 2012). 

6.2.1.8 Evaporação 

No Quadro 6.2, são apresentados os valores da evaporação média mensal na estação climatológica de 

Alvalade, que corresponde à estação mais próxima com dados disponíveis para este fator climático. 

Quadro 6.2 

Evaporação média mensal na estação de Alvalade 

 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ano 

Evaporação (mm) 48,0 54,4 75,7 107,0 152,9 184,9 232,8 224,8 159,9 112,4 67,6 46,4 1466,8 
Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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A evaporação registada nesta estação, e de forma geral em toda a Região Hidrográfica, é 

tendencialmente mais baixa nos meses de inverno, com os seus picos nos meses de julho e agosto. A 

evaporação média anual na estação de Alvalade é de 1466,8 mm, com variações mensais entre 46,4 

mm e 232,8 mm, nos meses de dezembro e julho, respetivamente.  

6.2.1.9 Nebulosidade 

O Quadro seguinte apresenta o número médio de dias de céu encoberto, correspondente a um valor de 

nebulosidade maior ou igual a 8/10, e o número médio de dias de céu limpo, correspondente a um valor 

de nebulosidade menor ou igual a 2/10.  

 Quadro 6.3 

Nebulosidade média mensal na estação de Alvalade 

Fonte: Adaptado do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

 A estação de Alvalade apresenta maior número de dias com céu limpo nos meses de verão, com mais de 

21 dias nos meses de julho e agosto, enquanto os meses de inverno apresentam maior número de dias 

com céu encoberto, sendo janeiro o mês com mais dias encobertos, com 13,2 dias. 

Em média existe anualmente 89,9 dias de céu encoberto e 137,6 dias de céu limpo na estação de 

Alvalade.  

6.2.1.10Nevoeiro 

No Quadro seguinte apresenta-se o número médio de dias com ocorrência de nevoeiro na estação de 

Alvalade, uma das estações com maior registo de dias com ocorrência de nevoeiro.  

Os resultados encontram-se descritos no Quadro 6.4, onde se verifica que o valor de nebulosidade varia 

entre 2,5 e 7,2 dias, para junho e dezembro respetivamente. O número de dias médio anual de nevoeiro 

são 54,2 dias, sendo a média anual de 15%. 

Quadro 6.4 

Número médio de dias com ocorrência de nevoeiro na estação de Alvalade 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ano 

Nevoeiro (dias) 5,6 4,6 4,9 4,6 4,1 2,5 2,8 2,8 5,1 5,2 4,8 7,2 54,2 

Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Céu jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 

encoberto 13,2 11,1 11,7 8,2 6,5 4,6 1,0 1,6 3,9 7,6 10,4 10,1 89,9 

limpo 6,3 6,9 7,0 8,6 11,5 13,6 22,9 21,3 13,3 10,2 7,6 8,4 137,6 
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6.2.1.11Orvalho e geada 

No Quadro seguinte apresenta-se o número médio de dias com ocorrência de orvalho e de geadas na 

estação de Alvalade, de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira. 

Quadro 6.5 

Número médio de dias com ocorrência de geada e orvalho na estação de Alvalade 

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ano 

Orvalho (dias) 11,6 10,6 16,1 18,6 18 15,2 13,2 13,6 15,1 16,2 14,5 11,2 173,9 

Geada (dias) 8,6 6,9 4,3 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,6 9,9 36,8 

Fonte: Adaptado de Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Na estação climatológica de Alvalade o número médio anual de dias com orvalho é de 173,9 dias, sendo 

abril e maio os meses com mais dias de orvalho, 18,6 e 18,0 dias, respetivamente. As geadas são 

registadas essencialmente durante os meses das estações mais frias, desde outubro a maio, apresentando 

valores nulos nos restantes meses. O número médio anual de dias com geadas é de 36,8 dias. 

6.2.1.12Precipitação 

A Figura 6.5. representa a variação termo-pluviométrica na estação de Alvalade. 

 

Adaptado: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRH6, 2012) 

Figura 6.5 – Regime termo-pluviométrico da estação de Alvalade 

Analisando a variação mensal da precipitação na estação climatológica de Alvalade verificam-se valores 

maiores nos meses de inverno, sendo dezembro o mês mais chuvoso, com uma média de 83,5 mm de 

precipitação mensal. Os meses de verão apresentam valores de precipitação mais baixos, onde agosto 
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corresponde ao mês mais seco, com registo de 1,9 mm de precipitação mensal. A precipitação média 

anual registada na estação é de 556,6 mm. 

6.2.2 Alterações Climáticas 

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 

2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente excederá, até 

ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 -1900 (“ENAAC 2020”, 

2015). 

Em termos regionais, registam-se diminuições na precipitação nas regiões subtropicais e aumentos na 

precipitação a maiores latitudes (América do Norte, Euroásia e Argentina). A diminuição de precipitação 

é especialmente evidente no Mediterrâneo, Sul da Ásia, e em África. Nas regiões mais a Norte há mais 

precipitação sob a forma de chuva por substituição da queda de neve (Trenberth, 2011).  

Por outro lado, estudos recentes, reportam um aumento global da evapotranspiração, em linha com o 

aumento da precipitação no período 1982-2002 (IPCC, 2013). Em termos regionais a variação na 

evapotranspiração segue igualmente a tendência da precipitação, com reduções nas regiões sub-tropicais 

áridas e semi-áridas, em grande parte devido à redução de humidade no solo, funcionando como 

restrição ao aumento da evaporação. 

A longo prazo os modelos CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) preveem, de forma 

consistente e robusta, um aumento de temperatura global para todos os cenários RCP (Representative 

Concentration Pathways), com um aumento gradual da precipitação global ao longo do século XXI, 

atingindo-se valores de alteração de cerca de 0,05 mm.dia-1 ou 0,15 mm.dia-1, em 2100, para os 

cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 respetivamente, verificando-se uma relação aproximadamente linear entre 

precipitação e temperatura. 

As futuras alterações no ciclo hidrológico estão intimamente ligadas ao ciclo e balanço energético e as 

projeções dessas alterações são, no entanto, bem mais complexas do que uma relação linear com a 

temperatura. Algumas regiões do mundo sofrerão um aumento de atividade hidrológica em contraste com 

grandes reduções noutras regiões do globo.   

Para Portugal, a incerteza das projeções da precipitação é igualmente elevada. No entanto, quase todos 

os modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, 

Verão e Outono. Os eventos de precipitação tendem a ser progressivamente mais concentrados, com 

alterações nos padrões de distribuição sazonal que incluem um decréscimo da precipitação de cerca de 
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30% nos valores totais da Primavera, decréscimo de 35 a 60% nos valores totais do Outono e um aumento 

de 20 a 50% nos valores totais do Inverno. Associado à precipitação mais concentrada em determinados 

períodos de tempo, admite-se um aumento da variação sazonal do escoamento e um aumento do risco 

de cheias, este com um grau de confiança de 33 a 95% (Santos & Miranda, 2006). 

As tendências para as variáveis climáticas observadas e as projeções climáticas futuras mostram 

diferenças regionais nas alterações de temperatura e precipitação na Europa, confirmando os dados do 

relatório AR4 (quarta avaliação do IPCC), com aumentos previstos na temperatura ao longo Europa e um 

aumento da precipitação no Norte da Europa e uma redução no Sul. As projeções climáticas mostram um 

aumento significativo de altas temperaturas (extremas), secas meteorológicas e precipitação intensa 

(IPCC, 2014). 

Em Portugal o acesso a dados regionais pode ser efetuado com recurso aos elementos disponibilizados 

no Portal do Clima (www.portaldoclima.pt), com projeções que foram elaboradas com base em modelos 

regionalizados para a Europa pelo projeto CORDEX. 

Um conjunto de simulações regionais do projeto CORDEX, realizadas para o domínio europeu (EURO-

CORDEX), está disponível para o período histórico (1971-2005) e dois cenários de emissão do relatório 

AR5 do IPCC, RCP 4.5 e RCP 8.5 (2006-2100). As simulações têm uma resolução espacial de 0.11º, e 

uma resolução temporal diária. 

No Portal do Clima são disponibilizadas diferentes variáveis climáticas e indicadores, bem como a 

estatísticas associadas, para esses dois cenários de emissão do relatório AR5 do IPCC - RCP 4.5 e RCP 

8.5 (2006-2100). 

Os cenários RCP (Representative Concentration Pathways) são identificados pelo forçamento radiativo total 

aproximado no ano de 2100 em relação a 1750 (2,6W.m-2 para RCP2.6, 4,5W.m-2 para RCP4.5, 

6,0W.m-2 para RCP6.0 e 8.5 W.m-2 para RCP8.5. Estes quatro RCP incorporam cenários de mitigação 

levando a um nível muito baixo de forçamento (RCP2.6), dois cenários de estabilização (RCP4.5 e RCP6.0) 

e um cenário com as emissões de gases com efeito de estufa muito elevadas (RCP8.5). Para os RCP6.0 e 

RCP8.5, o forçamento radiativo não atinge um pico em 2100; para RCP2.6 é alcançado o máximo antes 

do final do século, projetando-se um declínio posterior e para o RCP4.5 projeta-se a estabilização em 

2100. 
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No âmbito do presente estudo foi utilizado o modelo regionalizado (ensemble) a partir do modelo global 

(ensemble) disponível no referido portal, identificando-se as potenciais alterações (anomalias) projetadas 

entre o clima atual e futuro, com base na simulação de três períodos de trinta anos (normais climáticas): 

• 1971-2000 (clima atual); 

• 2041-2070 (médio-prazo); 

• 2071-2100 (longo-prazo). 

A anomalia climática consiste na diferença entre o valor de uma variável climática num dado período de 

30 anos relativamente ao período de referência (neste caso os dados simulados para 1971-2000). 

As principais alterações climáticas projetadas para a região são apresentadas para as variáveis 

temperatura e precipitação nos Quadros 6.6 a 6.8 e Figuras 6.6 e 6.7, resumindo-se no Quadro 6.9 as 

principais projeções.  

Quadro 6.6 

Temperatura média para a região do Alentejo Litoral (NUT III). Histórico simulado e anomalias. 

(portal do clima - Modelo Global: Ensemble, Modelo Regional: Ensemble) 

 

 

 
Figura 6.6 – Temperatura média na região do Alentejo Litoral (NUT III). Histórico simulado e projeções. 

(portal do clima - Modelo Global: Ensemble, Modelo Regional: Ensemble)  

Histórico 
Simulado      

(1971-2000)

2041-2070 RCP 
4.5

2071-2100 
RCP 4.5

2041-2070 
RCP 8.5

2071-2100 
RCP 8.5

15,53 1,39 1,71 1,95 3,42
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Quadro 6.7 

Temperatura máxima (ºC) na região do Alentejo Litoral (NUT III). Histórico simulado e anomalias. 

(portal do clima - Modelo Global: Ensemble, Modelo Regional: Ensemble) 

 

 

 

 

 
Figura 6.7 – Temperatura máxima na região do Alentejo Litoral (NUT III). Histórico simulado e projeções. 

(portal do clima - Modelo Global: Ensemble, Modelo Regional: Ensemble)  

 

 

 

 

Mês
Histórico 
Simulado       

(1971-2000)

2041-2070 
RCP 4.5

2071-2100 
RCP 4.5

2041-2070 
RCP 8.5

2071-2100 
RCP 8.5

jan 13,47 0,99 1,27 1,41 2,57

fev 14,38 0,70 1,16 1,35 2,42

mar 16,18 0,64 1,20 1,35 2,50

abr 17,92 1,26 1,69 2,04 3,59

mai 21,00 2,13 2,01 2,53 4,28

jun 25,52 2,13 2,00 2,51 4,73

jul 29,84 1,39 2,11 2,17 3,99

ago 30,11 1,85 2,20 2,32 4,02

set 26,72 2,16 2,39 2,80 4,40

out 21,29 1,87 2,37 2,61 4,32

nov 16,92 1,56 1,74 1,95 3,44

dez 14,06 1,23 1,51 1,71 3,24
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Quadro 6.8 

Precipitação acumulada (mm) na região do Alentejo Litoral (NUT III). Histórico simulado e anomalias. 

(portal do clima - Modelo Global: Ensemble, Modelo Regional: Ensemble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês
Histórico 
Simulado 

(1971-2000)

2041-2070 RCP 
4.5

2071-2100 
RCP 4.5

2041-2070 
RCP 8.5

2071-2100 
RCP 8.5

jan 89,97 20,14 9,95 10,12 -3,81

fev 77,79 -0,64 9,58 -6,38 -9,23

mar 71,73 0,71 -4,91 -3,88 -5,82

abr 63,63 -14,55 -14,86 -21,27 -26,76

mai 35,83 -13,03 -12,72 -11,03 -17,59

jun 13,24 -4,61 -3,77 -5,21 -7,93

jul 4,17 -1,10 -2,03 -1,72 -2,18

ago 6,12 -1,98 -1,55 -2,99 -1,69

set 19,97 -4,41 -5,53 -6,90 -6,39

out 70,66 -15,57 -16,88 -14,53 -28,05

nov 94,59 -8,88 -7,74 -5,90 -16,40

dez 103,75 -8,55 2,61 -3,29 -6,72
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Quadro 6.9 

Principais alterações projetadas para a região do Alentejo Litoral 

Variável 

Climática 
Resumo Projeções 

 

 

 

 

Aumento da temperatura 

média anual e em 

especial das máximas 

Média anual 

Subida da temperatura média anual entre 1,4 ºC e 3,4ºC 

até final do século. Aumento acentuado das temperaturas 

máximas de maio a outubro.  

Dias muito quentes 

Aumento do número de dias muito quentes (temperatura 

> 35ºC) em especial para o cenário RCP 8.5 no final do 

século. 

Ondas de calor  

Ondas de calor mais frequentes e prolongadas. 

 

 

 

 

Diminuição da 

precipitação média anual 

Média anual 

Diminuição da precipitação média anual, sendo mais 

acentuada no final do século, podendo variar entre 8% e 

20%. 

Precipitação sazonal 

Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara, 

podendo haver aumento de precipitação em alguns meses 

para alguns dos cenários. Para o resto do ano são 

projetadas reduções que podem ser significativas na 

primavera e outono. 

Secas mais frequentes 

Diminuição do número de dias com precipitação entre 9 e 

20 dias por ano até ao final do século. Aumento da 

frequência e intensidade das secas no sul da Europa (IPCC, 

2013). 

 
 

Diminuição do número de 

dias de geada 

Dias de geada 

Diminuição acentuada do número de dias de geada (temp. 

mín < 0°C). 

Temperatura mínima 

Aumento da temperatura mínima com as maiores 

anomalias a serem projetadas para o verão (até 4,3°C). 

 
 

Aumento dos fenómenos 

extremos de precipitação 

Fenómenos extremos 

Aumento dos fenómenos extremos em particular de 

precipitação intensa (IPCC,2013). 
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6.2.3 Síntese da caracterização do clima e alterações climáticas 

Na área de estudo verifica-se um clima de tipo temperado mediterrânico, com verões secos e temperado 

e invernos chuvosos, sendo a temperatura média anual de 15,2 ºC. 

Anualmente a insolação anual tem um valor média de 2657 horas, sendo julho e agosto os meses com 

maiores valores de insolação, superiores a 330 horas mensais. 

Acontecem, em média, 89,9 dias de céu encoberto e 137,6 dias de céu limpo na estação de Alvalade.  

Na mesma estação, a velocidade média mensal do vento a 2 m do solo corresponde a 15,5 km/h, com 

maior frequência de ventos no rumo Noroeste. 

A precipitação média anual é de 556,6 mm, apresentando valores máximos em dezembro, com 83,5 mm, 

e valores mínimos em agosto, com 1,9 mm. 

6.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICIDADE 

6.3.1 Considerações iniciais 

Dadas as características do Projeto (Central Fotovoltaica e LMAT) e sua interferência com este fator, bem 

como a homogeneidade da geologia da zona, considerou-se que não se justificava a caracterização da 

área de estudo da Central Fotovoltaica e da LMAT separadamente, e como tal, a mesma será feita em 

conjunto nos subcapítulos seguintes, sem prejuízo de se detalharem as características específicas de cada 

zona. 

6.3.2 Enquadramento geológico 

A área em estudo (Central Fotovoltaica e Linha Elétrica) localiza-se na Zona Sul Portuguesa (setor Cercal-

Mira), entre o Cercal e Sines, em terrenos maioritariamente da Formação de Mira (Paleozóico-Namuriano) 

que faz parte da unidade litoestratigráfica do Grupo do Flysch1 Carbónico do Baixo Alentejo. O setor 

norte do corredor da Linha Elétrica atravessa formações de cobertura do Cenozóico (Plio-Plistocénico, 

Pliocénico e Holocénico). 

 
1 Flysch -  Espessas sequências de turbiditos. 
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Para a caracterização das litologias presentes na área de estudo da Central Fotovoltaica, utilizou-se 

como base a Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000 Folha 7, e a respetiva Notícia 

Explicativa, publicadas pelos Serviços Geológicos de Portugal (Oliveira et al. 1984) dado que a 

cartografia geológica à escala 1:50 000, folha 45-A, que abrange a área de estudo, não se encontra 

publicada (vd. Figura 6.8). A caracterização é complementada com a informação da Notícia Explicativa 

da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, folha 42-C (Santiago do Cacém), dada a 

continuidade das litologias naquela carta. 

Para a caracterização das litologias presentes na área de estudo da Linha Elétrica, utilizou-se a Carta 

Geológica de Portugal na escala 1/50 000, folha 42-C (Santiago do Cacém), e a respetiva Notícia 

Explicativa, publicadas pelos Serviços Geológicos de Portugal (Inverno C. et al. 1993), assim como a 

Carta Geológica na escala 1:200 000, folha 7 (vd. Figura 6.9). Considerou-se também o Estudo 

Geológico-Geotécnico (EGG) realizado pela Geoncontrole em agosto de 2020 (Geocontrole, 2020).  

No extrato da Carta Geológica na escala 1:200 000 (vd. Figura 6.8) observa-se que a maior parte da 

área de estudo da Central Fotovoltaica insere-se na Formação de Mira (HMi) – Xistos, siltitos e 

grauvaques finos. O setor sudoeste da área de estudo da Central Fotovoltaica abrange uma faixa com 

direção NW-SE do Complexo Vulcano-Silicioso do Cercal – Formação de S. Luís (Si). 

A Linha Elétrica atravessa terrenos da Formação de Mira desde a Central Fotovoltaica até cerca de 6 

km a sul da Subestação de Sines (numa extensão de cerca de 20 km), seguindo-se terrenos da cobertura 

Plio-plistocénica, representada por cascalheiras e areias de planalto (PQ). Nos atravessamentos das 

principais linhas de água estão presentes aluviões, em geral em estreitas faixas com direção NE-SW e E-

W e nas margens dos principais cursos de água observam-se depósitos de praias antigas. 

• PALEOZÓICO 

• Setor Cercal – Mira 

• Devónico superior/Carbónico 

•       Complexo Vulcano – Silicioso do Cercal 

•            Si – Formação de S. Luís 

• Grupo do Flysch do Baixo Alentejo 
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• Namuriano 

•     HMi – Formação de Mira   

A Formação de S. Luís (Si) é essencialmente constituída por sedimentos Vulcano-detríticos (xistos argilo-

gresosos, filitos, xistos siliciosos, tufitos, lapilli), tendo nos níveis superiores da formação intercalações 

centimétricas de quartzitos e rochas carbonatadas. Esta formação ocupa o topo do Complexo Vulcano-

Silicioso e abrange uma pequena faixa no setor sudoeste da área da Central Fotovoltaica.  

A Formação de Mira (HMi), aflora na maior parte da área de estudo da Central Fotovoltaica. Esta 

formação é do tipo “flysch”, constituída predominantemente por grauvaques finos e siltitos, de cor 

cinzento-esverdeada, em leitos delgados milimétricos a centimétricos, e xistos carbonosos. Os xistos 

apresentam geralmente leitos brancos e avermelhados quando alterados. 

Enquadramento específico-Central Fotovoltaica  

No reconhecimento local efetuado na área de estudo da Central Fotovoltaica em 11 de abril de 2020 

identificaram-se alguns afloramentos da Formação de Mira ilustrando-se seguidamente essas ocorrências 

com breve descrição da observação macroscópica. 

  

Fotografia 6.0-A - Formação de Mira no talude 

da estrada EN 389 (km 70+900) no setor norte 

da área de estudo da Central Fotovoltaica.  

Fotografia 6.0-B - Pormenor da Formação de Mira 

EN 389 (km 70+900) com alternância de leitos 

delgados milimétricas a centimétricas de xistos 

acinzentados e metagrauvaques castanho 

avermelhados muito alterados na face do talude. 

Direção das camadas N-S inclinando cerca de 50º 

para E.  
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Fotografia 6.0-C - Afloramento da Formação de 

Mira no caminho rural no setor NE da área de 

estudo da Central Fotovoltaica, a W de Foros da 

Ilha da Silveira. 

Fotografia 6.0-D - Pormenor da Formação de Mira 

no caminho rural no setor NE da área de estudo da 

Central Fotovoltaica com leitos delgados 

centimétricos de metagrauvaques acinzentados, 

dispostos segundo a direção N40W e inclinando 75º 

para NE.  

  

Fotografia 6.0-E - Afloramento da Formação de 

Mira no caminho rural de acesso ao Vértice 

Geodésico Maroteiras junto ao limite do setor SE 

da área de estudo da Central Fotovoltaica. 

Fotografia 6.0-F - Pormenor de afloramento da 

Formação de Mira com leitos delgados centimétricos 

de metagrauvaques acinzentados e castanho claro, 

dispostos segundo a direção N40W. 

O Estudo Geológico-Geotécnico (EGG) realizado na área da Central Fotovoltaica, visou o zonamento e 

caracterização da diversidade geotécnica ocorrente na área em estudo, orientado no sentido da 

definição das disposições construtivas das estruturas a implantar. 
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O estudo envolveu a realização de onze (11), sondagens geotécnicas (S) acompanhadas de ensaios de 

caracterização in situ, SPT. Em complemento à informação das sondagens geotécnicas foram realizados 

oito (8) penetrómetros dinâmicos superpesados (DPSH), sete (7) perfis de resistividade geoelétrica, e 

ainda um conjunto de sete (7) poços de reconhecimento (P), com recolha de amostragem remexida, que 

foi sujeita a tratamento laboratorial.   

Os ensaios realizados permitiram averiguar a litoestratigrafia das formações ocorrentes, apresentando-

se seguidamente as suas principais caraterísticas, a respetiva capacidade de carga e as condições de 

fundação das estruturas do projeto. Nos Quadros 6.9-A a 6.9-F apresentam-se as principais 

características das sondagens e poços realizados. 

Quadro 6.9-A 

Sondagens geotécnicas 

 
               Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 
 

Quadro 6.9-B 

Penetrómetros Dinâmicos Superpesados (DPSH)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 
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Quadro 6.9-C 

Poços de reconhecimento 

 

      Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 

Segundo o EGG as formações encontram-se profundamente decompostas (W4-5) observando-se à 

superfície solos orgânicos siltosos, por vezes argilo-siltosos com restos vegetais dispersos, de cor castanho 

avermelhado, resultante da alteração pedogénica e das características brandas do substrato alterado.  

Este horizonte superficial pelicular apresenta matriz argilo-siltosa, com desenvolvimento vertical reduzido, 

recobrindo o substrato com espessuras que variaram globalmente entre os 0,20 e os 1,30 m, sendo mais 

predominantes espessura a variar entre os 0,20 e os 0,40 m. 

O substrato correspondente à Formação de Mira, representada por xistos e grauvaques observável nos 

poços de reconhecimento com profundidades entre 1,0 m no poço P6 e 2,20 m nos poços P5, P10 e P11, 

encontra-se decomposto (W4-5) em resultado da meteorização, originando solos residuais 

predominantemente areno-silto-argilosos, com cor que vão do castanho claro ao castanho avermelhado. 

No quadro seguinte apresenta-se as principais características da litologia do material observado nos 

poços de reconhecimento. 
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Quadro 6.9-D 

Litologias do material observado nos poços de reconhecimento 

 
                      Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 

Em termos de capacidade de carga, a informação das sondagens geotécnicas permitiu reconhecer 

globalmente solos residuais rijos, com valores de NSPT≥56. Destacam-se ligeiras descompressões 

superficiais, caracterizadas por valores de 20≤NSPT≤48, que enquadram estes materiais no domínio dos 

solos muito duros a rijos (sondagens S4, S5, S7, S8 e S18 até aos 3,0 m e sondagem S13 até aos 4,5 m). 

Nos penetrómetros realizados foi reconhecida alguma descompressão superficial, caracterizada 

globalmente por valores de resistência dinâmica de ponta (qd) inferiores a 10 MPa, exibindo, portanto, 

algum condicionamento em termos mecânicos e de capacidade de carga. No penetrómetro DPSH8 

observou-se o valor de resistência dinâmica de ponta inferior a 10 MPa para uma profundidade de 0,8 

m evidenciando comportamento mais débil (Geoncontrole 2020). 

Em todas as sondagens realizadas (julho/agosto de 2020) não foram identificados níveis hidrostáticos. 

Em síntese, tendo em conta a capacidade de carga do maciço, a qual aumenta em profundidade, são 

admissíveis fundações diretas, nomeadamente nos locais das sondagens geotécnicas, com os 
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condicionalismos de tensões de contacto apresentados nos quadros seguintes, e de um modo geral os 

condicionamentos apontados no referido EGG. 

Quadro 6.9-E 

Condições de fundação nos locais das sondagens geotécnicas

 
              Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 
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Quadro 6.9-F 

Condições de fundação nos locais de prospeção com penetrómetros Dinâmicos Superpesados 

 

                     Fonte: EGG, Geoncontrole 2020 

Na Figura 6.9-A apresenta-se o enquadramento da área de estudo e a localização das sondagens 

geotécnicas, ensaios de penetrómetro e poços de reconhecimento efetuados, sobre a Carta Militar e 

ortofotomapa, a qual complementa a Figura 6.9-Enquadramento geológico da área de estudo na Carta 

Geológica de Portugal do Volume 1.2- Relatório Técnico. 

Enquadramento específico-Linha Elétrica 

Como referido anteriormente, a cartografia geológica disponível na escala 1:50 000 abrange a maior 

parte da Linha Elétrica. Descrevem-se seguidamente as unidades litoestratigráficas presentes na área de 

estudo da Linha Elétrica segundo a Carta Geológica na escala 1:50 000 (vd. Figura 6.9). 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

27 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

• CENOZÓICO 

•    HOLOCÉNICO 

•       Aluviões (a) 

As formações aluvionares constituídas por areias com seixos e intercalações argilosas preenchem o fundo 

das principais linhas de água e respetivos afluentes existentes na área de estudo, destacando-se as 

cabeceiras das ribeiras da Junqueira que desagua a sul de Sines- S. Torpes, ribeira de Moinhos que 

desagua a norte de Sines, barranco dos Bêbedos que desagua na lagoa da Sancha a norte de Sines, 

linhas de água com orientação predominante W-E e NE-SW.  

• PLISTOCÉNICO 

•     Níveis de praias e terraços (Q1) 

As formações do Plistocénico correspondem a depósitos de cascalheiras de antigas praias e de terraços 

fluviais, com níveis de 90-100 m e são constituídas por cascalheiras com seixos mal rolados. 

Estão presentes em Alagoinha nas duas margens da linha de água e em Vale Bom do Meio, 

correspondendo a depósito de antigas praias.  

• PLIO-PLISTOCÉNICO 

•    Cascalheiras e areias dos planaltos (PQ´) 

Os depósitos Plio-plistocénicos na área de estudo correspondentes a cascalheiras e areias de planalto e 

são a formação de cobertura que ocorre no setor a poente da albufeira de Campilhas atravessado pelo 

corredor da Linha Elétrica. Estão representadas por um conjunto de arenitos mais ou menos argilosos e 

por areias que se desenvolvem no bordo ocidental da bacia de Alvalade. Próximo do contacto com as 

formações do substrato paleozóico as cascalheiras apresentam seixos de quartzo anguloso.  

•     Areias com seixos da planície litoral (PQ) 

Os depósitos Plio-plistocénicos de areia com seixos da planície litoral na área de estudo correspondem 

a areias com seixos da planície litoral e são a formação de cobertura predominante nos últimos 6 km da 

área de estudo do corredor da Linha Elétrica. Tratam-se de depósitos marinhos e continentais. Os 

depósitos são constituídos, em regra, por areias alaranjadas e avermelhadas com pequenos seixos de 
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quartzo, lascas de xisto e fragmentos de arenitos avermelhados do Triásico. Às vezes existem níveis com 

grandes calhaus rolados de quartzo.  

Junto à Subestação de Sines no extremo norte do corredor da Linha Elétrica, observam-se areias 

esbranquiçadas com pequenos seixos de quartzo, lascas de xisto e fragmentos avermelhados que 

poderão corresponder aos arenitos do Triásico. 

PALEOZÓICO 

   Namuriano   

      HMi - Formação de Mira 

A Formação de Mira (HMi), já descrita anteriormente, abrange a maior parte da área de estudo da 

Linha Elétrica como referido anteriormente para o local da Central Fotovoltaica. 

Segundo a Carta Geológica de Portugal na escala 1:200 000, a área de estudo da Central Fotovoltaica 

situa-se a cerca de 16 km a NW da falha de Messejana – Odemira, que é um desligamento esquerdo, 

tardi-hercínico, de direção NE-SW e de importância regional. A área de estudo da Central Fotovoltaica 

é intersectada numa extensão de 800 m por uma falha com direção NE-SW, com início no setor poente, 

na zona de Boavista dos Curralães. 

A área de estudo da Linha é atravessada por lineamentos de falhas prováveis em Alagoinha (direção 

NNW-SSE), Montadinho (direção NE-SW, Vale de Madeira (direção NW-SE) e Areias de Cima (direção 

NNE-SSW). 
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6.3.3 Enquadramento geomorfológico regional 

A região onde se insere a área de estudo é constituída essencialmente por duas unidades 

geomorfológicas bem marcadas: o conjunto de relevos das serras litorais situados a leste, formando um 

alinhamento N-S e ligando a serra de Grândola à serra do Cercal; e uma planície litoral com uma largura 

variável da ordem de 4 a 14 km, que inclina suavemente para oeste desde a base da serra, com altitudes 

de 90 m a 150 m, até ao mar (Inverno C., et al., 1993). 

A zona da Serra e a sua linha de alturas máxima leva à separação da rede hidrográfica, escoando a 

oeste as linhas de água para poente e a leste para nascente. As linhas de água que escoam para o mar 

têm orientação aproximada E-W e NE-SW, destacando-se como mais importantes na região, as ribeiras 

de Moinhos e da Junqueira. Entre as linhas de água que correm para o interior a orientação dominante, 

que segue falhas e fraturas, é WNW-ESE, e as mais importantes são as ribeiras de Corona e de S. 

Domingos. Em toda a região o encaixe dos vales é muito mais pronunciado na zona da Serra, 

correspondente ao Paleozóico, e também ao Mezosóico junto a Santiago do Cacém, do que na Bacia do 

Sado e planície litoral, correspondentes ao Terciário e Quaternário. 

A zona da Serra tem terminação brusca a oeste “em jeito de escarpa de falha” (FEIO, 1984), apesar de 

só muito localmente se observarem indícios geológicos evidentes da presença de falha. Os terrenos da 

planície litoral imediatamente adjacentes à Serra, a ocidente, encontram-se 50-100 m mais abaixo. 

Tratando-se de terrenos dominantemente plio-quaternários, talhados no Paleozóico que se reconhece em 

pequenos retalhos, e ainda em toda a costa sudeste de Sines e ao longo das linhas de água mais 

meridionais. Trata-se de uma plataforma de abrasão marinha possivelmente do Plistocénico-Calabriano 

(FEIO, 1984) sendo hoje apenas observável a acumulação dominante, posterior, das areias quaternárias. 

6.3.4 Geomorfologia local 

Localmente, a área de estudo da Central Fotovoltaica localiza-se numa área de relevo suave, com 

pequenos cabeços arredondados e alongados, com uma inclinação geral de sul para norte, com altitude 

de 174 m junto ao limite sul (Portela do Salgadinho), 183 m no limite poente (Monte da Rocinha), 167 m 

no limite nascente (a poente de foros da Ilha da Silveira) e 173 m no limite norte (marco geodésico 

Chaparro). A menor altitude observa-se no setor norte, junto à EN 389, com 130 m, a nascente do 

entroncamento da EN 389 com a EN 262. 
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A área da Subestação situa-se numa vertente suave na margem esquerda do barranco das Abertas, à 

altitude de 152 m, estabelecendo um desnível de 12 m entre o local da subestação e o referido barranco 

que se situa à altitude de 140 m. 

A rede hidrográfica drena a área de estudo maioritariamente para a albufeira da barragem de 

Campilhas, afluente da margem esquerda do rio Sado. 

A área de estudo da Central Fotovoltaica é atravessada pelos barrancos do Raco e das Abertas que 

escoam para NNE dando origem à ribeira de Refroias, afluente da albufeira da Barragem de Campilhas, 

no limite NNE da área da Central Fotovoltaica, na interseção com a EN 262. Dado o relevo suave da 

área, os referidos barrancos entalham a superfície com pouca expressão morfológica. 

A análise espacial efetuada com base no mapa hipsométrico derivado do modelo numérico de elevações, 

elaborado com base no levantamento topográfico (Desenho 40), evidencia que a altitude média da área 

de estudo da Central Fotovoltaica é de 147 m. No referido modelo a altitude varia entre 120m e 185 

m. 

A maior parte da área da Central Fotovoltaica (65,2%) situa-se a altitudes entre 140 m e 160 m, 

observando-se várias áreas da metade norte e do setor sudeste abaixo de 140 m de altitude, que 

correspondem essencialmente aos vales das principais linhas de água que atravessam a área da Central 

Fotovoltaica. 

No Quadro 15 apresenta-se a repartição das classes de altitude consideradas e a corresponde área. 

Quadro 6.9-G 

Altitudes na área da Central Fotovoltaica 

Altitude 

(m) 

Área 

(ha) (%) 

120 - 130 42,30 5,2 

130 - 140 155,48 19,1 

140 - 150 277,72 34,1 

150 - 160 253,35 31,1 

160 - 170 81,27 10,0 

170 - 180 5,29 0,6 

180 - 185 0,20 0,0 

Total 815,60 100,0 
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Nas fotografias seguintes ilustram-se algumas áreas da Central Fotovoltaica, observando-se as formas 

suaves das pequenas elevações e valeiros. 

  

Fotografia 6.1 - Relevo suave no setor poente da 
área de estudo da Central. Vista para leste 

Fotografia 6.2 - Relevo suave no setor poente da 
área de estudo da Central. Vista para sudeste 

  

Fotografia 6.3 - Relevo suave na vertente da 
margem esquerda do barranco das Abertas no 
local da subestação no setor central da área de 

estudo. Vista para poente 

Fotografia 6.4 - Relevo suave no setor poente da 
área de estudo da Central. Vista para sudoeste. À 

esquerda o Barranco das Abertas entalhando 
ligeiramente a superfície 

  

Fotografia 6.5 - Relevo suave, quase aplanado, 
junto ao limite do setor poente da área de estudo 

da Central. Vista para norte 

Fotografia 6.6 - Relevo suave no setor sudeste da 
área de estudo da Central. Vista para norte 
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Fotografia 6.7 - Relevo suave, junto ao limite 
norte da área de estudo da Central. Vista para 

nordeste 

Fotografia 6.8 - Relevo suave junto ao limite 
noroeste da área de estudo da Central. Vista 

para sudoeste 

No mapa de declives derivado do referido modelo de altitudes observam-se os alinhamentos das áreas 

mais declivosas (declives superiores a 10%) nas vertentes dos pequenos valeiros da área de estudo e 

associados às principais linhas de água e às vertentes das pequenas elevações dos cabeços 

arredondadas e alongadas (Desenho 38 do Volume 2.2-Desenhos do EIA). 

Apresenta-se no Quadro seguinte a repartição das classes de declives consideradas e as correspondentes 

áreas. A classe mais representativa, com declives entre 5 e 10%, corresponde a cerca de 31,7% da área 

de estudo, a qual, juntamente com a classe de declives entre 10 e 15% representam mais de metade da 

área de estudo (58,5%). As áreas mais declivosas representam apenas 6,8% da área da Central 

Fotovoltaica. 

Quadro 16 6.9-H 

Declives da área da Central Fotovoltaica 

Declives 

(%) 

Área 

(ha) (%) 

0 - 2 73,91 9,1 

2 - 5 100,73 12,4 

5 - 10 258,91 31,7 

10 - 15 218,27 26,8 

15 - 20 107,31 13,2 

> 20 56,38 6,8 

Total 815,60 100,0 
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A área de estudo da Linha Elétrica atravessa terrenos de relevo pouco vigoroso, sobretudo no setor norte 

na aproximação à subestação de Sines e na área da Central Fotovoltaica. 

Apresenta-se seguidamente uma breve descrição das características morfológicas da área atravessada 

pelos corredores da Linha Elétrica, com base na Carta Militar e no Mapa Hipsométrico (Desenho 40 do 

Volume 2.2-Desenhos do EIA).  

Como referido, na área da Subestação da Central Fotovoltaica, a altitude é de 152 m. A partir do marco 

geodésico Chaparro (173 m) até Vale de Madeira, a linha atravessa uma área com altitude máxima 

rondando 170 m. Para norte deste local, observa-se altitude crescente até Moinhos do Paneiro (215 m). 

Para norte mantém-se a altitude máxima rondando 200 m até Alagoinha. A partir deste local observa-

se um decréscimo até à altitude de 120 m em Vale Gavião do Meio, seguindo-se um decréscimo 

progressivo até à Subestação de Sines que se encontra à altitude de 76 m. 

No atravessamento dos principais vales da região atravessada, a altitude ronda valores entre 70 m a 

norte no vale do barranco dos Bêbedos e 120 m nos vales das linhas de água nas cabeceiras das ribeiras 

da Junqueira e dos Moinhos. 

A análise do mapa hipsométrico derivado do modelo numérico de altitudes SRTM, com malha regular de 

25 m, evidencia que a maior parte da área de estudo da Linha situa-se entre 100 m e 150 m de altitude, 

que corresponde a cerca de 54,2% da área do corredor da Linha. A classe de altitude 125 a 150 m é 

mais representativa, correspondendo a cerca de 31,2 % da área do corredor (Desenho 40 do Volume 

2.2-Desenhos do EIA). A altitude varia entre 64 m e 214 m, sendo de 139 m a altitude média da área 

do corredor. 

As maiores altitudes, enquadradas nas classes acima de 150 m, observam-se no setor central da área do 

corredor, correspondendo a cerca de 31% da área do corredor. A menor altitude ocorre nas áreas do 

extremo norte do corredor, na proximidade da Subestação de Sines. 

No Quadro seguinte apresenta-se a repartição das classes de altitude consideradas e a corresponde 

área. 

 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

37 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 6.9-I 

Altitudes da área do corredor da Linha Elétrica 

Altitude 

(m) 

Área 

(ha) (%) 

< 75 20,13 1,5 

75 - 100 169,13 12,5 

100 - 125 310,50 23,0 

125 - 150 420,44 31,2 

150 - 175 148,19 11,0 

175 - 200 229,63 17,0 

>200 51,69 3,8 

Total 1349,69 100,0 

No mapa de declives do corredor da Linha Elétrica (Desenho 38 do Volume 2.2-Desenhos do EIA) 

derivado do referido modelo de altitudes SRTM, observa-se a repartição dos declives ao longo do 

corredor, destacando-se os vales das principais linhas de água onde as vertentes apresentam declives 

superiores a 15% e também superiores a 25%. Destacam-se os cursos de água afluentes à albufeira de 

Campilhas (ribeira de Refroias, barranco do Vale Coelho, barranco do Freixinho), assim como o setor a 

nascente da localidade de Paiol (a sul do atravessamento do corredor pela estrada municipal 1144) 

onde o relevo mais vigoroso define vertentes com declives superiores a 25%. 

Destaca-se também o setor norte do corredor, na zona da Quinta da Ortiga a cerca de 1 km a sudeste 

da Subestação de Sines, onde as vertentes do vale de fundo largo com orientação NW-SE apresentam 

declives acima de 15% e de 25%. O mesmo sucede na vertente a sul do atravessamento da Linha de 

Caminho Ferro na proximidade da Subestação de Sines.   

Apresenta-se no Quadro seguinte a repartição das classes de declives consideradas e as correspondentes 

áreas. A classe mais representativa, com declives entre 5 e 15%, corresponde a cerca de 54,9% da área 

de estudo. As áreas mais declivosas, acima de 15%, representam apenas 10,6% da área do corredor 

da Linha Elétrica. As áreas de menores declives, inferiores a 5%, têm uma representatividade expressiva 

em cerca de 34,4% da área de estudo da Linha. A média dos declives da área de estudo é de cerca de 

8%. 
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Quadro 6.9-J 

Declives da área do corredor da Linha Elétrica 

Declives 

(%) 

Área 

(ha) (%) 

0 - 5 464,88 34,4 

5 - 15 741,31 54,9 

15 - 25 113,88 8,4 

> 25 29,63 2,2 

Total 1349,69 100,0 

A área de estudo da Linha é atravessada, de sul para norte, pelas seguintes linhas de água: 

• Barranco do Raco, na área da Central Fotovoltaica, afluente da ribeira de Refroias, que drena 

para a albufeira de Campilhas; 

• Barranco de Vale Coelho, afluente da albufeira de Campilhas; 

• Barranco do Freixinho, afluente da albufeira de Campilhas; 

• Barranco da Nogueira, afluente da ribeira da Junqueira; 

• Afluente da ribeira de Moinhos; e 

• Barranco dos Bêbedos. 

Na interseção dos referidos cursos de água com o corredor da Linha, os vales são pouco profundos, com 

pequena expressão morfológica, dado que a área apresenta relevo pouco vigoroso na maior parte da 

sua extensão, não obstante os declives mais elevados das vertentes desses vales como referido 

anteriormente. 

6.3.5 Sismicidade e neotectónica 

Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e 

a Euro–asiática, sendo esta fronteira genericamente designada por falha Açores–Gibraltar, 

apresentando uma razoável atividade sísmica associada à interação das duas placas.  

Pela análise dos estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram origem nesta 

fronteira de placas afetando de um modo global todo o território continental.  
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Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia demonstram que a atividade sísmica mais 

intensa e destrutiva na região do Algarve foi também registada em 1755, correspondendo a sismos com 

epicentros situados na zona intraoceânica, localizada a Sul do Banco de Gorringe. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 

(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo da Central Fotovoltaica insere-se 

numa zona de grau VIII (vd. Figura 6.10). A área de estudo da Linha Elétrica insere-se também numa 

zona sísmica de grau VIII e na extremidade noroeste insere-se numa pequena extensão numa zona sísmica 

de grau IX (vd. Figura 6.10). 

Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, 

correspondendo a sismos classificados como “forte e destruidor”, respetivamente. 

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como “ruinosos”, provocando 

danos nas construções em alvenaria do tipo C2 com colapso parcial, queda de estuques, torção e queda 

de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações se 

não estão ligadas inferiormente e também se observam fraturas no chão húmido e nas vertentes 

escarpadas. 

Os sismos de grau IX são classificados como “desastrosos”, provocando pânico geral nas populações; 

destruindo as alvenarias tipo D3; danificando grandemente as alvenarias tipo C, por vezes com colapso 

completo, e danificando seriamente as alvenarias tipo B4. Provocam também danos gerais nas fundações, 

as estruturas são fortemente abanadas e quando não ligadas deslocam-se das fundações. Dão-se 

importantes fraturas no solo e nos terrenos aluvionares dão-se ejeções de areia e de lama. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) 

a área de estudo da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica insere-se na zona sísmica A (vd. Figura 6.10), 

correspondente à zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra 

classificado, e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade () igual a 1. 

 
2 Alvenaria tipo C – São de execução ordinária e fracamente argamassada. Apesar de não apresentar zonas de menor resistência 
não é reforçada nem projetada para resistir às forças horizontais.    

3Alvenaria tipo D – Construídas com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais 

4 Alvenaria tipo B – Bem executada e argamassada; reforçada, mas não projetada para resistir às forças horizontais. 
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De acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo da Central Fotovoltaica 

e da Linha (areias, cascalheiras, metassedimentos e xistos) correspondem aos três tipos segundo a 

tipologia estabelecida naquele regulamento: 

• Tipo I: Rochas e solos coerentes e rijos; 

• Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes 

compactos; 

• Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

Segundo o Eurocódigo 8 (EC8), que estabelece o zonamento sísmico de Portugal Continental relativamente 

ao dimensionamento estrutural no que se refere à ação sísmica, são considerados dois tipos de ação 

sísmica que podem afetar Portugal: 

• Um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região 

Atlântica e que corresponde à Ação sísmica Tipo 1; 

• Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no território 

Continental, ou no Arquipélago dos Açores, e que corresponde à Ação sísmica Tipo 2. 

A sismicidade é definida com base no valor da aceleração máxima de referência, agR (m/s2), o qual 

representa a aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo rocha, para um período de retorno 

de 275 anos. A área de estudo da Central Fotovoltaica insere-se na zona sísmica 1.3 (vd. Quadro 6.10) 

para uma ação sísmica Tipo 1 (sismo afastado – interplacas); e na zona sísmica 2.3 para uma ação 

sísmica Tipo 2 (sismo próximo – intraplacas), que correspondem a zonas sísmicas de aceleração média e 

alta, para ações sísmicas tipo 1 e 2, respetivamente. 

 

Quadro 6.10  

Zonamento sísmico na área de estudo segundo o Eurocódigo 8 

Município 

Tipo 1 (sismo afastado – interplacas) Tipo 2 (sismo próximo – intraplacas) 

Zona sísmica 
Aceleração 

agR (m/s2) 
Zona sísmica 

Aceleração 

agR (m/s2) 

Santiago do 
Cacém 

1.3 1,5 2.3 1,7 

Sines 1,3 1,5 2,3 1,7 

Fonte: Norma Portuguesa NP EN 1998-1, 2010 - “Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras 
gerais, acções sísmicas e regras para edifícios”. IPQ, Caparica. 
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Segundo o EGG (Geocontrole, 2020), o tipo de terreno mais provável segundo o RSAEEP será do Tipo II 

para terrenos da Formação de Mira onde foram registados valores de 20≤NSPT≤48 e Tipo I para 

terrenos com 56≤NSPT≤60. Segundo o EC8 as sondagens realizadas definem globalmente o perfil 

estratigráfico de um terreno do Tipo B (Depósitos de areia muito compacta, de seixo (cascalho) ou de 

argila muito rija, com uma espessura de, pelo menos, várias dezenas de metros, caracterizados por um 

aumento gradual das propriedades mecânicas com a profundidade). 

 

Figura 6.11 - Zonamento sísmico de Portugal Continental segundo o Eurocódigo 8 

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), à escala 1:1 000 000, a área de 

estudo da Central Fotovoltaica não é atravessada por qualquer lineamento correspondente a falha ativa, 

situando-se a cerca de 16 km a NW da falha de Messejana – Odemira, que é um desligamento esquerdo, 

tardi-hercínico, de direção NE-SW e de importância regional. A área de estudo da Linha Elétrica interseta 

na metade norte um lineamento de falha ativa provável com direção N-S.  
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6.3.6 Recursos minerais 

Segundo a consulta ao sítio da DGEG na internet em 30 de junho de 2020, na área de estudo não foram 

identificadas unidades de extração atual de recursos geológicos, nem concessões mineiras nem áreas de 

reserva ou cativas. Também não se identificaram áreas com pedidos de prospeção ou pesquisa de 

depósitos minerais (Figura 6.12). 

Na referida consulta foram identificadas várias áreas para “recuperação ambiental de áreas mineiras 

degradadas (por realizar) de uma antiga extração de Fe e Mn” na envolvente da área de estudo, 

maioritariamente a oeste e sudoeste da área da Central Fotovoltaica, correspondendo o conjunto à área 

nº 43 – Cercal - Rosalgar (Figura 6.12). Segundo a informação disponível na DGEG, identifica-se uma 

dessas áreas de recuperação ambiental com configuração retangular na extremidade sul/sudeste da 

área de estudo na envolvente do vértice geodésico Maroteiras. 

Segundo observação local, esta área suporta atualmente culturas cerealíferas (Espaço agrícola ou 

florestal segundo o PDM), abrangendo também duas pequenas albufeiras de uso agrícola (a maior 

integrada na REN segundo a planta de condicionantes do PDM), não se identificando vestígios de 

antiga exploração mineira.   

  
Fotografia 6.8-A - Culturas cerealíferas a norte do 
VG Maroteiras. Vista para N na área de 
recuperação ambiental de áreas mineiras 
degradadas (por realizar) 

Fotografia 6.8-B - Pequena albufeira no canto NE 
da área de recuperação ambiental de áreas 
mineiras degradadas (por realizar). Vista para SE 

Na pesquisa efetuada não foi possível identificar o estado de desenvolvimento da referida recuperação 

ambiental. 

Em fevereiro de 2021 foi solicitada à DGEG informação complementar sobre esta área. Contudo, até à 

data de “fecho” do relatório de resposta ao pedido de elementos adicionais (Volume 5) e reedição do 
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EIA, não se obteve resposta da DGEG ao pedido de esclarecimento efetuado, ainda que tenha havido 

uma troca de correspondência sobre o assunto (toda a troca de correspondência efetuada sobre este 

assunto foi incluída no Anexo 4 do Volume 3). 

Na consulta à base de dados SIORMINP no Geoportal do LNEG não se identificam áreas com Ocorrências 

e Recursos Minerais na área de estudo da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica. 

A área de Ocorrências e Recursos Minerais mais próxima da área da Central Fotovoltaica situa-se no 

exterior da área de estudo a cerca de 600 m a nascente do limite sul da área da Central Fotovoltaica 

e corresponde à ocorrência “Cerro das Pedras das Maroteiras e Moínho das Maroteiras, com o código 

1153FEMn (Ferro e Manganês). A referida ocorrência é da substância Ferro (Fe) e é de pequena 

dimensão. 

6.3.7 Património geológico 

Na consulta ao Portal dos Geossítios de Portugal Continental em 30 de junho de 2020, não foram 

identificados geossítios de relevância nacional na área de estudo da Central Fotovoltaica e da Linha 

Elétrica (http://geossitios.progeo.pt/). 

Na consulta ao Geportal do LNEG em 22 de fevereiro de 2021 também não foram identificados 

geossítios na área de estudo 

(https://sig.lneg.pt/server/services/Geositios/MapServer/WMSServer. 

No portal do ICNF, consultado em 22 de fevereiro de 2021, não foram identificados geossítios na área 

de estudo (www.icnf.pt). 

Solicitou-se informação à Câmara Municipal de Santiago do Cacém sobre geossítios no município, tendo 

o mesmo indicado que deveria ser consultado o portal PROGEO. 

6.3.1 Síntese da caracterização 

Em termos geológicos a maior parte da área de estudo da Central Fotovoltaica insere-se na Formação 

de Mira (HMi) – Xistos, siltitos e grauvaques finos. O setor sudoeste da área de estudo da Central 

Fotovoltaica abrange uma faixa com direção NW-SE do Complexo Vulcano-Silicioso do Cercal – 

Formação de S. Luís (Si). 

http://geossitios.progeo.pt/
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A Linha Elétrica atravessa terrenos da Formação de Mira desde a Central Fotovoltaica até cerca de 6 

km a sul da Subestação de Sines (numa extensão de cerca de 20 km), seguindo-se terrenos da cobertura 

Plio-plistocénica, representada por cascalheiras e areias de planalto (PQ). Nos atravessamentos das 

principais linhas de água estão presentes aluviões, em geral em estreitas faixas com direção NE-SW e E-

W e nas margens dos principais cursos de água observam-se depósitos de praias antigas. 

Relativamente à geomorfologia tem-se que a região onde se insere a área de estudo é constituída 

essencialmente por duas unidades geomorfológicas bem marcadas: o conjunto de relevos das serras 

litorais situados a leste, formando um alinhamento N-S e ligando a serra de Grândola à serra do Cercal; 

e uma planície litoral com uma largura variável da ordem de 4 a 14 km, que inclina suavemente para 

oeste desde a base da serra, com altitudes de 90 m a 150 m, até ao mar. 

Localmente, a área de estudo da Central Fotovoltaica localiza-se numa área de relevo suave, com 

pequenos cabeços arredondados e alongados, com uma inclinação geral de sul para norte, com altitude 

de 174 m junto ao limite sul (Portela do Salgadinho), 183 m no limite poente (Monte da Rocinha), 167 m 

no limite nascente (a poente de foros da Ilha da Silveira) e 173 m no limite norte (marco geodésico 

Chaparro). A menor altitude observa-se no setor norte, junto à EN 389, com 130 m, a nascente do 

entroncamento da EN 389 com a EN 262.  

A área de estudo da Linha atravessa terrenos de relevo pouco vigoroso, sobretudo no setor norte na 

aproximação à subestação de Sines e na área da Central Fotovoltaica, e vários cursos de água. Na 

interseção dos cursos de água com o corredor da Linha, os vales são pouco profundos, com pequena 

expressão morfológica, dado que a área apresenta relevo pouco vigoroso. 

Ainda que o Projeto se localize na zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se 

encontra classificado, segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), à escala 1:1 

000 000, a área de estudo da Central Fotovoltaica não é atravessada por qualquer lineamento 

correspondente a falha ativa, situando-se a cerca de 16 km a NW da falha de Messejana – Odemira, 

que é um desligamento esquerdo, tardi-hercínico, de direção NE-SW e de importância regional. O 

corredor da Linha Elétrica interseta na metade norte um lineamento de falha ativa provável com direção 

N-S. 

Na área de estudo da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica não foram identificadas unidades de 

extração atual de recursos geológicos, nem concessões mineiras, nem áreas de reserva ou cativas. 

Também não se identificaram áreas com pedidos de prospeção ou pesquisa de depósitos minerais, nem 

geossítios de relevância nacional.  



Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06. Elipsóide: GRS80. Projeção: Transversa de Mercator.

Prospeção e Pesquisa 
de Depósitos Minerais

Em publicitação

ODEMIRA

SANTIAGO DO CACÉM

GRÂNDOLA

SINES

OURIQUE

FERREIRA DO ALENTEJO

ALJUSTREL

-79000 -69000 -59000 -49000 -39000 -29000 -19000
-2

1
90

00
-2

0
90

00
-1

9
90

00
-1

8
90

00
-1

7
90

00
-1

6
90

00

0 2,5 5 km

Enquadramento Nacional

")

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

Faro

BejaSines

Viseu

Évora

Porto

Braga

Lisboa

Leiria

GuardaAveiro

AlquevaSetúbal

Coimbra

Santarém

Bragança

Vila Real

Portalegre

Castelo Branco

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do 
Cercal (abrange as centrais de Alvalade, Borreiro, Cercal, 

Freixo e Vale das Éguas) e LMAT a 400 KV
Figura 6.12 - Recursos Minerais

 C
:\

T
ra

b
a

lh
o

\C
e

rc
a

l\T
04

4
1

9
_

0
2

\T
0

4
4

1
9_

0
2

_
V

0
_

F
ig

_
6

_
1

2
_

R
e

cu
rs

o
s 

M
in

e
ra

is
.m

xd
 

Concedido

$

Recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas

Concessões mineiras

Fonte: http://www.dgeg.gov.pt/ acedido a 21 de ago. 2020.

Escala: 1/250 000

Central Fotovoltaica do Cercal

Área de Estudo

Corredor de Estudo

Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)

Corredor para análise preliminar

Limites Administrativos

Concelhos

T04419_02_V0_Fig_6_12_Recursos_Minerais

Extrato da Carta Militar de Portugal, escala:1/25 000, folha nº 536 (2009), CIGeoE.
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6.4 HIDROGEOLOGIA 

Dadas as características do Projeto (Central Fotovoltaica e LMAT) e sua interferência  com este fator, bem 

como a homogeneidade da hidrogeologia da zona, considerou-se que não se justificava a caracterização 

da área de estudo da Central Fotovoltaica e da LMAT separadamente, e como tal, a mesma será feita 

em conjunto nos subcapítulos seguintes, sem prejuízo de se detalharem as características específicas de 

cada zona dado que o Projeto (Central Fotovoltaica e LMAT) se desenvolve sobre várias massas de água. 

6.4.1 Introdução 

A caracterização hidrogeológica e dos recursos hídricos subterrâneos da área de estudo teve por base 

a Caracterização dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et. al. 2000), a Carta 

Hidrogeológica de Portugal na escala 1:200 000, folha 7 (SGP, 1988), a informação disponível no Plano 

de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6 - Bacia do Sado-Mira (PGRH 

6), e no SNIRH – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. 

6.4.2 Enquadramento Hidrogeológico 

Segundo a Carta de Massas de Água Subterrânea do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (2016-

2021) integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), a área em estudo da Central 

Fotovoltaica integra-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, respetivamente nas massas de 

água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado (PTA0z1RH6_C2) e Zona Sul Portuguesa 

da Bacia do Mira (PTA0z2RH6) (vd. Desenho 14). 

Segundo o referido Plano de Gestão, a maior parte da Linha Elétrica atravessa a massa de água 

subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado (numa extensão de cerca de 20 km desde a 

Central Fotovoltaica). Um pequeno trecho do extremo norte da Linha Elétrica atravessa, de norte para 

sul, as seguintes massas de água subterrânea: 

• Sines - Zona Norte (PTO34), numa extensão de 3 400 m; 

• Sines - Zona Sul (PTO35), numa extensão de 2 000 m; e 

• Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado (PTO01RH6), numa extensão de 550 m. 

A massa de água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado corresponde a aquíferos insignificantes – 

água subterrânea com importância local, abrangendo uma área de 2112,94 km2, com uma recarga 
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média a longo prazo estimada em 70,21hm3/ano, correspondendo-lhe uma disponibilidade de 63,19 

hm3/ano. 

O setor de atividade económica responsável pelo maior volume de extrações é o setor agrícola, com 9,2 

hm3/ano, o que corresponde a cerca de 60,2% do volume anual das extrações que é de 15,29 hm3/ano. 

O balanço entre a recarga e as extrações anuais aponta também para a inexistência de sobre-

exploração desta massa de água. 

As cargas poluentes por setor de atividade económica apontam também para o setor agrícola e pecuária 

como os principais responsáveis, com cargas de Ntotal de cerca de 511,287 e 321,569 ton/ano e de Ptotal 

de cerca de 22,349 e 4,095 ton/ano, respetivamente. 

A massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira corresponde também a 

aquíferos insignificantes – água subterrânea com importância local, abrangendo uma área de 1 727,39 

km2, com uma recarga média a longo prazo estimada em 61,75 hm3/ano, correspondendo-lhe uma 

disponibilidade de 55,58 hm3/ano. 

O setor de atividade económica responsável pelo maior volume de extrações é o setor agrícola, com 6,5 

hm3/ano, o que corresponde a cerca de 61,8% do volume anual das extrações que é de 10,52 hm3/ano. 

O balanço entre a recarga e as extrações anuais aponta também para a inexistência de sobre-

exploração desta massa de água. 

As cargas poluentes por setor de atividade económica apontam também para o setor agrícola e pecuária 

como os principais responsáveis, com cargas de Ntotal de cerca de 349,272 e 231,650 ton/ano e de Ptotal 

de cerca de 12,917 e 2,907 ton/ano, respetivamente. 

À semelhança do observado para a massa de água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado, a massa 

de água da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira também não se encontra sujeita a pressões 

quantitativas ou qualitativas. 

Apresenta-se seguidamente uma breve caracterização das três massas de água atravessadas pelo setor 

norte da Linha Elétrica: 
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• Sines - Zona Norte (PTO34) 

Esta massa de água corresponde a aquíferos fissurados, incluindo aquíferos cársicos, 

moderadamente produtivos. Abrange uma área de 183,32 km2 e a recarga média a longo prazo 

é de 37,7 hm3/ano, correspondendo-lhe uma disponibilidade de 33,93 hm3/ano. As extrações 

para consumo urbano (2,79 hm3/ano) correspondem a cerca de 60% das extrações anuais totais. 

Os setores agrícola e pecuária são os principais responsáveis pelas cargas poluentes. Esta massa 

de água não se encontra sujeita a pressões significativas relativamente às extrações e às cargas 

por setor de atividade económica. 

• Sines - Zona Sul (PTO35) 

Esta massa de água corresponde também a aquíferos fissurados, incluindo aquíferos cársicos, 

moderadamente produtivos. Abrange uma área de 66,93 km2 e a recarga média a longo prazo 

é de 13,7 hm3/ano, correspondendo-lhe uma disponibilidade de 12,33 hm3/ano. As extrações 

para consumo urbano (3,6 hm3/ano) correspondem a cerca de 78% das extrações anuais totais. 

Os setores agrícola e pecuária são os principais responsáveis pelas cargas poluentes. Esta massa 

de água também não se encontra sujeita a pressões significativas relativamente às extrações e às 

cargas por setor de atividade económica, não obstante a classificação do seu estado gobal ser 

Medíocre devido à presença de hidrocarbonetos resultante de poluição pontual-zona industrial e 

logística de Sines. 

• Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado (PTO01RH6) 

Esta massa de água corresponde a aquíferos insignificantes-água subterrânea apenas com importância 

local. Abrange uma área de 126,44 km2 e a recarga média a longo prazo é de 20,41 hm3/ano, 

correspondendo-lhe uma disponibilidade de 18,37 hm3/ano. As extrações para consumo industrial (0,52 

hm3/ano) correspondem a cerca de 50% das extrações anuais totais. Os setores agrícola e pecuária são 

os principais responsáveis pelas cargas poluentes de azoto total e os setores agrícola e urbano pelas 

cargas de fósforo total. Esta massa de água também não se encontra sujeita a pressões significativas 

relativamente às extrações e às cargas por setor de atividade económica. 

6.4.3 Estado das massas de água subterrânea da área de estudo 

Segundo o relatório do estado das massas de água subterrânea do PGRH 6 (2º ciclo), todas as nove 

massas de água subterrânea da RH6 apresentam estado quantitativo e qualitativo Bom e apenas uma 
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(Sines Sul) apresenta estado qualitativo Medíocre, de que resulta estado global Medíocre para esta 

massa de água (vd. Desenho 14). 

As duas massas de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e da Bacia do Mira 

onde se localiza a área de estudo da Central Fotovoltaica apresentam Estado Quantitativo e Qualitativo 

Bom, de que resulta Estado Global Bom para estas duas massas de água subterrânea. 

Das massas de água subterrâneas atravessadas pela Linha Elétrica, apenas a massa de água Sines Sul, 

que é atravessada numa extensão de cerca de 2 km na proximidade da Subestação de Sines, apresenta 

estado global Medíocre devido à presença de hidrocarbonetos. As restantes apresentam estado 

quantitativo e qualitativo Bom e correspondente estado global Bom.  

6.4.4 Vulnerabilidade à poluição 

Segundo a Carta de Vulnerabilidade à Poluição - índice DRASTIC, do PGRH6 (APA 2016), a área de 

estudo da Central Fotovoltaica apresenta vulnerabilidade Baixa (índice DRASTIC < 120). 

A área de estudo da Linha Elétrica apresenta vulnerabilidade variável, com predominância de 

vulnerabilidade Baixa: 

• Vulnerabilidade Alta (índice DRASTIC entre 160 e 200) no setor norte da Linha nos terrenos 

das massas de água subterrânea Sines – Norte e Sines – Sul; 

• Vulnerabilidade Intermédia (índice DRASTIC entre 120 e 160) na massa de água da Orla 

Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado a sudeste da subestação de Sines e a poente 

da albufeira de Campilhas; 

• Vulnerabilidade Baixa no setor central da Linha e próximo da Central Fotovoltaica.  

Segundo a Carta de Vulnerabilidade à Poluição-índice EPPNA - Equipa de Projeto do Plano Nacional da 

Água (1998), do PGRH 6, baseado na composição litológica do meio a que está associada uma classe 

de vulnerabilidade, a área de estudo da Central Fotovoltaica apresenta vulnerabilidade do tipo V6 – 

Baixa a Variável. 

A área de estudo da Linha Elétrica apresenta vulnerabilidade variável, com predominância de 

vulnerabilidade do tipo V6 – Baixa a Variável, abrangendo o setor central da Linha Elétrica e a norte 

da Central Fotovoltaica. Nos terrenos das massas de água Sines - Norte e Sines – Sul na área envolvente 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

51 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

da subestação de Sines e no setor central da Linha a oeste da albufeira de Campilhas, a vulnerabilidade 

dos terrenos é do Tipo V3 - Média a Alta. 

6.4.5  Pontos de água subterrânea 

Na área de estudo da Central Fotovoltaica, segundo a informação disponibilizada pela APA em 

dezembro de 2019, identificam-se cinco captações de água subterrânea (três poços e dois furos verticais), 

assinaladas no Quadro 6.11 e no Desenho 14 do Volume 2.2. 

Quadro 6.11 

Captações de água subterrânea na área de estudo da Central Fotovoltaica 

Nº Código do TURH Local Tipo Profundidade Finalidade 
Área a 
regar 

(ha) 

Volume Máx 
autorizado 

Anual 

(m3) 

27 - 
Abertas 
Novas 

Poço 4 - - - 

28 - 
Abertas 
Novas 

Poço 4 - - - 

29 - 
Mt. Novo 

das 
Abertas 

 4 Rega 0,021 - 

84 
CP002157.2019-

RH6 
Sol Posto Furo 55 Consumo humano - 15 

85 
CP002735.2019-

RH6 
Sol Posto Furo 60 Consumo humano - 150 

Fonte: APA, 2019 

Identificam-se ainda outras captações, de uso particular (furos e poços), no exterior da área de estudo 

da Central Fotovoltaica, sobretudo junto ao limite poente, destinadas a rega (maioritariamente) e consumo 

humano, assinaladas no Desenho 14 do Volume 2.2. 

Segundo a Carta Militar de Portugal identificam-se vários poços na área de estudo da Central 

Fotovoltaica, também assinalados no Desenho 14 do Volume 2.2, particularmente na proximidade de 

Monte Novo das Abertas, Abertas e Sol Posto, destinados a rega e abeberamento de gado. 

Na área de estudo da Linha Elétrica, segundo a base de dados do Sistema Nacional de informação dos 

Recursos Hídricos (APA-SNIRH) consultada em 19 de agosto de 2019, identificam-se alguns poços e furos 

identificados no Quadro 6.12 e assinalados no Desenho 14 do Volume 2.2 a distâncias entre 90 m e 170 

m da Linha. Estes pontos de água localizam-se próximo de Chã, na envolvente do entroncamento da 

estrada municipal EM 553 com a EN 120 (km 60) e no sítio de Boavista (próximo do km 62 da EN 120).  

Quadro 6.12    
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Pontos de água subterrânea na proximidade da Linha Elétrica 

Inventário SNIRH Tipo Local Freguesia 

526/17 Furo vertical Chã Santiago do Cacém 

526/18 Furo vertical Chã Santiago do Cacém 

526/4 Poço Vale Seco Santiago do Cacém 

526/5 Poço Vale Seco Santiago do Cacém 

526/6 Furo vertical Boavista Santiago do Cacém 

Fonte: APA/SNIRH 

6.4.6 Síntese da caracterização 

Segundo a Carta de Massas de Água Subterrânea do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (2016-

2021) integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), a área em estudo da Central 

Fotovoltaica integra-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, respetivamente nas massas de 

água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira. 

Segundo o referido Plano de Gestão, a maior parte da Linha Elétrica atravessa a massa de água 

subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado (numa extensão de cerca de 20 km desde a 

Central Fotovoltaica). Um pequeno trecho do extremo norte da Linha Elétrica atravessa, de norte para 

sul, as seguintes massas de água subterrânea: 

• Sines - Zona Norte (PTO34), numa extensão de 3 400 m; 

• Sines - Zona Sul (PTO35), numa extensão de 2 000 m;  

• Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Sado (PTO01RH6), numa extensão de 550 m. 

Das massas de água subterrâneas atravessadas pela Linha Elétrica, apenas a massa de água Sines Sul, 

que é atravessada numa extensão de cerca de 2 km na proximidade da Subestação de Sines, apresenta 

estado global Medíocre devido à presença de hidrocarbonetos. As restantes apresentam estado 

quantitativo e qualitativo Bom e correspondente estado global Bom. 

Na globalidade da área de estudo (Central Fotovoltaica e Linha Elétrica) o setor de atividade económica 

responsável pelo maior volume de extrações de água subterrâna é o setor agrícola. O balanço entre a 

recarga e as extrações anuais aponta para a inexistência de sobre-exploração destas massas de água. 

As cargas poluentes por setor de atividade económica apontam também para o setor agrícola e pecuária 

como os principais responsáveis. 
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As duas massas de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado e da Bacia do Mira 

onde se localiza a área de estudo da Central Fotovoltaica apresentam Estado Quantitativo e Qualitativo 

Bom, de que resulta Estado Global Bom para estas duas massas de água subterrânea. 

Das massas de água subterrâneas onde se localiza a área de estudo (Central Fotovoltaica e Linha 

Elétrica), apenas a massa de água Sines Sul, que é atravessada numa extensão de cerca de 2 km na 

proximidade da Subestação de Sines, apresenta estado global Medíocre devido à presença de 

hidrocarbonetos. As restantes apresentam estado quantitativo e qualitativo Bom o que corresponde a 

estado global Bom.  

Em relação à vulnerabilidade à poluição predomina a vulnerabilidade Baixa, sendo exceção os troços 

do corredor da Linha Elétrica na área envolvente da subestação de Sines e a oeste da albufeira de 

Campilhas, onde a vulnerabilidade dos terrenos é Média a Alta, e Média, respetivamente. 

Dentro da área de estudo (Central Fotovoltaica e Linha Elétrica) e envolvente próxima identificam-se 

várias captações de água subterrânea, de uso particular (furos e poços), destinadas a rega e consumo 

humano. 

6.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

6.5.1 Enquadramento 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica 6 (RH6). A RH6, com uma área total de 12 149 km2, 

integra as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, 

incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes.   

A caracterização da área da Central Fotovoltaica e do corredor da LMAT será efetuada separadamente 

ao longo deste descritor, dada a natureza dos Projetos e dimensão das áreas de estudo, e a consequente 

necessidade de uma análise mais especializada e rigorosa.  

6.5.2 Caracterização da rede hidrográfica 

6.5.2.1 Área da Central Fotovoltaica 

A área de estudo da Central Fotovoltaica pertence às bacias hidrográficas da Ribeira do Torgal (sub-

bacia do rio Mira) e da Ribeira de Refroias (sub-bacia do rio Sado) (vd. Desenho 15 do Volume 2.2). A 

rede hidrográfica drena a área de estudo maioritariamente para a albufeira da barragem de 
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Campilhas, afluente da margem esquerda do rio Sado. É no sector sul que se situa a cumeada que faz a 

separação entre as bacias principais do Sado e do Mira. 

O troço norte da Ribeira de Refroias, presente na área de estudo, caracteriza-se por alguma 

meandrização. Classifica-se como massa de água superficial no âmbito da Diretiva Quadro da Água 

(DQA). As restantes linhas de água identificadas dentro do limite da Central Fotovoltaica, não estão 

classificados como massas de água no âmbito da DQA. 

A rede hidrográfica é esparsa em toda a área, definindo vales alongados. As linhas de água de primeira 

ordem apresentam caracter torrencial, com escoamento efémero, apenas durante ou imediatamente após 

períodos de precipitação. As linhas de água com maior expressão morfológica correspondem à ribeira 

de Refroias e ao barranco das Abertas. Têm um regime de escoamento intermitente, escoando durante 

as estações húmidas e secando nas de estiagem, observando-se alguns pegos ao longo dos troços 

observados na área de estudo e tendo como tributários a maioria das linhas de água na área de estudo. 

Além do descrito, identifica-se um afluente direto da ribeira de Refroias, que corresponde a uma nascente, 

onde se observa um juncal. No setor nascente, refere-se ainda a presença da infraestrutura hidráulica 

Monte do Banderro Velho, pequena barragem de terra não abrangida pelo Regulamento de Segurança 

de Barragens, situada na bacia hidrográfica da Ribeira de Refroias.  

As situações mais representativas estão representadas nas Fotografias 6.9 a 6.12. 

  
Fotografia 6.9 – Linha de água com escoamento 

efémero 
Fotografia 6.10 – Juncal em linha de água afluente da 

ribeira de Refroias 
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Fotografia 6.11 – Troço da ribeira de Refroias Fotografia 6.12 – Albufeira criada pela barragem de 

terra 

A Ribeira de Refroias (PT06SAD1350) é uma massa de água superficial natural, de tipologia Rios do Sul 

de Pequena Dimensão, com o comprimento de cerca de 4,066 km. A bacia hidrográfica tem a área de 

21,778 km2 (PGRH6, 2012 e 2016). 

No sector sul identificam-se linhas de água de primeira ordem da bacia hidrográfica da Ribeira do 

Torgal, cuja rede hidrográfica é pouco densa, com escoamento torrencial e de regime efémero na área 

de estudo. Na bordadura, ainda na área de estudo, são ainda identificadas três infraestruturas 

hidráulicas, pertencentes à bacia hidrográfica da Ribeira Torgal, duas das quais inventariadas no PGRH 

RH6: Maroteiras de Cima e Maroteiras. 

De acordo com o estudo hidrológico (Aqualogus, 2020) elaborado especificamente no âmbito deste 

Projeto (vd. Anexo 1 do Volume 3), foram identificadas 7 linhas de água principais e delimitadas bacias 

hidrográficas de acordo com as seções de referência definidas (vd. Figuras 6.13 e 6.14). 
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Figura 6.13 – Linhas de água principais na área de estudo (Aqualogus, 2020) 

  
 

Figura 6.14 – Principais linhas de água e bacias hidrográficas na área de estudo (Aqualogus, 2020) 
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No quadro seguinte são apresentadas as características geométricas e de relevo das respetivas bacias 

hidrográficas. 

Quadro 6.13     

Características das bacias hidrográficas na área de estudo 

Linhas de água Seção A (km2)  Zmin (m)  Zmáx (m)  L (m)  J (%)  tc (h) 

Cercal 1 (C1) 

C1.1  6,80  137,4  270,0  4 625  2,9  1,8 

C1.2  7,72  130,4  270,0  5 388  2,6  2,1 

C1.3  15,74  125,0  270,0  6 783  2,1  2,6 

C1-1.1  0,25  137,4  162,0  1 023  2,4  0,6 

C1-2.1  0,25  130,4  152,0  962 2,3  0,5 

Cercal 2 (C2) 

C2.1  0,34  142,4  162,0  950 2,1  0,6 

C2.2  1,19  136,4  162,0  1 435  1,8  0,8 

C2-1.1  0,17  144,0  160,0  612 2,6  0,4 

Cercal 3 (C2) 

C3.1  0,48  136,0  154,0  923 1,9  0,5 

C3.2  3,26  124,0  154,0  1 933  1,6  1,0 

C3-1.1  0,27  136,0  156,0  584 3,4  0,3 

Cercal 4 (C4)  C4.1  0,49  126,0  159,0  1 102  3,0  0,6 

Cercal 5 (C5)  C5.1  0,16  128,0  146,0  461 3,9  0,3 

Cercal 6 (C6)  C6.1  0,19  128,0  158,0  754 4,0  0,4 

Cercal 7 (C7)  C7.1  0,19  134,0  152,0  668 2,7  0,4 

A: área da bacia hidrográfica; Zmin: altitude mínima da linha de água principal; Zmáx: altitude máxima da linha de água principal; 
L: comprimento do curso de água; J: declive médio da linha de água principal; tc: tempo de concentração (Temez) 

 

6.5.2.2 Corredor da Linha elétrica (LMAT) 

O corredor da Linha Elétrica estende-se ao longo de dez bacias hidrográficas de massas de água 

superficiais nos concelhos de Santiago do Cacém e Sines: Ribeira de Refroias, Barranco do Vale Coelho, 

Albufeira Compilhas, Barranco do Freixinho, Albufeira Morgavel, Ribeira de São Domingos, Ribeira da 

Junqueira, Ribeira de Moinhos, Sancha e Ribeira da Ponte. Assinala-se a presença maioritariamente de 

linhas de água de primeira ordem, sem expressão morfológica e de escoamento efémero. Também 

existem outras linhas de água com alguma expressão morfológica e com o regime de escoamento 

intermitente. Para além destas situações, assinala-se ainda a passagem de três linhas de água 

classificadas como massas de água no âmbito da Diretiva Quadro da Água, nomeadamente Barranco 

do Freixinho, Barranco do Vale Coelho e a Ribeira de Refroias, com um regime de escoamento 

intermitente. 

Para além das linhas de águas assinaladas, dentro da área de estudo da Linha Elétrica encontra-se parte 

da Albufeira Campilhas (PT06SAD1345), com uma área total de 3,511 km2. No setor norte do corredor 
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da Linha Elétrica encontra-se uma barragem de terra, afastada aproximadamente 2 km da Subestação 

de Sines, no sentido sudeste (vd. Desenho 15 do Volume 2.2). 

Seguidamente apresenta-se uma síntese de cada bacia hidrográfica e/ou massa de água presente na 

área de estudo: 

• Ribeira de Ponte (PT06SUL1640): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área total 

da bacia de aproximadamente 114,92 km2. A massa de água tem uma extensão de 31,54 km; 

• Sancha (PT06SUL1641): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área total da bacia 

de aproximadamente 34,83 km2. A massa de água tem uma extensão de 9,16 km; 

• Ribeira de Moinhos (PT06SUL1642): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área 

total da bacia de aproximadamente 34,98 km2. A massa de água tem uma extensão de 6,18 

km.; 

• Ribeira da Junqueira (PT06SUL1643): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área 

total da bacia de aproximadamente 42,55 km2; 

• Ribeira de São Domingos (PT06SAD1328): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com 

área total da bacia de aproximadamente 124,08 km2. A massa de água tem uma extensão de 

27,03 km; 

• Albufeira Morgavel (PT06SUL1645): Tipologia de Rio (Albufeira) do Sul com área da massa de 

água de aproximadamente 2,09 km2. O corredor da Linha Elétrica atravessa uma linha de água 

afluente desta albufeira; 

• Albufeira Campilhas (PT06SAD1345): Tipologia de Rio (Albufeira) do Sul com área da massa de 

água de aproximadamente 3,51 km2. O corredor da Linha Elétrica atravessa dois braços desta 

albufeira; 

• Barranco do Freixinho (PT06SAD1344): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área 

total da bacia de aproximadamente 26, 71 km2. A massa de água tem uma extensão de 3,42 

km; 
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• Barranco do Vale Coelho (PT06SAD1349): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com 

área total da bacia de aproximadamente 25,70 km2. A massa de água tem uma extensão de 

3,62 km; 

• Ribeira de Refroias (PT06SAD1350): Tipologia de Rios do Sul de Pequena Dimensão com área 

total da bacia de aproximadamente 21,78 km2. A massa de água tem uma extensão de 4,07 

km.  

6.5.3 Escoamento Superficial 

6.5.3.1 Enquadramento 

O escoamento natural gerado nas bacias hidrográficas da RH6, de acordo com o Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 – 1.º Ciclo de Planeamento, tem valores de 

29,9 mm, 128,3 mm e 262,3 mm em ano seco, médio e húmido, respetivamente. A variabilidade inter-

anual do escoamento é elevada, aumentando de ano seco para ano húmido. 

Na análise do PGRH RH6, verifica-se que em ano médio gera-se entre 81 e 86% do escoamento em 

semestres húmidos e entre 14 e 19% nos meses de verão. No Quadro 6.14 é apresentada distribuição 

mensal do escoamento para as bacias do Mira, Sado e costeiras entre o Sado e o Mira, onde se insere 

a área de estudo. 

Quadro 6.14 

Escoamentos mensais nas bacias hidrográficas do Mira, Sado e bacias costeiras entre o Sado e o Mira. 

Ano 
(mm) 

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Anual 

Bacias Costeiras entre o Sado e o Mira 

Seco 0,4 1,4 5,6 4,5 4,3 6,7 3,3 1,5 0,1 0,1 0,0 0,8 28,7 

Médio 4,4 14,8 32,8 34,8 29,0 23,5 10,2 6,5 0,6 0,2 0,1 0,4 157,3 

Húmido 3,0 25,6 54,1 70,4 61,1 45,4 19,0 4,1 0,6 0,2 0,1 0,2 283,8 

Bacia do Sado 

Seco 1,2 1,7 3,8 3,2 3,7 4,9 2,5 1,4 0,4 0,1 0,0 1,0 23,9 

Médio 4,6 10,1 20,9 23,9 20,3 18,3 8,0 5,7 1,0 0,2 0,3 1,6 114,9 

Húmido 4,1 21,1 39,0 56,5 51,2 38,4 18,4 4,7 1,2 0,3 0,1 0,7 235,7 

Bacia do Mira 

Seco 1,8 2,4 7,7 3,9 5,8 10,3 5,2 1,7 0,3 0,1 0,1 0,5 39,8 

Médio 4,7 16,5 34,3 30,1 23,7 24,6 11,3 6,7 0,7 0,3 0,1 0,9 153,9 

Húmido 5,9 38,9 56,7 72,8 60,9 49,2 20,4 5,6 2,0 0,4 0,2 0,4 313,4 
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Fonte: Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas Região Hidrográfica 6 e 7 (RH6) - 1.º Ciclo de Planeamento (2012) 

6.5.3.2 Central Fotovoltaica 

No estudo hidrológico efetuado (Aqualogus, 2020), são calculados os caudais de ponta de cheia, nas 

diferentes bacias, para diferentes períodos de retorno, através do método racional, apresentando-se os 

respetivos valores no Quadro 6.15. 

Quadro 6.15    

Caudais de ponta de cheia (m3/s) calculados pelo método Racional 

Linha de 
Água 

Secção A (km2)  tc (h) 
Q (m3/s) 

2 anos 5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 
100 
anos 

250 
anos 

500 
anos 

Cercal 1 (C1) 

C1.1  6,80  1,8  8,7  14,2  18,9  23,8  31,1  37,1  48,4  54,5 
C1.2  7,72  2,1  8,9  14,5  19,3  24,3  31,7  37,8  49,3  55,5 
C1.3  15,74  2,6  15,7  25,6  33,9  42,7  55,6  66,2  86,4  97,2 
C1-1.1  0,25  0,6  0,7  1,1  1,5  1,9  2,5  2,9  3,9  4,4 
C1-2.1  0,25  0,5  0,7  1,2  1,7  2,1  2,8  3,3  4,3  4,9 

Cercal 2 (C2) 
C2.1  0,34  0,6  0,9  1,5  2,0  2,6  3,4  4,0  5,3  5,9 
C2.2  1,19  0,8  2,6  4,3  5,8  7,4  9,6  11,5  15,1  17,0 
C2-1.1  0,17  0,4  0,6  1,0  1,3  1,6  2,1  2,5  3,2  3,6 

Cercal 3 (C3) 
C3.1  0,48  0,5  1,4  2,4  3,2  4,1  5,3  6,4  8,4  9,5 
C3.2  3,26  1,0  6,1  10,2  13,6  17,2  22,5  26,9  35,2  39,7 
C3-1.1  0,27  0,3  1,0  1,7  2,2  2,8  3,6  4,3  5,5  6,3 

Cercal 4 (C4)  C4.1  0,49  0,6  1,3  2,2  2,9  3,7  4,9  5,8  7,6  8,6 
Cercal 5 (C5)  C5.1  0,16  0,3  0,6  1,0  1,4  1,7  2,2  2,6  3,4  3,9 
Cercal 6 (C6)  C6.1  0,19  0,4  0,6  1,0  1,4  1,7  2,2  2,7  3,5  3,9 
Cercal 7 (C7)  C7.1  0,19  0,4  0,6  1,0  1,4  1,7  2,2  2,7  3,4  3,9 
A: área da bacia hidrográfica; tc: tempo de concentração (Temez); Q: Caudal 

Foi efetuado um estudo hidráulico (Aqualogus, 2020) (vd. Anexo 1 do Volume 3), onde se concluiu que 

de acordo com os cursos de água existentes no interior da área da Central Fotovoltaica, não será 

necessário um sistema de drenagem complementar. 

Na Figura 6.15 seguinte apresentam-se as conclusões da simulação hidráulica, nomeadamente o mapa 

de inundação para os períodos de retorno de 2 e 100 anos: 
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Figura 6.15 – Mapa de inundação para os períodos de retorno de 2 e 100 anos na área da Central Fotovoltaica 

 

6.5.3.3 Linha elétrica (LMAT) 

Para as bacias hidrográficas presentes no corredor da Linha Elétrica considera-se a distribuição mensal 

do escoamento para as bacias hidrográficas do Sado e Costeiras entre o Sado e Mira, apresentada no 

Quadro 6.1 (Escoamentos mensais nas bacias hidrográficas do Mira, Sado e bacias costeiras entre o Sado 

e o Mira) do Capítulo 6.5.3.1. 
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6.5.4 Qualidade da água 

6.5.4.1 Central Fotovoltaica 

Na envolvente da área de estudo, até a uma distância de 5 km, após consulta do geo-visualizador do 

PGBH RH6 (sniamb.apambiente.pt), do inventário da APA (ARH Alentejo) e visita ao campo, foram 

identificadas algumas pressões pontuais, representadas no Desenho 15 do Volume 2.2. 

Na envolvente da área de estudo da Central Fotovoltaica, localizada na bacia da Ribeira de Refroias, 

encontra-se uma lixeira encerrada e selada a cerca de 600 metros para noroeste do terreno. A cerca 

de 1,2 km para sudoeste encontra-se ainda uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de 

tratamento primário, pertencente à mesma bacia hidrográfica (vd. Desenho 15 do Volume 2.2). Na 

envolvente da localidade Cercal do Alentejo identificam-se alguns sistemas autónomos de tratamento de 

águas residuais, com descarga superficial. 

No setor sul da Central Fotovoltaica, localizadas na bacia da Ribeira do Torgal, encontram-se três 

infraestruturas hidráulicas de dimensões reduzidas (albufeiras), consideradas como pressões 

hidromorfológicas.  

Quanto a poluição difusa, na região, salienta-se a agropecuária relacionada com a produção de gado 

bovino em regime extensivo, ou o cultivo de culturas forrageiras. De qualquer forma, as cargas 

quantitativas nas bacias hidrográficas não são alarmantes, situando-se nas classes com menores valores 

anuais de azoto (N) e pentóxido de fósforo (P-P2O5):    

• Ribeira de Refroias (PT06SAD1350): 5 291,80 kg/ano de N e 231,72 kg/ano de P-P2O5; 

• Ribeira do Torgal (PT06MIR1370): 19 950,97 kg/ano de N e 862,54 kg/ano de P-P2O5. 

No que concerne ao estado das massas de água superficiais, no âmbito da DQA, a classificação final de 

Estado integra a classificação do Estado/Potencial Ecológico e do Estado Químico, sendo que o Estado 

de uma massa de água é definido em função do pior dos dois Estados, Ecológico ou Químico. 

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma 

massa de água idêntica. O estado ecológico é classificado numa de cinco classes: Excelente, Bom, 

Razoável, Medíocre e Mau. A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de 
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substâncias químicas que em condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em 

concentrações reduzidas. 

Relativamente à massa de água superficial presente na área de estudo, Ribeira de Refroias 

(PT06SAD1350), o estado ecológico desta é classificado como medíocre. O Estado Químico desta massa 

de água é desconhecido. Assim, como a avaliação do estado global das massas de água rios resulta da 

combinação do estado ecológico e do estado químico, a referida massa de água classifica-se com estado 

global Inferior a Bom. 

Como referido, no sector sul, as linhas de água presentes, apesar de não estarem classificadas como 

massas de águas, pertencem à bacia hidrográfica da massa de água superficial da Ribeira do Torgal 

(PT06MIR1370). Relativamente ao estado desta massa de água, a classificação do estado químico é 

desconhecida, e o estado ecológico da mesma é bom. Em síntese, a classificação do estado global desta 

massa de água é Bom e Superior. 

6.5.4.2 Linha Elétrica  

Ao longo do corredor da Linha Elétrica, bem como na envolvente até uma distância de 5 km, foram 

identificadas algumas pressões pontuais, que se descrevem em seguida.  

No setor norte do corredor da Linha Elétrica, encontram-se duas Estações de Tratamento de Águas 

Residuais - ETAR (pressões urbanas), com tratamento primário e secundário, e uma infraestrutura 

hidráulica. Estas três pressões identificadas localizam-se a sudeste da subestação. Ainda em relação ao 

setor norte, dentro da área envolvente de 5 km, fora do corredor em estudo, a norte da Subestação de 

Sines, encontram-se dois aterros em exploração e uma lixeira encerrada e selada. 

No setor central da linha elétrica, até à distância de 5 km em relação ao corredor em estudo, na bacia 

da Ribeira da Junqueira, existem quatro infraestruturas hidráulicas de dimensões reduzidas, uma ETAR 

com rejeição no solo de tratamento primário, e três com rejeições no meio hídrico. A este da linha existem 

quatro infraestruturas hidráulicas, sendo uma delas considerada uma pequena barragem e outra uma 

grande barragem.  

No setor sul do corredor da linha elétrica, a sudoeste da linha, existem duas rejeições no meio hídrico 

correspondentes a ETAR, situadas a menos de 3 km do mesmo. 

Seguidamente apresenta-se uma síntese da classificação de cada massa de água ou bacia hidrográfica 

presente na área de estudo: 
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• Ribeira de Ponte (PT06SUL1640): Classificado como Bom quanto ao Estado Ecológico e como 

desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global desta massa 

de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Sancha (PT06SUL1641): Classificado como Razoável quanto ao Estado Ecológico e como 

desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global desta massa 

de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Ribeira de Moinhos (PT06SUL1642): Classificado como Mau quanto ao Estado Ecológico e como 

desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global desta massa 

de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Ribeira da Junqueira (PT06SUL1643): Classificado como Medíocre quanto ao Estado Ecológico e 

como desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global desta 

massa de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Ribeira de São Domingos (PT06SAD1328): Classificado como Razoável quanto ao Estado 

Ecológico e como desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado 

global desta massa de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Albufeira Morgavel (PT06SUL1645): Classificado como Bom quanto ao Potencial Ecológico e 

quanto ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global desta massa de água classifica-

se como Bom e Superior; 

• Albufeira de Campilhas (PT06SAD1345): A classificação do estado químico da massa de água é 

Bom, bem como o potencial ecológico da mesma. Assim, a classificação do estado global desta 

albufeira é Bom e Superior; 

• Barranco do Freixinho (PT06SAD1344):  Classificado como razoável quanto ao Estado Ecológico 

e como desconhecido relativamente ao Estado Químico. Assim, a avaliação do estado global 

desta massa de água classifica-se como Inferior a Bom; 

• Barranco do Vale Coelho (PT06SAD1349): O estado químico da massa de água é Desconhecido, 

sabe-se contudo que o estado ecológico é Medíocre. Assim, a classificação do estado global 

desta massa de água é Inferior a Bom; 
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• Ribeira de Refroias (PT06SAD1350): Classificada como medíocre relativamente ao estado 

ecológico da massa de água, sendo desconhecido o seu estado químico. Assim sendo, a 

classificação do estado global desta massa de água é Inferior a Bom. 

6.5.5 Síntese da caracterização 

6.5.5.1 Enquadramento 

A área de estudo insere-se na Região Hidrográfica 6 (RH6), que abrange uma área total de 12 149 

km2.  

O escoamento natural gerado nas bacias hidrográficas da RH6 tem valores de 29,9 mm, 128,3 mm e 

262,3 mm em ano seco, médio e húmido, respetivamente.  

6.5.5.2 Central fotovoltaica 

A rede hidrográfica é esparsa em toda a área, definindo vales alongados. São identificadas na área 

de estudo linhas de água com escoamento efémero a intermitente, drenando para a Ribeira de Refroias 

e para a Ribeira do Torgal. Estas ribeiras inserem-se na tipologia Rios do Sul de Pequena Dimensão. 

O troço da Ribeira de Refroias no sector norte da área de estudo caracteriza-se por alguma 

meandrização e classifica-se como massa de água no âmbito da DQA. A sul do terreno são identificadas 

algumas linhas de água, essencialmente de primeira ordem, afluentes da Ribeira do Torgal, com 

orientação dominante norte-sul.   

As pressões pontuais na envolvente, até uma distância de 5 km em relação à área de estudo, que poderão 

afetar a qualidade da água, estão relacionadas com descargas urbanas e uma lixeira encerrada. Em 

termos de pressões hidromorfológicas, no setor sul da área de estudo da Central Fotovoltaica, localizadas 

na bacia da Ribeira do Torgal, encontram-se referenciadas três infraestruturas hidráulicas de dimensões 

reduzidas (albufeiras).  

Quanto a poluição difusa, na região, salienta-se a agropecuária relacionada com a produção de gado 

bovino em regime extensivo, ou o cultivo de culturas forrageiras. De qualquer forma, as cargas 

quantitativas nas bacias hidrográficas não são alarmantes, situando-se nas classes com menores valores 

anuais de azoto (N) e pentóxido de fósforo (P-P2O5). 
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Relativamente à classificação das massas de água superficiais das bacias onde se integra a área de 

estudo no que à qualidade diz respeito, a Ribeira de Refroias (PT06SAD1350) classifica-se com o estado 

Inferior a Bom, enquanto a Ribeira do Torgal (PT06MIR1370) atinge o estado Bom e Superior. 

6.5.5.3 Linha elétrica 

O corredor da Linha Elétrica intercepta dez bacias hidrográficas. Três das linhas de água que o 

atravessam são classificadas como massas de água superficiais do tipo Rios do Sul de Pequena Dimensão, 

no âmbito da Diretiva Quadro da Água. As restantes linhas de água são essencialmente de primeira 

ordem com regime de escoamento temporário a intermitente. 

Destaca-se também o atravessamento pelo corredor da Linha Elétrica de dois braços da albufeira de 

Campilhas e da cabeceira da bacia hidrográfica da albufeira de Morgavel. 

As pressões pontuais na envolvente, até uma distância de 5 km em relação ao corredor em estudo, que 

poderão afetar a qualidade da água, estão relacionadas com descargas urbanas dois aterros em 

exploração e uma lixeira encerrada e selada. 

6.6 SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO 

6.6.1 Enquadramento Metodológico 

O trabalho realizado para a caracterização dos solos presentes na área de estudo da Central 

Fotovoltaica do Cercal e corredor da LMAT tiveram por base a carta de solos de Portugal à escala 

1/25 000 da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como a carta da capacidade 

de uso do solo, da mesma entidade e à mesma escala.  

A caracterização da ocupação do solo teve por base a interpretação de fotografia 

aérea/ortofotomapas digitais, reconhecimento de campo efetuado na área de implantação dos Projetos 

e os trabalhos de caracterização dos habitats, realizados para o descritor da ecologia. 

Foi efetuada uma análise independente a cada uma das áreas de estudo da Central Fotovoltaica e do 

corredor da LMAT associada. Ainda que o corredor se sobreponha no troço inicial com a área da Central 

Fotovoltaica, foi considerada uma caracterização/quantificação independente de modo a facilitar a 

análise de impactes de cada uma destas infraestruturas, e melhor se compreender o impacte de cada 

uma, ainda que haja aqui lugar a impactes cumulativos. 
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6.6.2 Área da Central Fotovoltaica do Cercal 

6.6.2.1 Solos 

As ordens de solos com maior representatividade na área de estudo é Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados. Identificou-se ainda a presença de solos Incipientes e solos Hidromórficos. O maior bloco de 

solo são os Solos Argiluviados Pouco Insaturados que abrangem uma área que corresponde a 38,3% da 

área de estudo. No Quadro 5.16, apresentam-se as áreas totais das unidades pedológicas presentes na 

área de estudo da Central Fotovoltaica (vd. Desenho 16 do Volume 2.2), bem como a sua 

representatividade em relação à área total. 

Quadro 5.16  

Unidades pedológicas presentes na área de estudo da Central Fotovoltaica  

Solos Ordem Área (ha) % 

A(h) Solos Incipientes 9,08 1,1% 

A+A(h) Solos Incipientes 5,03 0,6% 

A+Ca Solos Incipientes + Solos Hidromórficos 1,34 0,2% 

Ca Solos Hidromórficos 54,28 6,7% 

Ex Solos Incipientes 62,59 7,7% 

Ex+Px(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 69,08 8,5% 

Ex+Vx Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 60,27 7,4% 

Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados 54,91 6,7% 

Px(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados 44,39 5,4% 

Px(d)+Ex Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes 28,08 3,4% 

Px(d)+Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados 312,44 38,3% 

Px(d)+Vx+Vx(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados 114,35 14,0% 

Total 815,69 100,0% 

 

Apresenta-se em seguida uma breve descrição dos solos existentes na área da Central Fotovoltaica, de 

acordo com sua Ordem e Subordem de Solos: 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - São solos evoluídos de perfil ABC com horizonte B árgico, em 

que o grau de saturação com bases de horizonte B é superior a 35 % e que aumenta, ou pelo menos não 

diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes; 

• Solos Mediterrâneos Pardos - são os solos Argiluviados Pouco Insaturados de cores 

pardacentas nos horizontes A e B que se desenvolvem em climas com características 

mediterrâneas (de regime xérico); 
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o Px - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou 

grauvaques; 

• Solos Mediterrânicos, Vermelhos ou Amarelos - são os solos Argiluviados Pouco Insaturados de 

cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A ou B, ou em ambas, que se desenvolvem em 

climas com características mediterrâneas calcárias; 

o Vx - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, 

de xistos ou grauvaques; 

Solos Incipientes - Solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente 

reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é frequentemente um (A)p, podendo haver um 

A ou Ap de espessura reduzida, caso em que existe pequena acumulação de matéria orgânica. A ausência 

de horizontes genéticos é fundamentalmente devida a escassez de tempo para o seu desenvolvimento se 

dar; 

• Aluviossolos - são os solos Incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados 

de aluviões; 

o A - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana; 

• Litossolos dos Climas de Regime Xérico - (provocam nos solos bem drenados um regime xérico, 

isto é, em que o solo está seco durante um mínimo de 45 dias consecutivos nos 4 meses 

subsequentes ao solstício de Verão em 6 anos de cada década, e está húmido durante 45 ou 

mais dias consecutivos nos 4 meses subsequentes ao solstício de Inverno em 6 anos de cada 

década. São, em regra, climas do tipo mediterrâneo em que o Inverno é frio e húmido e o Verão 

é quente e seco) são os litossolos formados sob os referidos climas; 

o Ex – Litosssolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques; 

Solos Hidromórficos - São solos sujeitos a encharcamento temporário ou permanente que provoca 

intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do seu perfil. Excluem-se desta Ordem os Podzóis 

Hidromórficos, os Solos Orgânicos Hidromórficos e muitos Solos Salinos de acentuado hidromorfismo por 

se considerar que as características impressas pelos fenómenos de hidromorfismo têm menos peso que as 

que determinaram a sua diferente classificação; 
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• Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial - são os solos Hidromórficos em que não se observa 

um evidente horizonte E; 

o Ca - Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura 

mediana; 

 

Na área de estudo da Central Fotovoltaica existem áreas onde os Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

se apresentam em fase delgada (d) e Solos Incipientes que se apresentam em fase mal drenada (h). 

 

6.6.2.2 Capacidade de Uso do Solo 

A avaliação da capacidade de uso do solo corresponde a uma interpretação da carta de solos. Esta 

carta considera o agrupamento dos solos em classes e subclasses de aptidão, segundo as normas do 

SROA, cujas características se apresentam no Desenho 17 do Volume 2.2. 

Na análise à capacidade de uso do solo, a área de estudo da Central Fotovoltaica apresenta todas as 

classes de solo existentes, nomeadamente as classes “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Observa-se um predomínio 

da classe “E”. No Quadro 5.17 apresentam-se as áreas abrangidas pelas classes de capacidade de uso 

do solo presentes (vd. Desenho 17 do Volume 2.2), indicando-se também a sua representatividade em 

relação ao total da área de estudo. 

Quadro 5.17  

Capacidade de uso do solo presentes na área de estudo da Central Fotovoltaica 

Capacidade de Uso 
do Solo 

Área (ha) % 

A+Bh 6,37 0,78% 

Bh 63,36 7,77% 

De+Cs 54,91 6,73% 

Ee 468,41 57,41% 

Ee+De 222,78 27,31% 

Área total 815,84 100,00% 

No Quadro 5.18 apresentam-se as principais características das Classes de Capacidade de Uso do Solo 

presentes na área em estudo. Verifica-se que a classe predominante “E” se caracteriza por uma 

capacidade de uso muito baixa com limitações muito severas. A classe “D”, a segunda mais representada 

na área de estudo apresenta uma capacidade de uso baixa e com limitações severas. 
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Quadro 5.18  

Principais características das Classes de Capacidade de uso dos solos presentes. Fonte: SROA, 1965 

Classes Capacidade 
de Uso 

Limitações Risco de 
erosão 

Utilização proposta 

A Muito 
Elevada 

Poucas ou Nenhumas Sem ou 
Ligeiros 

Agrícola intensiva 

B Elevada Moderadas 
No máximo, 
moderado 

Agrícola moderadamente 
intensiva 

C Mediana Acentuadas 
No máximo, 

elevado 
Agrícola pouco intensiva 

D Baixa Severas No máximo 
elevados a 

muito 
elevados 

Agrícola, salvo casos muito 
especiais, poucas ou 

moderadas limitações para 
pastagens, exploração de 

matos e exploração florestal 

E Muito Baixa Muito severas Muito 
elevados 

Agrícola severas a muito 
severas limitações para 

pastagens, matos e 
exploração florestal ou 
servindo apenas para 

vegetação natural, floresta 
de proteção ou de 

recuperação ou não suscetível 
de qualquer utilização 

 

Em relação às subclasses, constata-se no Quadro 5.19 que estes solos se inserem na sua maioria na 

subclasse “e”, e com menor representatividade nas subclasses “h” e “s”. Estas subclasses apresentam 

diferentes tipos de limitações (SROA, 1965). A subclasse “e” é constituída pelo conjunto de solos de uma 

classe em que os riscos ou os efeitos da erosão constituem o fator dominante das limitações. A subclasse 

“h” está associada a excesso de água nos solos. A subclasse “s” está associada a limitações do solo na 

zona radicular, sendo que os principais fatores limitantes são a espessura efetiva, a secura, aliada à 

baixa capacidade água utilizável, a baixa fertilidade, difícil de corrigir ou uma pouco favorável resposta 

aos fertilizantes, salinidade, alcalinidade.  

Não conhecendo a percentagem de área ocupada por cada tipo de classe de uso dos diferentes 

complexos, não foi possível isolar a área de cada e analisar a sua capacidade efetiva e limitações 

específicas, no entanto, conhece-se as áreas afetas às classes que se encontram isoladas (vd. Quadro 

5.19). Verifica-se que o principal tipo de classe de capacidade de uso, “Ee” apresenta uma capacidade 

de uso muito baixa e limitações muito severas associadas ao risco ou efeitos de erosão. 
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Quadro 5.19 

Limitações das Classes de Capacidade de uso dos solos presentes. Fonte: SROA, 1965 

Tipo de Classe de Uso Capacidade de Uso Limitações 

Bh Elevada Moderadas, associadas a excesso de água 

Cs Mediana Acentuadas, com limitações do solo na zona radicular 

De Baixa Severas, associadas a riscos ou efeitos de erosão 

Ee Muito baixa Muito severas, associadas a riscos ou efeitos de erosão 

Cruzando a informação das unidades pedológicas e dos tipos de capacidade de uso do solo, constata-

se que a classe mais representada “Ee”, coincide maioritariamente com a ordem Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados (vd. Quadro 5.20). 

Quadro 5.20 

Relação entre unidades pedológicas e capacidade de uso do solo presentes. Fonte: SROA, 1965 

Solos Ordem Tipo uso Área (ha) % 

A(h) Solos Incipientes Bh 9,08 1,11% 

A+A(h) Solos Incipientes A+Bh 5,03 0,62% 

A+Ca Solos Incipientes + Solos Hidromórficos A+Bh 1,34 0,16% 

Ca Solos Hidromórficos Bh 54,28 6,65% 

Ex Solos Incipientes Ee 62,59 7,67% 

Ex+Px(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 69,08 8,47% 

Ex+Vx Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 60,27 7,39% 

Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados De+Cs 54,91 6,73% 

Px(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 44,39 5,44% 

Px(d)+Ex Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes Ee 28,08 3,44% 

Px(d)+Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 204,00 25,00% 

Px(d)+Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee+De 108,44 13,29% 

Px(d)+Vx+Vx(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee+De 114,35 14,02% 

Total 815,69 100,0 

 

As áreas identificadas de capacidade de uso do solo com as classes A e B, são solos considerados de 

muito elevada a elevada capacidade de uso, que coincidem com as áreas classificadas como RAN. Estas 

áreas foram identificadas na planta de condicionamentos, como zonas interditas à instalação do Projeto, 

podendo ser utilizadas excecionalmente apenas em situações devidamente justificadas. 
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6.6.2.3 Ocupação do solo 

A legenda adotada na caracterização da área de estudo procura traduzir as principais utilizações a que 

estão atualmente submetidos os terrenos dessa área. Como grandes classes, consideraram-se “Áreas 

artificializadas”, “Áreas agrícolas”, “Áreas florestais” e “Áreas naturais e seminaturais”. 

No Quadro 5.21 apresentam-se as áreas totais e relativas de cada classe e subclasse de ocupação do 

solo para a área de estudo da Central Fotovoltaica. As mesmas podem ser observadas no Desenho 18 

do Volume 2.2, onde se encontra cartografada a atual ocupação do solo, conjuntamente com os habitats. 

No Desenho 41– Carta de Usos do solo na área de estudo do Projeto mostra-se a área afeta a cada um 

dos usos existentes 

Quadro 5.21 

Classes de ocupação do solo na área de estudo da Central Fotovoltaica 

Ocupação do solo 
Área de estudo da Central 

Fotovoltaica 

Área (m2) % 
Relação infraestrutura/ Área de estudo 815,84 100,00% 

Áreas artificializadas 22,95 2,81% 
Barragem e respetiva albufeira 9,40 1,15% 

Reservatório 0,03 0,00% 
Rede viária 8,88 1,09% 

Poço 0,02 0,00% 
Urbano 4,62 0,57% 

Áreas agrícolas 656,74 80,50% 
Culturas arvenses 653,85 80,14% 

Olival 2,89 0,35% 
Áreas florestais 104,36 12,79% 

Povoamento de acácias 0,10 0,01% 
Povoamento de eucaliptos 103,07 12,63% 

Povoamento de pinheiro-manso 0,61 0,08% 
Povoamento misto (pinheiro-manso x sobreiro) 0,57 0,07% 

Áreas naturais e seminaturais 31,79 3,90% 
Matos (esteval) 4,17 0,51% 

Montado de sobreiro 21,19 2,60% 
Vegetação ribeirinha (salgueiral) 4,62 0,57% 

Vegetação ribeirinha (juncal) 1,80 0,22% 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

73 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Na área da Central Fotovoltaica do Cercal, predomina a classe Áreas agrícolas, com aproximadamente 

656,74 ha, que corresponde a cerca de 80,50%, seguida da classe Áreas florestais, com uma 

representação aproximada de 12,79%. 

As subclasses predominantes são as Culturas arvenses, seguido dos Povoamentos de eucaliptos, 

nomeadamente com 80,14% e 12,63% 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 3,90% de ocupação da área de estudo, respetivamente.  

Descrevem-se, em seguida, as tipologias identificadas, bem como as principais subclasses que as integram. 

• Áreas artificializadas 

Nesta classe foram identificadas cinco subclasses, “Albufeira”, “Charca”, “Estrada”, “Poço” e “Urbano”.  

A subclasse “urbano” corresponde principalmente a quintas agrícolas e a umas habitações dispersas.  

Identificou-se também a presença de “poços” para captação de água subterrânea, também estes 

localizados de forma dispersa nas áreas de culturas arvenses, relativamente próximos de pequenas linhas 

de água. 

Foram ainda identificadas quatro “albufeiras” pequenas e uma “charca” que são usadas no apoio à 

atividade de agropecuária. Estas subclasses, que se concentram mais na zona sul (é exceção uma 

albufeira que se localiza na zona mais a nordeste e a charca que se localiza a oeste). Apesar de 

corresponderem a um meio artificializado, possuem alguma importância ecológica, tendo em conta a 

escassez de água que se verifica com frequência na região onde se encontra a área de estudo da Central 

Fotovoltaica, sobretudo no Verão. 
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Fotografia 6.13 – Subclasse “estrada” (R389) 

 

Fotografia 6.14 - Subclasse “Urbano” (Quinta agrícola) 
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Fotografia 6.15 – Subclasse “Albufeira” 

• Áreas agrícolas 

Nesta classe foram identificadas duas subclasses, as “Culturas arvenses” e o “Olival”.  

A subclasse “Culturas arvenses”, abrange a maior parte da área de estudo da Central Fotovoltaica e 

corresponde a culturas anuais de sequeiro, áreas estas também usadas no âmbito da pastorícia. Nesta 

subclasse ocorrem pontualmente exemplares de sobreiro de forma isoladas ou em linha e que criam 

pequenas sebes continuas, junto aos limites das parcelas de terrenos agrícolas, caminhos de terra batida 

e das estradas N262, ER 390 e ER389.  

Foi efetuado o levantamento dos sobreiros, tendo os mesmos, em geral, constituído uma condicionante à 

implantação do Projeto, excetuando alguns sobreiros jovens, mortos ou decrépitos. Em fase de pedido de 

elementos adicionais este levantamento foi efetuado de forma exaustiva na área de implantação da 

central (vd. Figura 6.16 do Volume 2.2 e Desenhos do PAAO-Plantas de Condicionamentos), tendo-se 

verificado existirem muitos exemplares de sobreiros dispersos na zona de eucaliptal localizada na zona 

sul da área de estudo. Esta situação levou a que a Figura 6.16 e a Planta de Condicionamentos da 

Central Fotovoltaica constante no PAAO (Volume 3-Anexo 10) sofressem uma atualização. 

No Anexo 12 do Volume 3 apresenta-se a informação correspondente ao levantamento georreferenciado 

de todos os elementos arbóreos existentes – azinheiras e sobreiros – na área de implantação da Central 

Fotovoltaica, e ainda a seguinte informação complementar: espécie, DAP/PAP, idade (diferenciando-se 

entre jovem e adulto), estado fitossanitário e necessidade de abate ou não. No caso dos adultos foi ainda 
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medido o diâmetro da copa. O levantamento é acompanhado de uma nota técnica com a descrição da 

metodologia de trabalho aplicada e com a identificação da equipa técnica que executou o trabalho. 

Com esta informação foi elaborado um novo desenho (Desenho 39 – Sobreiros e azinheiras existentes na 

área de implantação da Central Fotovoltaica), onde também foram assinaladas as áreas de presença 

de espécies vegetais exóticas invasoras (14 núcleos de mimosa (Acacia dealbata), 7 núcleos de austrália 

(A. melanoxylon), 7 núcleos de canas (Arundo donax) e 1 núcleo misto de mimosa e austrália), tendo-se 

constatado que as mesmas ficam fora da área de incidência do Projeto (fora da área vedada).   

A subclasse “Olival” localiza-se em áreas de fácil acesso e em forma de pequenos pomares de origem 

antrópica na envolvente próxima das Quintas agrícolas.  

 

Fotografia 6.16 – Subclasse “Culturas arvenses” 

• Áreas florestais 

Nesta classe foram identificadas quatro subclasses, “Povoamentos de eucaliptos”, “Povoamento de 

acácias”, “Povoamento de Pinheiro manso” e “Povoamento de Pinheiro manso com sobreiros”. Estes 

povoamentos são de origem antrópica, encontram-se dispersos, no entanto, observa-se uma grande área 

de “Povoamentos de eucaliptos” na zona sul da área de estudo. Nesta área de “Povoamento de 

Eucaliptos”, situada na zona sul da área de estudo, constata-se a existência de elevado número de 

exemplares de sobreiros dispersos, conforme referido anteriormente. 
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Fotografia 6.17 – Subclasse “Povoamento de eucaliptos” 

• Áreas naturais e seminaturais  

Esta classe apresenta cinco subclasses. Destaca-se a subclasse “matos”, onde dominam maioritariamente 

as estevas. Este tipo de ocupação localiza-se de forma dispersa em pequenas manchas na área de estudo 

onde os solos têm pouca profundidade e ao longo do corredor de proteção de uma linha elétrica existente 

num segmento que atravessa uma zona de povoamento de eucalipto. Nesta zona específica ocorrem 

também alguns sobreiros isolados. 

Quanto à subclasse “Montado”, estas representam sistemas rurais de uso múltiplo e de grande valor 

ecológico. Esta subclasse faz-se representar por pequenas de áreas de montado de sobreiros localizadas 

também de forma dispersa na Área de Estudo da Central Fotovoltaica, onde o sob bosque é ocupado 

por vegetação herbácea. 

Nesta classe encontra-se também representada a subclasse “Vegetação ribeirinha” que corresponde a 

pequenos cursos de água, onde se destaca a ribeira de Refroias. Estes cursos de água com representação 

na cartografia de ocupação do solo distinguem-se dos restantes por apresentarem nas suas margens 

manchas de vegetação ribeirinha com algum interesse ecológico. Na ribeira de Refroias, destaca-se a 

vegetação de porte arbóreo composta principalmente por salgueirais e choupos, quanto às restantes 

linhas de águas a vegetação ribeirinha é composta principalmente por juncais. 
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Fotografia 6.18 – Subclasse “Matos” 

 

 
Fotografia 6.19 – Subclasse “Montado” de sobreiros 

 

 
Fotografia 6.20 – Subclasse “Vegetação ribeirinha” (juncais)  



Figura 6.16 – Levantamento de sobreiros
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Azinheira, Jovem, Morto
Azinheira, Jovem, São
Sobreiro, Adulto, Decrépito
Sobreiro, Adulto, Morto
Sobreiro, Adulto, São
Sobreiro, Jovem, Decrépito
Sobreiro, Jovem, Morto
Sobreiro, Jovem, São

Sobreiros morto
Sobreiro



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

80 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

6.6.3 Corredor da Linha elétrica (LMAT) 

6.6.3.1 Solos 

As ordens de solos com maior representatividade no corredor da LMAT é Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados. Identificou-se ainda a presença, mas com menor representatividade, de Solos Incipientes, de 

Solos Litólicos, de Solos Podzolizados e de Solos Hidromórficos. No Quadro 5.22, apresentam-se as áreas 

totais das unidades pedológicas presente no corredor da LMAT (vd. Desenho 16 do Volume 2.2), bem 

como a sua representatividade em relação à área total.  

Quadro 5.22 

Unidades pedológicas presentes no Corredor da LMAT 

Solos Ordem Área (ha) % 

A Solos Incipientes 25,41 1,9% 

A(h) Solos Incipientes 0,84 0,1% 

Ap Solos Podzolizados 20,31 1,5% 

Ap(p) Solos Podzolizados 49,00 3,6% 

Ap+Rg Solos Podzolizados + Solos Incipientes 8,22 0,6% 

At Solos Incipientes 1,85 0,1% 

At(p) Solos Incipientes 0,79 0,1% 

Ca Solos Hidromórficos 45,34 3,4% 

Ex Solos Incipientes 266,89 19,8% 

Ex+Px Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 5,67 0,4% 

Ex+Px(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 59,04 4,4% 

Ex+Vx Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 29,22 2,2% 

Ex+Vx(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados 44,55 3,3% 

Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados 17,33 1,3% 

Px(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados 5,06 0,4% 

Px(d)+Ex Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes 95,22 7,1% 

Px(d)+Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados 260,47 19,3% 

Sg Solos Hidromórficos 10,17 0,8% 

Sr* Solos Argiluviados Pouco Insaturados 65,28 4,8% 

Sr*+At Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes 2,02 0,1% 

Vt Solos Litólicos 170,65 12,6% 

Vx+Vx(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados 138,49 10,3% 

A.Soc - 27,91 2,1% 

Total 1349,71 100,0% 

 

Apresenta-se em seguida uma breve descrição dos solos existentes no corredor da LMAT, de acordo com 

a sua Ordem e Subordem de Solos: 
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Solos Argiluviados Pouco Insaturados - São solos evoluídos de perfil ABC com horizonte B árgico, em 

que o grau de saturação com bases de horizonte B é superior a 35 % e que aumenta, ou pelo menos não 

diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes. 

• Solos Mediterrâneos Pardos - são os solos Argiluviados Pouco Insaturados de cores pardacentas 

nos horizontes A e B que se desenvolvem em climas com características mediterrâneas (de regime 

xérico); 

o Px - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou 

grauvaques; 

• Solos Mediterrânicos, Vermelhos ou Amarelos - são os solos Argiluviados Pouco Insaturados de 

cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A ou B, ou em ambas, que se desenvolvem em 

climas com características mediterrâneas calcárias; 

o Sr* - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, com 

Materiais Lateríticos, de "rañas" ou materiais afins; 

o Vx - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, 

de xistos ou grauvaques; 

Solos Incipientes - Solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, praticamente 

reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é frequentemente um (A)p, podendo haver um 

A ou Ap de espessura reduzida, caso em que existe pequena acumulação de matéria orgânica. A ausência 

de horizontes genéticos é fundamentalmente devida a escassez de tempo para o seu desenvolvimento se 

dar; 

• Aluviossolos - são os solos Incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados 

de aluviões; 

o A - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana; 

o At - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura mediana; 

• Litossolos dos Climas de Regime Xérico - (provocam nos solos bem drenados um regime xérico, 

isto é, em que o solo está seco durante um mínimo de 45 dias consecutivos nos 4 meses 

subsequentes ao solstício de Verão em 6 anos de cada década, e está húmido durante 45 ou 

mais dias consecutivos nos 4 meses subsequentes ao solstício de Inverno em 6 anos de cada 
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década. São, em regra, climas do tipo mediterrâneo em que o Inverno é frio e húmido e o Verão 

é quente e seco) são os litossolos formados sob os referidos climas; 

o Ex – Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques; 

• Regossolos - são solos Incipientes constituídos por materiais não consolidados, normalmente de 

grande espessura efetiva; 

o Rg - Regossolos Psamíticos, Normais, não húmidos; 

Solos Hidromórficos - São solos sujeitos a encharcamento temporário ou permanente que provoca 

intensos fenómenos de redução em todo ou em parte do seu perfil. Excluem-se desta Ordem os Podzóis 

Hidromórficos, os Solos Orgânicos Hidromórficos e muitos Solos Salinos de acentuado hidromorfismo por 

se considerar que as características impressas pelos fenómenos de hidromorfismo têm menos peso que as 

que determinaram a sua diferente classificação; 

• Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial - são os solos Hidromórficos em que não se observa 

um evidente horizonte E; 

o Ca - Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura 

mediana; 

o Sg - Para-Regossolos, de rochas detríticas arenáceas; 

Solos Podzolizados - São solos evoluídos de perfil ABC com horizonte espódico. 

• Podzóis Não Hidromórficos - são os solos Podzolizados, em geral com horizonte eluvial 

E nítido, de cor clara e sem apresentarem sintomas de hidromorfismo.  

o Ap – Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais, de areias ou 

arenitos; 

Solos Litólicos - Solos pouco evoluídos, de perfil AC ou ABC com horizonte B câmbico, formados, em 

geral, a partir de rochas não calcáricas, mas encontram-se completamente descarbonatados até ao 

horizonte C. Quando argilosos não apresentam em todo o seu perfil as características próprias dos Barros.  

• Solos Litólicos Não Húmicos - são os solos Litólicos sem horizonte A úmbrico.  

o Vt - Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros; 
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No corredor da LMAT existem áreas onde os Solos Incipientes se apresentam em fase mal drenada (h) e 

fase pedregosa (p); os Solos Podzolizados apresentam algumas áreas em fase pedregosa (p); e os Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados apresentam também algumas áreas em fase delgada (d). 

6.6.3.2 Capacidade de Uso do Solo 

A avaliação da capacidade de uso do solo corresponde a uma interpretação da carta de solos. Esta 

carta considera o agrupamento dos solos em classes e subclasses de aptidão, segundo as normas do 

SROA, cujas características se apresentam no Desenho 17 do Volume 2.2. 

Na análise à capacidade de uso do solo, o corredor da LMAT apresenta todas as classes de solo 

existentes, nomeadamente as classes “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Observa-se um predomínio da classe “E”. 

No Quadro 5.23 apresentam-se as áreas abrangidas pelas classes de capacidade de uso do solo 

presentes (vd. Desenho 17 do Volume 2.2), bem como a sua representatividade em relação à área total 

do corredor da LMAT. 

Quadro 5.23 

Capacidade de uso do solo presente no Corredor da LMAT 

Capacidade de Uso 
do Solo 

Área (ha) % 

A 25,41 1,88% 

Bh 46,18 3,42% 

Bs 38,33 2,84% 

Bs+Cs 2,02 0,15% 

Bs+De 20,57 1,52% 

Ce+Cs 0,70 0,05% 

Ch 10,17 0,75% 

Cs 26,12 1,94% 

De 121,34 8,99% 

De+Cs 9,337 0,69% 

De+Ds 49,39 3,66% 

Ds 77,52 5,74% 

Ee 632,30 46,85% 

Ee+De 262,42 19,44% 

A.Soc 27,91 2,07% 

Área total 1349,71 100,00% 
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O Quadro 5.24 que se segue apresenta as principais características das Classes de Capacidade de Uso 

do Solo presentes no corredor da LMAT. Verifica-se que a classe predominante “E” se caracteriza por 

uma capacidade de uso muito baixa com limitações muito severas. A classe “D”, a segunda mais 

representada no corredor da LMAT apresenta uma capacidade de uso baixa e com limitações severas. 

Quadro 5.24 

Principais características das Classes de Capacidade de uso dos solos presentes no corredor da LMAT. Fonte: SROA, 
1965 

Classes Capacidade de 
Uso 

Limitações Risco de 
erosão 

Utilização proposta 

A Muito Elevada Poucas ou Nenhumas Sem ou 
Ligeiros 

Agrícola intensiva 

B Elevada Moderadas 
No máximo, 
moderado 

Agrícola moderadamente 
intensiva 

C Mediana Acentuadas 
No máximo, 

elevado 
Agrícola pouco intensiva 

D Baixa Severas No máximo 
elevados a 

muito 
elevados 

Agrícola, salvo casos muito 
especiais, poucas ou 

moderadas limitações para 
pastagens, exploração de 

matos e exploração florestal 

E Muito Baixa Muito severas Muito 
elevados 

Agrícola severas a muito 
severas limitações para 

pastagens, matos e 
exploração florestal ou 
servindo apenas para 

vegetação natural, floresta 
de proteção ou de 

recuperação ou não suscetível 
de qualquer utilização 

 

Em relação às subclasses, constata-se no Quadro 5.25 que estes solos se inserem na sua maioria na 

subclasse “e”, e com menor representatividade nas subclasses “h” e “s”. Estas subclasses apresentam 

diferentes tipos de limitações (SROA, 1965). A subclasse “e” é constituída pelo conjunto de solos de uma 

classe em que os riscos ou os efeitos da erosão constituem o fator dominante das limitações. A subclasse 

“h” está associada a excesso de água nos solos. A subclasse “s” está associada a limitações do solo na 

zona radicular, sendo que os principais fatores limitantes são a espessura efetiva, a secura, aliada à 

baixa capacidade água utilizável, a baixa fertilidade, difícil de corrigir ou uma pouco favorável resposta 

aos fertilizantes, salinidade, alcalinidade.  

Não conhecendo a percentagem de área ocupada por cada tipo de classe de uso dos diferentes 

complexos, não foi possível isolar a área de cada e analisar a sua capacidade efetiva e limitações 

específicas, no entanto, conhece-se as áreas afetas às classes que se encontram isoladas (vd. Quadro 
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5.25). Verifica-se que o principal tipo de classe de capacidade de uso, “Ee” apresenta capacidade de 

uso muito baixa e limitações muito severas associadas ao risco ou efeitos de erosão. 

Quadro 5.25 

Limitações das Classes de Capacidade de uso dos solos presentes no corredor da LMAT. Fonte: SROA, 1965 

Tipo de Classe de Uso Capacidade de Uso Limitações 

Bh Elevada Moderadas, associadas a excesso de água 

Bs Elevada Moderadas, com limitações do solo na zona radicular 

Ce Mediana Acentuadas, associadas a riscos ou efeitos de erosão 

Cs Mediana Acentuadas, com limitações do solo na zona radicular 

Ch Mediana Acentuadas, associadas a excesso de água 

De Baixa Severas, associadas a riscos ou efeitos de erosão 

Ds Baixa Severas, com limitações do solo na zona radicular 

Ee Muito baixa Muito severas, associadas a riscos ou efeitos de erosão 

Cruzando a informação das unidades pedológicas e dos tipos de capacidade de uso do solo, constata-

se que a classe mais representada, “Ee”, coincide maioritariamente com a ordem Solos Argiluviados Pouco 

Insaturados (vd. Quadro 5.26). 

As áreas identificadas de capacidade de uso do solo com as classes A e B, são solos considerados de 

muito elevada a elevada capacidade de uso, que coincidem com as áreas classificadas como RAN. Estas 

áreas foram identificadas na planta de condicionamentos, como zonas interditas à implantação dos 

apoios da LMAT, salvo situações excecionais devidamente justificadas. 
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Quadro 5.26 

Relação entre unidades pedológicas e capacidade de uso do solo presentes no corredor da LMAT. Fonte: SROA, 1965 

Solos Ordem Tipo uso Área (ha) % 

A Solos Incipientes A 25,41 1,88% 

A(h) Solos Incipientes Bh 0,84 0,06% 

Ap Solos Podzolizados Ds 20,31 1,50% 

Ap(p) Solos Podzolizados Ds 49,00 3,63% 

Ap+Rg Solos Podzolizados + Solos Incipientes Ds 8,22 0,61% 

At Solos Incipientes Bs 1,85 0,14% 

At(p) Solos Incipientes Cs 0,79 0,06% 

Ca Solos Hidromórficos Bh 45,34 3,36% 

Ex Solos Incipientes Ee 266,89 19,77% 

Ex+Px Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 5,67 0,42% 

Ex+Px(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 59,04 4,37% 

Ex+Vx Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 29,221 2,16% 

Ex+Vx(d) Solos Incipientes + Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 44,55 3,30% 

Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados Cs 7,99 0,59% 

Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados De+Cs 9,337 0,69% 

Px(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 5,06 0,37% 

Px(d)+Ex Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes Ee 95,22 7,05% 

Px(d)+Px Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee+De 260,47 19,30% 

Sg Solos Hidromórficos Ch 10,17 0,75% 

Sr* Solos Argiluviados Pouco Insaturados Bs 36,48 2,70% 

Sr* Solos Argiluviados Pouco Insaturados Bs+De 20,57 1,52% 

Sr* Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ce+Cs 0,70 0,05% 

Sr* Solos Argiluviados Pouco Insaturados Cs 7,52 0,56% 

Sr*+At Solos Argiluviados Pouco Insaturados + Solos Incipientes Bs+Cs 2,02 0,15% 

Vt Solos Litólicos Cs 9,82 0,73% 

Vt Solos Litólicos De+Ds 49,39 3,66% 

Vt Solos Litólicos Ee 109,50 8,11% 

Vt Solos Litólicos Ee+De 1,95 0,14% 

Vx+Vx(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados De 121,34 8,99% 

Vx+Vx(d) Solos Argiluviados Pouco Insaturados Ee 17,15 1,27% 

Asoc - A.Soc 27,91 2,07% 

Total 1349,71 100,00% 
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6.6.3.3 Ocupação do solo 

A legenda adotada na caracterização procura traduzir as principais utilizações a que estão atualmente 

submetidos os terrenos atravessados pelo corredor da LMAT. Como grandes classes, consideraram-se 

“Áreas artificializadas”, “Áreas agrícolas”, “áreas florestais” e “Espaços naturais e seminaturais”. 

No Quadro 5.27 apresentam-se as áreas totais e relativas de cada classe e subclasse de ocupação do 

solo existentes no corredor da LMAT. As mesmas podem ser observadas no Desenho 18 do Volume 2.2, 

onde se encontram cartografada a ocupação atual do solo, conjuntamente com os Habitats. 

No Desenho 41– Carta de Usos do solo na área de estudo do Projeto mostra-se a área afeta a cada um 

dos usos existentes. 

Quadro 5.27  

Classes de ocupação do solo presentes no Corredor da LMAT, e sua representatividade na área total 

Ocupação do solo 

Corredor da LMAT 

Área Representatividade 

(ha) % 

Relação infraestrutura/ Área de estudo 1349,71 100,00% 

Áreas artificializadas 54,32 4,02% 

Barragem e respetiva albufeira 21,29 1,58% 

Reservatório 0,63 0,05% 

Rede viária 11,33 0,84% 

Rede ferroviária 0,73 0,05% 

Ruínas 0,31 0,02% 

Subestação 5,04 0,37% 

Urbano 14,99 1,11% 

Áreas agrícolas 286,32 21,21% 

Culturas arvenses 285,84 21,18% 

Olival 0,48 0,04% 

Áreas florestais 372,57 27,60% 

Povoamento de eucaliptos 89,84 6,66% 

Povoamento de pinheiro bravo 3,83 0,28% 

Povoamento de pinheiro manso 5,56 0,41% 

Povoamento misto (pinheiro-bravo x 
sobreiro) 

7,81 0,58% 

Povoamento misto (pinheiro-manso x 
sobreiro) 

265,53 19,67% 

Áreas naturais e seminaturais 636,50 47,16% 

Matos (esteval) 5,10 0,38% 

Montado de sobreiro 613,06 45,42% 

Povoamento de acácias 0,41 0,03% 

Vegetação ribeirinha 17,93 1,33% 
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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 636,50 ha, que corresponde a cerca 

de 47,16%, seguida das classes Áreas florestais e Áreas agrícola, com uma representação aproximada 

de 27,60% e 21,21%, respetivamente.  

Quanto às subclasses dominantes, domina a subclasse Montado com uma ocupação de 45,42% da área, 

seguida das subclasses de Culturas arvenses e Povoamentos mistos (pinheiro manso x sobreiro), com uma 

ocupação de 21,18% e 19,67% da área total do corredor da LMAT.  

As Áreas artificializadas têm uma reduzida representatividade, com uma representatividade de 4,02% 

da área do corredor da LMAT. 

Descrevem-se, em seguida, as tipologias identificadas, bem como as principais subclasses que as integram. 

• Áreas artificializadas 

Nesta classe foram identificadas sete subclasses “Albufeira”, “Charca”, “Estrada”, “Linha férrea”, 

“Ruínas”, “Subestação” e “Urbano”. 

Na subclasse “albufeira” destaca-se a presença de dois braços da albufeira de Campilhas, no entanto 

foram ainda identificadas outras albufeiras de menor dimensão. Localizou-se ainda a subclasse “charca”, 

usadas no apoio à agropecuária. Estas subclasses localizam-se de forma dispersa ao longo do corredor 

da LMAT. Apesar de corresponderem a um meio artificializado, possuem alguma importância ecológica. 

A subclasse “Estrada” corresponde às principais vias, nomeadamente às estradas nacionais EN262 e 

EN120, às estradas EM553 e ER389 e ao itinerário principal IP8/A26. 

A subclasse “Linha férrea “localiza-se a sul do itinerário principal IP8/A26, e corresponde à linha que 

faz a ligação entre o Porto de Sines e a Linha do Sul (na estação de Ermidas-Sado). 

A subclasse “Ruínas” corresponde a edifícios abandonados identificadas ao longo do corredor da LMAT.  

A subclasse “Subestação” corresponde à Subestação de Sines da REN onde é feita a interligação do 

Projeto em análise neste EIA, localizada junto ao IP8, a norte desta via. 

A subclasse “Urbano” corresponde principalmente a quintas agrícolas, quintas de agropecuária, turismos 

rurais e habitações.  
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Fotografia 6.21 – Subclasse “Estrada” EN120 

 

 
Fotografia 6.22 – Subclasse “Linha férrea”  

 

 
Fotografia 6.23 – Subclasse “Subestação” 
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• Áreas agrícolas 

Nesta classe foram apenas identificadas duas subclasses “Culturas arvenses” e “Olival”.   

A subclasse “Culturas arvenses”, corresponde a searas e pastagens anuais, com produção de cereal ou 

para aumentar o suporte de carga animal, predominantemente constituídas por espécies com o ciclo de 

vida anual. 

A subclasse “Olival” localiza-se em áreas de fácil acesso e em forma de pequenos pomares de origem 

antrópica na envolvente próxima das Quintas agrícolas ou habitações.  

 

Fotografia 6.24 – Subclasse “Culturas arvenses” 

• Áreas florestais 

Nesta classe existem quatro subclasses de povoamentos florestais de origem antrópica, nomeadamente, 

“Povoamento de eucaliptos”, “Povoamento de pinheiro-bravo”, “Povoamento de pinheiro-manso”, e 

“Povoamentos mistos (pinheiro x sobreiro)”. Este tipo de povoamentos é comum em solos de menor 

profundidade, e no seu sub-coberto desenvolvem-se maioritariamente matos de estevas. 

De todas as subclasses presentes, a subclasse “Povoamento de eucaliptos” é a que apresenta maior 

representatividade ao longo do corredor da LMAT. 
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Fotografia 6.25 – Subclasse “Povoamento de eucaliptos” 

 

 
Fotografia 6.26 – Subclasse “Povoamento de pinheiro-bravo” 

 

 
Fotografia 6.27 – Subclasse “Povoamento de pinheiro-manso” 
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• Áreas naturais e seminaturais  

Esta classe apresenta quatro subclasses. Destaca-se a subclasse “Montado” com uma grande 

representatividade ao longo de todo o corredor da LMAT, composto por grandes áreas de povoamento 

de sobreiros. No entanto observou-se pontualmente também uma presença mais diminuta de povoamentos 

de azinheiras. Em situações específicas os sobreiros ocorrem em linha criando pequenas sebes continuas 

junto a caminhos. 

Na subclasse “Matos” dominam maioritariamente as estevas, com presença pontual de rosmaninho, tojos, 

giestas, urzes, entre outras espécies. Este tipo de ocupação localiza-se de forma dispersa em pequenas 

manchas na área do corredor onde os solos têm pouca profundidade. 

Identificou-se a subclasse “Povoamento de acácias”, que corresponde a uma pequena mancha que se 

localiza junto à subestação de Sines, e é considerada uma espécie invasora. 

Nesta classe encontra-se também representada a subclasse “Vegetação ribeirinha” que acompanha os 

principais cursos de água, onde se destacam a ribeira de Refroias e o barranco do Freixinho. Estes cursos 

de água com representação na cartografia de ocupação do solo distinguem-se dos restantes por 

apresentarem nas suas margens manchas de vegetação ribeirinha com algum interesse ecológico, 

nomeadamente a presença de vegetação de porte arbóreo composto principalmente por salgueirais e 

choupos. 

 

Fotografia 6.28 – Subclasse “Matos” 
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Fotografia 6.29 – Subclasse “Montado” 

 

 
Fotografia 6.30 – Subclasse “Vegetação ribeirinha” 

6.6.4 Síntese da caracterização 

Na área de estudo da Central Fotovoltaica e corredor da LMAT a ordem de solos com maior 

representatividade é Argiluviados Pouco Insaturados. 

Na análise à capacidade de uso do solo, a área de estudo da Central Fotovoltaica e corredor da LMAT 

apresentam todas as classes de solo existentes, nomeadamente as classes “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. No 

entanto, existe um predomínio da classe “E”.  A classe “E” caracteriza-se por apresentar uma capacidade 

de uso muito baixa, com limitações muito severas e risco de erosão muito eleva. Cruzando a informação 

das unidades pedológicas e de capacidade de uso do solo, constata-se que a classe “E” coincide 

maioritariamente com a ordem Solos Argiluviados Pouco Insaturados. 

Em relação às subclasses de capacidade de uso do solo, constata-se no que estes solos se inserem na sua 

maioria na subclasse “e”, e com menor representatividade nas subclasses “h” e “s”. Estas subclasses 
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apresentam diferentes tipos de limitações (SROA, 1965). A subclasse “e” é constituída pelo conjunto de 

solos de uma classe em que os riscos ou os efeitos da erosão constituem o fator dominante das limitações.  

As áreas identificadas de capacidade de uso do solo com as classes A e B, são solos considerados de 

muito elevada a elevada capacidade de uso, que coincidem com as áreas classificadas como RAN. Estas 

áreas foram identificadas na planta de condicionamentos, como zonas interditas à implantação dos 

Projetos, salvo situações excecionais devidamente justificadas. 

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, nomeadamente 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. Em fase de pedido 

de elementos adicionais foi efetuado um levantamento de sobreiros de forma exaustiva no terreno, tendo-

se verificado existirem muitos sobreiros dentro da zona de eucaliptal localizada na zona sul da área de 

estudo da Central Fotovoltaica. 

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.  

Quanto às subclasses dominantes, domina a subclasse Montado com uma ocupação de 45,42% da área, 

seguida das subclasses de Culturas arvenses e Povoamentos mistos (pinheiro x sobreiro), com uma 

ocupação de 21,17% e 20,26% da área total do corredor da LMAT.  

As Áreas artificializadas têm uma reduzida representatividade, com uma representatividade de 4,02% 

da área do corredor da LMAT. 
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6.7 ECOLOGIA - FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS (Central Fotovoltaica) 

6.7.1 Âmbito e enquadramento 

6.7.1.1 Considerações Iniciais 

A área de estudo, pela sua localização geográfica e pelas condições edafoclimáticas particulares, 

apresenta potencialidade para a ocorrência de valores naturais com elevado interesse de conservação, 

circunstância que importa conhecer previamente a ações que envolvam afetações no terreno e coberto 

vegetal. O conhecimento das unidades de vegetação e da flora existente assume-se como base de 

estudos que precedem a fase de projeto, servindo este para determinar regras de intervenção e de 

gestão que promovam a conservação e valorização da biodiversidade existente. 

A vegetação natural potencial da área estudada carateriza-se pelos bosques esclerófilos perenifólios da 

Myrto-Quercetum suberis e da Sanguisorbo-Quercetum suberis. Atualmente, fruto da pressão antrópica, 

estas formações florestais revelam pouca representatividade na paisagem, encontrando-se a vegetação 

natural fundamentalmente representada pelas suas etapas de substituição, nomeadamente pelos estevais 

da Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Com carácter seminatural, os montados de sobro resultantes do 

Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis caracterizam atualmente esta região, 

ocorrendo os montados de azinheira (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae), de forma pontual, sobre 

áreas climaticamente menos favoráveis. De forma genérica, no território onde se insere a área de estudo, 

ocorrem ainda associados às margens dos cursos de água, os salgueirais da Salicetum atrocinereo-

australis, assim como os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, do Trifolio-Holoschoenetum e do Juncetum 

rugosieffusi. 

Apesar da vegetação natural revelar um elevado interesse conservacionista, na atualidade espelha bem 

os efeitos de uma secular e intensa atividade humana. São exemplo as áreas de montado, formações 

agro-silvo-pastoris que denunciam a constante perturbação do território, normalmente através de 

“lavouras”, ou do corte sistemático dos matos que se estabelecem em sob coberto. 

Perante a crescente pressão antrópica sobre o espaço rural, com a consequente destruição de formações 

florísticas peculiares, habitats de espécies raras e endémicas, a Comunidade Europeia criou a Diretiva 

92/43/CEE onde foram considerados os habitats de interesse comunitário com valor de conservação.  

Com o objetivo de caracterizar e avaliar o coberto vegetal existente na área de estudo procedeu-se a 

um reconhecimento de campo. Em outubro de 2019 foi feito um rastreamento de toda a área de estudo, 
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tendo-se identificado as comunidades vegetais presentes, assim como as espécies que as constituem. No 

processo de inventariação foi dado particular ênfase às espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção). A informação colhida foi compilada em 

cartografia de ocupação do solo e habitats e serviu de base para identificar e avaliar os impactes 

decorrentes da implantação do Projeto, bem como para auxiliar a elaboração de propostas adequadas 

para as medidas de minimização. 

6.7.1.2 Áreas Classificadas e de Importância Ecológica 

A área prevista para a implantação da Central fotovoltaica do Cercal não se integra em áreas com 

elevado interesse conservacionista, classificados ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 97/62/CE do 

Conselho, de 27 de outubro de 1997), nomeadamente em Zonas Especiais de Conservação (ZEC), 

classificação atribuída pelas entidades nacionais aos anteriores Sítios de importância comunitária (RCM 

nº 142/97 de 28 de agosto (Fase I) e da RCM nº 76/2000, de 5 de julho (Fase II)), através do DR nº 

1/2020 de 16 de março (vd. Desenho 3 do Volume 2.2). 

6.7.1.3 Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico  

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais ao ser condicionada pelas 

características ambientais do território (relevo, edáficas e climáticas), torna possível realizar o seu 

enquadramento pela biogeografia (Costa J.C. et al., 1998). Este tipo de estudos permitem realizar uma 

abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam a 

caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 

Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino Holoártico 

e englobar duas regiões: a Região Euro-siberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo encontra-

se na Região Mediterrânica, revela-se pelos agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-

Oleion sylvestris, e caracteriza-se pelos bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, 

coriáceas e persistentes, predominantemente constituídos pelas quercíneas (Quercus suber – sobreiro, 

Quercus rotundifolia – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), pela aroeira (Pistacia lentiscus), folhado 

(Viburnum tinus), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. 

oleoides), sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), pelo lentisco (Phillyrea angustifolia), entre outras 

espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos intervencionados são compostos por 

nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamanetalia alaterni), 

compostos por espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de Rhamnus spp., de Myrtus spp., de Asparagus 

spp., entre outras (Costa J.C. et al., 1998). 
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De forma mais restrita, a área estudada situa-se no Sector Mariânico-Monchiquense. Trata-se de um 

território montanhoso, predominantemente xistoso, e onde o clima se revela de sub-húmido a húmido. 

Neste território a vegetação natural potencial, em ambiente terrestre, assume-se pelos sobreirais do 

Myrto-Quercetum suberis e do Sanguisorbo-Quercetum suberis, hoje fortemente modificados em montado, 

ou pelos estevais da Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, sua etapa subserial de substituição. Com carácter 

higrófito, os salgueirais da Salicetum atrocinereo-australis, os loendrais da Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri 

aristolochietosum baeticae, assim como os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, do Trifolio-

Holoschoenetum e do Juncetum rugosieffusi, assumem-se como as comunidades mais comuns no leito de 

cheia dos pequenos cursos de água existentes. Relativamente à flora, são endemismos deste superdistrito 

a Armeria beirana subsp. monchiquensis e a Lavandula viridis, assumindo-se ainda como espécies 

características: Cheilanthes guanchica, Centaurea crocata, Euphorbia monchiquensis, Quercus canariensis, 

Quercus lusitanica, Rhododendrum ponticum subsp. baeticum, Senecio lopezii, Stauracanthus boivinii, 

Thymelaea villosa, Ulex argenteus subsp. argenteus, e a Ulex minor.  

De acordo com a análise dos dados bioclimáticos e biogeográficos da área em estudo, considera-se que 

a vegetação natural potencial da região se afirma em ambiente terrestre pelos sobreirais, enquanto os 

salgueirais e juncais se assumem como as formações mais comuns nos ecossistemas aquáticos. Atualmente, 

estas formações vegetais são apenas encontradas em agrupamentos vestigiais e, em muitos casos, 

formando unidades muito degradadas.  

6.7.2  Metodologia 

6.7.2.1 Cartografia   

Para se proceder à realização da cartografia das comunidades florísticas e habitats existentes na área 

de estudo recorreu-se quer a informação retida em imagem, quer à obtida em trabalho de campo. Desta 

forma, previamente à realização do trabalho de campo foram interpretados ortofotomapas e delineados 

polígonos que aparentemente correspondiam a diferentes tipos de ocupação do solo. Durante o trabalho 

de campo percorreu-se a área de estudo, a pé e de carro, com o objetivo de validar a interpretação 

efetuada, tendo-se identificado in situ todas as comunidades florísticas e os Habitats naturais, incluídos no 

Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo D.L. n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro. Os limites de cada área de vegetação homogénea ou de habitat foram aferidos e registados 

com recurso a GPS, de forma a obter uma cartografia precisa. 
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6.7.2.2 Inventariação das Comunidades florísticas  

As comunidades florísticas identificadas na área da Central Fotovoltaica foram alvo de inventário. 

Perante a diversidade da vegetação existente elegeram-se 6 locais de inventário, parcelas suficientes 

para abarcar a totalidade da flora presente, e permitir fazer uma correta caracterização e avaliação 

do estado de conservação em que se encontram as diferentes comunidades naturais ou seminaturais 

identificadas. 

A amostragem realizou-se durante o mês de outubro de 2019, ainda que posteriormente tenha havido 

outras visitas ao local do Projeto para esclarecimentos de dúvidas pontuais. Os inventários decorreram 

sob condições ótimas de trabalho, para melhorar o rigor no levantamento das espécies, e foram 

executados por dois inventariadores experientes. 

Inventário de campo (vegetação terrestre) 

Os inventários realizados em comunidades de carácter terrestre basearam-se no método da área mínima. 

Trata-se de um método que consiste essencialmente em eleger um local de forma aleatória, numa área 

homogénea de vegetação, para o estabelecimento de uma parcela com área suficiente para abarcar a 

totalidade de espécies existentes nessa comunidade. Nas comunidades arbóreas efetuaram-se inventários 

sobre parcelas com 100 m², e nas comunidades arbustivas e herbáceas usou-se uma parcela de inventário 

com 25m².  

O inventário iniciou-se com a georreferenciação da parcela amostrada (vd. Desenho 18 do Volume 2.2: 

Carta de ocupação do solo, flora e habitats). Posteriormente realizou-se o inventário (ou listas de 

espécies) na área da parcela eleita. A representatividade que a espécie assumiu no inventário foi 

atribuída segundo a sua cobertura superficial na área amostrada. Quando no processo de identificação 

das espécies se levantaram dúvidas, foi colhido material vegetal (estruturas da planta que permitem a 

sua análise e na menor quantidade possível para não causar danos na flora), para confirmação da 

identificação em laboratório. O material colhido foi convenientemente etiquetado. Foram tiradas 

fotografias da parcela de amostragem e de aspetos particulares, focando a comunidade vegetal ou 

espécies com interesse. 
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Inventário de campo (vegetação ribeirinha) 

Para a eleição dos segmentos a amostrar, foi feito previamente um reconhecimento de campo. Nesta 

análise preliminar, constatou-se que os cursos de água existentes revelavam características diferentes. Na 

hierarquia hidrográfica existente, os cursos de água de menor dimensão (efémeros) apenas conseguem 

proporcionar condições de habitabilidade para comunidades de herbáceas anuais e vivazes, enquanto 

os de maior dimensão, pequenos cursos de água tipicamente mediterrânicos, revelam condições para o 

estabelecimento de comunidades arbóreo/arbustivas.  

Para possibilitar uma correta caracterização da vegetação ribeirinha que poderá estar sob influência 

da implantação do Projeto, foram eleitos 2 segmentos de amostragem: 1) num curso de água efémero, 

2) na Ribeira de Refroias.  

A campanha de amostragem decorreu sob condições ótimas de trabalho para melhorar o rigor no 

levantamento das espécies. O inventário de habitat e de espécies foi executado por dois inventariadores 

experientes.  

A vegetação foi inventariada em unidades longitudinais discretas de 100 m (ou segmento de 

amostragem). O inventário iniciou-se com a georreferenciação do extremo jusante do segmento (vd. 

Desenho 18 do Volume 2.2: Carta de ocupação do solo e habitats). Posteriormente realizou-se o 

inventário (ou listas de espécies) ao longo do curso de água incluindo a área de leito e taludes, designado 

por inventário do corredor fluvial. A representatividade que a espécie assumiu no segmento amostrado 

foi atribuída segundo a sua cobertura superficial na área amostrada. Foram ainda tiradas fotografias 

do segmento de amostragem e de aspetos particulares, focando a vegetação ou espécies com interesse. 

Identificação do Material colhido e Construção de matrizes 

Em laboratório, o material florístico vascular colhido foi separado por famílias e organizado em pastas 

individuais. A identificação fundamentou-se na consulta de Floras e Chaves dicotómicas, nomeadamente 

nos trabalhos de Tutin et al. (1964, 1980), Talavera et al. (1999), Franco (1971, 1984), Franco e Rocha 

Afonso (1994, 1998, 2003), Castroviejo et al. (1986, 1990, 1993a, 1993b, 1997a, 1997b), Aedo et al. 

(2000), Nieto Feliner et al. (2003), Paiva et al. (2002), Luceño (1994) e Pizarro (1995).  
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Avaliação do Estado de Conservação 

A avaliação do estado de conservação cingiu-se às comunidades florísticas que correspondem a habitats 

naturais ou seminaturais, que se encontram incluídos no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril, alterado pelo D.L. n.º 156-A/2013. A classificação efetuada fundamentou-se nos seguintes critérios:  

• Estado de conservação (estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, da situação 

descrita como a de maior preservação na literatura, e.g. corte, ruderalização, presença de 

invasoras, etc. Escala: mau, médio, bom). 

• Representatividade (grau de afastamento relativamente à descrição típica descrita na literatura e 

caracterizado na Diretiva Habitats. Escala: típica, atípica). 

• Raridade (abundância relativa à área de distribuição em Portugal admitida na bibliografia. 

Escala: muito raro, raro, média, abundante, muito abundante). 

• Valor global de conservação (estimativa global do valor a atribuir. Escala: muito baixo, baixo, 

médio, alto, muito alto). 

6.7.3 Resultados e análise de dados 

6.7.3.1 Elenco Florístico e Espécies RELAPE 

Os dados recolhidos no campo em outubro de 2019 para inventário florístico permitiram identificar dentro 

da área da Central Fotovoltaica 49 espécies, distribuídas por 27 famílias (Quadro - Elenco florístico – 

Anexo 6). Da análise do elenco verificou-se que as famílias Poaceae (8 taxa), Fabaceae (4 taxa), e as 

Asteraceae, Apiaceae e Lamiaceae, ambas com 3 taxa, são as que se fazem representar por um maior 

número de espécies. 

Dada a dimensão da área estudada (815,8 ha), pode-se considerar que esta apresenta uma reduzida 

diversidade florística. Na totalidade do esforço exercido no processo de amostragem não se identificou 

qualquer endemismo, e registou-se a presença das espécies exóticas Conyza bonariensis, Oxalis pes-

caprae, e Eucalyptus globulus, esta última usada nas explorações florestais para produção de material 

lenhoso. Destaca-se ainda no elenco obtido a presença da espécie ruderal Plantago coronopus, táxon 

revelador da pressão antrópica que se faz sentir na área de estudo.     
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6.7.3.2 Comunidades florísticas/Habitats 

Atualmente, como resultado da pressão antrópica que se fez exercer ao longo do tempo no território, a 

vegetação natural deu lugar a um coberto vegetal, onde as pressões antropozoogénicas impuseram uma 

distribuição espacial de comunidades distintas da comunidade natural potencial (sobreiral).  

Na área de estudo da Central fotovoltaica, dos potenciais sobreirais (Myrto-Quercetum suberis e 

Sanguisorbo-Quercetum suberis) pouco resta da sua estrutura original. Atualmente a espécie Quercus suber 

faz-se representar principalmente em áreas de montado ou por indivíduos dispersos ao longo de vastas 

áreas colonizadas por culturas arvenses. Contudo, em levantamento efetuado em fase de pedido de 

elementos adicionais foram também identificados, dentro da zona de eucaliptal localizada na zona sul 

da área de estudo, vários exemplares de sobreiros, e que em algumas zonas a sua densidade permite 

integrá-los na categoria de Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene. 

Predominantemente, a área estudada encontra-se colonizada por culturas arvenses, por povoamentos de 

eucalipto e por montado, manifestando as restantes comunidades florísticas (matos, olival, povoamentos 

de pinheiro-manso e povoamentos de pinheiro-manso x sobreiro) reduzida representatividade. Pela sua 

importância refere-se ainda a presença da vegetação ribeirinha que se desenvolve ao longo dos 

pequenos cursos de água existentes, muito embora não revele expressão no território (vd. Desenho 18 do 

Volume 2.2 – Carta de ocupação do solo, flora e habitats).  

Entre o mosaico de ocupação do solo identificado, sobressaem pelo valor de conservação as áreas que 

se encontram colonizadas por formações que constituem Habitats segundo a Diretiva n.º 2013/17/EU. 

Na área de estudo da Central fotovoltaica identificaram-se: 1) unidades de montado de sobreiro -

Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, (vd., fotografia 6.31); e 2) unidades 

referentes à vegetação ribeirinha que se desenvolve ao longo das margens dos cursos de água existentes: 

2a) juncais - Habitat 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

(vd. Fotografia 6.32), e 2b) salgueirais - Habitat 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 

atrocinerea, (vd. Fotografia 6.33).  

Em termos da flora presente, chama-se a atenção para os exemplares da espécie Quercus suber (sobreiro) 

que se encontram em montado ou de forma dispersa no território (vd. Fotografia 6.34). São indivíduos 

com estatuto de proteção legal, encontrando-se o seu abate condicionado pelo Decreto-Lei nº 169/2001, 

de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

102 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

  
Fotografia 6.31 

 Montados de Quercus spp. de folha perene 
Fotografia 6.32 

 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion 

  
Fotografia 6.33 

 Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea 
Fotografia 6.34 

Exemplar de Q. suber (sobreiro) 

 

Na sequência do trabalho de campo foi possível identificar 3 grupos de unidades de vegetação que 

poderão estar sob influência da implantação da Central Fotovoltaica. Na análise do Desenho 18 do 

Volume 2.2 - Carta de ocupação do solo, flora e habitats e do Quadro 6.28, é possível observar que as 

culturas arvenses predominam, ocupam 80,14% da área de estudo, e o olival encontra-se restrito a uma 

pequena área. A unidade referente às explorações florestais assume alguma representatividade na área 

estudada, e é principalmente representada pelos povoamentos de eucalipto (12,63%). Importa a este 

respeito salientar, conforme referido anteriormente, que em levantamento efetuado em fase de pedido 

de elementos adicionais foram também identificados, dentro da zona de eucaliptal localizada na zona 

sul da área de estudo, vários exemplares de sobreiros, e que em algumas zonas a sua densidade permite 

integrá-los na categoria de Habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene. 
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Relativamente às unidades de vegetação natural e seminatural, a elevada pressão antrópica que se faz 

sentir na área estudada, retraiu-as a pequenas áreas, e encontram-se sobretudo representadas pelo 

montado (2,60%). As áreas artificializadas não foram consideradas por não corresponderem a unidades 

de vegetação. 

Quadro 6.28  

Representatividade das diferentes unidades de vegetação identificadas na área da Central Fotovoltaica 

Unidades de vegetação 

Área de estudo 

(Central Fotovoltaica) 

Área 

(ha) 

Representatividade  

(%) 

Vegetação natural e seminatural   

Montado de sobreiro 21,19 2,60% 

Matos (esteval) 4,17 0,51% 

Vegetação ribeirinha (salgueiral) 4,62 0,57% 

Vegetação ribeirinha (juncal) 1,80 0,22% 

Explorações florestais   

Povoamento de acácias 0,10 0,01% 

Povoamento de eucaliptos 103,07 12,63% 

Povoamento de pinheiro-manso 0,61 0,08% 

Povoamento misto (pinheiro-manso x sobreiro) 0,57 0,07% 

Explorações agrícolas   

Culturas arvenses 653,85 80,14% 

Olival 2,89 0,35% 

                    

Entre as unidades de vegetação identificadas na área da Central Fotovoltaica podemos distinguir: 

As que revelam carácter natural ou seminatural:  

• Montados de Quercus spp. de folha perene  

✓ Caracterização: Atualmente, dada a ação antrópica exercida sobre os antigos 

sobreirais, pouco resta da estrutura original destes bosques. Eles foram paulatinamente 

arroteados e convertidos em estruturas de carácter agrícola e pastoril, atingindo na 

atualidade um estado de alteração que normalmente se traduz por “montado” de 

carácter muito distinto de uma floresta. Na área de estudo estas formações 

caracterizam-se fundamentalmente pela dominância no estrato arbóreo da espécie 

Quercus suber (sobreiro), revelando um sobbosque arbustivo esparso, onde é possível 

identificar alguns elementos arbustivos psamófilos da classe Calluno-Ulicetea. Muito 
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embora revelem origem antrópica, os montados assumem-se como um complexo de 

vegetação, codominado ecologicamente pelo remanescente arbóreo de um antigo 

bosque de sobreiros e por matos rasteiros, onde é patente a elevada biodiversidade 

faunística e florística, assim como o elevado valor de paisagem cultural. 

✓ Tipicidade: Na área de estudo este habitat encontra-se algo debilitado, revelando 

desvio do mencionado na literatura (ICN, 2005). O estrato arbóreo, constituído pela 

espécie Q. suber, apresenta reduzida cobertura, e o sub-bosque, fruto do abandono da 

atividade agropastoril, faz-se representar fundamentalmente por espécies 

remanescentes das suas etapas de substituição, distante dos típicos prados naturais 

perenes da Poetea bulbosae. 

✓ Importância comunitária: habitat 6310 da Directiva n.º 2013/17/EU - Montados de 

Quercus spp. de folha perene. Chama-se ainda a atenção que o sobreiro é uma espécie 

com estatuto de proteção legal, nomeadamente, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

155/2004, de 30 de Junho. 

• Matos (esteval)  

✓ Caracterização: São formações dominadas por espécies de porte arbustivo e que se 

encontram a colonizar áreas deixadas ao abandono, ou que naturalmente se revelam 

inóspitas, apenas propícias para o estabelecimento destas comunidades. Trata-se de 

comunidades pioneiras, que surgem num processo regressivo dos antigos bosques, e 

caracterizam-se fundamentalmente pelas espécies Cistus ladanifer, Genista triacanthos, 

Pterospartum tridentatum, Quercus coccifera, Arbutus unedo, Dactylis glomerata, Daphne 

gnidium,  Cynara humilis e Cynosurus echinatus.  

✓ Na área de estudo esta unidade de vegetação revela reduzida representatividade 

(0,5%), e devido à sua pobreza florística manifesta pouco interesse do ponto de vista 

conservacionista. No entanto, os matos são formações pioneiras e assumem particular 

importância na viabilização da recolonização das etapas sucessoras, nomeadamente 

através da criação de melhores condições edáficas (solo e matéria orgânica).  

✓ Importância comunitária: Esta unidade florística não está associada a habitats da 

Diretiva n.º 2013/17/EU. 
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• Vegetação ribeirinha  

 Salgueirais 

• Caracterização: Trata-se de formações arbóreas/arbustivas que se desenvolvem em torno dos 

pequenos cursos de água que manifestam um regime de caudal marcadamente torrencial. Na 

área de estudo esta comunidade faz-se representar fundamentalmente pela espécie Salix 

atrocinerea, sendo ainda comum a presença das espécies Apium nodiflorum, Brachypodium 

phoenicoides, Cyperus eragrostis, Dactylis glomerata, Erica scoparia, Juncus conglomeratus, Lythrum 

hyssopifolia, Mentha suaveolens, Oenanthe crocata, Polygonum persicaria, Populus nigra, Rubus 

ulmifolius, Scrophularia scorodonia, Sparganium erectum, Tamus communis e Ulex minor (vd. Quadro 

- Elenco florístico - Anexo 6). 

• Tipicidade: Na área de estudo este habitat revela um médio estado de conservação, mostrando 

um ligeiro desvio, na composição e estrutura, relativamente ao mencionado na literatura (ICN, 

2005). Identificou-se o início de invasão por parte da espécie exótica Arundo donax e uma 

elevada representatividade da espécie Rubus ulmifolius, normalmente associada a um 

sobrepastoreio na área envolvente.  

• Importância comunitária: habitat 92A0pt3 da Diretiva n.º 2013/17/EU – Salgueirais arbóreos 

psamófilos de Salix atrocinerea. 

  Juncais 

✓ Caracterização: Os juncais de Scirpoides holoschoenus assumem-se como a comunidade 

potencial dos cursos de água de caraterísticas efémeras que ocorrem na área da 

Central Fotovoltaica. Atualmente, pela pressão exercida através da exploração 

agrícola, esta unidade florística apresenta-se algo degradada fazendo-se representar 

por uma comunidade constituída por plantas anuais, bienais ou vivazes - Cynodon 

dactylon, Juncus conglomeratus, Mentha pulegium, Mentha suaveolens e Scirpoides 

holoschoenus, formação vegetal que se integra na Classe Isoeto-Nanojuncetea. Trata-se 

de uma unidade florística com interesse do ponto de vista conservacionista, que 

desempenha um importante papel no funcionamento e proteção do ecossistema fluvial, 

nomeadamente, na proteção elástica das margens, na redução da velocidade de 
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escoamento das águas, na oxigenação das águas através da fotossíntese e na 

preservação da biodiversidade, assumindo-se como um sistema altamente produtivo. 

✓ Tipicidade: Na área de estudo este habitat revela-se perturbado, manifestando desvio 

relativamente ao descrito na literatura (ICN, 2005). 

✓ Importância comunitária: Habitat 6420 da Diretiva n.º 2013/17/EU – Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. 

As que revelam origem antrópica: 

• Explorações florestais 

✓ Caracterização: Na área da Central Fotovoltaica estas unidades florestais fazem-se 

representar predominantemente pelos eucaliptais, assumindo os povoamentos de 

pinheiro-manso e de pinheiro-manso com sobreiro um carácter residual. Trata-se de 

povoamentos instalados em áreas onde naturalmente a colonização era feita por 

sobreiros, e que estão submetidos, constantemente, a ações de gestão silvícola - 

mobilização de solo para instalação, limpeza (corte dos matos que constituem o seu 

sobosque), desbastes e cortes de resolução. Esta circunstância é responsável pela perda 

de diversidade florística, gerando áreas colonizadas predominantemente pelas 

espécies exploradas, e por um reduzido número de espécies arbustivas de carácter 

pioneiro, nomeadamente Cistus ladanifer, Cistus salviifolius e Ulex minor.  

✓ Unidade de vegetação com pouco interesse do ponto de vista conservacionista, quer 

pela qualidade intrínseca das espécies que a constituem, quer pela diversidade 

existente, denotando a grande influência antrópica sobre ela exercida (vd. Fotografia 

6.35). No entanto, ressalva-se que nestas unidades surgem de forma isolada alguns 

indivíduos da espécie Q. suber, espécie com estatuto de proteção legal, nomeadamente, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho, que protege o seu abate.  

✓ Importância comunitária: Não está associada a habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU. 
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Fotografia 6.35 - Eucaliptal de Eucalyptus globulus 

• Explorações agrícolas 

✓ Caracterização: Representada quase exclusivamente por culturas arvenses, assumindo 

os olivais um carácter residual. São áreas onde se procede a um constante maneio do 

solo, dirigido para aumentar o suporte de carga animal, e que se encontram 

predominantemente constituídas por espécies com o ciclo de vida anual. Esta unidade 

surge normalmente associada a locais planos ou ligeiramente inclinados e junto a alguns 

cursos de água. Foram ainda englobadas nesta classe as zonas recentemente 

mobilizadas (vd. Fotografia 6.36). Trata-se de uma unidade florística com pouco 

interesse do ponto de vista conservacionista, tanto pela qualidade intrínseca das 

espécies que a constituem, como pela diversidade existente.  

✓ Importância comunitária: Esta unidade de vegetação não está associada a habitats da 

Diretiva n.º 2013/17/EU. 
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Fotografia 6.36 - Prado melhorado 

De acordo com os resultados obtidos em trabalho de campo, verificou-se que apenas três comunidades 

florísticas possuem correspondência com os Habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, alterado 

pela Diretiva n.º 2013/17/EU. Trata-se dos habitats 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene, 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea e 6420 – Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. No Quadro 6.29 apresentam-se as áreas e 

representatividades das diferentes unidades de vegetação identificadas na área da Central Fotovoltaica 

e explana-se ainda a correspondência entre as unidades de vegetação e os habitats que constam na 

Diretiva n.º 2013/17/EU. 

 

Quadro 6.29  

Representatividade dos habitats identificados na área da Central Fotovoltaica 

Unidades de vegetação Habitats da Directiva 

n.º 2013/17/UE 

Área de estudo 

(Central Fotovoltaica) 

Área 

(ha) 

Representatividade  

(%) 

Vegetação natural e seminatural    

Montado de sobreiro 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 21,19 2,60 

Vegetação ribeirinha 

6420–Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas 
altas da Molinio-Holoschoenion 

1,80 0,22 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 
atrocinerea 

4,62 0,57 
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6.7.3.3 Estado de conservação dos habitats 

A determinação do valor de conservação foi apenas realizada para os habitats que se encontram 

incluídos na Diretiva n.º 2013/17/EU. Entre as diferentes comunidades florísticas identificadas na área 

da Central Fotovoltaica, apenas o montado de sobreiro, os salgueirais e os juncais se enquadraram nos 

habitats naturais ou seminaturais contemplados no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 

alterado pelo D.L. n.º 156-A/2013. A avaliação do valor global de conservação fundamentou-se no 

estado de conservação em que se encontram, teve em conta a sua representatividade, e ainda contemplou 

a sua área de distribuição no território nacional (vd. Quadro 6.30).  

Quadro 6.30  

Valor global de conservação dos habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU  

Habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU 
Estado de 

conservação 
Representatividade Raridade 

Valor global 
conservação 

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene Médio Atípica Abundante Alto 

6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas da Molinio-Holoschoenion Médio Atípica 
Muito 

abundante 
Médio 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea Médio Atípica Abundante Alto 

6.7.4 Síntese da Caracterização 

Numa análise global, podemos dizer que a área estudada se encontra profundamente marcada pela 

ação humana, sendo de salientar os impactes provocados pela exploração agrícola e pela herbivoria. 

Estas ações induziram a depleção da vegetação natural, tendo transformando radicalmente estas 

unidades em áreas dirigidas para uma determinada produção. 

Na totalidade da área estudada, salienta-se pelo valor ecológico e pela maior sensibilidade que poderá 

assumir perante as afetações infringidas pelo Projeto, a unidade Montados de Quercus spp. de folha 

perene, Habitat 6310 da Diretiva n.º 2013/17/EU. Chama-se também à atenção que o sobreiro é uma 

espécie com estatuto de proteção legal, cujo abate se encontra condicionado pelo Decreto-Lei nº 

169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de 

junho. Deverá ainda ser tido em conta a vegetação ribeirinha que se encontra associada aos cursos de 

água existentes. Muito embora revele uma reduzida representatividade, pelas funções que desempenha, 

assume valor de conservação numa perspetiva local.  
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Pelo valor e sensibilidade ecológica que estas zonas apresentam, assumiu-se que as mesmas deveriam 

ser salvaguardadas, e como tal, foram identificadas na Planta de Condicionamentos como áreas a 

salvaguardar. 

6.8 ECOLOGIA - FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS (Corredor da Linha 

elétrica-LMAT) 

6.8.1 Âmbito e enquadramento 

6.8.1.1 Áreas Classificadas e de Importânc ia Ecológica 

À semelhança da área referente à Central fotovoltaica, o Corredor da Linha elétrica de ligação não se 

integra em áreas com elevado interesse conservacionista, classificados ao abrigo da Diretiva Habitats 

(Diretiva 97/62/CE do Conselho, de 27 de outubro de 1997), nomeadamente em Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), classificação atribuída pelas entidades nacionais aos anteriores Sítios de importância 

comunitária (RCM nº 142/97 de 28 de agosto (Fase I) e da RCM nº 76/2000, de 5 de julho (Fase II)), 

através do DR nº 1/2020 de 16 de março (vd. Desenho 18 do Volume 2.2).  

6.8.1.2 Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico  

De acordo com a sua extensão e potencial trajetória, o Corredor da Linha elétrica de ligação desenvolve-

se na Região Mediterrânica, enquadrando-se no Sector Algarviense, no seu extremo mais a norte, 

desenvolvendo-se sobretudo ao longo do Sector Mariânico-Monchiquense. Tal como já referido, trata-se 

de um território litoral, predominantemente xistoso, e onde o clima se revela sub-húmido. Neste território 

a vegetação natural potencial, em ambiente terrestre, assume-se pelos sobreirais, podendo ser da Oleo-

Quercetum suberis, da Myrto-Quercetum suberis e da Sanguisorbo-Quercetum suberis, ocorrendo ainda, em 

situações mais xéricas, a série dos azinhais silicícolas termomediterrânicos da Myrto communis-Querceto 

rotundifoliae. Fruto da ação antrópica, estes bosques encontram-se hoje fortemente modificados em 

montado, ou em comunidades mais regressivas, Phillyreo-Arbutetum typicum e viburnetosum tini 

(medronhais), em estevais da Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis e da Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, 

ou em comunidades ruderais vivazes da Dittrichietum revolutae. Com carácter higrófito, os Freixiais 

termófilos de Fraxinus angustifolia e os salgueirais da Salicetum atrocinereo-australis, associam-se aos 

cursos de água de maiores dimensões, enquanto os loendrais da Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri 

aristolochietosum baeticae, e os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, do Trifolio-Holoschoenetum e do 

Juncetum rugosieffusi, se encontram relacionados com os leitos de cheia dos pequenos cursos de água 

existentes. Relativamente à flora, são endemismos destes Sectores a Biscutella vicentina (biscutela-
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vicentina), Cistus palhinhae, Dittrichia viscosa subsp. revoluta (tágueda), Genista hirsuta subsp. algarbiensis 

(tojo-do-sul), Iberis sampaioana, Stauracanthus spectabilis (tojo-vicentino) e Thymus camphoratus (tomilho-

do-mar), Armeria beirana subsp. monchiquensis e a Lavandula viridis, assumindo-se ainda como espécies 

características: Aristolochia baetica, Armeria pungens, Asparagus albus, Asperula hirsuta, Chamaeropos 

humilis, Erica umbellata var. major, Fumana laevipes, Helianthemum origanifolium, Linaria munbyana, 

Limonium algarviense, Limonium lanceolatum, Prasium majus, Salsola vermiculata, Stauracanthus boivinii, 

Teucrium pseudochamaedris e Teucrium vicentinum, Cheilanthes guanchica, Centaurea crocata, Euphorbia 

monchiquensis, Quercus canariensis, Quercus lusitanica, Rhododendrum ponticum subsp. baeticum, Senecio 

lopezii, Stauracanthus boivinii, Thymelaea villosa, Ulex argenteus subsp. argenteus, e a Ulex minor.  

6.8.2  Metodologia 

6.8.2.1 Cartografia   

Para se proceder à realização da cartografia das comunidades florísticas e habitats existentes na área 

do Corredor da Linha elétrica recorreu-se quer a informação retida em imagem, quer à obtida em 

trabalho de campo. Desta forma, previamente à realização do trabalho de campo foram interpretados 

ortofotomapas e delineados polígonos que aparentemente correspondiam a diferentes tipos de ocupação 

do solo. Durante o trabalho de campo percorreu-se a área em estudo, a pé e de carro, com o objetivo 

de validar a interpretação efetuada, tendo-se identificado in situ todas as comunidades florísticas e os 

Habitats naturais, incluídos no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo D.L. 

n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. Os limites de cada área de vegetação homogénea ou de habitat 

foram aferidos e registados com recurso a GPS, de forma a obter uma cartografia precisa. 

6.8.2.2 Inventariação das Comunidades florísticas  

O processo de inventariação das comunidades florísticas, com carácter natural ou seminatural, 

identificadas na área do Corredor da linha elétrica desenvolveu-se em novembro de 2019. Por a 

vegetação existente se revelar muito similar à da área estipulada para a implantação da Central 

fotovoltaica apenas se elegeram mais 4 locais de inventário. Caraterizou-se uma área de pinhal-bravo, 

uma de montado de sobreiro, uma de matos, e a vegetação ribeirinha que se desenvolve ao longo de 

um pequeno curso de água que é atravessado pelo Corredor da linha elétrica (Lcer_3), formação vegetal 

similar a uma já identificada na área da Central fotovoltaica. Os inventários realizados complementaram 

a caraterização da flora e vegetação presente na região, e permitiram fazer uma correta caracterização 

e avaliação do estado de conservação em que se encontra. 
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Os inventários foram executados segundo as metodologias adotadas na caracterização da vegetação 

da Central fotovoltaica, decorreram sob condições ótimas de trabalho, para melhorar o rigor no 

levantamento das espécies, e foram executados por dois inventariadores experientes. 

Identificação do material colhido e construção de matrizes 

Os indivíduos que suscitaram dúvidas no processo de identificação de campo foram posteriormente 

confirmados em laboratório. Fundamentados no material florístico vascular colhido, os exemplares foram 

identificados por intermédio de Floras, chaves dicotómicas e de outro material de consulta. Recorreu-se 

aos trabalhos de Tutin et al. (1964, 1980), Talavera et al. (1999), Franco (1971, 1984), Franco e Rocha 

Afonso (1994, 1998, 2003), Castroviejo et al. (1986, 1990, 1993a, 1993b, 1997a, 1997b), Aedo et al. 

(2000), Nieto Feliner et al. (2003), Paiva et al. (2002), Luceño (1994) e Pizarro (1995).  

6.8.3 Resultados e análise de dados 

6.8.3.1 Elenco Florístico e Espécies RELAPE 

Os dados recolhidos no campo em novembro de 2019 permitiram identificar ao longo do Corredor da 

Linha elétrica 38 espécies, distribuídas por 21 famílias (Quadro - Elenco florístico – Anexo 6). Da análise 

do elenco, verificou-se que as famílias Cistaceae (8 taxa), Poaceae e Fabaceae (ambas com 4 taxa), são 

as que se fazem representar por um maior número de espécies. 

A área estudada (1349,7 ha) pode considerar-se que apresenta uma reduzida diversidade florística. Na 

totalidade do esforço exercido no processo de amostragem apenas se identificaram duas espécies 

endémicas, a Juniperus navicularis, endemismo ibérico, e a Ulex australis subsp. welwitschianus, endémica 

de Portugal. Relativamente às espécies exóticas, identificou-se o táxon Populus canadensis, espécie 

presente nas galerias ribeirinhas. Destaca-se ainda no elenco obtido a ausência de espécies ruderais.     

6.8.3.2 Comunidades florísticas/Habitats 

Atualmente, como resultado da pressão antrópica que se fez exercer ao longo dos tempos no território, 

a vegetação natural deu lugar a um coberto vegetal, onde as pressões antropozoogénicas impuseram 

uma distribuição espacial de comunidades distintas da comunidade natural potencial (sobreiral).  

Na área do Corredor da Linha elétrica, à semelhança da área de estudo da Central fotovoltaica, dos 

potenciais sobreirais pouco resta da sua estrutura original. Atualmente a espécie Quercus suber faz-se 

representar principalmente em áreas de montado ou por indivíduos dispersos ao longo de vastas áreas 
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colonizadas por culturas arvenses. Fundamentalmente, a ocupação do solo na área do Corredor da Linha 

elétrica caracteriza-se pela predominância de áreas colonizadas por montado de sobreiro, por 

explorações florestais (eucaliptais, pinhais, ou povoamentos mistos), pelas explorações agrícolas (culturas 

arvenses e olival), por áreas de matos, por áreas referentes à vegetação ribeirinha, e por áreas 

artificializadas (Urbano, vias de comunicação, albufeiras, etc…) ver Desenho 18 do Volume 2.2 – Carta 

de ocupação do solo, flora e habitats.  

Entre o mosaico de ocupação do solo identificado, sobressaem pelo valor de conservação as áreas que 

se encontram colonizadas por formações que constituem Habitats segundo a Diretiva n.º 2013/17/EU. 

Na área do Corredor da Linha elétrica identificaram-se: 1) unidades de montado de sobreiro - Habitat 

6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, (vd. Fotografia 6.37); e 2) unidades referentes à 

vegetação ribeirinha que se desenvolve ao longo das margens dos cursos de água existentes: 2a) juncais 

- Habitat 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion (vd. 

Fotografia 6.38), e 2b) salgueirais - Habitat 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 

atrocinerea, (vd. Fotografia 6.39). Em termos da flora presente, chama-se a atenção para os exemplares 

da espécie Quercus suber (sobreiro) que se encontram em montado ou de forma dispersa no território (vd. 

Fotografia 6.40). São indivíduos com estatuto de proteção legal, encontrando-se o seu abate 

condicionado pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. 
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Fotografia 6.37 
 Montados de Quercus spp. de folha perene 

Fotografia 6.38 
 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas 

da Molinio-Holoschoenion 

 
Fotografia 6.39 

 Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea 
Fotografia 6.40 

Exemplar de Q. suber (sobreiro) 

Na sequência do trabalho de campo foi possível cartografar 3 grupos de vegetação distintos ao longo 

do corredor da Linha elétrica. No Desenho 18 do Volume 2.2 - Carta de ocupação do solo, flora e 

habitats e no Quadro 6.31, é possível observar que as unidades vegetais de carácter natural e 

seminatural são as que revelam maior representatividade na área estudada (47,0%), sendo 

fundamentalmente representadas pelos montados (45,4%) e pela vegetação ribeirinha (1,3%), assumindo 

os matos apenas 0,4%. De igual forma, as explorações florestais assumem também significado (27,6%), 

sendo principalmente representadas pelos povoamentos mistos (20,3%) e pelos eucaliptais (6,7%). Com 

menor representatividade surgem as unidades referentes às explorações agrícolas (21,2%), quase 

exclusivamente representadas pelas culturas arvenses (21,1%). As áreas artificializadas (albufeiras, 

urbano, rede viária e linha férrea) ocupam 54,3 ha, e não foram contabilizadas nos cálculos apresentados 

por não corresponderem a unidades de vegetação. 
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Quadro 6.31 

Representatividade das diferentes unidades de vegetação identificadas na área do Corredor da linha elétrica 

Unidades de vegetação 

Área de estudo 

(Corredor da Linha elétrica) 

Área 

(ha) 

Representatividade  

(%) 

Vegetação natural e seminatural   

Montado de sobreiro 613,06 45,42% 

Matos (esteval) 5,10 0,38% 

Povoamento de acácias 0,41 0,03% 

Vegetação ribeirinha 17,93 1,33% 

Explorações florestais   

Povoamento de eucaliptos 89,84 6,66% 

Povoamento de pinheiro bravo 3,83 0,28% 

Povoamento de pinheiro manso 5,56 0,41% 

Povoamento misto (pinheiro-bravo x sobreiro) 7,81 0,58% 

Povoamento misto (pinheiro-manso x sobreiro) 265,53 19,67% 

Explorações agrícolas   

Culturas arvenses 285,84 21,18% 

Olival 0,48 0,04% 

  

Da análise efetuada constata-se que as unidades de vegetação existentes na área do Corredor da Linha 

elétrica são em tudo idênticas às caraterizadas na área da Central Fotovoltaica. A sua descrição 

encontra-se exposta no Subponto 6.7 do presente relatório. 

Tal como na área da Central fotovoltaica, no Corredor da Linha elétrica apenas se identificaram três 

comunidades florísticas com correspondência aos Habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei 

n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, 

alterado pela Diretiva n.º 2013/17/EU. Trata-se dos habitats 6310 – Montados de Quercus spp. de 

folha perene, 92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea e 6420 – Pradarias 

húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. No Quadro 6.32 apresentam-se as 

áreas e representatividades das diferentes unidades de vegetação identificadas na área do Corredor 

da Linha elétrica e explana-se ainda a correspondência entre as unidades de vegetação e os habitats 

que constam na Diretiva n.º 2013/17/EU. 
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Quadro 6.32  

Representatividade dos habitats que constam na Diretiva n.º 2013/17/EU na área do Corredor da linha elétrica  

Unidades de vegetação Habitats da Directiva 

n.º 2013/17/UE 

Área de estudo 

(Corredor da Linha elétrica) 

Área 

(ha) 

Representatividade  

(%) 

Vegetação natural e seminatural    

Montado de sobreiro 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 612,6 45,4 

Vegetação ribeirinha 

6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas 
altas da Molinio-Holoschoenion 

0,13 Nm 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix 
atrocinerea 

17,8 1,3 

Nm: Não mensurável 

6.8.3.3  Estado de conservação dos habitats  

A determinação do valor de conservação foi apenas realizada para os habitats que se encontram 

incluídos na Diretiva n.º 2013/17/EU. Entre as diferentes comunidades florísticas identificadas na área 

do Corredor da Linha elétrica, apenas o montado, o salgueiral e o juncal se enquadraram nos habitats 

naturais ou seminaturais contemplados no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado 

pelo D.L. n.º 156-A/2013. A avaliação do valor global de conservação fundamentou-se no estado de 

conservação em que se encontram, teve em conta a sua representatividade, e ainda contemplou a sua 

área de distribuição no território nacional (Quadro 6.33).  

Quadro 6.33 

 Valor global de conservação dos habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU 

Habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU 
Estado de 

conservação 
Representatividade Raridade 

Valor global 
conservação 

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene Médio Atípica Abundante Alto 

6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas da Molinio-Holoschoenion Médio Atípica 
Muito 

abundante 
Médio 

92A0pt3 – Salgueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea Médio Atípica Abundante Alto 

6.8.4 Síntese da Caracterização 

Numa análise global, podemos dizer que a área estudada se encontra profundamente marcada pela 

ação humana, sendo de salientar os impactes provocados pela ação da exploração florestal e agrícola. 

Estas pressões induziram a depleção da vegetação natural (sobreiral), transformando radicalmente estes 

ecossistemas em áreas dirigidas para uma determinada produção. 
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Ao longo do Corredor da Linha elétrica, salienta-se pelo valor ecológico e pela maior sensibilidade que 

poderá assumir perante as afetações infringidas pela sua construção, a unidade florística montado. 

Chama-se ainda a atenção que o sobreiro, muito embora se apresente em geral de forma esparsa na 

paisagem, é uma espécie com estatuto de proteção legal, encontrando-se o seu abate condicionado pelo 

Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, 

de 30 de Junho. 

6.9 ECOLOGIA - FAUNA 

6.9.1 Área da Central Fotovoltaica 

6.9.1.1 Enquadramento 

A caracterização da situação de referência para o descritor “Fauna” teve por base informação de 

trabalhos de campo complementada com informação referente a outros descritores, nomeadamente a 

“Flora, Vegetação e Habitats” confrontada e complementada com referências bibliográficas. 

A área de estudo contempla a área destinada à implantação da Central Fotovoltaica do Cercal, a qual 

está inserida na quadrícula UTM 10x10 km NB38, tendo-se considerado essa referência como fonte de 

informação para caracterização bibliográfica. 

Como referido no capítulo “Flora, vegetação e habitats”, na área de estudo predominam as áreas de 

culturas arvenses. No entanto, refere-se a ocorrência de algumas áreas florestais de montado e eucaliptal, 

assim como a ocorrência de vegetação ripícola associada alguns cursos de água e de alguns 

sobreiros/azinheiras dispersos. 

A área prevista para a implementação da Central Fotovoltaica não se encontra inserida em qualquer 

área classificada de acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

No entanto, existem algumas áreas classificadas na envolvente alargada (buffer 10km) da área de 

estudo (vd. Desenho 3 do Volume 2.2 – Enquadramento da área de estudo em Áreas Ecologicamente 

Sensíveis), nomeadamente: 

• a Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste (PTCON0012), localizado a cerca de 0,5 km a 

sul/oeste da área de estudo;  
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• o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), localizado a cerca de 

6,5 km a sul/oeste da área de estudo; 

• a Zona de Proteção Especial para as Aves Costa Sudoeste (PTZPE0015), coincidente com o Sítio 

Importante para as Aves Costa Sudoeste (Important Bird Area [IBA], PT031), localizada a cerca 

de 9,2 km a oeste/sudoeste da área de estudo; 

O Zona Especial de Conservação para a Aves Costa Sudoeste (PTCON0012) é uma área litoral com 

grande importância em termos de conservação, apresentando uma diversidade de habitats costeiros, 

incluindo sapais, falésias, sistemas dunares e sistemas lagunares, salientando-se as falésias litorais e áreas 

adjacentes. Em termos de valores de conservação faunísticos, refere-se a importância desta área para a 

ictiofauna, de água doce, nomeadamente as espécies Boga-portuguesa (Iberochondrostoma lusitanicum), 

Boga-do-Sudoeste (Iberochondrostoma almacai) e Savelha (Allosa fallax). Salienta-se ainda a ocorrência 

de populações relevantes de Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) e a ocorrência de abrigos de criação 

importantes para morcegos das espécies Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), 

Morcego-rato-grande (Myotis myotis), Morcegos-de-peluche (Miniopteros schreibersii) e abrigos de 

hibernação importantes para morcegos da espécie Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 

hipposideros). De referir ainda a ocorrência das espécies Cágado-de-carapaça-estriada (Emys 

orbicularis), Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e ainda, a ocorrência na serra do Cercal de uma 

população relíquia de Lagarto-de-água (Lacerta schreiberii). 

A Zona de Proteção Especial Costa Sudoeste (PTZPE0015) é uma área com elevada diversidade 

paisagística e ecológica, caracterizada de uma forma geral por falésias costeiras com matos, 

diversificados, formações dunares, estuários, ribeiras costeiras, charcos temporários, pequenas manchas 

florestais e áreas agrícolas extensivas com rotações tradicionais de cereal, pousio e pastagens naturais. 

Esta ZPE é uma das áreas mais importantes para a conservação da avifauna, constituindo um importante 

corredor migratório para aves planadoras, aves marinhas e passeriformes migradores transarianos. De 

entre as espécies mais emblemáticas, que ocorrem nesta área, destacam-se a Águia-de-Bonelli (Aquila 

fasciata), a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), o Falcão-peregrino (Falco peregrinus), a Gralha-de-bico-

vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e o Pombo-das-rochas (Columba livia). 

O Sítio Importante para as Aves Costa Sudoeste (Importante Bird Area [IBA], PT031) abrange toda a 

faixa costeira atlântica entre São Torpes e Burgau, e caracteriza-se pela ocorrência de zonas arenosas, 

dunas, arribas, barrancos pequenos ilhéus e rochedos. Esta IBA apresenta-se como uma importante área 

de nidificação de espécies de aves rupícolas como o Falcão-peregrino (Falco peregrinus) e como uma 

zona de passagem migratória para aves planadoras e passeriformes migradores transarianos. Fora do 
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período de migração, as zonas de planalto agrícola adjacentes à costa são importantes para algumas 

aves estepárias, nomeadamente o Sisão (Tetrax tetrax), a Abetarda (Otis tarda) e o Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus). 

A área de estudo não é atravessada por qualquer corredor ecológico, sendo que o corredor mais próximo 

se localiza a cerca de 3,2 km a nordeste da área estudada. 

6.9.1.2 Metodologia 

6.9.1.2.1 Considerações iniciais 

A caracterização do estado atual das comunidades de fauna iniciou-se pela consulta, tratamento e 

sistematização de dados bibliográficos e cartográficos, a nível local e regional e definição da área de 

estudo, que corresponderá à área que é diretamente ou indiretamente afetada pelas diferentes 

componentes da Central Fotovoltaica. 

Para a caracterização da fauna foram considerados os grupos faunísticos mais suscetíveis de serem 

afetados pelo Projeto em estudo: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna e mamofauna. Foram 

realizadas saídas de campo, em outubro e novembro de 2019 e em junho de 2020, para prospetar os 

biótopos existentes e identificar a utilização dos mesmos pelas espécies ocorrentes ou potencialmente 

ocorrentes. O trabalho de campo consistiu (1) na caracterização das comunidades vegetais (biótopos) 

que, posteriormente, permitiram estimar as espécies potenciais atendendo aos seus requisitos 

habitacionais e distribuição geográfica e (2) na inventariação de espécies in situ através de observação 

direta e indireta com a identificação de vestígios. 

Devido a características, como a elevada mobilidade da maioria das espécies de vertebrados, os 

comportamentos esquivos, a fenologia ou os períodos de atividade, a detetabilidade pelos trabalhos de 

campo desenvolvidos apenas foi possível para algumas das espécies que ocorrem na área de estudo. 

Desta forma, recorreu-se à avaliação da informação bibliográfica e dos biótopos existentes (descritos no 

capítulo “Flora, Vegetação e Habitats”), assim como à informação relativa à distribuição das espécies 

para, em conjunto com a informação recolhida em trabalho de campo, proceder à identificação da “fauna 

potencial”. Deve entender-se por “fauna potencial” as espécies faunísticas que utilizam o espaço (1) de 

modo regular, i.e., espécies para as quais a área é o espaço natural onde encontram alimentação, refúgio, 

onde se reproduzem ou (2) de forma pontual onde o espaço é utilizado como área de passagem. 
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6.9.1.2.2 Revisão Bibliográfica 

Para a caracterização faunística foi realizada uma pesquisa bibliográfica, quer antes, quer depois dos 

trabalhos de campo. Considerou-se a informação que consta em diversos atlas de distribuição de espécies 

faunísticas e outros documentos bibliográficos com informação referente à ocorrência de espécies 

potenciais na área de estudo e na sua envolvente. Contudo, os biótopos existentes nem sempre conferem 

as características habitacionais para a ocorrência de espécies referenciadas na área de estudo. Para 

todos os grupos faunísticos foi consultado o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICNF, 2013). 

Para a caracterização da herpetofauna foi consultado o “Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal” 

(Loureiro et al., 2008). 

Para caracterizar a comunidade de avifauna recorreu-se ao “Atlas das aves nidificantes em Portugal” 

(Equipa Atlas, 2008), “Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2012-2013” (Equipa Atlas, 

2018), “Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal” (GTAN-SPEA, 2018) e “eBird: a 

citizen-based bird observation network in the biological sciences” (Sullivan et al., 2009). 

No que se refere à distribuição da mamofauna recorreu-se ao “Atlas de Mamíferos de Portugal” (Bencatel 

et al., 2019), para mamíferos não voadores, e a trabalhos mais específicos de algumas espécies de 

mamíferos, nomeadamente para o grupo dos morcegos (Palmeirim, 1990; Palmeirim & Rodrigues, 1992; 

Rodrigues et al., 2003 e Rainho et al., 2013). Adicionalmente, foi solicitada informação ao ICNF 

relativamente à ocorrência de abrigos conhecidos de quirópteros na área de estudo e sua envolvente. 

De forma a simplificar e interpretar a informação obtida através da variada bibliografia consultada, 

foram diferenciados três possíveis tipos de ocorrência em função dos seguintes critérios: 

1. Muito provável (MP): sempre que a espécie se encontre na quadrícula em que se insere a área 

de estudo e em pelo menos quatro quadrículas adjacentes a esta; 

2. Provável (P): sempre que a espécie se encontre na quadrícula em que se insere a área de estudo 

ou em cinco quadrículas adjacentes ou tenha sido identificada em trabalhos anteriores na área 

de estudo e/ou na sua envolvente próxima; 

3. Pouco provável (PP): sempre que, apesar de se darem os dois critérios anteriores, a área de 

estudo não apresente condições de habitabilidade, existindo pouca probabilidade de ocorrência 

das espécies, considerando-se que a sua ocorrência será pontual ou improvável. 
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Para a determinação do estatuto de conservação das espécies detetadas na área, recorreu-se à mais 

recente edição do Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (LVVP - Cabral et al., 2006). Para além 

do estatuto de conservação em Portugal segundo o LVVP, foi também considerada a classificação legal 

das espécies segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as Diretivas europeias das 

Aves e dos Habitats e também a Convenção de Berna, relativa à conservação da vida selvagem e 

habitats naturais da Europa. 

6.9.1.2.3 Prospeção de Campo 

Os trabalhos de campo permitiram a recolha de informação referente aos grupos faunísticos mais 

relevantes, tendo em conta a tipologia do projeto.  

Foram selecionados 12 locais de amostragem, distribuídos de forma a prospetar os biótopos presentes 

na área de estudo. Para além destas amostragens registaram-se todas as observações efetuadas entre 

os locais selecionados de forma a completar o inventário faunístico (vd. Desenho 19 do Volume 2.2: 

Caracterização Ecologia - componente fauna. Enquadramento). 

A amostragem da herpetofauna consistiu em observar qualquer indício, direto ou indireto, relacionado 

com a presença deste grupo faunístico, tendo-se prospetado possíveis nichos e refúgios tais como muros, 

pedras, ruínas, reservatórios de água, e registado os movimentos e vocalizações sentidas nos locais de 

amostragem estabelecidos. 

A amostragem de avifauna consistiu na observação visual e auditiva, permanecendo cinco minutos em 

cada local e registando as espécies detetadas (Bibby et al., 1992).  

A amostragem de mamofauna consistiu no registo por meio de observação direta ou por meio da 

presença de vestígios tais como pegadas, dejetos ou trilhos. No caso dos quirópteros teve-se particular 

atenção aos possíveis abrigos existentes na área de estudo, como cavidades em árvores e estruturas 

artificiais com condições para servir de abrigo. 

Neste sentido, o tipo de ocorrência para as espécies detetadas em campo será denominada como 

confirmada (C). 
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6.9.1.3 Caracterização da fauna 

6.9.1.3.1 Enquadramento geral 

Na caracterização da situação de referência referente à fauna, e tendo em consideração a pesquisa 

bibliográfica e os trabalhos de campo realizados, registaram-se na área de estudo um total de 137 

espécies de vertebrados das quais 30 foram observadas em campo e 18 apresentam estatuto de 

conservação elevado (VU, EN, CR) (Quadro 6.34).  

Quadro 6.34 

Elenco geral das espécies dos grupos faunísticos considerados na inventariação para a área de estudo da Central 
Fotovoltaica. 

Grupo 
faunístico 

Confirmada em 
trabalhos de 

campo 

Pesquisa bibliográfica Total 
espécies 

Espécies com estatuto 
(VU, EN, CR)* Muito provável Provável Pouco provável 

Anfíbios 1 7 5 0 13 0 

Répteis 0 4 0 2 6 0 

Aves 26 38 17 15 95 9 

Mamíferos 3 6 6 8 23 9 

Total 30 55 28 25 137 18 

* VU-Vulnerável, EN-Em perigo, CR-Criticamente em perigo 

O elenco de fauna encontra-se nos quadros que se seguem, de Quadro 6.35 a Quadro 6.38, nos quais 

se podem observar as espécies confirmadas assim como aquelas que potencialmente ocorrem na área de 

estudo. Para os vários táxones são apresentados, para além dos nomes científicos e comuns, o nome das 

famílias, o tipo de ocorrência e o respetivo estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e os anexos das convenções e/ou diplomas 

legais em que se encontram listadas, nomeadamente: 

• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

julho regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro) (para todos os grupos); e 

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva Aves – 

Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CE, 

da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, 

de 29 de junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 

de outubro) (para todos os grupos). 
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6.9.1.3.2 Herpetofauna 

Da pesquisa bibliográfica e trabalho de campo realizado resultou o elenco faunístico das espécies de 

herpetofauna para a área de estudo que se encontra coligido no Quadro 6.35 e no Quadro 6.36. No 

total, foram catalogadas 13 espécies de anfíbios e seis espécies de répteis. 

De entre as espécies de anfíbios, sete apresentam uma ocorrência muito provável e cinco são pouco 

prováveis de ocorrer na área de estudo, tendo sido confirmada a ocorrência da espécie Rã-verde 

(Pelophylax perezi) (vd. Quadro 6.35). Nenhuma das espécies de anfíbios inventariadas para a área de 

estudo apresenta estatuto de conservação elevado. No entanto, salienta-se que a espécie Sapinho-de-

verrugas-verde (Pelodytes ibericus) não se encontra avaliada e que a espécie Rã-de-focinho-pontiagudo 

(Discoglossus galganoi) se encontra “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006). 

Quadro 6.35 

Espécies de anfíbios potenciais e observadas na área da Central Fotovoltaica, estatuto de conservação e tipo de 
ocorrência. 

Espécies de anfíbios Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Alytidae Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico LC II B-IV MP 

Alytidae Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo NT II B-II/B-IV MP 

Bufonidae Bufo spinosus Sapo-comum LC III   MP 

Bufonidae Epidalea calamita Sapo-corredor LC II B-IV MP 

Hylidae Hyla arborea Rela-comum LC II B-IV MP 

Hylidae Hyla meridionalis Rela-meridional LC II B-IV MP 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC II B-IV P 

Peloditytidae Pelodytes ibericus Sapinho-de-verrugas-verdes NE III   P 

Ranidae Pelophylax perezi  Rã-verde LC III B-V C 

Salamandidae Pleurodelles waltl 
Salamandra-de-costelas-
salientes 

LC III   P 

Salamandidae 
Salamandra 
salamandra 

Salamandra-de-pintas-
amarelas 

LC III   MP 

Salamandidae Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC III B-IV P 

Salamandidae Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC III B-IV P 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP – Muito provável, P-Provável, PP – Pouco 
provável. 

Relativamente aos répteis, quatro espécies têm ocorrência muito provável e duas tem uma ocorrência 

pouco provável na área de estudo, não tendo sido confirmada a presença de répteis durante a 

realização do trabalho de campo (vd. Quadro 6.36). Nenhuma das espécies de répteis inventariadas, 

apresenta estatuto de conservação elevado (Cabral et al., 2006). 
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Quadro 6.36 

Espécies de répteis potenciais e observadas na área da Central Solar Fotovoltaica, estatuto de conservação e tipo de 
ocorrência. 

Espécies de répteis Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Colubridae Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC III   PP 

Colubridae Zamenis scalaris Cobra-de-escada LC III   MP 

Geoemydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico LC II B-II /B-IV PP 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato NT III   MP 

Lacertidae Timon lepidus Sardão LC II   MP 

Psammophiidae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC III   MP 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP – Muito provável, P - Provável, PP – Pouco 
provável. 

6.9.1.3.3 Avifauna 

Para a área de estudo foram inventariadas 95 espécies de aves (vd.Quadro 6.37). De entre o elenco 

avifaunistíco contam-se 37 espécies cuja ocorrência é muito provável, 17 espécies cuja ocorrência é 

provável e 15 pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Durante o levantamento efetuado no 

terreno foram confirmadas 26 espécies de avifauna: Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Milhafre-

real (Milvus milvus), Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), Cotovia-de-poupa (Galerida cristata), Cotovia-

escura (Galerida teklae), Garça-real (Ardea cenerea), Carraceiro (Bubulcus ibis, Fotografia 6.41 (a)), 

Trepadeira do Sul (Certhia brachydactyla), Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), Pega-azul (Cyanopica 

cyano), Corvo (Corvus corax), Gralha-preta (Corvus corone), Trigueirão (Emberiza calandra), Pintassilgo 

(Carduelis carduelis), Pintarroxo (Linaria cannabina), Picanço-barreteiro (Lanius senator), Pisco-de-peito-

ruivo (Erithacus rubecula), Chasco-cinzento (Oeonanthe oeonanthe), Cartaxo-comum (Saxicola rubicola,) 

Fotografia 6.42 (b)), Chapim-azul (Cyanistes caeruleus), Pardal-de-telhado (Passer domesticus), 

Trepadeira-azul (Sitta europaea), Estorninho-preto (Sturnus unicolor), Toutinegra-de-barrrete (Sylvia 

atricapilla), Melro-preto (Turdus merula) e Poupa (Upupa epops). 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

125 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

(a) (b) 

Fotografias 6.41 e 6.42 – (a) Carraceiros (Bubulcus ibis) e (b) Cartaxo (Saxicola rubicola) observados na área de 

estudo 

Da totalidade das espécies de avifauna inventariadas, nove apresentam estatuto de ameaça elevado: 

Milhafre-real (Milvus milvus) cuja população nidificante se encontra “Criticamente em perigo”; Águia-de-

Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus), Garça-vermelha (Ardea purpura) e 

Águia-pesqueira (Pandion haliaetus), que se encontram “Em perigo” e; Alcaravão (Burhinus oedicnemus), o 

Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), Ógea (Falco subbuteo) e Maçarico-das-rochas (Actitis 

hypoleucus),  que apresentam um estatuto de ameaça “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). 

Referem-se ainda as espécies Águia-calçada (Aquila pennata), Águia-cobreira (Circaetus gallicus), 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), Andorinhão-real (Tachymarptis melba), Corvo (Corvus corax), 

Picanço-barreteiro (Lanius senator), Papa-moscas-cinzento (Muscicapa striata) e Tordo-pinto (Turdus 

philomelos), que se encontram “Quase ameaçadas” (Cabral et al., 2006). 

Quadro 6.37 

Espécies de avifauna potenciais e observadas na área da Central Fotovoltaica, estatuto de conservação, fenologia e 
tipo de ocorrência. 

Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC III   R  MP 

Accipitridae Aquila fasciata Águia-de-Bonelli EN II A-I R P 

Accipitridae Aquila pennata Águia-calçada NT II A-I 
MgRep/MP

/I 
P 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira NT III A-I MgRep/MP PP 

Accipitridae Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN II A-I MgRep/MP C 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Accipitridae Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT II A-I R/MP/I MP 

Accipitridae Milvus milvus Milhafre-real CR II A-I R/I C 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda LC III   R/MP/I C 

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC III   MgRep/MP MP 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC III A-I R/I MP 

Alaudidae Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC III   R  C 

Alaudidae Galerida teklae Cotovia-escura LC II A-I R C 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios LC II A-I R/MP/I PP 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real LC III   R/MP PP 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto LC III   MgRep/MP PP 

Apodidae Tachymarptis melba Andorinhão-real NT II   MgRep/MP PP 

Ardeidae Ardea cinerea Garça-real LC III   R/MP/I C 

Ardeidae Ardea purpurea Garça-vermelha EN II A-I MgRep P 

Ardeidae Bubulcus ibis Carraceiro LC II   R C 

Ardeidae Egretta garzetta Garça-branca LC II A-I R MP 

Burhinidae Burhinus oedicnemus Alcaravão VU II A-I R/I P 

Caprimulgidae Caprimulgus ruficollis 
Noitibó-de-nuca-
vermelha 

VU II  MgRep P 

Certhiidae 
Certhia 
brachydactyla 

Trepadeira do Sul LC II   R  C 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca LC II A-I 
MgRep/R/

MP 
MP 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC II   R  C 

Charadridae Charadrius dubius 
Borrelho-pequeno-
de-coleira 

LC II   
MgRep/MP

/I 
P 

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas DD III   R  P 

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz LC     R/I P 

Columbidae 
Streptopelia 
decaocto 

Rola-turca LC III   R MP 

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava LC III   MgRep/MP P 

Corvidae Cyanopica cyano Pega-azul LC III   R C 

Corvidae Corvus corax Corvo NT III   R C 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta LC     R C 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio LC     R  MP 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco-canoro LC III   MgRep/MP MP 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão LC III   R  C 

Emberizidae Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-
garganta-amarela 

LC II   R MP 

Falconidae Falco subbuteo Ógea VU II A-II MgRep PP 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro LC II   R/MP/I MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo LC II   R/I C 

Fringillidae Chloris chloris Verdilhão LC II   R  MP 

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão LC III   R/I MP 

Fringillidae Linaria cannabina Pintarroxo LC II   R  C 

Fringillidae Spinus spinus Lugre LC II   I PP 

Fringillidae Serinus serinus Chamariz LC III   R  MP 

Hirundinidae Cecropis daurica Andorinha-dáurica LC II   MgRep/MP P 

Hirundinidae Delichon urbicum 
Andorinha-dos-
beirais 

LC II   MgRep/MP MP 

Hirundinidae Hirundo rustica 
Andorinha-das-
chaminés 

LC II   
MgRep/MP

/I 
MP 

Laniidae Lanius meridionalis Picanço-real LC II   R  MP 

Laniidae Lanius senator Picanço-barreteiro NT II   MgRep/MP C 

Laridae Larus fuscus 
Gaivota-de-asa-
escura 

LC     I PP 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco LC II   MgRep/MP MP 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC II   R/I MP 

Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC II   R/I P 

Motacillidae Anthus campestris Petinha-dos-campos LC II   
MgRep/MP

/I 
MP 

Motacillidae Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC II   I/MP MP 

Muscicapidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC II   R/MP/I C 

Muscicapidae 
Luscinia 
megarhynchos 

Rouxinol-comum LC II   
MgRep/MP

/I 
P 

Muscicapidae Muscicapa striata 
Papa-moscas-
cinzento 

NT II   MgRep/MP P 

Muscicapidae 
Oeonanthe 
oeonanthe 

Chasco-cinzento LC II   MgRep C 

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC II   R/MP/I MP 

Muscicapidae Saxicola rubicola Cartaxo-comum LC II   R  C 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos LC II   MgRep/MP PP 

Pandionidae Pandion haliaetus Águia-pesqueira EN II II I PP 

Paridae 
Lophophanes 
cristatus 

Chapim-de-poupa LC II   R  MP 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul LC II   R  C 

Paridae Parus major Chapim-real LC II   R  MP 

Passeridae Passer domesticus Pardal-de-telhado LC     R  C 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês LC II   R P 

Passaridae Petronia petronia Pardal-francês LC II   R  P 

Phalacrocracidae Phalacrocorax carbo Corvo-marinho LC III   I PP 

Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz LC III   MgRep/I MP 

Phasianidae Alectoris rufa Perdiz-comum LC III   R MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Picidae Dendrocopos major 
Pica-pau-malhado-
grande 

LC II   R MP 

Picidae Dendrocopus minor 
Pica-pau-malhado-
pequeno 

LC II   R MP 

Picidae Picus viridis Peto-real LC II   R MP 

Phylloscopidae 
Phylloscopus 
collibyta 

Felosinha LC II   I MP 

Phylloscopidae Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC II   MgRep MP 

Podicipedidade Tachybaptus cristatus Mergulhão-de-poupa LC III   R PP 

Podicipedidade Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno LC II   R PP 

Ralidae Gallinula chloropus Galinha-d'água LC III   R PP 

Sittidae Sitta europaea Trepadeira-azul LC II   R  C 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU II   R/MP PP 

Scotocercidae Cettia cetti Rouxinol-bravo LC II   R  P 

Strigidae Athene noctua Mocho-galego LC II   R  MP 

Stringidae Strix aluco Coruja-do-mato LC II A-II R MP 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto LC II   R  C 

Sylviidae Sylvia atricapilla 
Toutinegra-de-
barrete 

LC II   R/I C 

Sylviidae 
Sylvia 
melanocephala 

Toutinegra-de-
cabeça-preta 

LC II   R  MP 

Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

Carriça LC II   R  MP 

Turdidae Turdus philomelos Tordo-pinto NT III   MgRep/I MP 

Turdidae Turdus merula Melro-preto LC III   R  C 

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia LC III   R MP 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres LC II   R  P 

Upupidae Upupa epops Poupa LC II   R/MgRep C 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP – Muito provável, P - Provável, PP – Pouco 
provável. Fenologia: R – Residente, MgRep – Migrador reprodutor, MP – Migrador de passagem, I – Invernante, E – Estivante, Int – 
Introduzido. 

Relativamente a avifauna destaca-se ainda a ocorrência de áreas críticas e muito críticas para as aves 

na envolvente da área de estudo (vd. Desenhos 3 e 19 do Volume 2.2): 

• uma área crítica para as aves de rapina, associada à nidificação da espécie Águia-de-Bonelli 

(Aquila fasciata), localizada a oeste e contígua ao limite da área de estudo; 

• uma área muito crítica para aves de rapina, associada à nidificação da espécie Águia-de-Bonelli 

(Aquila fasciata), localizada cerca de 4 km a sudoeste da área de estudo; 
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• duas áreas críticas para as aves, associadas à nidificação de aves de rapina localizada a cerca 

de 4,8 km a sudeste da área de estudo; 

• duas áreas muito críticas para as aves, associada à nidificação de aves de rapina, localizada a 

cerca de 8,8 km a sudeste da área de estudo; 

• uma área crítica para as aves de rapina, associada à nidificação da espécie Águia-de-Bonelli 

(Aquila fasciata), localizada a cerca de 9 km a norte da área de estudo. 

6.9.1.3.4 Mamofauna 

Com base na bibliografia consultada foi possível inventariar 23 espécies de mamíferos com alguma 

probabilidade de ocorrência na área de estudo (vd. Quadro 6.38), sendo que seis delas são muito 

prováveis, seis são prováveis e oito são pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Durante o 

levantamento de campo foi possível observar indivíduos ou indícios de ocorrência de três espécies de 

mamíferos não voadores na área de estudo: Raposa (Vulpes vulpes), Coelho-europeu (Oryctolagus 

cuniculus) e Javali (Sus scofra). 

Relativamente aos quirópteros, Rainho et al. (2013) não refere a ocorrência de espécies de morcegos na 

área de estudo. No entanto, de acordo com informações fornecidas pelo ICNF (ICNB, 2010), são 

conhecidos abrigos de morcegos na envolvente da área de estudo (vd. Desenho 19 do Volume 2.2: 

Caracterização Ecologia - componente fauna. Enquadramento), nomeadamente: 

• um abrigo de morcegos de Importância Nacional (Cercal), localizado a cerca de 5 km a oeste da 

área de estudo, importante como local de criação das espécies Morcego-de-peluche (Miniopteros 

schreibersii), Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), e 

onde também ocorrem as espécies Morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), Morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 

hipposideros), Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), Morcego-orelhudo-castanho 

(Plecotus auritus) e Morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai); 

• um abrigo de morcegos de Importância Nacional (Nascedios), localizado a cerca de 4 km a 

sudoeste da área de estudo, importante abrigo satélite de maternidade e primavera, onde 

ocorrem as espécies Morcego-de-peluche (Miniopteros schreibersii), Morcego-rato-grande (Myotis 

myotis), Morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), Morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros),  

Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), Morcego-de-ferradura-mediterrânico 
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(Rhinolophus euryale),  Morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus) e Morcego-orelhudo-cinzento 

(Plecotus austriacus). 

Da totalidade das espécies de mamíferos inventariadas, nove apresentam estatuto de conservação 

elevado: Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), Morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus meheyi) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), com estatuto de conservação “Criticamente 

em perigo”; Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae), Gato-bravo (Felis silvestris), Morcego-de-peluche 

(Miniopteros schreibersii), Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-

ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) e Morcego-rato-grande (Myotis myotis) com estatuto de 

conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). Salienta-se a potencial ocorrência da espécie Coelho-

europeu (Orytolagus cuniculus) que se encontra “Quase ameaçada”. 

Quadro 6.38 

Espécies de mamíferos potenciais e observadas na área da Central Fotovoltaica, estatuto de conservação e tipo de 
ocorrência 

Espécies de mamíferos Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Canidae Vulpes vulpes Raposa LC     C 

Muridae Microtus cabrerae Rato-de-cabrera VU II B-II / B-IV PP 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC III   MP 

Felidae Felis silvetris Gato-bravo VU II B-IV PP 

Herpestidae Herpestes ichneumon Sacarrabos LC III B-V MP 

Leporidae Lepus granatensis Lebre-ibérica LC III   MP 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho-europeu NT     C 

Miniopteridae Miniopteros schreibersii Morcego-de-peluche VU II B-II / B-IV P 

Mustelidae Lutra lutra Lontra LC II B-II / B-IV PP 

Mustelidae Martes foina Fuinha LC III   MP 

Mustelidae Meles meles Texugo LC III   MP 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

CR II B-II/B-IV PP 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-grande VU II B-II/B-IV P 

Rhinolophidae 
Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-pequeno VU II B-II/B-IV P 

Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR II B-II/B-IV PP 

Suidae Sus scrofa Javali LC     C 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus Morcego-hortelão-escuro LC II B-IV P 

Vespertilionidae Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR II B-II/B-IV P 

Vespertilionidae Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul DD II B-II/B-IV PP 

Vespertilionidae Myotis myotis Morcego-rato-grande VU II B-II/B-IV P 
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Espécies de mamíferos Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Vespertilionidae Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho DD II B-IV PP 

Vespertilionidae Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC II B-IV PP 

Viverridae Genetta genetta Geneta LC III B-V MP 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP – Muito provável, P - Provável, PP – Pouco 
provável. 

6.9.1.3.5 Espécies com maior interesse de conservação 

Compilando os dados obtidos em campo com os recolhidos na bibliografia, inventariaram-se um total de 

138 espécies de fauna na área de implementação da Central Fotovoltaica. O grupo faunístico com maior 

número de espécies identificadas corresponde às aves, com 96 espécies; seguido do grupo dos mamíferos, 

com 23 espécies; anfíbios com 13 espécies; e répteis, com seis espécies.  

Do total das espécies inventariadas 18 consideram-se preocupantes do ponto de vista da conservação 

(Cabral et al., 2006). Importa, contudo, considerar os seguintes pressupostos relativamente a estas 

espécies: 

• o Milhafre-real (Milvus milvus) é uma espécie confirmada na área de estudo. Esta espécie ocorre 

em zonas agro-silvo-pastoris, de relevo suave, nomeadamente áreas de aproveitamento 

cerealífero, com criação de gado em regime extensivo, e a presença de maciços arbóreos 

dispersos. A espécie nidifica em árvores, geralmente de grande porte, isoladas ou localizadas 

em bosques ribeirinhos, pinhais e montados. O Milhafre-real caça em voos de pequena altitude 

sobre terrenos abertos, como campos agrícolas e pastagens permanentes, assim como nas 

imediações de explorações agropecuárias, povoações, estradas e lixeiras. Os grupos de 

indivíduos não reprodutores ou durante o inverno formam, por vezes, bandos em dormitórios 

localizados em árvores;  

• a Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), a sul de Portugal, ocorre em zonas florestadas, escolhendo 

as grandes árvores para nidificar (e.g. sobreiros de grande porte e eucaliptos), caçando em 

áreas mais abertas, tais como os montados, matagais, terrenos agro-pastoris, pastagens e pousios. 

Devido à ocorrência de nidificação desta espécie na proximidade da área de estudo, considera-

se como provável a utilização desta área como território de caça; 

• o Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus) é uma espécie confirmada na área de estudo. Esta 

alimenta-se e refugia-se sobretudo em áreas extensas de matos, frequentando áreas 
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predominantemente desarborizadas e nidificando em áreas de vegetação herbácea natural, 

matos baixos e plantações florestais recentes;  

• a Garça-vermelha (Ardea purpurea) é uma espécie que ocorre em zonas húmidas com áreas de 

vegetação densa de caniçais, frequentando estuários, rias, lagoas costeiras, valas, açudes, 

barragens e pequenos canais e diques. Prefere águas eutróficas pouco profundas, paradas ou 

com pouca corrente, de substrato arenoso, sedimentar, lodoso ou com vegetação, evitando zonas 

rochosas ou outros tipos de obstáculos. Considera-se como provável a ocorrência desta espécie 

na área de estudo, particularmente nas áreas mais húmidas associadas a cursos de água e 

reservatórios de água; 

• a Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) é uma espécie especialista, que se alimenta exclusivamente 

de peixe. Ocorre na região como invernante e/ou migradora de passagem. Nos locais de 

invernada pode formar grupos ou ocorrer de forma isolada, utilizando como dormitórios zonas 

planas e árvores localizadas perto das áreas de pesca. Considera-se a ocorrência desta espécie 

na área de estudo como pouco provável; 

• o Alcaravão (Burhinus oedicnemus) prefere áreas amplas que permitam uma boa visibilidade, e 

terrenos secos sem obstáculos que impeçam a corrida, visto tratar-se de uma espécie 

essencialmente terrestre. Frequenta uma grande variedade de habitats, tais como matos mistos 

com vegetação rasteira e pequenas áreas de solo descoberto; pastagens seminaturais secas, 

pastoreadas por ovinos ou frequentada por coelhos, margens ao longo de rios, onde o caudal é 

sazonalmente alterado, e em lagos. O ninho é feito no solo em zonas abertas, preferencialmente 

em superfícies irregulares e fragmentadas, mas também em superfícies planas com vegetação 

rasteira, muitas vezes em ramos “caídos”, pequenos arbustos, etc. Considera-se a ocorrência desta 

espécie na área de estudo como provável; 

• o Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) frequenta habitats mistos de bosque e zonas 

abertas ou matos. Prefere locais próximos de zonas húmidas como rios açudes, arrozais e caniçais. 

Nidifica em depressões no solo, em zonas abertas ou no meio de arbustos pequenos e disperso. 

Considera-se a sua ocorrência na área de estudo como provável; 

•  a Ógea (Falco subbuteo), no Sul do território português ocorre principalmente em zonas de 

montado de sobro e em áreas de povoamentos mistos de sobreiro e pinheiro, usualmente com 

clareiras agrícolas e pastagens nas proximidades, evitando montados mais ralos e terrenos pouco 

arborizados, sendo pouco provável a sua ocorrência na área de estudo; 
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• o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) é uma espécie que ocorre em cursos de água corrente, 

margens de açudes e albufeiras, nidificando ao nível do solo em zonas de cascalho ou de areia 

com alguma vegetação herbácea, nas margens de rios e albufeiras, considerando-se como pouco 

provável a sua ocorrência na área de estudo; 

• O Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) ocorre preferencialmente em zonas de gramíneas 

perenes, juncais, prados, policulturas, montados, margens de ribeiras temporárias e outras áreas 

com cobertura herbácea abundante e alta, com um significativo grau de humidade. Evita áreas 

de matos, desenvolvidos e zonas com condições extremas de secura e humidade. Devido ao 

maneio a que a área de estudo se encontra sujeita, considera-se como pouco provável a 

ocorrência da espécie na área de estudo; 

• o Gato-bravo (Felis silvestris) ocupa habitats florestais, tais como matagais mediterrânicos, 

florestas e bosques caducifólios ou mistos e, marginalmente, florestas de coníferas, podendo 

também ser encontrado em habitats abertos. As áreas ocupadas pela espécie caracterizam-se 

também por uma baixa densidade humana, sendo evitadas áreas de agricultura intensiva. As 

zonas rochosas parecem ser um micro-habitat preferido. Considera-se como pouco provável a 

ocorrência desta espécie na área de estudo, sendo a probabilidade da sua ocorrência baseada 

no registo histórico da espécie na região; 

• o Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) é uma espécie predominantemente 

cavernícola que caça na orla ou interior de áreas de vegetação densa com sobcoberto bem 

desenvolvido, particularmente manchas de vegetação ripícola, sebes, bosques, e florestas de 

folhosas, podendo surgir em áreas com árvores isoladas e com menos frequência em olivais e 

eucaliptais. Evita áreas abertas e pinhais. As áreas de alimentação situam-se normalmente, de 1 

a 5 km de distância dos seus abrigos. Considera-se a ocorrência desta espécie na área de estudo 

como pouco provável; 

• o Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophis mehelyi) é uma espécie cavernícola que, muito 

raramente, pode abrigar-se em edifícios. Caça em áreas agrícolas com solos de boa qualidade, 

e na imediação de linhas de água. No Sul de Portugal foi observado a alimentar-se a distâncias 

lineares superiores a 24 km do abrigo. Devido ao caráter aberto da área de estudo, considera-

se como pouco provável a ocorrência desta espécie; 

• o Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) abriga-se exclusivamente em abrigos subterrâneos. 

Caça, geralmente, sobre a vegetação herbácea, em pastagens, estepes e prados, capturando as 
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suas presas sobre a vegetação. Devido à ecologia da espécie e à sua ocorrência em abrigos 

localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como provável a ocorrência da 

espécie nesta área; 

• o Morcego-de-peluche (Miniopteros schreibersii) é uma espécie exclusivamente cavernícola. 

Alimenta-se em diversos habitats abertos e semiabertos, incluindo zonas urbanas e linhas de água, 

localizadas, normalmente até cerca de 10 km dos seus abrigos. Devido à ecologia da espécie e 

à sua ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como 

provável a sua ocorrência na área de estudo; 

• o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) abriga-se em abrigos subterrâneos 

ou em edificações, e caça sobre pastagens junto a áreas arborizadas, ao longo de sebes, orlas 

de florestas ou outras estruturas lineares localizadas, normalmente, entre 3 a 4 km do abrigo, 

podendo, no entanto, situar-se até 14 km. Devido à ecologia da espécie e à sua ocorrência em 

dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como provável a 

ocorrência da espécie nesta área; 

• o Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) forma colónias de reprodução em 

edifícios e meios cavernícolas, hibernando principalmente em abrigos subterrâneos. Caça 

essencialmente em áreas florestadas, utilizando também pastagens e zonas ribeirinhas. Devido à 

ecologia da espécie e à sua ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de 

estudo, considera-se como provável a ocorrência da espécie nesta área; 

• o Morcego-rato-grande (Myotis myotis) abriga-se preferencialmente em cavidades subterrâneas. 

Captura as suas presas no solo, em diversos tipos de habitats com reduzido coberto herbáceo e 

arbustivo, caçando preferencialmente em áreas agrícolas. Devido à ecologia da espécie e à sua 

ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como 

provável a ocorrência da espécie nesta área.  

Das espécies que se encontram “Quase ameaçadas”, salienta-se a referência à potencial ocorrência das 

espécies: Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) que ocorre numa grande variedade de 

habitats, geralmente nas proximidades de pontos de água, reproduzindo-se, frequentemente, em massas 

de água temporárias, geralmente de pequenas dimensões, tais como poças, prados, encharcados, 

pequenos regatos ou pontos de água artificiais; Águia-calçada (Aquila pennata) que ocorre em habitats 

florestais, frequentemente em mosaico com clareiras ou outras zonas abertas; Águia-cobreira (Circaetus 

gallicus), que corre em montados ou bosques de sobro e azinho, matagais arborizados ou em áreas onde 
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o coberto florestal forme manchas de maior dimensão, evitando habitats pouco arborizados; Peneireiro-

cinzento (Elanus caerulaeus) que nidifica em árvores de pequeno e médio porte, ocorrendo em terrenos 

mais ou menos planos, onde é possível efetuar cerealicultura extensiva; Andorinhão-real (Tachymarptis 

melba) que nidifica em escarpas rochosas de grande dimensão ou em estruturas humanas apropriadas e 

caça,  a grandes altitudes, sobre uma grande variedade de habitats; Corvo (Corvus corax), que ocorrem 

em zonas agrícolas pouco povoadas, e nidifica em escarpas e árvores isoladas; Picanço-barreteiro (Lanius 

senator), que utiliza habitats arborizados pouco densos, com presenças de terrenos agrícolas e bosquetes, 

alternadas com estratos arbustivos, zonas abertas e solo descoberto; Papa-moscas-cinzento (Muscicapa 

striata) que prefere áreas com arvoredo esparso, incluindo montados, evitando áreas desarborizadas ou 

densamente florestadas; Tordo-pinto (Turdus philomelos), que ocorre em habitats florestais relativamente 

húmidos e com alguma estruturação de vegetação e; Coelho-europeu (Oryctolagus cuniculus), que ocorre 

preferencial em áreas mistas, do tipo mosaico, com abrigo (matos e bosques temperados) e zonas abertas 

(pastagens naturais e artificiais, terrenos agrícolas). 

6.9.1.4 Valor Ecológico da Área de Estudo para a Fauna 

6.9.1.4.1 Herpetofauna 

Os anfíbios presentes em Portugal continental apresentam diferentes graus de dependência dos habitats 

aquáticos. No entanto, todas as espécies de anfíbios estão dependentes da existência de habitats 

aquáticos durante, pelo menos, uma fase crucial do seu ciclo de vida: a reprodução. Para além disso, 

muitas das espécies, apresentam a sua atividade bastante dependente de microclimas ou condições 

meteorológicas com condições mínimas de humidade atmosférica. 

Na área prevista para a implementação da Central Fotovoltaica, a maior parte das linhas de água 

apresentam um regime marcadamente torrencial, permanecendo secas durante boa parte do ano. No 

entanto, salienta-se a ocorrência de alguns reservatórios e linhas de água de caráter permanente, com 

valor para espécies de anfíbios, particularmente aquelas mais dependentes da ocorrência de habitats 

aquáticos, como as rãs, relas e tritões.  

No que diz respeito aos répteis, a área de estudo apresenta algumas condições favoráveis para a 

ocorrência de várias espécies. As áreas mais xéricas, assim como a vegetação ribeirinha presente nas 

linhas de água de maior expressão disponibilizam áreas de caça e alguns refúgios para várias espécies. 

No entanto, grande parte da área de estudo apresenta poucas condições de refúgio para répteis. Desta 

forma, considerando as espécies potencialmente presentes e as características habitacionais da área de 
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estudo, considera-se que esta apresenta um valor médio a baixo para répteis, ainda que apresente 

algumas oportunidades de refúgio e alimentação. 

Em forma de síntese, a área de estudo apresenta um valor médio a baixo para a herpetofauna. 

6.9.1.4.2 Avifauna 

O valor da área de estudo para este grupo refere-se sobretudo às espécies que podem ocorrer em 

áreas abertas dominadas por culturas arvenses, onde nidificam e/ou se alimentam. 

Considerando os biótopos existentes na área de estudo e na sua envolvente próxima, assim como as 

preferências habitacionais, das espécies acima referidas, e a sua probabilidade de ocorrência, entende-

se que a área de estudo apresenta condições para a ocorrência regular de espécies com maior valor de 

conservação, das quais se destacam o Milhafre-real (Milvus milvus), a Águia de Bonelli (Aquila fasciata), 

o Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus), o Alcaravão (Burhinus oedicnemus) e o Noitibó-de-nuca-

vermelha (Caprimulgus rificollis).  

Desta forma, em termos gerais, a área estudada para a implantação da Central Fotovoltaica apresenta 

um valor médio para este grupo faunístico. 

6.9.1.4.3 Mamofauna 

Os mamíferos são um grupo de difícil observação, em virtude dos seus hábitos geralmente noturnos ou 

crepusculares e do seu comportamento habitualmente pouco conspícuo, estando a sua deteção 

frequentemente dependente da observação de sinais indiretos da sua presença. 

As áreas de culturas arvenses, assim como a vegetação ripícola associada aos cursos de água existentes 

oferecem oportunidades de refúgio e alimentação de espécies de herbívoros como a Lebre (Lepus 

granatensis) e o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), assim como de pequenos roedores, constituindo 

áreas de caça para predadores como a raposa (Vulpes vulpes). 

Salienta-se também o potencial valor da área de estudo para espécies de morcegos que se alimentam 

em áreas abertas e que ocorrem na região, nomeadamente o Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e o 

Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii). 

Deste modo, a área de estudo apresenta, em geral, um valor médio para os mamíferos. 
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6.9.2 Corredor da Linha Elétrica (LMAT) 

6.9.2.1 Enquadramento 

No âmbito da caracterização da situação de referência da área do corredor da Linha Elétrica foi feita 

uma abordagem à fauna semelhante à apresentada para a área de implementação da Central 

Fotovoltaica (vd. capítulo 6.9.1.1). 

A área de estudo contempla o corredor da Linha Elétrica que se desenvolve ao longo das quadrículas 

UTM 10x10 NB28, NB29, NB38 e NC20, tendo-se considerado essa referência como fonte de informação 

para caracterização bibliográfica. 

Como referido no capítulo “Flora, vegetação e habitats”, na área do corredor da Linha Elétrica 

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 de água e reservatórios 

de água, assim como a vegetação ripícola associada. 

A área em estudo para a implementação da Linha Elétrica não se encontra inserida em qualquer área 

classificada de acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

Refere-se, no entanto, a presença de áreas classificadas, na envolvente alargada (buffer 10km) da área 

de estudo (vd. Desenhos 3 e 19 do Volume 2.2), nomeadamente: 

• A Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste (PTCON0012), localizado a mais de 1,7 km 

do corredor da Linha Elétrica;  

• a Zona Especial de Conservação Comporta/Galé (PTCON0034), localizado a mais de 5 km do 

corredor da Linha Elétrica; 

• a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha (RNLSAS), localizada a mais de 5 km 

do corredor da Linha Elétrica; 

• o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), localizado a mais de 6 

km do corredor da Linha Elétrica; 

•  O Sítio Importante para as Aves Lagoas de Santo André e Sancha (Important Bird Area [IBA], 

PT028), localizado a mais de 6 km do corredor da Linha Elétrica; 
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• a Zona de Proteção Especial para as Aves Lagoa da Sancha (PTZPE0014) localizada a mais de 

5,5 km do corredor da Linha Elétrica; 

• a Zona de Proteção Especial para as Aves Lagoa de Santo André (PTZPE0013), localizada a 

mais de 7,5 km do corredor da Linha Elétrica; e 

• a Zona de Proteção Especial para as Aves Costa Sudoeste (PTZPE0015), coincidente com o Sítio 

Importante para as Aves Costa Sudoeste (Important Bird Area [IBA], PT031), localizada a mais 

de 8 km do corredor da Linha Elétrica. 

A Zona Especial de Conservação Costa Sudoeste (PTCON0012) é uma área litoral com grande 

importância em termos de conservação, apresentando uma diversidade de habitats costeiros, incluindo 

sapais, falésias, sistemas dunares e sistemas lagunares, salientando-se as falésias litorais e áreas 

adjacentes. Em termos de valores de conservação faunísticos, salienta-se a importância desta área para 

a ictiofauna, de água doce, nomeadamente as espécies a Boga-portuguesa (Iberochondrostoma 

lusitanicum), a Boga-do-Sudoeste (Iberochondrostoma almacai) e a Savelha (Allosa fallax). Salienta-se 

ainda a ocorrência de populações relevantes de Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) e a ocorrência de 

abrigos de criação importantes para morcegos das espécies Morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi), Morcego-rato-grande (Myotis myotis), Morcegos-de-peluche (Miniopteros 

schreibersii) e; abrigos de hibernação importantes para morcegos da espécie Morcego-de-ferradura-

pequeno (Rhinolophus hipposideros). De referir ainda a ocorrência das espécies Cágado-de-carapaça-

estriada (Emys orbicularis), Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e ainda, a ocorrência na serra do 

Cercal de uma população relíquia de Lagarto-de-água (Lacerta schreiberii). 

A Zona Especial de Conservação Comporta/Galé (PTCON0034) é constituído por unidades paisagísticas 

diferentes: a norte uma planície costeira onde dominam os pinhais, podendo ocorrer bosques mistos e 

montados de azinho; a sul uma faixa costeira constituída por um sistema dunar bem desenvolvido e 

estabilizado. Relativamente à fauna, destaca-se a presença da Boga-portuguesa (Iberochondrostoma 

lusitanicum), que se encontra “Criticamente em perigo” (Cabral e al., 2006). 

O Sítio Importante para as Aves Lagoas de Santo André e Sancha (Important Bird Area [IBA], PT038), 

que inclui a Zonas de Proteção Especial da Lagoa de Santo André (PTZPE0014) e a Zona de Proteção 

Especial da Laga da Sancha (PTZPE0013), estende-se ao longo de uma faixa litoral e inclui duas lagoas 

costeiras – a Lagoa de Santo André e a Lagoa da Sancha – e um sistema de pequenas lagoas de água 

doce formadas em depressões dunares. A Lagoa de Santo André é uma das zonas húmidas nacionais 

mais importantes para as aves, no final do verão e início de outono, destacando-se a ocorrência de Pato-
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de-bico-vermelho (Netta rufina), sendo o local mais importante, no país, para a espécie. Salienta-se ainda 

a importância desta área para a nidificação de Andorinha-do-mar-anã (Sternula albifrons), de Pernilongo 

(Himantopus himantopus) e de Caimão (Porphyrio porphyrio), assim como o número elevado de efetivos de 

Galeirão (Fulica atra) e a importância deste local como zona de passagem de passeriformes migradores 

transarianos, ciconiiformes e aves limícolas. Na Lagoa da Sancha, destaca-se uma colónia numerosa de 

Garças-vermelhas (Ardea purpurea) e a nidificação de Pato-de-bico-vermelho. 

A Zona de Proteção Especial para as Aves Costa Sudoeste (PTZPE0015) é uma área com elevada 

diversidade paisagística e ecológica, caracterizada de uma forma geral por falésias costeiras com matos, 

diversificados, formações dunares, estuários, ribeiras costeiras, charcos temporários, pequenas manchas 

florestais e áreas agrícolas extensivas com rotações tradicionais de cereal, pousio e pastagens naturais. 

Esta ZPE é uma das áreas mais importantes para a conservação da avifauna, constituindo um importante 

corredor migratório para aves planadoras, aves marinhas e passeriformes migradores transarianos. De 

entre as espécies mais emblemáticas, que ocorrem nesta área, destacam-se a Águia-de-Bonelli (Aquila 

fasciata), a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), o Falcão-peregrino (Faco peregrinus), a Gralha-de-bico-

vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e o Pombo-das-rochas (Columba livia). 

O Sítio Importante para as Aves Costa Sudoeste (Importante Bird Area [IBA], PT031) abrange toda a 

faixa costeira atlântica entre São Torpes e Burgau, caraterizada pela ocorrência de zonas arenosas, 

dunas, arribas, barrancos pequenos ilhéus e rochedos. Esta IBA apresenta-se como uma importante área 

de nidificação de espécies de aves rupícolas como o Falcão-peregrino (Falco peregrinus) e como uma 

zona de passagem migratória para aves planadoras e passeriformes migradores transarianos. Fora do 

período de migração, as zonas de planalto agrícola adjacentes à costa são importantes para algumas 

aves estepárias, nomeadamente o Sisão (Tetrax tetrax), a Abetarda (Otis tarda) e o Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus). 

O corredor da Linha Elétrica atravessa o corredor ecológico Serras do Litoral e Montados de Santiago, 

associado à Ribeira de Campilhas. Os corredores ecológicos têm como principal objetivo assegurar as 

condições essenciais à migração, distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de espécies 

selvagens. 

6.9.2.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para a caracterização do estado atual das comunidades de fauna no corredor 

da Linha Elétrica foi em tudo semelhante à utilizada para a área da Central Solar Fotovoltaica 
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apresentada no capítulo 6.9.1.2, tendo-se adotado os mesmos critérios de probabilidade de ocorrência 

das espécies assim como os mesmos métodos de consulta bibliográfica e levantamento de campo. 

No entanto, no que respeita ao levantamento de campo, foram amostrados 11 locais adicionais no 

corredor da Linha Elétrica (vd. Desenho 19 do Volume 2.2: Caracterização Ecologia - componente fauna. 

Enquadramento) e registadas todas as observações realizadas durante a deslocação entre locais de 

amostragem. 

6.9.2.3 Caracterização da fauna 

6.9.2.3.1 Enquadramento geral 

Na caracterização da situação de referência referente à fauna, e tendo em consideração a pesquisa 

bibliográfica e os trabalhos de campo realizados, registaram-se na área de estudo um total de 194 

espécies de vertebrados das quais 37 foram observadas em campo e 25 apresentam estatuto de 

conservação (VU, EN, CR) (Quadro 6.39).  

O elenco de fauna encontrado para o corredor da Linha Elétrica é apresentado nos quadros que se 

seguem, de Quadro 6.40 a Quadro 6.43, nos quais se podem observar as espécies confirmadas assim 

como aquelas que potencialmente ocorrem na área estudada. Para os vários táxones são apresentados, 

para além dos nomes científico e comum, o nome das famílias, o tipo de ocorrência e o respetivo estatuto 

de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP - 

Cabral et al., 2006) e os anexos das convenções e/ou diplomas legais em que se encontram listadas (vd. 

capítulo 6.9.1.3.1). 

 

Quadro 6.39 

Elenco geral das espécies dos grupos faunísticos considerados na inventariação para a área de estudo do corredor da 
Linha Elétrica 

Grupo 
faunístico 

Confirmada em 
trabalhos de campo 

Pesquisa bibliográfica 
Total 

espécies 
Espécies com estatuto 

(VU, EN, CR)* Muito 
provável 

Provável 
Pouco 

provável 

Anfíbios 0 11 2 0 13 0 

Répteis 0 7 9 0 16 2 

Aves 36 54 21 17 128 14 

Mamíferos 1 14 15 7 37 9 

Total 37 86 47 24 194 25 

* VU - Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo 
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6.9.2.3.2 Herpetofauna 

Da pesquisa bibliográfica e trabalho de campo realizados resultou o elenco faunístico das espécies de 

herpetofauna para a área do corredor da Linha Elétrica que se encontra coligido no Quadro 6.40 e no 

Quadro 6.41. No total, foram catalogadas 13 espécies de anfíbios e 16 espécies de répteis. 

De entre as espécies de anfíbios (Quadro 6.40) 11 têm uma ocorrência muito provável e duas são 

prováveis de ocorrer na área de estudo. 

Quadro 6.40 

Espécies de anfíbios potenciais e observadas no corredor da Linha Elétrica, estatuto de conservação e tipo de 
ocorrência 

Espécies de anfíbios Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Alytidae Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico LC II B-IV MP 

Alytidae Discoglossus galganoi Rã-de-focinho-pontiagudo NT II B-II/B-IV MP 

Bufonidae Bufo spinosus Sapo-comum LC III   MP 

Bufonidae Epidalea calamita Sapo-corredor LC II B-IV MP 

Hylidae Hyla arborea Rela-comum LC II B-IV MP 

Hylidae Hyla meridionalis Rela-meridional LC II B-IV MP 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra LC II B-IV P 

Peloditytidae Pelodytes ibericus Sapinho-de-verrugas-verdes NE III   MP 

Ranidae Pelophylax perezi  Rã-verde LC III B-V MP 

Salamandidae Pleurodelles waltl Salamandra-de-costelas-salientes LC III   MP 

Salamandidae Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC III   MP 

Salamandidae Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja LC III B-IV MP 

Salamandidae Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC III B-IV P 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP - Muito provável, P - Provável, PP - Pouco 
provável. 

Relativamente aos répteis, sete espécies têm ocorrência muito provável e nove tem uma ocorrência 

provável, na área de estudo (vd. Quadro 6.41). 

Quadro 6.41 

Espécies de répteis potenciais e observadas no corredor da Linha Elétrica, estatuto de conservação e tipo de ocorrência 

Espécies de répteis Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Amphisbaenidae Blanus cinereus Cobra-cega LC III   P 
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Espécies de répteis Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Colubridae Hemorhois hippocrepis Cobra-de-ferradura LC II B-IV P 

Colubridae Macroprotodon cucullatus Cobra-de-capuz LC III   P 

Colubridae Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC III   MP 

Colubridae Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC III   MP 

Colubridae Zamenis scalaris Cobra-de-escada LC III   MP 

Geoemydidae Emys obicularis Cágado-de-carapaça-estriada EN II B-II/B-IV P 

Geoemydidae Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico LC II B-II/B-IV MP 

Lacertidae Lacerta shreiberi Lagarto-de-água LC II   P 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica LC III B-IV P 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC III   MP 

Lacertidae Timon lepidus Sardão LC II   MP 

Phyllodactylidae  Tarentola mauritanica  Osga-comum LC III   P 

Psammophiidae Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC III   MP 

Snicidae Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila LC II B-IV P 

Viperidae Vipera latastei Víbora-cornuda VU II   P 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C-Confirmada, MP-Muito provável, P-Provável, PP-Pouco 
provável. 

Das espécies de herptofauna referenciadas e confirmadas na área de estudo, duas apresentam estatutos 

de conservação elevados: o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys obicularis), com estatuto de ameaça 

“Em perigo” e a Víbora-cornuda (Vipera latastei), com estatuto de ameaça “Vulnerável” (Cabral et al., 

2006). 

Salienta-se ainda a potencial ocorrência da espécie Rã-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), que 

se encontra “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006). 

6.9.2.3.3 Avifauna 

Para a área de estudo foram inventariadas 128 espécies de aves (Quadro 6.42). De entre o elenco 

avifaunistíco contam-se 54 espécies cuja ocorrência é muito provável, 21 espécies cuja ocorrência é 

provável e 17 espécies pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Durante o levantamento efetuado 

no terreno foi confirmada a ocorrência de 36 espécies de avifauna:  Milhafre-real (Milvus milvus), Águia-

d’asa-redonda (Buteo buteo), Cotovia-de-poupa (Galerida cristata), Cotovia-escura (Galerida teklae), 

Guarda-rios (Alcedo atthis), Pato-real (Anas platyrhynchos), Rola-turca (Streptopelia decaocto), Pombo-

torcaz (Columba palumbus), Pega-azul (Cyanopica cyano), Corvo (Corvus corax), Gaio (Garrulus 

glandarius), Pega-rabuda (Pica pica), Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza  schoeniclo), Peneireiro (Falco 
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tinnunculus), Pintassilgo (Carduelis carduelis), Tentilhão (Fringilla coelebs), Pintarroxo (Linaria cannabina), 

Chamariz (Serinus serinus), Picanço-real (Lanius meridionalis), Alvéola-branca (Motacilla alba), Pisco-de-

peito-ruivo (Erithacus rubecula), Chasco-cinzento (Oeonanthe oeonanthe), Cartaxo-comum (Saxicola 

rubicola),  Chapim-azul (Cyanistes caeruleus), Chapim-real (Parus major), Chapim-carvoeiro (Periparus ater), 

Pardal-de-telhado (Passer domesticus), Corvo-marinho (Phalacrocorax carbo), Felosinha (Phylloscopus 

collibyta), Trepadeira-azul (Sitta europaea), Estorninho-preto (Sturnus unicolor), Toutinegra-de-barrete 

(Sylvia atricapilla), Carriça (Troglodytes troglodytes), Melro-preto (Turdus merula), Tordo-zornal (Turdus 

pilaris) e Poupa (Upupa epops). 

Da totalidade das espécies de avifauna inventariadas, 14 apresentam estatuto de ameaça elevado: o 

Milhafre-real (Milvus milvus), cuja população residente se encontra “Criticamente em perigo”; a Águia-

de-Bonelli (Aquila fasciata), o Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargos), a Garça-vermelha (Ardea 

purpurea) e a Águia-pesqueira (Pandion haliaetus), que se encontram “Em perigo”; o Açor (Accipiter 

gentilis), o Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), o Alcaravão (Burhinus oedicnemus), o Noitibó-de-nuca-

vermelha (Caprimulgus ruficollis), a Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza  schoeniclo), o Chasco-ruivo 

(Oenanthe hispanica), o Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), o Sisão (Tetrax tetrax) e o Maçarico-das-

rochas (Actitis hypoleucos), que apresentam estatuto de conservação “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). 

Referem-se ainda as espécies Águia-calçada (Aquila pennata), Águia-cobreira (Circaetus gallicus), 

Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), Andorinhão-real (Tachymarptis melba), Corvo (Corvus corax), 

Picanço-barreteiro (Lanius senator), Petinha-das-árvores (Anthus trivialis), Papa-moscas-cinzento 

(Muscicapa striata), Maçarico-bique-bique (Tringa ochropus) e Tordo-pinto (Turdus philomelos), que se 

encontram “Quase ameaçadas” (Cabral et al, 2006). 

Quadro 6.42 

Espécies de avifauna potenciais e observadas no corredor da Linha Elétrica, estatuto de conservação, fenologia e tipo 
de ocorrência 

Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC III   R  MP 

Accipitridae Accipiter nisus Gavião LC II A-I R PP 

Accipitridae Accipiter gentilis Açor VU II   R PP 

Accipitridae Aquila fasciata Águia-de-Bonelli EN II A-I R MP 

Accipitridae Aquila pennata Águia-calçada NT II A-I MgRep/MP/I P 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira NT III A-I MgRep/MP P 

Accipitridae Circus cyaneus Tartaranhão-azulado VU II A-I I P 

Accipitridae Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN II A-I MgRep/MP MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Accipitridae Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT II A-I R/MP/I MP 

Accipitridae Milvus migrans Milhafre-preto LC II A-I MgRep P 

Accipitridae Milvus milvus Milhafre-real CR II A-I R/I C 

Accipitridae Buteo buteo Águia-d'asa-redonda LC III   R/MP/I C 

Acrocephalidae Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC III   MgRep/MP MP 

Alaudidae Alauda arvensis Laverca LC III   R/MP MP 

Alaudidae 
Calandrella 
brachydactyla 

Calhandrinha-galucha LC II A-I MigRep MP 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC III A-I R/I MP 

Alaudidae Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC III   R  C 

Alaudidae Galerida teklae Cotovia-escura LC II A-I R C 

Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios LC II A-I R/MP/I C 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real LC III   R/MP C 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto LC III   MgRep/MP MP 

Apodidae Tachymarptis melba Andorinhão-real NT II   MgRep/MP P 

Ardeidae Ardea cinerea Garça-real LC III   R/MP/I MP 

Ardeidae Ardea purpurea Garça-vermelha EN II A-I MgRep MP 

Ardeidae Bubulcus ibis Carraceiro LC II   R MP 

Burhinidae Burhinus oedicnemus Alcaravão VU II A-I R PP 

Caprimulgidae 
Caprimulgus 
ruficollis 

Noitibó-de-nuca-vermelha VU II   MgRep P 

Certhiidae 
Certhia 
brachydactyla 

Trepadeira do Sul LC II   R  MP 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca LC II A-I MgRep/R/MP MP 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC II   R  MP 

Charadridae Charadrius dubius 
Borrelho-pequeno-de-
coleira 

LC II   MgRep/MP/I P 

Charadriidae Vanellus vanellus Abibe LC III   I P 

Columbidae Columba livia Pombo-das-rochas DD III   R  MP 

Columbidae Columba palumbus Pombo-torcaz LC     R/I C 

Columbidae 
Streptopelia 
decaocto 

Rola-turca LC III   R C 

Columbidae Streptopelia turtur Rola-brava LC III   MgRep/MP MP 

Corvidae Cyanopica cyano Pega-azul LC III   R C 

Corvidae Corvus corax Corvo NT III   R C 

Corvidae Corvus corone Gralha-preta LC     R MP 

Corvidae Corvus monedula Gralha-de-nuca-cinzenta LC     R P 

Corvidae Garrulus glandarius Gaio LC     R  C 

Corvidae Pica pica Pega-rabuda LC     R C 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco-canoro LC III   MgRep/MP MP 

Emberizidae Emberiza calandra Trigueirão LC III   R  MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Emberizidae Emberiza cia Cia LC II   R PP 

Emberizidae Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-garganta-
amarela 

LC II   R MP 

Emberizidae Emberiza schoeniclo Escrevedeira-dos-caniços VU II   R C 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro LC II   R/MP/I C 

Fringillidae Carduelis carduelis Pintassilgo LC II   R/I C 

Fringillidae Chloris chloris Verdilhão LC II   R  MP 

Fringillidae 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Bico-grossudo LC II   R P 

Fringillidae Fringilla coelebs Tentilhão LC III   R/I C 

Fringillidae Linaria cannabina Pintarroxo LC II   R  C 

Fringillidae Spinus spinus Lugre LC II   I MP 

Fringillidae Serinus serinus Chamariz LC III   R  C 

Hirundinidae Cecropis daurica Andorinha-dáurica LC II   MgRep/MP P 

Hirundinidae Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC II   MgRep/MP MP 

Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC II   MgRep/MP/I MP 

Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC II   MgRep MP 

Laniidae Lanius meridionalis Picanço-real LC II   R  C 

Laniidae Lanius senator Picanço-barreteiro NT II   MgRep/MP MP 

Laridae Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura LC     I PP 

Laridae Larus michahellis 
Gaivota-de-patas-
amarelas 

LC III   R PP 

Laridae 
Chroicocephalus 
ribibundus 

Guincho-comum LC III   I PP 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco LC II   MgRep/MP MP 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC II   R/I C 

Motacillidae Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC II   R/I P 

Motacillidae Motacilla flava Alvéola-amarela LC II   MgRep P 

Motacillidae Anthus campestris Petinha-dos-campos LC II   MgRep/MP/I MP 

Motacillidae Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC II   I/MP MP 

Motacillidae Anthus trivialis Petinha-das árvores NT II     PP 

Muscicapidae Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC II   R/MP/I C 

Muscicapidae Ficedula hypoleuca Papa-moscas NE II   MP P 

Muscicapidae 
Luscinia 
megarhynchos 

Rouxinol-comum LC II   MgRep/MP/I MP 

Muscicapidae Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento NT II   MgRep/MP P 

Muscicapidae Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU II   MgRep/MP PP 

Muscicapidae 
Oeonanthe 
oeonanthe 

Chasco-cinzento LC II   MgRep C 

Muscicapidae Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC II   R/MP/I MP 

Muscicapidae 
Phoenicurus 
phoenicurus  

Rabirruivo-de-testa-branca LC II   MgRep MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Muscicapidae Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho VU II   MgRep PP 

Muscicapidae Saxicola rubicola Cartaxo-comum LC II   R  C 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos LC II   MgRep/MP MP 

Otididae Tetrax tetrax Sisão VU II A-I R PP 

Pandionidae Pandion haliaetus Águia-pesqueira EN II A-I I PP 

Paridae 
Lophophanes 
cristatus 

Chapim-de-poupa LC II   R  MP 

Paridae Cyanistes caeruleus Chapim-azul LC II   R  C 

Paridae Parus major Chapim-real LC II   R  C 

Paridae Periparus ater Chapim-carvoeiro LC II   R C 

Passeridae Passer domesticus Pardal-de-telhado LC     R  C 

Passeridae Passer montanus Pardal-montês LC II   R P 

Passaridae Petronia petronia Pardal-francês LC II   R  MP 

Phalacrocracidae Phalacrocorax carbo Corvo-marinho LC III   I C 

Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz LC III   MgRep/I MP 

Phasianidae Alectoris rufa Perdiz-comum LC III   R MP 

Picidae Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande LC II   R MP 

Picidae Dendrocopus minor Pica-pau-mahado-pequeno LC II   R MP 

Picidae Dryobates minor Pica-pau-galego LC II   R P 

Picidae Jynx troquilla Torcicolo DD II   MigRep/MP MP 

Picidae Picus viridis Peto-real LC II   R MP 

Phylloscopidae 
Phylloscopus 
collibyta 

Felosinha LC II   I C 

Phylloscopidae Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC II   MgRep MP 

Phylloscopidae Phylloscopus trochilus Felosa-musical NE II   MP P 

Prunellidae Prunella modularis Ferreirinha-comum LC II   R P 

Podicipedidade Tachybaptus cristatus Mergulhão-de-poupa LC III   R PP 

Podicipedidade Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno LC II   R MP 

Ralidae Gallinula chloropus Galinha-d'água LC III   R MP 

Ralidae Fulica atra Galeirão-comum LC III   R/I PP 

Recurvirostridae 
Himanthopus 
himanthopus 

Pernilongo LC II A-I R MP 

Regulidae Regulus ignicapilla Estrelinha-real LC II   R P 

Sittidae Sitta europaea Trepadeira-azul LC II   R C 

Scolopacidae Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU II   R/MP PP 

Scolopacidae Tringa ochropus Maçarico-bique-bique NT II   MP/I PP 

Scotocercidae Cettia cetti Rouxinol-bravo LC II   R MP 

Strigidae Athene noctua Mocho-galego LC II   R MP 

Stringidae Strix aluco Coruja-do-mato LC II A-II R MP 
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Espécies de aves Estatuto de ameaça 

Fenologia 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto LC II   R C 

Sturnidae Sturnus vulgaris Estorninho-malhado LC     I PP 

Sylviidae Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC II   R/I C 

Sylvidae Sylvia communis Papa-amoras-comum LC II   MgRep P 

Sylviidae 
Sylvia 
melanocephala 

Toutinegra-de-cabeça-
preta 

LC II   R MP 

Sylviidae Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC II A-I R MP 

Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

Carriça LC II   R C 

Turdidae Turdus philomelos Tordo-pinto NT III   MgRep/I MP 

Turdidae Turdus merula Melro-preto LC III   R C 

Turdidae Turdus pilaris Tordo-zornal DD III   R C 

Turdidae Turdus viscivorus Tordoveia LC III   R MP 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres LC II   R MP 

Upupidae Upupa epops Poupa LC II   R/MgRep C 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C - Confirmada, MP- Muito provável, P - Provável, PP - Pouco 
provável. Fenologia: R - Residente, Mgrep – Migrador reprodutor, MP – Migrador de passagem, I – Invernante, E – Estivante, Int – 
Introduzido. 

De acordo com o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia eléctrica” (ICNF, 2019), o corredor da Linha Elétrica atravessa, uma 

área crítica para as aves de rapina, associada à nidificação da Águia-de-Bonelli; tendo sido também 

identificada, durante os levantamentos de campo uma área crítica para aves aquáticas, associada à 

Albufeira de Campilhas (Local de amostragem de fauna – LC10, Quadrícula UTM10x10 km – NB28 e 

NB38). Salienta-se ainda a ocorrência de outras áreas críticas e muito críticas para as aves na envolvente 

alargada da área de estudo (Desenho 19 do Volume 2.2: Caracterização Ecologia - componente fauna. 

Enquadramento), nomeadamente:  

• uma área muito crítica para as aves de rapina, associada à nidificação de Águia-de-Bonelli 

(Aquila fasciata), localizada a oeste e contígua ao limite do corredor da Linha Elétrica; 

• uma área crítica para aves de rapina, associada à nidificação de Águia-de-Bonelli (Aquila 

fasciata), localizada cerca de 1,2 km a sudoeste do corredor da Linha Elétrica; 

• uma área muito crítica para aves de rapina, associada à nidificação de Águia-de-Bonelli (Aquila 

fasciata), localizada cerca de 5,2 km a sudoeste do corredor da Linha Elétrica; 
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• uma área crítica para aves, associada à nidificação de aves de rapina, localizada cerca de 7,5 

km a sudoeste do corredor da Linha Elétrica; 

• uma área crítica para aves, associada à nidificação de aves de rapina, localizada cerca de 9,5 

km a norte do corredor da Linha Elétrica;  

• uma área crítica para as aves aquáticas associada à Albufeira de Morgável, localizada a cerca 

de 2,5 km a oeste do corredor da Linha Elétrica; 

• uma área muito crítica para as aves aquáticas associada à Albufeira de Morgável, localizada a 

cerca de 3 km a oeste do corredor da Linha Elétrica; 

• uma área muito crítica para as aves aquáticas, associada ao Sítio de Importância Comunitária 

Lagoas de Santo André Sancha, localizada a cerca de 5km a noroeste do corredor da Linha 

Elétrica. 

A informação relativamente às áreas críticas e muito críticas para as aves é disponibilizada pelo ICNF, 

tendo sido, tal como referido anteriormente, identificada uma área crítica para aves aquáticas associada 

à albufeira de Campilhas, durante os levantamentos de campo. Pela proximidade ao corredor da linha 

elétrica de uma área muito crítica para as aves de rapina, foi dada especial atenção a esta área, e a 

mesma foi sinalizada na Planta de Condicionamentos com o objetivo de que não viesse a ser atravessada 

pela LMAT. Aliás, o traçado da LMAT Portimão-Sines também teve em atenção esta situação. 

De forma a obter informação mais detalhada sobre esta área muito crítica, foram efetuadas diligências 

junto da SPEA e do ICNF, tendo sido possível confirmar junto da SPEA que se trata de uma área muito 

crítica para as aves de rapina associada à nidificação de Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata). No entanto, 

até à conclusão do presente EIA, não foi obtida qualquer resposta por parte do ICNF e, durante os 

levantamentos de campo, não foi possível identificar a localização exata do local de nidificação da 

espécie. No entanto, recentemente esteve em consulta pública o EIA do Parque Eólico de Morgavel, o 

qual indica esta zona muito crítica para aves de rapina um pouco mais para oeste. Na dúvida, numa 

perspetiva conservadora, assumiu-se indicar na Planta de Condicionamentos as duas posições, sendo que 

a posição indicada agora no EIA do Parque Eólico de Morgavel é mais favorável pois está mais afastada 

da área de estudo do corredor da Linha Elétrica em estudo. 
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6.9.2.3.4 Mamofauna 

Com base na bibliografia consultada foi possível inventariar 37 espécies de mamíferos com alguma 

probabilidade de ocorrência (Quadro 6.43), sendo que 14 delas são muito prováveis, 15 são prováveis 

e sete são pouco prováveis de ocorrer na área de estudo. Durante o levantamento de campo foi 

confirmada a ocorrência da espécie Sacarrabos (Herpestes ichneumon). 

De acordo com informações referidas pelo ICNF (ICNB, 2010), existe registo da existência de dois abrigos 

de morcegos na envolvente alargado do corredor da Linha Elétrica: 

• um abrigo de morcegos de Importância Nacional (Cercal), localizado a cerca de 6 km a oeste da 

área de estudo, importante como local de criação das espécies Morcego-de-peluche (Miniopteros 

schreibersii), Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), e 

onde também ocorrem as espécies Morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), Morcego-de-

ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 

hipposideros), Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), Morcego-orelhudo-castanho 

(Plecotus auritus) e Morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai); e 

• um abrigo de morcegos de Importância Nacional (Nascedios), localizado a cerca de 6 km a 

sudoeste da área de estudo, importante abrigo satélite de maternidade e primavera, onde 

ocorrem as espécies Morcego-de-peluche (Miniopteros schreibersii), Morcego-rato-grande (Myotis 

myotis), Morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), Morcego-de-ferradura-grande 

(Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros),  

Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), Morcego-de-ferradura-mediterrânico 

(Rhinolophus euryale),  Morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus) e Morcego-orelhudo-cinzento 

(Plecotus austriacus). 

Rainho et al. (2013) refere ainda a ocorrência, nas quadriculas onde se desenvolve o corredor da Linha 

Elétrica, das espécies Morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), Morcego-pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), 

Morcego de Kuhl (Pipstrellus kuhlii), Morcego-hortelão-escuro (Eptesicus serotinus), Morcego-arboricola-

gigante (Nyctalus lasiopterus), Morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), Morcego-orelhudo-cinzento 

(Plecotus austriacus), Morcego-orelhudo-castanho (Plecotus auritus), Morcego-negro (Barbastella 

barbastellus), e Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii). 

Do total das espécies de mamíferos inventariadas, nove apresentam estatuto de conservação elevado: 

Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus 

mehelyi) e Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), que se encontram “Criticamente em Perigo”; Gato-
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bravo (Felis silvestris), Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae), 

Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), Morcego-de-ferradura-pequeno 

(Rhinolophus hipposideros) e Morcego-rato-grande (Myotis myotis) que apresentam  estatuto de ameaça 

“Vulnerável”. Salienta-se a potencial ocorrência da espécie Coelho-europeu (Orytolagus cuniculus) que se 

encontra “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006). 

Quadro 6.43 

Espécies de mamofauna potenciais e observadas no corredor da Linha Elétrica, estatuto de conservação e tipo de 
ocorrência 

Espécies de mamíferos Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Canidae Vulpes vulpes Raposa LC     MP 

Cervidae Cervus elaphus Veado LC III   P 

Cricetidae Arvicola sapidus Rata-de-água LC     MP 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC III   P 

Felidae Felis silvetris Gato-bravo VU II B-IV PP 

Herpestidae Herpestes ichneumon Sacarrabos LC III B-V C 

Leporidae Lepus granatensis Lebre-ibérica LC III   MP 

Leporidae Oryctolagus cuniculus Coelho-europeu NT     MP 

Miniopteridae Miniopteros schreibersii Morcego-de-peluche VU II B-II / B-IV P 

Muridae Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC     P 

Muridae Microtus duodecimcostatus Rato-cego-mediterrânico LC     P 

Muridae Microtus cabrerae Rato-de-cabrera VU II B-II / B-IV MP 

Muridae Rattus rattus Rato-preto LC     P 

Mustelidae Lutra lutra Lontra LC II B-II / B-IV MP 

Mustelidae Martes foina Fuinha LC III   MP 

Mustelidae Meles meles Texugo LC III   MP 

Mustelidae Mustela putorius Toirão DD III B-V P 

Muridae Mus spretus Rato-das-hortas LC     MP 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale Morcego-de-ferradura-mediterrânico CR II B-II/B-IV PP 

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU II B-II/B-IV P 

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU II B-II/B-IV P 

Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR II B-II/B-IV PP 

Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC III   MP 

Suidae Sus scrofa Javali LC     MP 

Vespertilionidae Barbastella barbastellus Morcego-negro DD II B-II/B-IV P 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus Morcego-hortelão-escuro LC II B-IV P 

Vespertilionidae Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR II B-II/B-IV P 
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Espécies de mamíferos Estatuto de ameaça 
Tipo de 

ocorrência Família Nome científico Nome vulgar LVVP 
Convenção 
de Berna 

Diretiva 
Habitats 

Vespertilionidae Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul DD II B-II/B-IV PP 

Vespertilionidae Myotis myotis Morcego-rato-grande VU II B-II/B-IV P 

Vespertilionidae Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-pequeno DD II B-IV P 

Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus Morcego-arborícola-gigante DD II B-IV PP 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC II B -IV MP 

Vespertilionidae Pipstrellus pygmaeus Morcego-pigmeu LC II B-IV P 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl LC II B-IV MP 

Vespertilionidae Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho DD II B-IV PP 

Vespertilionidae Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento LC II B-IV PP 

Viverridae Genetta genetta Geneta LC III B-V MP 

LVVP: NA - Não se aplica, NE - Não avaliado, DD - Informação insuficiente, LC - Pouco preocupante, NT - Quase ameaçada, VU - 
Vulnerável, EN - Em perigo, CR - Criticamente em perigo. Ocorrência: C -Confirmada, MP – Muito provável, P - Provável, PP - Pouco 
provável. 

6.9.2.3.5 Espécies com maior interesse de conservação 

Compilando os dados obtidos em campo com os recolhidos na bibliografia, inventariaram-se um total de 

194 espécies de fauna na área do corredor da Linha Elétrica. O grupo faunístico com maior número de 

espécies identificadas corresponde às aves com 128 espécies, seguido dos grupos dos mamíferos com 37 

espécies, dos répteis com 16 espécies e dos anfíbios com 13 espécies. 

Do total das espécies inventariadas 25 consideram-se preocupantes do ponto de vista da conservação 

(Cabral et al., 2006). Importa, contudo, considerar os seguintes pressupostos relativamente a estas 

espécies: 

• o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys obicularis) é uma espécie semiaquática, podendo a sua 

área vital estender-se até 3 km dos corpos de água. Esta espécie apresenta uma distribuição 

fragmentada em território nacional, apresentando-se como rara e em declínio na maioria das 

regiões onde ocorre. Ocupa uma diversidade de massas de água naturais e artificiais (charcos, 

lagoas, tanques, represas, ribeiras temporárias e sapais), mostrando preferência pela qualidade 

da água, corrente escassa ou nula e pela abundância de cobertura vegetal aquática, dentro e 

fora (nas margens). Considera-se como provável a sua ocorrência na área de estudo; 

• a Víbora-cornuda (Vipera latestei), distribui-se por todo o território continental, ainda que as suas 

populações e encontrem fragmentadas. Ocupa zonas rochosas, frequentemente cobertas por 

matagais, bosques e muros de pedra, com alguma vegetação, que separam campos de cultivo e 
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pastos. Também pode ser encontrada em clareiras de bosques de folhosas, coníferas, sobreirais 

e azinhais ou bosques mistos.  Considera-se a sua ocorrência na área de estudo como provável; 

•  o Açor (Accipiter gentilis), no sul do país, nidifica quase sempre nos barrancos arborizados de 

cursos de água, na periferia de áreas abertas, dominadas por matagais, culturas agrícolas e 

pastagens, caçando na orla destes ambientes. Na região ocorre esporadicamente durante a 

migração pós-nupcial, considerando-se a sua ocorrência como pouco provável; 

• a Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), a sul de Portugal, ocorre em zonas florestadas, escolhendo 

as grandes árvores para nidificar (e.g. sobreiros de grande porte e eucaliptos), caçando em 

áreas mais abertas, tais como os montados, matagais, terrenos agro-pastoris, pastagens e pousios. 

Devido à ocorrência de nidificação desta espécie na proximidade da área de estudo, considera-

se como muito provável a sua utilização como território de caça; 

• o Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus) utiliza um número variado de biótopos que incluem zonas 

húmidas (açudes, sapais, pauis, arrozais, etc), culturas arvenses de sequeiro, pastagens, matos, 

bem como montados de azinho e de sobro relativamente abertos. Evita áreas rochosas e 

montanhosas assim como manchas florestais contínuas, plataformas de vegetação aquática densa 

e alta e extensos lençóis de água. Na região ocorre como invernante, considerando-se como 

provável a sua ocorrência na área de estudo; 

• o Tartaranhão-caçador (Cyrcus pygargus) alimenta-se e refugia-se sobretudo em áreas extensas 

de matos, frequentando áreas predominantemente desarborizadas e nidificando em áreas de 

vegetação herbácea natural, matos baixos e plantações florestais recentes. Esta espécie foi 

confirmada na área prevista para a implementação da Central Solar Fotovoltaica, considerando-

se que a sua ocorrência na área do corredor elétrico como sendo muito provável;  

• O Milhafre-real (Milvus milvus) é uma espécie confirmada na área de estudo. Esta espécie ocorre 

em zonas agro-silvo-pastoris, de relevo suave, nomeadamente áreas de aproveitamento 

cerealífero, com criação de gado em regime extensivo, e a presença de maciços arbóreos 

dispersos. A espécie nidifica em árvores, geralmente de grande porte, isoladas ou localizadas 

em bosques ribeirinhos, pinhais e montados. O Milhafre-real caça em voos de pequena altitude 

sobre terrenos abertos, como campos agrícolas e pastagens permanentes, assim como nas 

imediações de explorações agropecuárias, povoações, estradas e lixeiras. Os grupos de 

indivíduos não reprodutores ou durante o inverno formam, por vezes, bandos em dormitórios 

localizados em árvores;  
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• a Garça-vermelha (Ardea purpurea) é uma espécie que ocorre em zonas húmidas com áreas de 

vegetação densa de caniçais, frequentando estuários, rias, lagoas costeiras, valas, açudes, 

barragens e pequenos canais e diques. Prefere águas eutróficas pouco profundas, paradas ou 

com pouca corrente, de substrato arenoso, sedimentar, lodoso ou com vegetação, evitando zonas 

rochosas ou outro tipo de obstáculos. Considera-se como muito provável a ocorrência desta 

espécie na área de estudo, particularmente nas áreas mais húmidas associadas a linhas e 

reservatórios de água; 

• o Alcaravão (Burhinus oedicnemus) prefere áreas amplas que permitam uma boa visibilidade, e 

terrenos secos sem obstáculos que impeçam a corrida, visto tratar-se de uma espécie 

essencialmente terrestre. Frequenta uma grande variedade de habitats, tais como matos mistos 

com vegetação rasteira e pequenas áreas de solo descoberto; pastagens seminaturais secas, 

pastoreadas por ovinos ou frequentada por coelhos, margens ao longo de rios onde o caudal é 

sazonalmente alterado e em lagos. O ninho é feito no solo em zonas abertas, preferencialmente 

em superfícies irregulares e fragmentadas, mas também em superfícies planas com vegetação 

rasteira; muitas vezes em ramos “caídos”, pequenos arbustos, etc. Considera-se a ocorrência desta 

espécie na área de estudo como pouco provável; 

• o Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) frequenta habitats mistos de bosque e zonas 

abertas ou matos. Prefere locais na próximidade de zonas húmidas como rios, açudes, arrozais e 

caniçais. Nidifica em depressões no solo, em zonas abertas ou no meio de arbustos pequenos e 

disperso. Considera-se a sua ocorrência na área de estudo como provável; 

• a Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoeniclo), evita áreas desarborizadas ou densamente 

florestadas, terrenos lavrados e zonas com sobcobertos de matos altos, ocorrendo na orla ou 

clareiras de soutos, assim como de matas ripícolas. Esta espécie foi confirmada na área de estudo; 

• o Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) ocorre preferencialmente em habitats abertos ou semiabertos 

com solo nu ou rocha, como terrenos lavrados pousios ou pastagens pobres. Na região ocorre 

como migrante de passagem, considerando-se a sua ocorrência como pouco provável; 

• o Cartaxo-nortenho (Saxícola rubetra) ocorre numa grande variedade de habitats, sobretudo 

pastagens secas, terrenos baldios, restolhos e outros terrenos abertos, preferindo locais com 

vedações e pequenos arbustos que sirvam de apoio. A sua ocorrência na área de estudo é pouco 

provável; 
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•  o Sisão (Tetrax tetrax) tem preferência por habitats abertos, planos com vegetação rasteira e 

pouco densa. Tende a ocupar extensas áreas de mosaicos formadas pela prática da 

cerealicultura extensiva, pousios e pastagens (pseudo-estepes), selecionando áreas com 

vegetação rasteira. Considera-se a sua ocorrência na área de estudo como pouco provável; 

• a Águia-pesqueira (Pandion haliaetus) é uma espécie especialista, que se alimenta exclusivamente 

de peixe. Ocorre na região como invernante e/ou migradora de passagem. Nos locais de 

invernada pode formar grupos ou ocorrer de forma isolada, utilizando como dormitórios zonas 

planas e árvores localizadas perto das áreas de pesca. Considera-se a ocorrência desta espécie 

na área de estudo como pouco provável; 

• o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) é uma espécie que ocorre em cursos de água corrente, 

margens de açudes e albufeiras, nidificando ao nível do solo em zonas de cascalho ou de areia 

com alguma vegetação herbácea, nas margens de rios e albufeiras, considerando-se como pouco 

provável a sua ocorrência na área de estudo; 

• o Gato-bravo (Felis silvestris) ocupa habitats florestais, tais como matagais mediterrânicos, 

florestas e bosques caducifólios ou mistos e, marginalmente, florestas de coníferas, podendo 

também ser encontrado em habitats abertos. As áreas ocupadas pela espécie caracterizam-se 

também por uma baixa densidade humana, sendo evitadas áreas de agricultura intensiva. As 

zonas rochosas parecem ser um micro-habitat preferido. Considera-se como pouco provável a 

ocorrência desta espécie na área de estudo, sendo a probabilidade da sua ocorrência baseada 

no registo histórico da espécie na região; 

• o Rato-de-cabrera (Microtus cabrerae) ocorre preferencialmente em zonas de gramíneas perenes, 

juncais, prados, policulturas, montados, margens de ribeiras temporárias e outras áreas com 

cobertura herbácea abundante e alta, com um significativo grau de humidade. Evita áreas de 

matos, desenvolvidos e zonas com condições extremas de secura e humidade. Considera-se como 

muito provável a ocorrência da espécie na área de estudo; 

• o Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) é uma espécie predominantemente 

cavernícola que caça na orla ou interior de áreas de vegetação densa com sobcoberto bem 

desenvolvido, particularmente manchas de vegetação ripícola, sebes, bosques, e florestas de 

folhosas, podendo surgir em áreas com árvores isoladas e com menos frequência em olivais e 

eucaliptais. Evita áreas abertas e pinhais. As áreas de alimentação situam-se normalmente, de 1 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

155 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

a 5 km de distância dos seus abrigos. Considera-se a ocorrência desta espécie na área de estudo 

como pouco provável; 

• o Morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophis mehelyi) é uma espécie cavernícola que, muito 

raramente, pode abrigar-se em edifícios. Caça em áreas agrícolas com solos de boa qualidade, 

e na imediação de linhas de água. No Sul de Portugal foi observado a alimentar-se a distâncias 

lineares superiores a 24 km do abrigo. Devido ao caráter aberto da área de estudo, considera-

se como pouco provável a ocorrência desta espécie na área de estudo; 

• o Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) abriga-se exclusivamente em abrigos subterrâneos. 

Caça, geralmente, sobre a vegetação herbácea, em pastagens, estepes e prados, capturando as 

suas presas sobre a vegetação. Devido à ecologia da espécie e à sua ocorrência num abrigo 

localizado na envolvente da área de estudo, considera-se como provável a ocorrência da espécie 

nesta área; 

• o Morcego-de-peluche (Miniopteros schreibersii) é uma espécie exclusivamente cavernícola. 

Alimenta-se em diversos habitats abertos e semiabertos, incluindo zonas urbanas e linhas de água, 

localizadas, normalmente até cerca de 10 km dos seus abrigos. Devido à ecologia da espécie e 

à sua ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como 

provável a ocorrência da espécie nesta área; 

• o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) abriga-se em abrigos subterrâneos 

ou em edificações, e caça sobre pastagens junto a áreas arborizadas, ao longo de sebes, orlas 

de florestas ou outras estruturas lineares localizadas, normalmente, entre 3 a 4 km do abrigo, 

podendo, no entanto, situar-se até 14 km. Devido à ecologia da espécie e à sua ocorrência em 

dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como provável a 

ocorrência da espécie nesta área; 

• o Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros) forma colónias de reprodução em 

edifícios e meios cavernícolas, hibernando principalmente em abrigos subterrâneos. Caça 

essencialmente em áreas florestadas, utilizando também pastagens e zonas ribeirinhas. Devido à 

ecologia da espécie e à sua ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de 

estudo, considera-se como provável a ocorrência da espécie nesta área; 

• o Morcego-rato-grande (Myotis myotis) abriga-se preferencialmente em cavidades subterrâneas. 

Captura as suas presas no solo em diversos tipos de habitats com reduzido coberto herbáceo e 
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arbustivo, caçando preferencialmente em áreas agrícolas. Devido à ecologia da espécie e à sua 

ocorrência em dois abrigos localizados na envolvente da área de estudo, considera-se como 

provável a ocorrência da espécie nesta área. 

Das espécies que se encontram “Quase ameaçadas”, salienta-se a referência à potencial ocorrência de 

espécies como a Rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) que ocorre numa grande variedade 

de habitats nas proximidades de pontos de água, a Águia-calçada (Aquila pennata) que ocorre 

essencialmente associada a habitats florestais; a Águia-cobreira (Circaetus gallicus), que evita habitats 

pouco arborizados; o Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) que ocorre preferencialmente em terrenos 

planos com montados abertos e sob coberto de cerealicultura extensiva; o Andorinhão-real (Apus melba), 

que nidifica em escarpas rochosas ou construções humanas adequadas, alimentando-se num grande 

variedade de habitats; o Corvo (Corvus corax), que ocorrem em zonas agrícolas pouco povoadas, 

nidificando em escarpas e árvores isoladas; o Picanço-barreteiro (Lanius senator), que ocorrem em 

habitats agroflorestais, como montados abertos, olivais, pomares sebes e matas ribeirinhas; a Petinha-

das-árvores (Anthus trivialis), que frequenta pastagens húmidas (surgindo muitas vezes junto a lameiros) 

ou outros locais com vegetação herbácea e com uma certa humidade; o Maçarico-bique-bique (Tringa 

ochropus),  que habita zonas húmidas interiores (pauis), margens de rios, pequenas lagoas e canais com 

vegetação ripícola;  o Tordo-pinto (Turdus philomelos), que ocorre em habitats florestais relativamente 

húmidos e com alguma estruturação de vegetação; e o Coelho-europeu (Oryctolagus cuniculus) que ocorre 

preferencialmente em áreas mistas, do tipo mosaico, com abrigo (matos e bosques) e zonas abertas 

(pastagens e terrenos agrícolas). 

6.9.2.4 Valor ecológico da área de estudo 

6.9.2.4.1 Herptofauna 

Os anfíbios presentes em Portugal continental apresentam diferentes graus de dependência dos habitats 

aquáticos. No entanto, todas as espécies de anfíbios estão dependentes da existência de habitats 

aquáticos durante, pelo menos, uma fase crucial do seu ciclo de vida: a reprodução. Para além disso, 

muitas das espécies, apresentam a sua atividade bastante dependente de microclimas ou condições 

meteorológicas com condições mínimas de humidade atmosférica. 

Parte da área de estudo apresenta características algo xéricas, sendo de referir, contudo, a presença 

de linhas de água de pequenas dimensões, de pequenos reservatórios de água criados com o intuito de 

apoiar a atividade agrícola, assim como da Albufeira de Campilhas. Estes habitats apresentam elevado 

valor para os anfíbios e serão os biótopos de maior interesse para espécies como rãs, relas, sapos ou 
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salamandras. A restante área apresenta algum valor para este grupo de vertebrados, devido à 

ocorrência de zonas florestais e zonas alagadiças, particularmente durante as estações húmidas, 

oferecendo assim não só oportunidade de refúgio, como áreas de reprodução. 

Quanto aos répteis, a área de estudo apresenta condições favoráveis para a ocorrência de várias 

espécies. As áreas mais xéricas, ocupadas por áreas florestadas com sobcoberto de matos, disponibilizam 

áreas de caça e alguns refúgios para várias espécies. A presença de linhas de água e reservatório de 

água na área de estudo cria condições para a ocorrência de alguns répteis com carácter mais aquático 

(e.g., Cágados, Lagarto-de-água, Cobras-de-água). As áreas envolventes destas massas de água são 

também locais de alimentação adequados para várias espécies de répteis, pois garantem 

disponibilidade de presas (insetos, micromamíferos, entre outros). As estruturas antropogénicas, por seu 

lado, podem ainda disponibilizar refúgio e micro-habitats para outros répteis, como as osgas, alguns 

lacertídeos (e.g., Sardão e Lagartixa-do-mato) e mesmo alguns colubrídeos (e.g., Cobra-de-escada e 

Cobra-rateira). Para os répteis, pode dizer-se que a área de estudo apresenta um valor médio a elevado 

em termos de condições de habitabilidade. 

Deste modo, e em forma de síntese, consideram-se como áreas de maior valor para a herptofauna as 

massas de água e as suas margens (pela disponibilidade alimentar e de refúgios), bem como as áreas 

com presença de coberto vegetal arbustivo e arbóreo. Em termos gerais, a área de estudo apresenta um 

valor médio a elevado para a herpetofauna. 

6.9.2.4.2 Avifauna 

O valor da área de estudo para este grupo refere-se sobretudo às espécies que podem ocorrer em 

áreas florestais mais ou menos densos (e.g. Águia-de-Bonelli [Aquila fasciata], Águia-d’asa-redonda 

[Buteo buteo], Milhafre-preto [Milvus migrans], Picanço-barreteiro [Lanius senator] e Tordo-pinto [Turdus 

philomelos]), mas também áreas abertas dominadas por pousios e/ou áreas de pastagem, onde nidificam 

e/ou se alimentam (e.g., Tartaranhão-caçador [Circus pygargus] ou zonas húmidas (e.g., [Garça-real 

[Ardea purpurea], Pato-real [Anas platyrhynchos], Guarda-rios [Alcedo atthis]). 

No corredor da Linha Elétrica foram ainda identificadas duas áreas críticas para a avifauna, 

nomeadamente uma área crítica para as aves de rapina, identificada pelo ICNF, associada à nidificação 

de Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata); e uma área crítica para aves aquáticas, associada à Albufeira de 

Campilhas; áreas estas onde o risco de colisão de espécies de avifauna, com estatutos de ameaça 

elevados, com linhas aéreas de transporte de energia é acrescido. 
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Considerando os biótopos existentes na área de estudo e na sua envolvente próxima, assim como as 

preferências habitacionais das espécies acima expostas e a sua probabilidade de ocorrência, entende-

se que a área de estudo apresenta condições para a ocorrência regular de espécies com maior valor de 

conservação, nomeadamente aves de rapina e ardeídeos, assim como uma ampla comunidade de outras 

aves. 

Desta forma, em termos gerais, a área estudada para a implantação da Linha Elétrica apresenta um 

valor médio a elevado para este grupo faunístico. 

6.9.2.4.3 Mamofauna 

Os mamíferos são um grupo de difícil observação, em virtude dos seus hábitos geralmente noturnos ou 

crepusculares e do seu comportamento habitualmente pouco conspícuo, estando a sua deteção 

frequentemente dependente da observação de sinais indiretos da sua presença. 

O valor da área de estudo para a mamofauna reside na ocorrência de biótopos florestais e ribeirinhos. 

Assim, as áreas florestais, de caracter mais xérico, favorecerão a ocorrência de micromamíferos e de 

outras espécies de maiores dimensões como a raposa (Vulpes vulpes), o Javali (Sus scrofa), o Sacarrabos 

(Herpeste ichneumon), a Lebre (Lepus granatensis) e o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Os biótopos 

aquáticos e, sobretudo, as suas áreas adjacentes (incluindo a vegetação ripícola, quando presente) 

apresentam um valor mais elevado para este grupo, disponibilizando refúgio e áreas de alimentação e 

reprodução.  

Deste modo, a área de estudo apresenta, em geral, um valor médio a elevado para os mamíferos, sendo 

que alguns biótopos, como as linhas de água e os habitats florestais, se revestem de um valor elevado 

para este grupo de vertebrados. 

6.9.3 Síntese da caracterização 

6.9.3.1 Central Fotovoltaica 

Em forma de síntese, pode concluir-se que a área de estudo se apresenta dominada por áreas abertas 

de culturas arvenses, apresentando um valor médio abaixo para a ocorrência de espécies de herptofauna 

e médio para a ocorrência de espécies de mamíferos e de avifauna. 

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 
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oedicnemus), Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), Morcego-rato-grande (Myotis myotis) e 

Morcego-rato-pequeno (Myotis blythii). 

6.9.3.2 Linha Elétrica 

Em forma de síntese, pode concluir-se que na área do corredor da Linha Elétrica 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. Esta área apresenta um valor médio a elevado para a generalidade da 

fauna. 

De entre as espécies inventariadas na área de estudo destacam-se pelo seu estatuto de conservação e 

pela maior probabilidade de ocorrência, ou pela ocorrência confirmada na área de estudo, as espécies 

Milhafre-real (Milvus milvus), Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata), Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), 

Garça-vermelha (Adea purpurea), Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoenco) e o Rato-de-cabrera 

(Microtus cabrerae). Salienta-se ainda a potencial ocorrência de um elevado número de espécies quase 

ameaçadas e ameaçadas, ainda que com probabilidades de ocorrência menores. 

Refere-se ainda que, no corredor da Linha Elétrica, foram identificadas duas áreas críticas para a 

avifauna, nomeadamente uma área crítica para as aves de rapina, identificada pelo ICNF, associada à 

nidificação de Águia-de-Bonelli; e uma área crítica para aves aquáticas, associada à Albufeira de 

Campilhas, identificada durante a realização do trabalho de campo. Estas são áreas onde o risco de 

colisão de espécies de avifauna com linhas aéreas de transporte de energia é acrescido. 

6.10 QUALIDADE DO AR 

6.10.1 Considerações Gerais 

Em Portugal, os Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho (revoga o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 

abril, alterado pelo Decreto lei n.º 126/2006 de 3 de julho) e o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 43/2015 de 27 de março e 47/2017 de 10 de maio, 

constituem o enquadramento legislativo da política de gestão do recurso ar, na dupla vertente, 

respetivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e da avaliação e gestão 

da qualidade do ar.  

O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, estabelece o regime legal relativo da prevenção e controlo 

das emissões atmosféricas de poluentes, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº (EU) 

http://dre.pt/pdf1sdip/2004/04/080A00/21362149.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/04/080A00/21362149.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/04/080A00/21362149.pdf
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2015/2193, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa à limitação 

das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias instalações de combustão.  Fixa 

os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem 

como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a 

evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 

Com este diploma pretende-se, com efeito, possibilitar uma resposta mais eficaz e ajustada às 

necessidades de atualização de conceitos, metodologias, princípios e objetivos e, de um modo geral, 

definir os traços fundamentais de uma verdadeira política de prevenção e controlo da poluição 

atmosférica, estabelecendo um adequado regime sancionatório, de forma a atingir os objetivos para 

2020 e 2030. 

A qualidade do ar tem também vindo a ser objeto de um vasto trabalho ao nível do Ministério do 

Ambiente no quadro da Agência Portuguesa do Ambiente, em coordenação com as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional no território de Portugal Continental e com as Direções 

Regionais do Ambiente das Regiões Autónomas. 

Os valores limite, elementos-chave da legislação da qualidade do ar, são os limites de concentração 

estabelecidos para cada poluente, juridicamente vinculativos nos Estados Membros da UE, e que não 

devem ser ultrapassados (vd. Quadro 6.44). Trata-se de um limite de concentração, num tempo médio 

durante o qual um poluente é medido ou estimado, um número de excedências permitidas por ano (se 

aplicável), e uma data na qual o valor limite deve ser alcançado. Alguns poluentes têm mais de um valor 

limite (abrangendo diferentes períodos de integração). 

Quadro 6.44 

Valores limite e limiares de alerta, estabelecidos pelo DL n.º 102/2010, de 23 de setembro (republicado pelo DL n.º 
47/2017 de 10 de maio) 

Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 
Valores numéricos 

(número de excedências 
autorizadas) 

NO2 

Saúde 

Humana 

Valor limite e Valor 
limite acrescido da 

margem de tolerância 
Uma hora Horas de excedência num ano civil 200 µg/m3 (18) 

Valor limite e Valor 
limite acrescido da 

margem de tolerância 
Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

Limiar de alerta Uma hora 
Três horas consecutivas em excesso (em 

locais representativos da qualidade do ar 
numa área mínima de 100 km2 ou na 

400 µg/m3 
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Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 
Valores numéricos 

(número de excedências 
autorizadas) 

totalidade de uma zona ou aglomeração 
consoante o que for menor) 

NOx 

Vegetação Nível crítico Um ano civil Média anual 30 µg/m3 

PM10 

Saúde 

Humana 

Valor limite Um dia Dias de excedência num ano civil 50 µg/m3 (35) 

Valor limite Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

PM2,5 

Saúde 

Humana 

Obrigação em matéria 
de concentrações de 

exposição  
Três anos civis 
consecutivos 

Indicador de exposição média: (cálculo - 
ver Diretiva 2008/50/CE) 

20 µg/m3 

Objetivo de redução 
da exposição 

Em conformidade com 
o anexo XIV parte B 

da Diretiva 
2008/50/CE 

Valor alvo, Valor limite 
e Valor limite 

acrescido da margem 
de tolerância 

Um ano civil Média anual 25 µg/m3 

Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 

Valores numéricos 
(número de 
excedências 
autorizadas) 

SO2 

Saúde 

Humana 

Valor limite Uma hora Horas de excedência num ano civil 350 µg/m3 (24) 

Valor limite Um dia Dias de excedência num ano civil 125 µg/m3 (3) 

Limiar de alerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso (em 
locais representativos da qualidade do ar, 

numa área mínima de 100 km2 ou na 
totalidade de uma zona ou aglomeração, 

consoante o que for menor) 

500 µg/m3 

Vegetação Nível crítico 

Um ano civil Média anual 20 µg/m3 

Inverno 
Valor médio durante os meses de Inverno, 
ou seja, de 1 de outubro do ano x-1 a 31 

de março do ano x 
20 µg/m3 

O3 

Saúde 

Humana 

Valor alvo 
Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 
horas ultrapassou o valor de referência 

médio ao longo de três anos 

120 µg/m3 (25 em 
média por ano civil, 
num período de 3 

anos*)  

Objetivo a longo 
prazo 

Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 
horas ultrapassou o objetivo a longo prazo 

num ano civil 
120 µg/m3 

Limiar de informação Uma hora Horas de excedência num ano civil 180 µg/m3 

Limiar de alerta Uma hora Horas de excedência num ano civil 240 µg/m3 
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Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 
Valores numéricos 

(número de excedências 
autorizadas) 

Vegetação 

Valor alvo 
1 de maio a 31 

de julho 
AOT40 (cálculo - ver Diretiva 

2008/50/CE anexo VII) 

18 000 µg/m3.h, em 
média, num período 

de 5 anos* 

Objetivo a longo 
prazo 

1 de maio a 31 
de julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 
2008/50/CE anexo VII) 

6 000 µg/m3.h 

CO 

Saúde 

Humana 
Valor limite 

Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 
horas ultrapassou o valor-limite 

10 mg/m3 

Benzeno 

Saúde 

Humana 
Valor limite Um ano civil Média anual 5 µg/m3 

Chumbo 

Saúde 

Humana 
Valor limite Um ano civil Média anual 0,5 µg/m3 

Cádmio 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil Média anual 5 ng/m3 

Arsénio 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil Média anual 6 ng/m3 

Níquel 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil Média anual 10 ng/m3 

Benzo(a)pireno 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil Média anual 1 ng/m3 

*Se não for possível determinar as médias de períodos de 3 ou 5 anos com base num conjunto completo e consecutivo de dados 
anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: 
- Valor alvo para a proteção da saúde humana: dados válidos respeitantes a um ano; 
- Valor alvo para a proteção da vegetação: dados válidos respeitantes a 3 anos. 

A poluição do ar diz respeito à existência de determinados poluentes, na atmosfera, em níveis que afetam 

adversamente a saúde humana, o ambiente, e o património cultural (edifícios, monumentos e materiais).  

As concentrações dos poluentes no ar ambiente dependem essencialmente dos fatores: quantidades 

emitidas e condições meteorológicas e de topografia local que condicionam a sua dispersão, transporte, 

deposição húmida ou seca e transformações químicas. A qualidade do ar resulta assim de um equilíbrio 

complexo entre as emissões diretas de poluentes para a atmosfera e uma série de processos aos quais 

os poluentes estão sujeitos. Os fenómenos atmosféricos desempenham um papel preponderante nos 

processos de dispersão e transporte dos poluentes na atmosfera, podendo os níveis de poluição variar 
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consideravelmente de um dia para o outro, mesmo quando as quantidades de poluentes emitidos são 

idênticas. 

Para efetuar a caracterização da qualidade do ar na situação atual na área em estudo, recorreu-se aos 

dados de concentrações de poluentes atmosféricos da rede de monitorização da qualidade do ar, 

disponíveis na base de dados on-line Qualar. Foi dado maior enfoque à situação da qualidade do ar 

nos concelhos de Santiago do Cacém, dado ser aquele onde se irá implementar o Projeto da Central 

Fotovoltaica e parte da Linha Elétrica, e Sines, onde se irá localizar parte da Linha Elétrica. 

Dada a abrangência deste fator, considerou-se que não se justificava a caracterização das áreas de 

implantação da Central Fotovoltaica e da LMAT separadamente, e como tal, a mesma será feita em 

conjunto nos subcapítulos seguintes. 

6.10.2 Enquadramento Regional 

6.10.2.1Inventariação de emissões de poluentes atmosféricos  

A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objetivos, a identificação das fontes 

emissoras e de sumidouros de poluentes atmosféricos, e a quantificação das emissões e remoções 

associadas a essas fontes e sumidouros. Constitui, por outro lado, a base de verificação do cumprimento 

dos acordos comunitários e internacionais que Portugal assumiu nos últimos anos.  

É possível distinguir dois tipos de poluentes, a nível da qualidade do ar, com base nas suas características 

e modo como são gerados: os poluentes primários e os poluentes secundários. Os primeiros são emitidos 

diretamente pelas fontes para a atmosfera (gases provenientes do tubo de escape de um determinado 

veículo motor ou de uma chaminé de uma fábrica, como, entre outros, o monóxido de carbono (CO), os 

óxidos de azoto (NOx), o dióxido de enxofre (SO2) ou as partículas em suspensão); os poluentes 

secundários são resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns 

poluentes primários (são exemplos: o ozono troposférico (O3) ou os compostos orgânicos voláteis). 

As emissões atmosféricas criam problemas desde uma escala local (entre outros, as concentrações de 

monóxido de carbono - CO - provenientes do tráfego junto a vias congestionadas) até à escala global 

(entre outros, as alterações climáticas que se traduzem, entre muitos outros efeitos, pelo aquecimento 

global do planeta com todas as repercussões daí resultantes). As fontes de poluição do ar podem ser de 

origem antropogénica ou natural, sendo as primeiras ainda, tipicamente, divididas em fontes móveis 

(tráfego rodoviário) e fontes fixas (unidades industriais ou outras atividades com processos de combustão). 
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Para enquadrar a área de estudo ao nível regional, efetuou-se uma análise quantitativa dos principais 

poluentes atmosféricos, a partir do documento “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho - 2017”, 

de 2019, da autoria da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para os concelhos de Santiago do 

Cacém e Sines, bem como, o seu peso ao nível nacional. 

Os poluentes analisados (vd. Quadro 6.45) foram os Compostos de enxofre, expressos como dióxido de 

enxofre (SO2); Óxidos de azoto, expressos como dióxido de azoto (NO2); Amoníaco (NH3); compostos 

orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM); monóxido de carbono (CO); partículas de diâmetro inferior 

a 10 μm (PM10); Partículas de diâmetro inferior a 2.5 μm (PM2.5); Carbono negro (BC), ou seja, partículas 

que contêm carbono na sua constituição e absorvem radiação; Chumbo (Pb); Cádmio (Cd); Mercúrio (Hg); 

Dioxinas e Furanos (PCDD e PCDF); Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs); Hexaclorobenzeno 

(HCB); Compostos Bifenilpoliclorados (PCBs); Metano (CH4); Óxido nitroso (N2O) e Dióxido de carbono 

(CO2), Gases Fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto (FGases). Nesta 

análise foram excluídas as fontes naturais. 

Quadro 6.45 

Emissões por concelho (t/km2), excluindo fontes naturais 

Concelho 

Área 
Conce

lho 
(km^2

) 

NOx  
 (as 
NO2

) 
kt 

NMV
OC 
kt 

SOx  
 (as 
SO2) 

kt 

NH3 
kt 

PM2
.5 
kt 

PM1
0 
kt 

BC 
kt 

CO 
kt 

Pb 
t 

Cd 
t 

Hg 
t 

PCDD/P
CDF 

(dioxins
/ 

furans) 
gl-TEQ 

PAH
s 
t 

HCB 
kg 

PCB
s 

kg 

CO2 
kt 

CH4 
kt 

N2O 
kt 

F-
Gase

s 
kt 

CO2e
q 

Total nacional 
9240

6,4 
171,

52 
233,6

2 
52,5

6 
63,2

7 
65,7

4 
91,6

7 8,00 
765,

52 
40,6

7 4,60 2,09 45,61 
378,

25 
58,9

7 
95,7

5 
64138,

80 
429,

47 
11,1

4 
3299,

21 
Santiago do 
Cacém 

1059,
69 0,23 0,46 0,01 0,48 0,09 0,14 0,01 0,76 0,02 0,00 0,00 0,08 1,07 0,02 0,00 44,75 4,93 0,09 9,26 

% Santiago do 
Cacém 

1,15
% 

0,14
% 

0,20
% 

0,02
% 

0,77
% 

0,14
% 

0,15
% 

0,17
% 

0,10
% 

0,05
% 

0,10
% 

0,04
% 0,17% 

0,28
% 

0,03
% 

0,00
% 0,07% 

1,15
% 

0,85
% 

0,28
% 

Sines 
203,3

0 
11,8

8 6,82 8,92 3,24 4,95 5,55 0,06 
75,1

7 2,64 0,18 0,58 0,98 0,58 0,60 0,00 
12 

165,72 1,99 0,18 4,38 

% Sines 
0,22

% 
6,92

% 
2,92

% 
16,98

% 
5,11

% 
7,53

% 
6,05

% 
0,76

% 
9,82

% 
6,49

% 
3,85

% 
27,65

% 2,14% 
0,15

% 
1,02

% 
0,00

% 
18,97

% 
0,46

% 
1,58

% 
0,13

% 

Fonte: Relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2017”, - Agência Portuguesa do Ambiente, 2019 

Da análise dos dados constantes no Quadro 6.45, constata-se que os poluentes CH4, NH3 e N2O são os 

que apresentam valores de emissão com maior contributo para o total nacional no concelho de Santiago 

do Cacém. Estes poluentes, segundo o documento das “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 

- 2017“ para o concelho de Santiago do Cacém, estão relacionados com diversas atividades, no entanto, 

no caso dos poluentes NH3 e N2O, a atividade mais representativa é a agrícola e para o caso do CH4 

está mais relacionada com atividade na área dos resíduos. Relativamente ao concelho de Sines, os 

poluentes com maior contributo para o total nacional são o Hg, o SOX e o CO2, cujas atividades que mais 

contribuem é produção de energia elétrica (Central Termoelétrica de Sines) no caso do Hg e do CO2 as 

emissões fugitivas no caso do SOX, que estão relacionadas com a refinaria de Sines.  
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Da análise dos dados apresentada, observa-se, no entanto, que as emissões do concelho de Santiago do 

Cacém têm importância reduzida em termos de contribuição para o total de emissões nacionais. Por outro 

lado, o concelho de Sines tem bastante relevância a nível nacional relativamente às emissões atmosféricas, 

não só devido aos poluentes de fontes não naturais, como o Hg (cerca de 28%), o SOX (cerca de 17%) 

e o CO (cerca de 10%), mas também a nível de emissões de CO2, representando cerca de 19% do total 

de emissões nacionais. 

6.10.3 Caracterização da zona envolvente do Projeto 

6.10.3.1Enquadramento 

A área de estudo é caracterizada por ser uma área com caraterísticas predominantemente agroflorestais, 

onde existe alguma atividade agrícola. Na sua envolvente existem aglomerados populacionais, e algum 

tráfego que embora contribuindo para a degradação da qualidade do ar, não se considera que seja 

significativo. 

6.10.3.2Recetores sensíveis 

Os aglomerados populacionais que se encontram na envolvente próxima da área (distância de cerca de 

2 km em linha reta) da futura Central Fotovoltaica, são: 

• Sesmarias a cerca de 1 200 m, sentido noroeste; 

• Espadanal a cerca de 160 m, sentido noroeste; 

• Cercal a cerca de 1 570 m, sentido noroeste; 

• Chaparral a cerca de 1 130 m, sentido oeste; 

• Fonte Santa de Cima a cerca de 1 865 m, sentido oeste; 

• Fonte Santa a cerca de 1 025 m, sentido oeste; 

• Catifarras a cerca de 1 230 m, sentido sudoeste; 

• Lajinha a cerca de 1 800 m, sentido sul; 

• Silveiras a cerca de 2 080 m, sentido nordeste; e 
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• Charnequinha Silveiras a cerca de 2 170 m, sentido nordeste. 

Existem cerca de 22 edifícios de várias tipologias dentro da área de estudo da Central (4 ruínas, 6 de 

habitação e 12 armazéns ou apoios agrícolas). É ainda possível observarem-se cerca de 84 edifícios 

dispersos próximos do limite da área de estudo da Central Fotovoltaica (a uma distância de cerca de 

150 m em linha reta) de várias tipologias (habitação, armazéns, ruínas, entre outros), a maioria 

pertencente à localidade do Cercal, a oeste/noroeste da área da futura Central Fotovoltaica.  

Relativamente ao Corredor da Linha Elétrica, os aglomerados populacionais mais próximos (num raio de 

cerca de 1 km em linha reta) são: 

• Muda, a cerca de 100 metros a leste do corredor; 

• Dompel, a cerca de 1 050 metros a leste do corredor; 

• Relvas Verdes, a cerca de 740 metros a leste do corredor; 

• Paiol, a cerca de 1 090 metros a oeste do corredor; e 

• Ortiga, a cerca de 970 metros a oeste do corredor. 

Existem cerca de 49 edifícios de várias tipologias (habitação, armazéns/apoios agrícolas, outros) dentro 

do Corredor da Linha Elétrica (incluindo o hotel Moinhos do Paneiro) e cerca de 10 edifícios a menos de 

50 m do Corredor.  

Em termos de qualidade do ar consideram-se neste âmbito, como recetores sensíveis, todas as habitações, 

localizadas na envolvente próxima da área em estudo da futura Central Fotovoltaica e dentro da mesma, 

assim como, nas imediações dos caminhos por onde se faz o acesso às mesmas. Também as habitações 

dentro ou na envolvente próxima do Corredor da Linha Elétrica são consideradas como recetores sensíveis. 

6.10.3.3Fontes de poluição 

Ao nível da área de estudo da futura Central Fotovoltaica, ou mesmo da envolvente, foram identificadas 

algumas fontes poluentes.  

A consulta da plataforma PRTR (PRTR - Registo de Emissões e Transferências de Poluentes), dados de 

2016, identificou 1 instalação poluente registada nas imediações da área de implantação da Central 

Fotovoltaica – Intergados-Comercialização, Integração e Produção de Animais S.A.-Cercal, a cerca de 
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800 m, sentido noroeste (linha reta) que emite poluentes como o NH3. Entre 20 e 25 km da área da 

Central Fotovoltaica e a 5 e 10 km da Subestação de Sines onde irá ligar-se a Linha Elétrica, existem 7 

instalações poluentes, pertencentes à zona industrial de Sines. Estas 7 instalações são: 

• Central Termoelétrica de Sines – Produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, cujos 

poluentes atmosféricos produzidos são as dioxinas e furanos, arsénio, mercúrio, níquel, PM10, 

NOX/NO2, SOX/SO2, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, NMVOC, N2O e CO2; 

• Refinaria de Sines – Fabricação de produtos petrolíferos refinados, cujos poluentes atmosféricos 

produzidos são arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, níquel, chumbo, zinco, PM10, NOX/NO2, 

SOX/SO2, ácido clorídrico, NMVOC, NO2, CO2 e CO; 

• Carbogal Engineered Carbons, S.A. - Fabricação de produtos químicos de base, adubos e 

compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias, em que os 

poluentes emitidos para a atmosfera são NOX/NO2 e SOX/SO2; 

• ARTLAND PTA, S.A. - Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, 

matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias, em que os poluentes emitidos para 

a atmosfera são NMVOC e CO2; 

• Euroresinas - Indústrias Químicas, SA - Fabricação de produtos químicos de base, adubos e 

compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias, sem registo 

de poluentes atmosféricos emitidos; 

• Repsol Polímeros, Lda. - Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, 

matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias, cujos poluentes atmosféricos 

produzidos são cádmio, NOX/NO2, NMVOC, CO2 e metano; e 

• REPSOL-Produção de Electricidade e Calor ACE - Produção, transporte, distribuição e comércio 

de electricidade, cujos poluentes atmosféricos produzidos são cádmio, zinco, NOX/NO2 e CO2. 

Existem também estradas e caminhos de terra, que atravessam a área de estudo da futura Central 

Fotovoltaica, salientando-se as estradas ER 389 (antiga EN 389 que foi desclassificada), que atravessa 

a área de implantação da Central Fotovoltaica sensivelmente a meio, com orientação noroeste-sudeste e 

a EN262, que atravessa a parte norte da área de estudo da futura Central Fotovoltaica, com orientação 

este-oeste. 
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Na envolvente próxima (raio de cerca de 2 km em linha reta) destacam-se ainda as seguintes estradas: 

• A EN120, a cerca de 400 m a oeste da área de estudo, ligando a EN261 perto de Santiago do 

Cacém e a EN125 em Lagos; e 

• A ER390, a cerca de 1 200 m a noroeste da área de estudo, ligando a EN120 em Cercal à 

EN393 em Vila Nova de Mil Fontes. 

Relativamente ao corredor da Linha Elétrica, para além das duas estradas anteriormente referidas que 

atravessam a área de implantação da Central Fotovoltaica, este atravessa as estradas EN120 e a 

A26/IP8. 

O tráfego rodoviário nas vias referidas, ainda que possam apresentar em alguns momentos alguma 

intensidade, não constitui uma fonte de poluentes atmosféricos com influência relevante na área de estudo. 

6.10.4 Dados de qualidade do ar 

O índice de qualidade do ar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para 

cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Este índice é disponibilizado 

pela Agência Portuguesa do Ambiente, com base em informação recolhida pelas Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Os valores determinados são comparados com as 

gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo os poluentes com os valores mais 

desfavoráveis responsáveis pelo índice. 

Os poluentes que compõem o índice de qualidade do ar são: o monóxido de carbono (CO), o dióxido de 

azoto (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), o ozono (O3) e as partículas finas medidas como PM10. O 

índice de qualidade do ar permite uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade 

do ar. Este índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar. 

A Rede de Qualidade do Ar que serve a zona de estudo é a Rede de Qualidade do Ar do Alentejo. A 

análise desta rede permitiu verificar que a estação mais representativa da área de estudo encontra-se 

aproximadamente a 9,4 km no sentido noroeste, concelho de Santiago do Cacém, freguesia Cercal do 

Alentejo (vd. Quadro 6.46). 
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Quadro 6.46 

Características da estação de qualidade do ar 

Estação 
Coordenadas 

Gauss Militar (m) 
Altitude 

(m) 
Tipo de 

Ambiente 
Tipo de 

Influência 
Poluentes 
analisados 

Concelho  

Sonega 

Latitude – 
37°52'16'' 
Longitude –        
-8°43'26'' 

235 
Rural 

Regional 
Industrial 

PM10, PM2,5, 
NO2, SO2 e O3 

Santiago do 
Cacém 

De acordo com o sítio da QualAr, para o ano de 2018 o índice de qualidade do ar, disponibilizado pela 

APA com base em informação recolhida pela CCDR-Alentejo, apresentou para a zona Alentejo Litoral um 

índice de classificação global de bom, registado em 114 dias do ano, tendo apresentado por 3 vezes 

uma classificação de fraco e 3 vezes uma classificação mau. Na Figura 6.17 apresenta-se o gráfico do 

índice IQar com o resumo do ano de 2018. 

 

Fonte: APA, 2020 

Figura 6.17 - IQar com o resumo do ano de 2018 - Alentejo Litoral 

Apresentam-se de seguida os valores registados na estação para três poluentes identificados 

anteriormente (essenciais para o cálculo do índice de qualidade do ar, PM10; O3 e NO2), para o ano de 

2017 (disponíveis no QualAR – Base de dados online sobre qualidade do ar), bem como os respetivos 

limites legais estabelecidos (vd. Quadros 6.47 a 6.49). 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

170 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

A estação tem disponível os valores de PM10 e NO2 para o ano de 2018, mas uma vez que não tem 

disponível os valores para o O3, utilizou-se os valores de 2017 para os três poluentes, de forma a 

caracterizar a qualidade do ar. 

Quadro 6.47 
Partículas < 10 µm 

Parâmetro Valor anual (base horária) Valor anual (base diária) 

  Eficiência (%) 99,3% 99,2% 

  Dados Validados (n.º) 8.696 362 

  Média (µg/m3): 11,0 11,0 

  Máximo (µg/m3): 60 53,6 

 

Proteção da Saúde Humana: Base Diária 

(Decreto-lei n.º 102/2010) 
Valor 

(µg/m3) 
Excedências Permitidas (dias) N.º Excedências (dias) 

VL 50 35 1 
Legenda: 

VL - Valor limite: 50 µg/m3 

Proteção da Saúde Humana: Base 
Anual (Decreto-lei n.º 102/2010) 

Valor (µg/m3) Valor obtido (µg/m3) 

VL 40 11,0 
Legenda: 

VL - Valor limite: 50 µg/m3 

 

Quadro 6.48 

Ozono (O3) 

Parâmetro Valor anual (base horária) Valor anual (base 8 horas(a)) 

Eficiência (%) 92,7% 92,6% 

  Dados Validados (n.º) 8.119 83,3 

  Média (µg/m3): 80,5 80,6 

  Máximo (µg/m3): 204 186,9 
(a) As médias de base octo-horária (8 horas) são calculadas a partir dos dados horários. O primeiro período de cálculo para um determinado 

dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e a 01h00 desse dia. O último período de cálculo será o período entre as 

16h00 de um determinado dia e as 24h00 desse mesmo dia. Para o cálculo de uma média octo-horária são necessários, pelo menos, 75% 

de valores horários, isto é, 6 horas. 

Proteção da Saúde Humana: Base Horária 

(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (Diretiva 2008/50/CE) 
Valor (µg/m³) Número de Excedências 

Limiar de alerta à população 240 0 

Limiar de informação à população 180 10 
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Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária 
(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 
(Diretiva 2008/50/CE)) 

Valor (µg/m³) 
Excedências Permitidas 

(horas) 
N.º Excedências 

(horas) 

Valor-Alvo 120 25(b) 55(c) 
(b)    a não exceder mais de 25 dias por ano 

(c)    Número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedências ao valor de 120 µg/m3. A data limite para 
a sua observância é 1-1-2010. 

Proteção da Saúde Humana: Base Octo-Horária 
(Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (Diretiva 2008/50/CE)) 

Valor (µg/m³) 

Objetivo de Longo Prazo 120 

 

Quadro 6. 49 

Dióxido de azoto (NO2) 

Parâmetro Valor anual (base horária) Valor anual (base diária) 

Eficiência (%) 99,9% 100% 

Dados Validados (n.º) 8.753 365 

Média (µg/m3) 4,3 4,3 

Máximo (µg/m3) 31 12,3 
 

Limiar de Alerta  

(Decreto-lei n.º 102/2010) 
Valor (µg/m³) Número de Excedências 

Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas) 400 0 
 

Proteção da Saúde Humana: Base Horária 
(Decreto-lei n.º 102/2010) 

Valor (µg/m³) 
Excedências Permitidas 

(horas) 
N.º Excedências 

(horas) 

VL 200 18 0 

Legenda: 

VL - Valor limite: 200 µg/m³ 

Proteção da Saúde Humana: Base Anual (Decreto-lei n.º 102/2010) Valor (µg/m³) Valor Obtido (µg/m³) 

VL 40 3,7 

Legenda: 

VL - Valor limite: 40 µg/m³ 

De acordo com os dados registados por esta estação no ano de 2017, o índice de qualidade do ar na 

envolvente é considerado bom. 

Dos poluentes analisados, o dióxido de azoto não apresenta quaisquer excedências face ao valor limite 

fixado. As partículas apresentam 1 dia com excedência, contudo dentro do limite de dias permitidos por 
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ano (35). O ozono apresenta um registo de excedências de 55 dias, superior ao permitido no valor alvo 

definido para este poluente (25 dias). 

As partículas e ozono são os poluentes que apresentam, de acordo com os dados da estação, dias com 

excedência face aos limites legais. Ambos poluentes, estão principalmente associados a fontes de emissão 

provenientes da indústria e no caso das partículas poderão também ter origem na suspensão de material 

pulverulento de fontes diversas em determinadas condições de vento. 

As características predominantemente agroflorestais, a existência de poucas fontes de poluição na 

envolvente à área de implantação dos Projetos, assim como o tráfego pouco significativo das vias de 

comunicação (potencial fonte de poluição do ar), em conjugação com os fatores climáticos (regime de 

ventos), leva a concluir que a qualidade do ar na área dos Projetos é boa. 

6.10.5 Síntese da caraterização da qualidade do ar 

A caracterização efetuada a nível macro baseou-se no documento “Emissões de Poluentes Atmosféricos 

por Concelho 2017”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente. De acordo com este documento, 

pode concluir-se que na envolvente da área de estudo, a cerca de 20 km, no que respeita à emissão de 

poluentes atmosféricos, contata-se que o polo industrial de Sines representa uma percentagem com algum 

peso ao nível nacional. Contudo de acordo com os valores obtidos da estação de qualidade do ar mais 

Próxima da área de estudo (Estação da Sonega), os seus valores indicam que a qualidade do ar é 

considerada boa. 

Em termos mais localizados, as características predominantemente agroflorestais da área onde se insere 

o Projeto, a inexistência de fontes de poluição significativas na envolvente próxima, em conjugação com 

os fatores climáticos, permitem inferir uma boa qualidade do ar no local. 

6.11 GESTÃO DE RESÍDUOS 

6.11.1 Considerações Gerais 

Efetua-se neste subcapítulo uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos na área de 

intervenção do Projeto, tendo em conta os resíduos que serão potencialmente produzidos nas diferentes 

fases de Projeto (construção, exploração e desativação), das entidades/operadores que existem na 

região que garantam a recolha/tratamento de resíduos e efluentes (principalmente aqueles a que se terá 

de recorrer em fase de obra), bem como um breve enquadramento legal deste tema. 
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Os resíduos potencialmente produzidos na fase de construção são resíduos de construção e demolição, 

enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, 

de 17 de junho, e os resíduos equivalentes a sólidos urbanos. Na fase de exploração pode esperar-se a 

produção de resíduos decorrentes do funcionamento do parque fotovoltaico, que são classificados como 

resíduos industriais. São, assim, descritas genericamente as práticas de gestão na área de estudo para 

estas diferentes tipologias de resíduos, de modo a enquadrar a futura gestão de resíduos do Projeto. 

Dada a abrangência deste fator, considerou-se que não se justificava a caracterização separadamente 

para a Central Fotovoltaica e para a LMAT, e como tal, a mesma será feita em conjunto nos subcapítulos 

seguintes. 

6.11.2 Enquadramento Legal 

A gestão de resíduos, no que se refere ao âmbito do presente Projeto, encontra-se regulamentada 

através dos seguintes diplomas fundamentais: 

• Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o regime jurídico a que fica 

sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos: a) Embalagens e resíduos de 

embalagens; b) Óleos e óleos usados; c) Pneus e pneus usados; d) Equipamentos elétricos e 

eletrónicos e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos; e) Pilhas e acumuladores e resíduos 

de pilhas e acumuladores; f) Veículos e veículos em fim de vida; 

• Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro de 

2008, relativa aos resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos 

resíduos; 

• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a 

gestão de resíduos; 

• Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, que aprova o modelo de alvará de licença para 

realização de operações de gestão de resíduos; 

• Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro, que define os elementos que deve acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos; 
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• Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Directiva 2008/98/CE, diz respeito a uma lista 

harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos; 

• Portaria nº 289/2015, de 17 de setembro, que revoga a Portaria nº 1048/2006 de 18 de 

dezembro. É aprovado o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

• Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, que estabelece o regime das operações de gestão 

de resíduos de construção e demolição; 

• Decreto-Lei n.º 246-A/2015, 21 de outubro, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 206-A/2012, de 31 de agosto, e 

19-A/2014, de 7 de fevereiro, transpondo a Directiva n.º 2014/103/UE, da Comissão, de 21 

de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso científico e técnico os anexos 

da Directiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte 

terrestre de mercadorias perigosas; 

• Portaria n.º 145/2017, de 26 de março, que define as regras aplicáveis ao transporte 

rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

• Portaria n.º 28/2019, de 18 de Janeiro - altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que 

define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de 

resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-

GAR), e a Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, que aprova o Regulamento de 

Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico Integrado de Resíduos (SIRER); 

• Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de abril, relativa 

à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) nº 1882/2003, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica a Decisão 2003/33/CE, de 19 

de dezembro de 2002; 

http://www.netresiduos.com/Handlers/FileHandler.ashx?id=1135&menuid=227
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106926975/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70300352/details/normal?l=1
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• Decreto-Lei n.º10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita 

a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de Março, relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas; 

• Decreto-Lei n.º 31/2013 de 22 de fevereiro, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de 

resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas minerais; 

• Decreto-Lei n.º 71/2016 de 4 de novembro, que procede à décima alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo a 

Directiva n.º 2015/1127, da Comissão, de 10 de julho de 2015; 

• Portaria n.º 345/2015, de 12 de outubro, que estabelece a lista de resíduos com potencial de 

reciclagem e ou valorização. 

6.11.3 Resíduos Sólidos Urbanos e Frações 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são designados como resíduo proveniente de habitações, bem como 

outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de 

habitações. São considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos: 

• Pelos agregados familiares (resíduos domésticos); 

• Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária < 1 100 l); 

• Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária ≥ 1 100 l). 

Os produtores de resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias 

inferiores a 1 100 l estão obrigados a entregar os resíduos produzidos às entidades gestoras dos serviços 

municipais (municípios ou entidades concessionadas por estes). 

Os produtores de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias iguais ou superiores a 1 100 l 

estão obrigados a enviar os resíduos para operador autorizado, podendo contratar a sua gestão com os 

sistemas municipais. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/02/02400/0029500316.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:PT:PDF
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540016/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540016/details/normal?l=1
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Para a gestão integrada dos Resíduos Urbanos e prossecução das prioridades que têm vindo a ser 

definidas na legislação, previram-se dois tipos de entidades: os municípios ou associações de municípios, 

em que a gestão do sistema pode ser concessionada a qualquer empresa, e as entidades multimunicipais, 

cujos sistemas são geridos por empresas concessionárias de capitais maioritariamente públicos. 

Compete ao Município de Santiago do Cacém recolher os resíduos urbanos produzidos no Município e 

assegurar a limpeza pública na sua área de jurisdição; proceder à recolha seletiva, triagem, valorização 

e tratamento de resíduos urbanos valorizáveis produzidos no Município; garantir a gestão dos resíduos 

urbanos cuja produção diária não exceda os 1 100 litros por produtor, produzidos na sua área 

geográfica; assegurar o encaminhamento adequado dos resíduos que recolhe, entre outros.  

No caso do Município de Sines, a Câmara efetua a recolha indiferenciada de proximidade, em todo o 

território municipal e a empresa Ambilital, EIM efetua a recolha seletiva. Em toda a área do Município 

de Sines, a Ambilital, EIM é a Entidade Gestora responsável pela recolha seletiva, triagem, valorização 

e eliminação dos resíduos urbanos. 

A Ambilital, EIM é uma empresa intermunicipal (Fundada em 2001), cujos sócios são a AMAGRA – 

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, e a SUMA - Serviços Urbanos 

e Meio Ambiente, SA., e tem como objetivo a exploração do sistema integrado de recolha, tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos do Sistema Intermunicipal da AMAGRA5. 

A empresa desenvolve a sua atividade nos municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, numa área correspondente a 6 416 km2 com uma 

população de 109 739 habitantes (dados de 2018), responsável pela produção de cerca de 65 138 

toneladas de resíduos urbanos por ano. 

 
Fonte: APA, 2019 

Figura.6.18 - Destino dos Resíduos Urbanos (RU), 2018 

 
5 - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, é constituída pelos Municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

Santiago do Cacém, Sines, Aljustrel e Ferreira do Alentejo 
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Quadro 6.50 

Preparação para reutilização e reciclagem (%), 2018 

Sistema 
Produção 

RU (t) 
Preparação para reutilização e 

reciclagem (%)  

AMBILITAL 65 138 45% 

Fonte: APA, 2019 

A Ambilital, EIM é detentora de uma matriz de infraestruturas destinada a assegurar com eficiência, 

segurança e inocuidade, o tratamento, a valorização, a eliminação e a estabilização dos RSUs. 

A sede da empresa e as principais infraestruturas para o tratamento de resíduos encontram-se 

localizadas em Ermidas Sado, no concelho de Odemira, nomeadamente o aterro sanitário, central de 

triagem, ecocentro, linha de vidro, unidade de compostagem, unidade de tratamento de mecânico, 

unidade de tratamento RCD, unidade de produção de combustível derivado de resíduos, unidade de 

triagem automática de EPM, central de valorização energética. Atualmente, a rede de Ecopontos 

recolhidos pela Ambilital, EIM é composta por 918 ecopontos, (Ambilital, EIM, 2018). 

O aterro sanitário da Ambilital, EIM encontra-se a 34 km da área de estudo (linha reta), sentido nordeste. 

São admissíveis no aterro os resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos 15 e 

20 não perigosos. 

6.11.4 Resíduos de construção e demolição 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), que serão produzidos na fase de obra, são tipicamente 

compostos por uma grande variedade de materiais. Segundo a EPA (U.S Environmental Protection Agency 

– EPA – “Characterization of Building – Related Construction and Demolition Debris in the United States), 

os principais materiais encontrados nos RCD são os seguintes: 

• Orgânicos: equivalentes a RSU e frações (papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros); 

• Materiais: compósitos, material elétrico, madeira prensada, madeira envernizada, entre outros; 

• Inertes: betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, vidro, metais ferrosos, metais 

não ferrosos, pedra, asfalto, terra, entre outros. 

O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições de edifícios ou de 

derrocadas (RCD) compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as suas operações de recolha, 
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transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação, conforme já referido no ponto 

anterior de enquadramento legal, são regidos pelo Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março. 

O Artigo 5.º deste Decreto-lei estabelece: 

“A elaboração de projetos e a respetiva execução em obra devem privilegiar a adoção de metodologias e 

práticas que: 

a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais 

e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via de utilização de materiais reciclados 

e recicláveis; 

c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.” 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividade de construção 

devem ser reutilizados no trabalho de origem da construção, ou equivalente na obra de origem. Os que 

não forem reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a 

licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras 

e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela Câmara 

Municipal nos termos do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 139/89, de 28 de abril. 

Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e 

fragmentação de modo a permitir o seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização. Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por 

operador licenciado para esse efeito. A deposição de resíduos em aterro é permitida apenas após a 

submissão a triagem. A responsabilidade da gestão destes resíduos é do empreiteiro e/ou do dono de 

obra. 

A instalação de aterros para RCD obedece ao disposto no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. 

A informação sobre os operadores que se encontram devidamente autorizados/licenciados para gestão 

dos RCD, em Portugal, em particular de terras sobrantes, betão e inertes e de misturas de resíduos de 

construção, constam no sitio da APA (http://silogr.apambiente.pt/), onde se encontra a listagem completa, 

de todos os operadores licenciados para a gestão de Resíduos Não Urbanos.  



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

179 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

6.11.5 Outros Resíduos 

6.11.5.1Biorresíduos 

De acordo com a DQR (nº 4 do art.º 3) e diploma RGGR (alínea d) do art.º 3º), biorresíduos são definidos 

como “os resíduos biodegradáveis de espaços verdes, nomeadamente os de jardins, parques, campos 

desportivos, bem como os resíduos biodegradáveis alimentares e de cozinha das habitações, das 

unidades de fornecimento de refeições e de retalho e os resíduos similares das unidades de transformação 

de alimentos.” 

De acordo com o n.º4 do Art.º 23º do RGGR estão isentas de licenciamento as seguintes operações de 

valorização de biorresíduos: 

• Valorização energética da fração dos biorresíduos provenientes dos espaços verdes (alínea c);  

• Valorização energética da fração dos biorresíduos de origem vegetal proveniente da indústria 

de transformação de produtos alimentares (alínea d);  

• Valorização não energética de resíduos não perigosos, quando efetuada pelo produtor dos 

resíduos resultantes da sua própria atividade, no local de produção ou em local análogo ao local 

de produção pertencente à mesma entidade (alínea e).  

A valorização não energética de biorresíduos que não seja efetuada pelo produtor dos resíduos é 

licenciada nos termos do regime geral de licenciamento (procedimento estabelecido nos artigos 27.º a 

31.º do RGGR). Exemplos: compostagem, digestão anaeróbia e valorização agrícola. 

Podem ser considerados resíduos biodegradáveis todos os resíduos passiveis de transformação através 

da ação de microrganismos que atuam decompondo a matéria orgânica complexa, resultante de 

cadáveres ou de fragmentos de seres vivos (por exemplo: folhas de árvores), em elementos minerais 

suscetíveis de serem reutilizados por organismos vivos (por exemplo: plantas) ou reintroduzidos nos ciclos 

biogeoquímicos (por exemplo, libertando para a atmosfera o carbono contido nos tecidos orgânicos, sob 

a forma de CO2). 

6.11.5.1.1 Resíduos excluídos do âmbito do RGGR 

O decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de setembro que aprova o regime geral da gestão de resíduos (RGGR), 

na redação dada pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho (diploma RGGR) que transpõe a diretiva 
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n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro (DQR), define quais os 

resíduos cuja gestão não se encontra abrangida no seu âmbito, nomeadamente: 

“Outro material natural não perigoso de origem agrícola ou silvícola, que sejam utilizados na 

agricultura, pecuária ou na silvicultura ou para a produção de energia a partir dessa biomassa 

através de processos ou métodos que não prejudiquem o ambiente nem ponham em perigo a saúde 

humana”.  

De acordo com o previsto no Diploma verifica-se que a exclusão do material natural não perigoso 

depende da Origem e do Uso Futuro. 

1) Atendendo à sua origem enquanto material natural não perigoso, entende-se que se 

encontram excluídos do âmbito do RGGR os seguintes materiais:  

a) Resíduos de culturas agrícolas constituídas por culturas temporárias (nomeadamente cerealicultura, 

horticultura, floricultura, têxteis, etc.) e culturas permanentes (como a viticultura e a olivicultura), 

resultantes da exploração destas culturas, incluindo colheita, poda e acondicionamento no produtor 

(Grupos 011 e 012 da CAE), bem como provenientes de culturas de materiais de propagação 

vegetativa (Grupo 013) e de atividades relativas à preparação ou conservação de produtos 

agrícolas para venda (como restos do acondicionamento de frutos e legumes no produtor ou 

distribuidor, incluindo resíduos de centrais de frio) da classe 0163 da CAE. Inclui-se também a 

utilização de substrato proveniente de produção de culturas agrícolas (por exemplo, produção de 

cogumelos) como composto para plantas:  

LER 020103: Resíduos de tecidos vegetais  

b) Material vegetal natural de origem silvícola, constituído por espécies arbustivas ou arbóreas ou 

partes destas, resultantes de limpezas e da exploração de áreas florestais (povoamentos e matas) e 

da extração da cortiça (dos Grupos 021, 022 e 023 da CAE, relativos à silvicultura e exploração 

florestal):  

LER 020107: Resíduos silvícolas  

Não estão incluídos neste ponto os resíduos de espaços verdes, nomeadamente os de jardins e parques.  

Todos os materiais enquadráveis nas especificações descritas no ponto 1, constituem resíduos não 

abrangidos pelo RGGR, desde que utilizados na agricultura/pecuária, na silvicultura (diretamente ou 

após valorização orgânica - compostagem), ou para produção de energia, sob forma de materiais 
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simples, incluindo estilhas ou agregados como por exemplo os pellets. Salienta-se que a valorização 

orgânica indireta (compostagem) ou a valorização energética (produção de pellets) não podem ser 

efetuadas havendo mistura com outros resíduos, caso em que passam a constituir OGR abrangida pelo 

RGGR. 

6.11.5.1.2 Biomassa na aceção do Regime de Emissões Industriais (REI)  

A Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa 

às emissões industriais (Diretiva Emissões Industriais - DEI), define Biomassa conforme as alíneas a) e b) e 

subalíneas i) a v), do n º 31 do art. 3º. 

A transposição para direito nacional foi efetuada pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 

relativo ao Regime de Emissões Industriais – REI, com a seguinte redação de Biomassa no seu art. 3º alínea 

f): 

“Produtos que consistem, na totalidade ou em parte, numa matéria vegetal proveniente da agricultura ou 

da silvicultura que pode ser utilizada como combustível para efeitos de recuperação do seu teor 

energético, bem como os seguintes resíduos, quando utilizados como combustível:” 

i. Resíduos vegetais agrícolas e silvícolas contemplados na DEI, foi transposto para o direito 

nacional como “matéria-prima vegetal resultante de actividades nos domínios da agricultura 

e da silvicultura” 

Nota: Nem todos os resíduos enquadrados como Biomassa nos termos do REI (alínea f) do artigo 3.º) se 

encontram excluídos do âmbito de aplicação do RGGR (alínea f) do artigo 2.º). 

Ainda nesta categoria (outros resíduos) inserem-se os principais resíduos associados à fase de exploração 

(manutenção dos equipamentos da CSF THSiS). Estes resíduos podem incluir resíduos perigosos e não 

perigosos, sendo que anteriormente já se referiu os mecanismos de gestão para os resíduos equivalentes 

a RSU, frações e RCD. Os restantes resíduos têm de ser geridos por empresas licenciadas, que se podem 

encontrar no site anteriormente referido (http://silogr.apambiente.pt/). 

Com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros resíduos são classificados como industriais banais, 

podendo ser depositados em aterros específicos de resíduos não perigosos (RNP) ou em aterros de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com autorização de receção de RNP. 

A Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014, que altera a Decisão 

2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, diz respeito a uma lista harmonizada de 
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resíduos que tem em consideração a origem e composição dos mesmos. Esta lista é indicativa para cada 

tipo de resíduo, se é ou não perigoso. 

Em Portugal existem diversas unidades de gestão de resíduos perigosos, sendo de salientar os dois centros 

integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER), ECODEAL e SISAV, 

tendo estas unidades sido licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro. 

6.11.6 Características da área de estudo 

Na área de estudo (Central Fotovoltaica e LMAT), é expectável haver resíduos de desflorestação e 

desmatação, e movimentação de terras, não se prevendo qualquer demolição ou arranque de pavimentos 

de vias, entre outros. 

6.11.7 Síntese da caraterização da gestão de resíduos 

Compete ao Município de Santiago do Cacém recolher os resíduos urbanos produzidos no Município e 

assegurar a limpeza pública na sua área de jurisdição; proceder à recolha seletiva, triagem, valorização 

e tratamento de resíduos urbanos valorizáveis produzidos no Município. No caso do Município de Sines, 

a Câmara Municipal efetua a recolha indiferenciada de proximidade, em todo o território municipal e a 

empresa Ambilital EIM, efetua a recolha seletiva. 

No contexto da gestão de RCD, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os outros 

resíduos podem ser depositados em aterros específicos de resíduos não perigosos ou em aterros de 

Resíduos Sólidos Urbanos com a devida autorização de receção. A deposição em aterro constitui a última 

opção, apenas após esgotadas as possibilidades de reutilização e valorização. 

Existem empresas licenciadas para operações de resíduos perigosos e industriais não perigosos, devendo 

ser consultado o site da Agência Portuguesa do Ambiente para escolha das empresas de gestão de 

resíduos adequadas. 

Na área de estudo (Central Fotovoltaica e LMAT) é expectável haver resíduos de desflorestação e 

desmatação, e movimentação de terras, não se prevendo qualquer demolição ou arranque de pavimentos 

de vias. 
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6.12 AMBIENTE SONORO 

6.12.1 Considerações iniciais 

A presente caracterização do estado atual da área potencialmente afetada pelo Projeto da Central 

Fotovoltaica do Cercal e da LMAT, para o fator ambiental Ambiente Sonoro, baseou-se na identificação 

das fontes de ruído existentes na área do Projeto em estudo, na identificação dos recetores sensíveis, no 

estudo dos mapas de ruído do município de Santiago do Cacém, e numa campanha de avaliação acústica 

efetuada no âmbito do presente EIA. 

6.12.2 Enquadramento Legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e 

alterado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando 

a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações. 

O RGR aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído suscetíveis 

de causar incomodidade, sendo assim aplicável, no âmbito deste projeto o artigo 13.º relativo a 

atividades ruidosas permanentes. De acordo com o artigo 13.º a instalação e o exercício de atividades 

ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade 

dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos: ao cumprimento dos valores limite de exposição fixados no 

artigo 11.º e ao cumprimento do critério de incomodidade. 

De acordo com o artigo 16.º do RGR compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de 

ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 

mistas. 

Os recetores sensíveis avaliados na envolvente do projeto de implementação da Central Fotovoltaica do 

Cercal e da LMAT localizam-se no município de Santiago do Cacém, o qual, à data do estudo e de acordo 

com a informação disponível no sítio internet da Direção Geral do Território (DGT) 

(http://www.dgterritorio.pt), não atribui classificação de zonamento acústico na área em estudo. 

6.12.3 Fontes Emissoras de Ruído 

Na área envolvente ao projeto da Central Fotovoltaica do Cercal e da LMAT as principais fontes de 

ruído de origem antropogénica estão associadas ao tráfego rodoviário a circular nas Estradas ER389, 
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EM553, EN262, EN120, e a A26/IP8, à presença de linhas elétricas de alta e muito alta tensão, e a 

fontes naturais de ruído. Relativamente a fontes industriais de ruído na área envolvente do Projeto, 

apenas de realçar a subestação de Sines. Nas Cartas RA.01.01, RA.01.02 e RA.01.03 que se apresentam 

no Anexo 7 do Volume 3 é apresentada a localização das fontes de ruído localizadas na envolvente do 

Projeto. 

6.12.4 Recetores Sensíveis 

A envolvente à área do Projeto da futura Central Fotovoltaica do Cercal, é caracterizada por se 

encontrar numa zona rural cujos recetores sensíveis mais próximos se encontram dispersos na envolvente 

da área de implantação do projeto ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais, 

nomeadamente as localidades de Cercal, Espadanal e Sesmarias. 

A área envolvente do Projeto da futura LMAT, é igualmente caracterizada por habitações dispersas e 

por pequenas localidades, das quais se destacam devido à sua proximidade, as localidades de Muda, 

Ortiga, Relvas Verdes e Dompel. 

Na proximidade existem atualmente outros recetores sensíveis, que se encontram dispersos, passíveis de 

serem igualmente afetados pelo ruído gerado, direta ou indiretamente pelo projeto. Nas Cartas 

RA.02.01, RA.02.02, RA.02.03, RA.02.04 e RA.02.05 que se apresentam no Anexo 7 do Volume 3 é 

apresentada a localização dos aglomerados populacionais cujos recetores sensíveis são passiveis de 

serem afetados pelo ruído gerado pelo Projeto em estudo. Na Planta de Condicionamentos constante no 

Anexo C do PAAO que corresponde ao Anexo 10 do Volume 3 estão referenciados os recetores sensíveis 

existentes na área do Projeto e envolvente próxima. 

No Quadro 6.51 são apresentados os recetores sensíveis passíveis de serem mais afetados pelo Projeto 

da Central Fotovoltaica do Cercal e da LMAT associada, e como tal, foram a referência para a posterior 

avaliação de impactes e por isso que foram alvo de avaliação acústica. 
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Quadro 6.51 

Recetores sensíveis mais próximos do Projeto, alvo de avaliação acústica 

REGISTO FOTOGRÁFICO LOCAL 

 

Recetor sensível localizado 60m a este da futura 

central fotovoltaica. Campo sonoro caracterizado 

pelo local de medição R1 (ver carta RA.02.01) 

 

Recetor sensível localizado no interior da área da 

futura central fotovoltaica. Campo sonoro 

caracterizado pelo local de medição R2 (ver carta 

RA.02.01) 

 

Recetor sensível localizado no interior da área da 

futura central fotovoltaica e a 115m a nordeste da 

futura LMAT. Campo sonoro caracterizado pelo 

local de medição R3 (ver carta RA.02.01) 
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REGISTO FOTOGRÁFICO LOCAL 

 

Recetor sensível localizado 70m a este da futura 

LMAT. Campo sonoro caracterizado pelo local de 

medição R4 (ver carta RA.02.03) 

 

Recetor sensível localizado 40m a nordeste da 

futura LMAT. Campo sonoro caracterizado pelo 

local de medição R5 (ver carta RA.02.03) 

 

Recetor sensível isolado localizado 75m a nordeste 

da futura LMAT. Campo sonoro caracterizado pelo 

local de medição R6 (ver carta RA.02.05) 

6.12.5 Caracterização do Ambiente Sonoro 

A caracterização do ambiente sonoro à escala local, isto é, na área envolvente ao projeto da Central 

Fotovoltaica do Cercal e da LMAT associada, foi efetuada por medições de ruído realizadas junto dos 

recetores sensíveis com a determinação do nível sonoro de longa duração (situação atual). 
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6.12.5.1Avaliação acústica – Medição de ruído ambiente 

A avaliação acústica relativa à caracterização da situação atual foi realizada com recurso a medições 

de ruído e consequente determinação do nível sonoro médio de longa duração. A campanha de medições 

de ruído decorreu nos dias 03 e 04 de agosto de 2020 e o relatório de ensaio é apresentado em anexo 

(Anexo 7 - Relatório de Ensaio RE 02/17 – 10/19 – ED01/REV00 – Avaliação acústica no âmbito do 

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal, e LMAT. MonitarLab). 

Foram avaliados 6 locais localizados na envolvente da futura LMAT, sendo que desses 6 locais 3 (R1, R2 

e R3) estão igualmente localizados na envolvente da futura Central Fotovoltaica do Cercal. 

A localização geográfica dos locais de medição utilizados para caracterizar os recetores sensíveis e os 

valores dos indicadores de ruído Lden e Ln são apresentados no Quadro 6.52. A localização 

pormenorizada dos recetores sensíveis pode ser consultada no Relatório de Ensaio constante do Anexo 7 

- Relatório de Ensaio RE 02/17 – 10/19 – ED01/REV00 – Avaliação acústica no âmbito do Estudo de 

Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal, e LMAT. MonitarLab. 

Quadro 6.52 

Indicadores de ruído Lden e Ln determinados juntos dos recetores sensíveis. 

DESIGNAÇÃO DO LOCAL DE MEDIÇÃO COORDENADAS (PT-TM06/ETRS89) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

R1 M: -43780 P: -208352 49 37 

R2 M: -44688 P: -207859 51 42 

R3 M: -45085P: -207352 47 40 

R4 M: -48593 P: -195695 45 37 

R5 M: -49363 P: -193890 47 39 

R6 M: -54659 P: -185950 51 45 

VALOR LIMITE DE EXPOSIÇÃO PARA ZONAS NÃO CLASSIFICADAS 63 53 

 

Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição utilizados para 

caracterizar os recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído proveniente da Central 

Fotovoltaica do Cercal e LMAT associada são inferiores aos valores limite de exposição. 
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6.12.5.2Mapas de Ruído 

A análise dos mapas de ruído municipais foi efetuada para o concelho de Santiago do Cacém. Os estratos 

dos mapas de ruído do município de Santiago do Cacém foram obtidos no sítio da internet da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém. 

Nos Mapas de Ruído do Município de Santiago do Cacém a principal fonte de ruído que foi considerada, 

na envolvente dos recetores sensíveis próximos ao projeto, foi o tráfego rodoviário a circular na A26, na 

EN120, na EN262 e na EN389 (que foi desclassificada sendo atualmente ER). A análise dos Mapas de 

Ruído permite verificar que estas vias de tráfegos não afetam significativamente os níveis sonoros junto 

dos recetores sensíveis caracterizados pelos locais de medição. Em termos de ruído industrial, nos Mapas 

de Ruído do Município de Santiago do Cacém, não foi considerada nenhuma fonte de ruído nas 

proximidades dos locais avaliados. 

Nas Figuras 6.19 a 6.24 são apresentados os extratos do Mapa de Ruído do Município de Santiago do 

Cacém. Pela análise das figuras é possível constatar que junto dos recetores caracterizados pelos locais 

de medição R2, R3, R4, R5 e R6, os níveis são inferiores ou iguais a 55 dB(A) para o indicador de ruído 

Lden e inferiores ou iguais a 45 dB(A) para o indicador de ruído Ln e para o recetor sensível caracterizado 

pelo local de medição R1 os níveis são inferiores a 65 dB(A) para o indicador de ruído Lden e inferiores 

a 55 dB(A) para o indicador de ruído Ln em concordância com os valores obtidos na avaliação acústica 

efetuada no âmbito do presente estudo, com exceção dos valores obtidos na presente campanha no local 

de medição R1, os quais foram inferiores aos verificados no mapa de ruído. 
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Figura 6.19 – Extrato 1 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Lden (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo 

 

Figura 6.20 – Extrato 2 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Lden (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo 
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Figura 6.21 – Extrato 3 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Lden (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo. 

 

Figura 6.22 - Extrato 1 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Ln (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo 
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Figura 6.23 - Extrato 2 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Ln (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo 

 

Figura 6.24 – Extrato 3 do Mapa de Ruído do Município de Santiago do Cacém – indicador Ln (2015) com 

sobreposição dos locais de medição de ruído utilizados na avaliação acústica realizada no presente estudo 
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6.12.6 Síntese 

A área de estudo (Central Fotovoltaica e LMAT) é caracterizada por se encontrar numa zona rural cujos 

recetores sensíveis se encontram dispersos ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais. As fontes 

de ruído antropogénicas existentes são as vias de tráfego rodoviário na envolvente, com realce para as 

estradas A26/IP8, EN120, EN262, ER389 e EM553, as linhas elétricas de alta e muito alta tensão e a 

subestação de Sines como fonte de ruído industrial, verificando-se também fontes naturais de ruído. Os 

recetores sensíveis mais próximos do Projeto estão expostos a níveis inferiores aos valores limite de 

exposição definidos no RGR. 

6.13 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

6.13.1 Enquadramento 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência do projeto, baseiam-se em pesquisa 

bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados. 

O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor 

científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam existir 

na área de implantação do Projeto e que possam ser afetadas pelas ações a desenvolver.  

6.13.2 Metodologia 

6.13.2.1Considerações gerais 

A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais: 

• Recolha de informação; 

• Trabalho de campo; 

• Registo e inventário. 

Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais, 

nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos: 
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• Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e em vias 

de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas de 

condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão 

territorial; 

• Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando 

abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em 

inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

• Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes tradicionais, 

definidos como património vernáculo. 

Assim, aborda-se um amplo espectro de realidades: 

• Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

• Vestígios de áreas habitacionais ou estruturas de cariz doméstico; 

• Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

• Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-primas; 

• Estruturas hidráulicas e industriais; 

• Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

• Estruturas de apoio a atividades agropastoris; 

• Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

6.13.2.2Recolha de informação 

A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 

• Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de caráter geral ou local; 
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• Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000, da CMP, 

IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios. 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

• Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo; base de dados Ulysses - 

Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural – DGPC; bases de dados das 

autarquias abrangidas pela área de estudo); 

• Bibliografia especializada; 

• Instituições públicas ou privadas com coleções de arqueologia e um papel interventivo ao nível 

do património local; 

• Planos de ordenamento e gestão do território; 

• Projetos de investigação e processos de avaliação de impactes existentes na região. 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento sistemático 

de informação de caráter fisiográfico e toponímico.  

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de 

origem antrópica antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos 

estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na seleção 

dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram desenvolvidas 

atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.  

Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias de 

povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na planificação das 

metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse, 

que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem 

tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em 

moldes tradicionais. 
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A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 

enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais amplo 

da diacronia de ocupação do território.  

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor 

patrimonial da área de incidência do Projeto (Central Fotovoltaica e LMAT) e do seu entorno imediato.  

 

6.13.2.3Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de novembro) a 

prospeção arqueológica é previamente autorizada pela Direção-Geral do Património Cultural – DGPC. 

Perante esta obrigatoriedade, foi solicitada a autorização necessária, tendo-se para o efeito instruído o 

Pedido de Autorização dos Trabalhos Arqueológicos, o qual mereceu parecer positivo por parte da tutela.  

No âmbito do trabalho a realizar a equipa procurou desempenhar da melhor forma as seguintes tarefas: 

• Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

• Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no terreno 

de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou etnográficos) não 

detetados na bibliografia; 

• Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais citados; 

• Prospeção arqueológica das áreas de implantação das infraestruturas que constituem o Projeto 

da Central Fotovoltaica do Cercal, o qual foi desenvolvido em fase de Projeto de Execução; 

• Prospeção arqueológica seletiva do corredor de estudo da LMAT, de 400 metros de largura, 

centrado na diretriz do respetivo traçado, cujo Projeto foi desenvolvido em fase de AnteProjeto. 

A metodologia genérica empregue em campo consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia 

em formato papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o estabelecimento 

prévio da área a percorrer. 
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Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas conhecidos de antemão na 

área de estudo são introduzidas em GPS, para que se possa proceder a uma verificação/correção de 

todas as localizações facultadas pela bibliografia. 

Salienta-se que no caso da LMAT associada à Central Fotovoltaica do Cercal a prospeção arqueológica 

foi executada tendo em consideração a metodologia aplicável à fase de Estudo Prévio, com base na 

prospeção arqueológica seletiva, desenvolvida num corredor em geral de 400 metros de largura 

centrado num traçado preliminar de referência, o qual foi alargado em algumas zonas devido à presença 

de várias condicionantes de natureza diversa. 

A existência de propriedades fechadas, sobretudo devido à atividade pecuária, inviabilizou o acesso a 

muitos dos terrenos do corredor. Nesta fase de AnteProjeto ainda não existe acordo com os proprietários 

relativamente ao efetivo local de implantação os apoios, e por isso a acessibilidade está ainda limitada. 

Face à indeterminação em relação à implantação dos apoios da Linha Elétrica e à fase de AnteProjeto 

na qual o estudo se realiza, não se proporcionou, nem faria sentido o estudo sistemático de um eventual 

Plano de Acessibilidades. 

O Plano de Acessibilidades será objeto de prospeção arqueológica sistemática, em Fase de Projeto de 

Execução e respetivo RECAPE associado, assim como os locais dos apoios e respetivas áreas funcionais 

de obra. Nessa fase já deverão estar estabelecidos os acordos com os proprietários que permitam o 

acesso às áreas de estudo 

6.13.2.4Registo e inventário 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário (compilação dos elementos identificados), desenvolvido no Anexo II.  

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e etnográfico 

é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos: 

• N.º de inventário; 

• Identificação (topónimo, categoria, tipologia, cronologia); 

• Localização geográfica (CMP, coordenadas em sistema UTM, WGS84); 

• Localização administrativa (concelho e freguesia). 
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O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (vd. 

Desenhos 20 e 21 do Volume 2.2).  

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade patrimonial, 

para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser 

objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 e a escala 1:7.000, adotadas para 

o Projeto de Execução da Central Fotovoltaica e a Carta Militar de Portugal 1:25.000 para o Projeto de 

LMAT, em fase de AnteProjeto. Sobre ambos os suportes são georeferenciadas as realidades 

inventariadas e documentadas as condições de visibilidade do solo.  

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos 

patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística. 

 

 

6.13.3 Resultados da Pesquisa 

6.13.3.1Pesquisa documental, toponímica e fisiográfica 

A área de estudo (da Central Fotovoltaica e Corredor da LMAT) enquadra-se na planície litoral aplanada 

de Sines e prolonga-se para o hinterland no sentido de Santiago do Cacém, zona de com ligeiras 

ondulações. Neste contexto, a serra do Cercal apresenta-se como o relevo mais proeminente, que marca 

a região, com cerca de 378 metros de altitude e uma extensão de quase 25 km, que constitui uma 

barreira natural entre a costa e o interior alentejano. 

A planície é dividida por entalhes, alguns dos quais vigorosos, resultantes da ação dos principais cursos 

de água. Os atuais leitos de cursos de água, como Barranco da Nogueira, Barranco da Velha e Ribeira 

da Junqueira, cavaram os seus vales na plataforma, chegando, em alguns casos, a romper a cobertura 

sedimentar e a assentar diretamente sobre as formações xistosas do Carbónio (www.cm-sines.pt). 

Localmente predominam as formações geológicas plio-plistocénicas alongadas, de orientação N/S, que 

contactam com o Maciço Antigo, diretamente ou através de depósitos quaternários a sudeste ou de 

formações do Secundário a nordeste.  
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Os depósitos plio-plistocénicos são compostos por arenitos argilosos mal consolidados, contendo calhaus 

dispersos e bancadas conglomeráticas (Silva & Soares, 1981, p. 14). 

Assinalam-se, nas proximidades do maciço eruptivo dos Chãos de Sines, os terrenos de cultivo férteis, 

resultantes da degradação de garbo-dioritos (Silva & Soares, 1981, p. 17).  

O solo na área de Sines é genericamente pobre e, à exceção dos Chãos e dos vales das ribeiras, são 

escassos os espaços com efetiva aptidão agrícola (www.cm-sines.pt). Também na zona de Santiago do 

Cacém, nas manchas de sequeiro, a superfície agrícola é essencialmente composta por terras aráveis, 

sendo a principal cultura o cereal para grão e forrageiras. A estrutura fundiária é dominada pela grande 

propriedade, tendo a maioria das explorações tem uma área superior a 200 hectares (http://www.cm-

santiago-do-cacem.pt/patrimonio/natural.htm). 

No que respeita à mancha florestal esta é essencialmente composta por montados de sobro e azinho e 

manchas de eucaliptal (http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/patrimonio/natural.htm). 

A serra do Cercal situa-se geologicamente na faixa ferro-manganífera de Cercal-Odemira, parte 

integrante da Faixa Piritosa (a província metalogénica mais importante do sul do país) e aqui encontram-

se documentadas minas como Serra da Mina, Rosalgar e Serra das Tulhas. Os registos relativos à 

exploração mineira datam de 1874, sendo os vestígios mais arcaicos da exploração de minério (barite 

ou sulfato de bário, manganês, manganite, cobre e ferro) datados do período romano, associados ao 

povoamento coevo. 

A pesquisa bibliográfica permitiu traçar um enquadramento histórico para a área de estudo, que faculta 

uma leitura integrada de potenciais realidades identificadas no decorrer do trabalho de campo. Assim, 

estas ocorrências são inseridas numa abordagem diacrónica ampla da ocupação do território envolvente. 

São apresentados os testemunhos materiais que permitem caracterizar o potencial científico e o valor 

patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno imediato. 

A abundância de vestígios arqueológicos registada para os territórios dos atuais concelhos de Sines e 

Santiago do Cacém resulta de uma longa diacronia de ocupação, que remonta, muito provavelmente, ao 

Paleolítico Inferior. 

No período Paleolítico pequenos grupos de caçadores-recolectores estabeleceram-se em acampamentos 

sazonais, junto a nascentes de água e do curso de ribeiras, como Junqueira, Morgavel e Borbelogão, 

explorando áreas de captação de recursos de vários quilómetros, com domínio da atividade cinegética. 
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As jazidas arqueológicas, cujos limites são por vezes muito ténues, distribuem-se ao longo de uma estreita 

faixa litoral de praias elevadas (Silva & Soares, 1981, p. 20). 

Um exemplo de jazida de ar livre deste período é Praia Norte ou da Lagoa (Silva & Soares, 1981, p. 

196-7; CNS 18940). 

As alterações ecológicas produzidas pelo Pós-Glaciar condicionam a aproximação das comunidades 

humanas em relação à linha de costa e a sua adaptação para a recolha de recursos marinhos. 

O Período Epipaleolítico encontra-se representado pela jazida do Cabo de Sines, composta por uma 

indústria de pequenos seixos afeiçoados, sobre níveis de cascalheira de praia (Silva & Soares, 1981, p. 

19 e 36). 

Ao período Mesolítico remontam dois arqueossítios: a jazida de Vale Marim, na falésia litoral, aplanada 

e aberta da extremidade norte da Baía de São Torpes (Silva & Soares, 1981, p. 36 a 40) e a Praia de 

Vale Figueira, estação de ar livre, composta por indústria lítica, em nível de areias concrecionadas 

castanho-avermelhadas, resultantes da alteração da duna consolidada Wurmiana (CNS 10770). 

A transição Mesolítico/Neolítico corresponde à deslocação dos habitats para zonas costeiras arenosas. A 

dieta alimentar baseada na componente piscícola e marisqueira também contribui para a mutação na 

componente artefactual (surgindo alterações nas rochas utilizadas para lascar e na dimensão dos 

utensílios).  

A sedentarização e a introdução da agricultura na economia local reduzem, mas não eliminam, a 

dependência em relação aos recursos marinhos. Os povoados deslocam-se novamente para o interior, 

aproveitando as terras férteis, com uma progressiva fixação, por períodos cada vez mais longos, num 

mesmo local. No pacote artefactual destaca-se a introdução de utensílios em pedra polida e de 

recipientes cerâmicos. 

O povoado de Vale Pincel 1 corresponde ao Neolítico Antigo, ocupando a falésia litoral e dispondo de 

diversas estruturas de habitat, constituídas por fundos de cabana, estruturas de combustão e empedrados 

(Silva & Soares, 1981, p. 46-55, 66-67, 77-86; Zilhão, 1998, p. 27-44; CNS 3326).  

A complexificação das comunidades e novas preocupações com a demarcação da territorialidade e 

ancestralidade da ligação dos grupos a determinados espaços, denota-se na emergência do fenómeno 

funerário megalítico. 
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No desenvolvimento do megalitismo do litoral alentejano registam-se duas fases: a fase mais antiga 

associada, a monumentos de câmara sub-retangular; a segunda fase é marcada pela câmara de planta 

poligonal (Silva & Soares, 1981, p. 12). 

Remonta a 1591 o achado de ossadas humanas e de materiais pré-históricos (nomeadamente, uma placa 

de xisto e um recipiente cerâmico), junto à foz da Ribeira da Junqueira (Baia de São Torpes). Considera-

se tratar-se de vestígios de um provável monumento de enterramento coletivo, datável do Neolítico Antigo 

(Silva & Soares, 1981, p. 23-25; Oliveira, Sarantopoulos & Balesteros, 1996, p. 287-329). 

O sítio do Cerro do Banheiro (São Torpes) poderá ter correspondido a um núcleo de habitat da fase 

evolucionada do Neolítico e encontrar-se-ia eventualmente provido de silos (Silva & Soares, 1981, p. 25; 

Silva, 1948, p. 313-317). 

Ao período Calcolítico são atribuídas a introdução da produção de artefactos metálicos e a emergência, 

numa fase inicial, de povoados de planície. Na sua fase plena, verifica-se a implantação de povoados 

em altura (Silva & Soares, 1981, p. 12). 

Vale Pincel II enquadra-se na fase de transição das comunidades para a adoção das primeiras práticas 

metalúrgicas (datadas do Calcolítico Inicial). O sítio ocupa uma extensa superfície aplanada, na base da 

encosta sul dos Chãos de Sines, a uma curta distância da falésia litoral, com terrenos arenosos, desprovida 

de condições naturais de defensabilidade e atravessada por uma linha de água (Silva & Soares, 1981, 

p. 120; Silva, 1982, p. 11-14). 

A cerca de 600 metros de distância situa-se o povoado do Monte Novo, datado do Bronze Pleno (que 

corresponde a uma reutilização de um recinto megalítico de planta ovalada, datado do Neolítico Final). 

Detém condições de defensabilidade natural e domínio visual da paisagem envolvente. Salienta-se ainda 

a localização junto a terrenos com significativa aptidão agrícola (Silva & Soares, 1981, p. 120-1; CNS 

148).  

Na Idade do Bronze destaca-se a associação, em espaços contíguos, de povoados e respetivas necrópoles 

de cistas (que consistem em recintos tumulares de planta retangular e limitados por ortostatos, que 

atribuem ao monumento a configuração de um favo). De facto, denota-se uma distribuição espacial das 

necrópoles nas imediações dos povoados de planície ou mesmo configurando uma envolvente (Silva & 

Soares, 1981, p. 12). 
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As necrópoles deste período situam-se a curtas distâncias da linha de costa, em zonas aplanadas, nas 

imediações de linhas de água e sobre terrenos arenosos, com exceção dos terrenos xistosos de Provença 

(Silva & Soares, 1981, p. 142). 

Através de trabalhos agrícolas foi identificada a necrópole da Herdade da Provença ou do Montadinho, 

integrada no “Bronze do Sudoeste”, onde foram identificadas cerca de 28 sepulturas. O povoado 

contíguo encontrava-se muito destruído, mas seria formado por cabanas de planta retangular e providas 

de lareiras estruturadas por pequenos seixos (Silva & Soares, 1981, p. 28; CNS 3330).  

Também a este período remonta a necrópole da Quitéria (Silva & Soares, 1981, p. 142). Associada a 

esta e a escassos metros de distância, situa-se a zona habitacional correspondente. Este povoado 

implanta-se numa zona aplanada e aberta, desprovida de condições naturais de defesa (Silva & Soares, 

1981, p. 168, CNS 3426). 

A Proto-História e a Época Romana atribuem ao mar uma nova função, para além da captação de 

recursos alimentares: a de meio de deslocação. O litoral de Sines ganha dimensão nesta fase, enquanto 

uma das escassas áreas de aportação segura na Costa Alentejana.  

Condições de defensabilidade resultantes de uma falésia alta; uma baía profunda e protegida dos ventos 

de nortada, apta a receber embarcações de grande calado e um mar rico em recursos piscícolas, são 

fatores particularmente apelativos para a ocupação da região. 

A importância deste litoral para a navegação em época romana é atestada por dois cepos de âncora 

(datados dos séc. I ou II d.C.), recolhidos em 1967, a 150 metros da costa de São Torpes. 

É provável que o mar de Sines fosse também interessante devido à abundância do molusco thais 

haemastona, do qual se extraía a púrpura, utilizada em tinturaria. 

Existem alguns indicadores da existência de um povoado de época romana sobre a arriba. Na área que 

confina com o castelo de Sines surgiram estruturas pertencentes a uma unidade fabril de salga de peixe 

de época romana e um forno de cozer cerâmica. As ânforas produzidas nesta área corresponderiam ao 

acondicionamento de preparados piscícolas (www.cm-sines.pt). 

As atividades comercial e industrial seriam complementadas pela exploração agrícola através de uma 

rede de propriedades rurais como a possível uilla da Courela dos Chãos, onde foram identificados 

vestígios de um balneário e cerâmica. A ocupação desta área enquadra-se entre os séculos I-V d.C., mas, 

sobretudo, no período Tardo-Romano (CNS 18542).  
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Na uilla de Monte Roxo, implantada numa zona de vale fértil sobranceira ao rio Sado, foi identificado 

material anfórico e terra sigillata. Também foi reconhecida neste sítio ocupação de época visigótica, 

islâmica e moderna (CNS 24912). 

O mais importante sítio arqueológico conhecido localmente corresponde à cidade romana de Miróbriga, 

classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP). Este importante centro urbano do período romano 

apresenta-se como um extenso complexo arqueológico, composto por vários núcleos estruturais, 

designadamente, área comercial, termas, hipódromo, fórum, santuários e a zona habitacional.  

Na zona denominada como "Castelo Velho" foi também identificado um contexto anterior da Idade do 

Bronze Final (Barata, 1993; Barata, 1994; Barata, 1999; Barata et al., 1992; Ferreira et al., 1993; CNS 

4). 

No Monte da Ortiga do Meio e na Formiga conhecem-se vestígios indicadores da presença de necrópoles 

romanas, quer ao nível de vestígios artefactuais, como de espólio osteológico (CNS 4420 e 5896). 

Conhecem-se igualmente alguns achados menos significativos, mas que, no entanto, atestam a presença 

romana em determinadas zonas, tais como os vestígios de superfície da Herdade do Parnal e um capitel 

proveniente de Pomar dos Mouros (Ferreira et al., 1993; CNS 22497, 4389 e 4821). 

Diversas epígrafes integradas nas muralhas do castelo de Sines indiciam a provável existência de um 

templo na área, do século VII d.C. (Época Visigótica). Também foi identificada uma epígrafe desta fase 

no Castelo Velho de Santiago do Cacém (CNS 4389). 

O domínio islâmico na região prolonga-se desde o século VIII até ao século XII. No Castelo de Santiago 

do Cacém foi identificado um silo subterrâneo, cuja cronologia deverá enquadrar-se neste período (CNS 

1694). 

O termo da dominação islâmica ocorre durante o reinado de D. Afonso III (meados do século XIII). 

O burgo medieval de Sant'Iago de Kassem era já de grande importância no século XIII, com responsáveis 

políticos e administrativos de primeira categoria, já considerado oficialmente com o estatuto de Vila em 

1186, recebe a sua primeira Carta de Foral com D. Dinis. 

Sines, por seu lado, é então entregue à Ordem Militar de Santiago de Espada e a primeira referência 

documental à povoação identifica-a como aldeia espadatária do termo de Santiago do Cacém. Só com 

a extinção das ordens religiosas, no ano de 1834, a vila deixa de ser dependente desta comenda 

(www.cm-sines.pt). 
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O desenvolvimento de Sines, na transição entre os séculos XIII e XIV, é indissociável da expansão do 

comércio e da riqueza piscícola e integra-se num movimento de fundação e ampliação de povoações 

litorais. Aumenta a necessidade de fixar população e, simultaneamente, de zelar pela sua proteção, num 

território que possui algumas qualidades defensivas naturais (www.cm-sines.pt).  

O castelo de Sines (classificado como Imóvel de Interesse Público - IIP) foi erigido em 1424, para servir 

de abrigo aos habitantes da vila face às incursões de corsários. Nos finais do século XVI e inícios do século 

XVII, à medida que aumentam as ameaças à costa Sines o seu termo vai sendo fortificado (www.cm-

sines.pt). 

A Vila de São Tiago de Cacém, em poder da Ordem até 1594, passará então por doação de Filipe II 

aos Duques de Aveiro até 1759, ano em que, pela tentativa de regicídio, ficou a pertencer, com os bens 

de duque executado, ao domínio da Coroa, passando por fim em 1832, pela vitória do regime liberal, 

para posse do Estado (http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/patrimonio/historia.htm). 

Depois da grande expansão urbana que conseguiu no século XVIII, São Tiago do Cacém afirma-se 

destacadamente na região durante as Invasões Francesas. Discordando da política militar centralizadora 

das Juntas de Beja e de Faro, que defendiam a constituição de um exército central que acudisse a 

eventuais ataques às regiões do Alentejo e Algarve, a Junta de São Tiago do Cacém, vendo a zona de 

Melides/Comporta/Alcácer como o ponto estratégico de defesa do Alentejo, procura concentrar ali o 

maior número possível de homens (http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/patrimonio/historia.htm). 

No século XIX, Santiago do Cacém era uma pequena Corte, com o predomínio do morgadio. A partir de 

finais do século XIX, com a afirmação da industrialização verifica-se um período de desenvolvimento 

económico, industrial e comercial, materializado em quintas e herdades senhoriais de exploração 

agropecuária inovadora. Entre as décadas de 30 e 70 do século XX verifica-se um período de 

estagnação na vila de Santiago do Cacém, iniciando-se posteriormente uma nova fase de expansão 

urbana (http://www.cm-santiago-do-cacem.pt/patrimonio/historia.htm). 

Em 1855 vários concelhos passam a freguesias e Sines é então anexada ao concelho de Santiago do 

Cacém, como freguesia de São Salvador. O estatuto administrativo de Sines é recuperado, já sob a 

República, no ano de 1914 (www.cm-sines.pt). 

A instalação do complexo portuário-industrial, no início da década de 1970, é o acontecimento mais 

marcante da história recente de Sines. Com a intenção de dotar o país de autonomia, em sectores 
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fundamentais como a produção energética e a transformação de matérias-primas, é criado um pólo de 

desenvolvimento a Sul do Tejo (www.cm-sines.pt). 

Sines foi objeto de escolha devido às águas profundas da sua costa (ideais para a atracagem de 

embarcações de grande calado), à favorável orientação do litoral e à localização geográfica do cabo. 

Sines teria as condições ótimas de concorrência para o tráfego de redistribuição europeia. O complexo 

foi assim implantado, grosso modo, em terrenos de escassa rentabilidade agrícola (www.cm-sines.pt). 

6.13.3.2Prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos edificados  

Central Fotovoltaica 

A área de estudo da Central Fotovoltaica corresponde a um conjunto de lotes de terrenos localizados a 

sudeste da povoação do Cercal, no qual se verifica uma topografia com um ondulado suave. 

  

Fotografias 6.43 e 6.44 – Aspeto geral de campos lavrados nas imediações da ribeira de Refroias. 

As cotas altimétricas situam-se aproximadamente entre os 130 e os 160 metros. 

A área é marcada por cursos de água, maioritariamente de regime torrencial. Os mais expressivos destes 

cursos correspondem à ribeira de Refroias e ao Barranco das Abertas, que cortam transversalmente toda 

a área de estudo, delimitados por densa galeria vegetal). 
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Fotografias 6.45, 6.46 e 6.47 – Terrenos de pasto na zona norte, Monte Novo das Albertas; na área de Bandarro 
Velho e a sul do Novo Monte das Abertas. 

Verificam-se essencialmente duas tipologias de ocupação do solo. 

Os pastos e culturas forraginosas, enquanto ocupação dominante, e em consonância com os relevos suaves, 

impõe uma considerável homogeneidade e cadência à paisagem. 

  

Fotografias 6.48 e 6.49 – Aspetos da paisagem de ondulado suave nas imediações do barranco das Abertas. 

Também se registam manchas de eucaliptal, sobretudo no setor sudoeste da área de estudo. 
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O relevo, em associação com a ocupação vegetal, cria campos visuais genericamente amplos, apenas 

limitados pelas manchas de vegetação arbórea mais densa, devido ao porte e densidade das árvores. 

Aos pastos e culturas de forragens associam-se genericamente condições de observação do solo pouco 

favoráveis, devido à época do ano, após a ceifa, mas ainda com abundante restolho sobre os terrenos. 

Em contrapartida, as condições são bastante favoráveis para o desenvolvimento de percursos pedonais 

lineares para o desenvolvimento da prospeção. Os únicos obstáculos a contornar consistem nas linhas de 

água e respetiva vegetação e às cercas de rede ovelheira, que dividem os diferentes lotes. Registam-se 

pontualmente sobreiros de grande porte e copas amplas, associados aos pastos.  

  

Fotografia 6.50 e 6.51 – Zona de eucaliptal no setor sudoeste, no setor de Maroteias. 

O setor de eucaliptal mais amplo situa-se a sudoeste, com árvores de pequeno porte, formando manchas 

muito densas de árvores com pouco espaçamento entre si. Alguns dos lotes mais recentes têm os solos 

limpos de vegetação herbácea. Os lotes em que os eucaliptos estão mais desenvolvidos têm mais 

vegetação herbácea e arbustiva, folhas e ramagens a cobrir o solo, o que cria condições mais 

desfavoráveis para a prospeção arqueológica. 

Nas áreas de eucaliptal a vegetação herbácea é genericamente rasteira e parca nas zonas sul e sudoeste 

e mais densa a sudeste, com mais arbustivas associadas. 

A pesquisa bibliográfica não havia revelado sítios arqueológicos na área de incidência do projeto. Os 

trabalhos de prospeção também não permitiram alterar este cenário. 

A ocupação reconhecida consiste num povoamento contemporâneo disperso. Apesar de algumas 

construções terem um perfil mais recente, outras salientem-se pela tecnologia tradicional de taipa. 

Este edificado disperso tem reduzido valor patrimonial por si só, mas faz parte integrante da memória 

material da vivencia rural.  
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Quadro 6.53 
 Inventário do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico registado na área de Central Fotovoltaica do 

Cercal 

Identificação Designação 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

P* M* Imagem 

CF1 
Novo Monte 
das Abertas 

Etnográfico 

Monte 

Contemporâneo 

37º47’42’’ 8º39’23’’ 

 

CF2 
Casa das 
Abertas 

Etnográfico 

Casa 

Contemporâneo 

37º48’12’’ 8º38’38’’ 

 

CF3 

Casa 
Agrícola do 
Monte Novo 
das Abertas 

Etnográfico 

Casa e poço 

Contemporâneo 

37º48’19’’ 8º38’38’’ 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

208 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Identificação Designação 

Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

P* M* Imagem 

CF4 
Monte do 
Bandarro 

Velho 

Etnográfico 

Monte 

Contemporâneo 

37º48’11’’ 8º37’54’’ 

 

CF5 
Poço da 

Ribeira de 
Refroias 

Etnográfico 

Poço 

Contemporâneo 

37º47’21’ 8º38’34’’ 

 

* Coordenadas Retangulares – WGS84, UTM zone 29N 

Corredor da LMAT 

O estudo incluiu a prospeção arqueológica seletiva, desenvolvida num corredor em geral de 400 metros 

de largura centrado num traçado preliminar de referência, da LMAT associada à Central Fotovoltaica 

do Cercal, o qual foi alargado nalgumas zonas devido à presença de várias condicionantes de natureza 

diversa. 

Previamente à seleção do corredor de incidência da LMAT, procedeu-se a uma avaliação ambiental de 

grandes condicionantes, em corredor de 6000 metros de largura, que permitiu avaliar as sensibilidades 
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da área de estudo, entre as quais a localização de sítios arqueológicos e setores patrimonialmente 

relevantes. 

O corredor proposto para a fase de Estudo Prévio é paralelo ao traçado já existente do Projeto da 

Linha Sines-Portimão 3 (LSNPO3). A consulta deste estudo não revela situações específicas de 

sensibilidade para o património no troço correspondente à presente LMAT. 

Foram escassos os sítios arqueológicos identificados na área de estudo de grandes condicionantes e as 

descrições contidas na bibliografia não indiciam contextos potencialmente preservados particularmente 

relevantes. Regista-se uma mancha de dispersão de vestígios de cronologia indeterminada designada 

como Faneca (CNS 23359), cuja localização está fora do corredor de estudo da LMAT. 

Ao nível do edificado, a pesquisa relevou a existência de diversas construções com limitada relevância 

do ponto de vista do designado património vernáculo, construções de cariz tradicional. 

Algumas das construções mais relevantes neste domínio encontram-se inclusivamente identificadas no 

âmbito da carta do património do PDM de Santiago do Cacém, nomeadamente os moinhos de vento de 

Sesmarias e do Paneiro. 

Mas de entre o edificado, destaca-se a Quinta da Ortiga, também designada como Hotel Pousada de 

Santiago do Cacém Quinta da Ortiga (IPA.00017342; PDM Quinta 89). Trata-se um exemplar de 

arquitetura residencial setecentista, composta por capela, tanques, jardins, fontes e diversas construções 

agrícolas. Na década de 1990 foi convertida em pousada e integrada na rede das Pousadas de 

Portugal. Ao nível do PDM de Santiago do Cacém, surge para além da componente edificada, uma 

mancha de área rústica associada à inventariação, sob a designação de “Quintas Históricas - Espaço 

Cultural”. Para além da área edificada, regista-se ainda a mancha de delimitação da referida área de 

“Quintas Históricas - Espaço Cultural”, definido pelo regulamento (Diário da República n.º 35/2016, Série 

II de 2016-02-19, artigos 18º e 19º). 

Os trabalhos de pesquisa documental realizados para a avaliação de grandes condicionantes e os 

trabalhos de prospeção arqueológica do corredor definido para Estudo Prévio, permitirão a implantação 

do Projeto de Execução e respetivas acessibilidades em função de minimizar o risco para as 

condicionantes patrimoniais identificadas e restringir de antemão os impactes previsíveis. 

O processo de prospeção arqueológica iniciou-se com a verificação dos dados relativos à 

georeferenciação das ocorrências patrimoniais referenciadas para a área de estudo e território 

envolvente. 
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Abordam-se em seguida a paisagem e as condições de visibilidade do solo, bem como a acessibilidade 

ao terreno, no  Corredor da LMAT. 

O Corredor da LMAT, grosso modo, com orientação sudeste/noroeste, inicia-se na zona central da área 

afeta à Central Fotovoltaica do Cercal e progride para noroeste por terrenos de ocupações muito 

diversificadas, uma “manta de retalhos”, que intercala, terrenos agrícolas de pasto, montado, mato, 

pinhais e eucaliptais.  

 

Fotografia 6.52 – Troço inicial do corredor de linha elétrica, ainda na área da Central Fotovoltaica do Cercal. 

O troço inicial do corredor, tem declives acentuados, em terrenos de pastos e montado, com coberto 

vegetal ao nível do solo genericamente denso (restolho). A delimitação de propriedades fechadas, 

sobretudo devido à atividade pecuária, inviabiliza o acesso a muitos dos terrenos do corredor. Nesta 

fase de AnteProjeto ainda não existe acordo com os proprietários relativamente ao local de implantação 

os apoios, e por isso a acessibilidade está limitada. Contudo foi possível aceder a vários troços que se 

encontravam com acesso livre. 

  

Fotografias 6.53 e 6.54 – Zonas de montado nas imediações do geodésico de Chaparro e de Casa Nova. 

Para norte, adensam-se as manchas de coberto florestal, designadamente eucaliptal e pinhal. 

O setor entre Casa Velha e o Serro do Beguino detém as diferenças altimétricas mais marcadas.  
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Fotografia 6.55 – Zonas de floresta no Vale Gavião. 

A zona de Serro do Beguino é aberta, desprovida de delimitações de propriedade e marcada por 

declives acentuado e planaltos, com manchas de floresta (eucaliptos, pinheiros e sobreiros) e matos densos. 

Salienta-se a existência de abundantes construções dispersas em taipa, pequenas casas de modesta 

construção e dimensão, normalmente com forno adossado. 

 

Fotografia 6.56 – Floresta densa a sudoeste da Quinta da Ortiga. 

O troço final, desce dos declives mais acentuados e entre nos terrenos arenosos mais aplanados de 

montado e matos, adjacentes à Quinta da Ortiga. 

 

Fotografia 6.57 – Troço final do corredor de linha, a noroeste da Quinta da Ortiga. 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

212 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

O quadro seguinte sintetiza as ocorrências identificadas ao longo do traçado da LMAT.  

Quadro 6.54 

 Inventário do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico registado no corredor da LMAT 

N.º Designação Categoria 

Tipologia 

Cronologia 

P* M*  

LMAT
1 

Moinho das 
Sesmarias 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

37º48’53’’ 8º39’30’’ 

 

LMAT
2 

Poço das 
Sesmarias 

Etnográfico 

Poço 

Contemporâneo 

37º49’05’’ 8º39’04’’ 

 

LMAT
3 

Monte  

Etnográfico 

Monte  

Contemporâneo 

37º52’31’’ 8º40’24’’ 

 

LMAT
4 

Moinhos do 
Paneiro 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

37º54’13’’ 
37º54’13’’ 

8º41’08’ 
8º41’09’’ 
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LMAT
5 

Ruína do 
Vale 

Gavião 

Etnográfico 

Casa 

Contemporâneo 

37º58’10’’ 8º43’58’’ 

 

LMAT
6 

Quinta da 
Ortiga 

Arquitetónico 

Quinta 

Moderno / 
Contemporâneo 

37º59’18’’ 8º44’56’’ 

 

* Coordenadas Retangulares – WGS84, UTM zone 29N 

6.13.4 Síntese da Caracterização 

Na área de estudo não existe registo de ocorrências e não foram identificados sítios arqueológicos 

inéditos. 

Na área de implementação da Central Fotovoltaica e da LMAT existem apenas algumas estruturas 

integradas na categoria de património edificado, cujo valor intrínseco não é significativo, mas que 
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integram um vasto conjunto que constitui o património rural da região. Genericamente, regista-se o estado 

de ruína e degradação.  

Em síntese, a análise incide sobre um território no qual se assinala alguma sensibilidade, embora nas 

áreas estudadas não tenham sido registados testemunhos de ocupação antrópica arcaica. Verifica-se 

apenas a presença de elementos memoriais de vivências rurais a preservar, destacando-se no corredor 

da LMAT, os Moinhos de Sesmarias e Paneiros, e a Quinta da Ortiga, os quais pelo seu valor estão 

referenciados no inventário do património do PDM de santiago do Cacém. 

6.14 SOCIOECONOMIA 

6.14.1 Considerações Gerais 

A caracterização socioeconómica da área de estudo é feita com recurso aos dados disponíveis referentes 

aos Censos 2001 e 2011 e ao Anuário Estatístico da Região do Alentejo – Edição 2018, publicados pelo 

Instituto Nacional de Estatística, a fontes cartográficas e bibliográficas, bem como ao estudo da área de 

influência do Projeto. 

Na freguesia onde se localiza o Projeto, deu-se importância particular à identificação de edificações, 

infraestruturas e equipamentos localizados, quer na área prevista para o Projeto, quer nas suas 

imediações, na medida em que a construção e a exploração do mesmo poderão interferir com o 

quotidiano da população e das atividades que desenvolvem. 

Semelhante importância foi dada às vias de circulação rodoviária, aos arruamentos e aos espaços 

públicos existentes e previstos e às características funcionais das edificações e equipamentos existentes. 

6.14.2 Território e demografia 

6.14.2.1Considerações Gerais 

A área destinada à implantação da Central Fotovoltaica, está inserida no concelho de Santiago do 

Cacém, mais especificamente, na freguesia do Cercal. O Corredor da linha elétrica em estudo está 

também inserido no concelho de Santiago do Cacém, freguesia do Cercal e na União das freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e no Concelho de Sines, freguesia de Sines. 

Com a reorganização administrativa do território das freguesias, expressa na Lei n.º 11-A/2013 de 28 

de janeiro, o concelho de Santiago do Cacém passou de onze freguesias a oito, as freguesias de Santa 
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Cruz, Santiago de Cacém e São Bartolomeu da Serra uniram-se e passaram a ser União das freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, as freguesias de São Domingos e Vale 

de Água, uniram-se e passaram a ser União das freguesias de São Domingos e Vale de Água, as outras 

seis freguesias (Abela, Alvalade, Cercal, Ermidas-Sado, Santo André e São Francisco da Serra), 

mantiveram-se. 

O concelho de Sines manteve a organização com duas freguesias (Sines e Porto Côvo). 

6.14.2.2Concelho de Santiago do Cacém e Sines e as suas freguesias 

O concelho de Santiago do Cacém ocupa uma área geográfica com cerca de 1 060 km2 situada na 

região do Alentejo, sub-região Alentejo Litoral, pertencendo ao distrito de Setúbal. Este concelho faz 

fronteira a norte com o concelho de Grândola, a nordeste Ferreira do Alentejo, a oeste com Sines e com 

uma faixa litoral, a sul com Ourique e Odemira, e a leste, com Aljustrel, todas estas pertencentes à região 

do Alentejo. 

Relativamente ao concelho de Sines, ocupa uma área geográfica de 203 km2, pertencendo também à 

região do Alentejo, sub-região Alentejo Litoral, pertencendo ao distrito de Setúbal. Tem como fronteiras 

o município de Santiago do Cacém a norte e leste, Odemira a sul e o Oceano Atlântico a oeste. 

Na presente caraterização da situação de referência será dado maior enfoque ao concelho de Santiago 

do Cacém, visto ser onde se encontra o Projeto da Central e a maior parte do corredor da Linha Elétrica. 

Para enquadrar os concelhos ao nível nacional apresenta-se o Quadro 6.55 com a evolução e taxa de 

variação da população residente em 2011 e 2018. Entre 2011 e o ano de 2018, o concelho de Santiago 

do Cacém, registou uma diminuição de população de cerca de 4%. Segundo os dados do INE, em 2018 

este concelho apresentava 29 749 residentes e uma densidade populacional de 27,1 hab/km2. 

Quadro 6.55 

População residente, nos anos de 2011 e 2018, assim como, a respetiva taxa de variação 

Região 
  Sub-região 

Concelho 
2011 2018 

Taxa de Variação 2011-
2018 (%) 

Densidade populacional, 
2018 (hab/km²) 

Continente 10 047 621 9 779 826 -2,7 109,8 

 Alentejo 757 302 705 478 -6,8 22,3 

    Alentejo Litoral 97925 93 259 -4,8 17,6 

Santiago do Cacém 29 749 28 725 -3,4 27,1 

Sines 14 238 13 631 -4,3 67 

Fonte: Censos 2011 e projeções de 2018, (INE, 2020) 
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Atualmente, com a reorganização administrativa do território das freguesias (2013), como atrás referido, 

Santiago do Cacém apresenta 8 freguesias. Contudo, de acordo com os últimos Censos (Censos 2011), 

Santiago do Cacém ainda apresentava as onze freguesias, o que leva a que a análise censitária que se 

seguirá, terá, como referência ainda estas onze freguesias.  

De acordo com os Censos 2011, na freguesia onde se insere a área de estudo da futura Central 

Fotovoltaica, Cercal, no período (2001-2011), a população residente diminuiu cerca de 13,4%. As 

restantes freguesias pertencentes ao concelho, com exceção da freguesia de Santiago do Cacém, também 

perderam população residente (vd. Quadro 6.56). As freguesias de Santo André, seguida da freguesia 

de Santiago do Cacém, são as freguesias com mais população residente (10 647 e 7 603 habitantes, 

respetivamente). 

A freguesia e concelho de Sines apresentam um aumento da população residente entre os anos 2001 e 
2011. 

Quadro 6.56 

População residente e variação entre 2001 e 2011 nos concelhos de Santiago do Cacém e Sines e suas freguesias 

Região 
Concelho 

Freguesia 

População 
residente 2011 

(N.º) 

Taxa de variação 
(2001- 2011) (%) 

Portugal 10 562 178 1,99 

Continente 10 047 621 1,81 

 Alentejo 757 302 -2,48 

  Alentejo Litoral 97 925 -2,05 

    Santiago do Cacém 29 749 -4,36 

Abela 890 -19,60 

Alvalade 2 098 -9,37 

Cercal 3 362 -13,40 

Ermidas-Sado 2 020 -8,43 

Santa Cruz 461 -7,80 

Santiago do Cacém 7 603 4,52 

Santo André 10 647 -0,46 

São Bartolomeu da Serra 390 -14,29 

São Domingos 854 -16,60 

São Francisco da Serra 809 -9,10 

Vale de Água 615 -18,65 

    Sines 14 238 4,87 

Sines 13 200 5,93 

Porto Covo 1 038 -6,99 

Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2020) 
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Importa também analisar outros indicadores que melhor caracterizem a distribuição e tendência da 

população, tais como o índice de envelhecimento e de dependência de idosos. O primeiro estabelece a 

relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o quociente entre o número de 

pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 

O índice de dependência de idosos estabelece a relação entre a população idosa e a população em 

idade ativa, definida como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.  

De acordo com os Censos 2011 todas as freguesias pertencentes ao concelho em análise, à exceção da 

freguesia de Santo André, apresentavam um índice de envelhecimento e de dependência de idosos acima 

da região do Alentejo, destacando-se a freguesia de São Francisco da Serra, que apresenta o índice de 

envelhecimento mais elevado, e a freguesia de Santa Cruz que apresenta o índice de dependência mais 

elevado (vd. Figura 6.25). A freguesia onde se insere a área de estudo também apresenta um índice de 

envelhecimento e de dependência elevado, na ordem dos 291 e 49, respetivamente. 

 

Fonte: Censos 2011, (INE ,2020) 

Figura 6.25 – Índice de envelhecimento e de dependência de idosos, por freguesia, em 2011 
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No Quadro 6.57 é analisada a estrutura etária da população, ao nível da freguesia, que permite 

verificar que o grupo etário dos 15 aos 24 anos é, ao nível das freguesias, o que mais perdeu indivíduos 

na década 2001-2011, cerca de 41% em Cercal, sendo o grupo dos indivíduos com 65 e mais anos, o 

que menos perderam no mesmo período. Esta situação verifica-se tanto no concelho de Santiago do 

Cacém e respetivas freguesias, como no concelho de Sines. 

Quadro 6.57 

Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários em 2011 e variação 2001-2011 

Região 

   Concelho 

Freguesia 

Taxa de variação da população residente (2001- 
2011) (%) 

Total 
0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

Portugal 1,99 -5,09 -22,46 5,54 18,69 

Continente 1,81 -4,74 -22,87 4,98 18,99 

 Alentejo -2,48 -3,63 -26,62 0,47 5,47 

  Alentejo Litoral -2,05 -5,26 -30,70 1,17 8,43 

   Santiago do Cacém -4,36 -7,85 -39,85 -0,13 12,06 

Abela -19,6 -17,8 -51,68 -21,36 -1,93 

Alvalade -9,37 -8,86 -39,49 -9,03 6,97 

Cercal -13,4 -24,17 -40,59 -11,26 0,4 

Ermidas-Sado -8,43 -5,53 -48,88 -3,99 4,32 

Santa Cruz -7,8 0 -23,26 -11,25 -1,18 

Santiago do Cacém 4,52 12,47 -38,41 6,4 22,61 

Santo André -0,46 -11,66 -37,77 6,62 34,77 

São Bartolomeu da Serra -14,29 -31,75 -41,67 -6,6 -5 

São Domingos -16,6 -29,13 -43,9 -10,4 -9,9 

São Francisco da Serra -9,1 -12,35 -34,04 -10,38 1,72 

Vale de Água -18,65 -8,45 -52,44 -12,91 -18,83 

   Sines 4,87 -1,90 -20,25 9,44 19,41 

Sines 5,93 -1,23 -18,48 10,68 20,07 

Porto Covo -6,99 -10,74 -41,03 -4,94 13,84 

Fonte: Censos 2001e 2011, (INE, 2020) 

Na última década os concelhos de Santiago do Cacém e Sines, foram marcados por um decrescimento 

demográfico, devido aos valores negativos do saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e 

o número de óbitos num dado período), acompanhado pelo fenómeno de envelhecimento e as sucessivas 

alterações nos valores e sentido dos movimentos migratórios, nomeadamente volumes significativos de 

emigração e/ou migrações internas, para o litoral e para os centros urbanos. 
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Fonte: INE, 2020 

Figura 6.26 - Saldo natural e Saldo migratório para o concelho de Santiago do Cacém (2011-2018) 

 

 
Fonte: INE, 2020 

Figura 6.27 - Saldo natural e Saldo migratório para o concelho de Sines (2011-2018) 

No período entre 2011 e 2018 é possível constatar essa realidade, onde o saldo migratório e natural 

(diferença entre a imigração e a emigração numa determinada região durante o ano), apresenta valores 

predominantemente negativos (vd. Figuras 6.26 e 6.27). Apesar do saldo migratório apresentar quase 

sempre valores negativos nos últimos anos, verificaram-se valores positivos nos anos 2011, 2012 e 2013 

para o concelho de Santiago do Cacém e nos anos 2016, 2017 e 2018 para o concelho de Sines. 
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Em síntese, as freguesias onde se insere o Projeto, apresentam na sua maioria uma trajetória de perda 

populacional e envelhecimento da população residente. 

6.14.3 Ensino 

A qualificação académica da população residente na área em estudo é apresentada no  

Quadro 6.58, e revela uma população pouco instruída/qualificada, em que aproximadamente 12,8% 

da população do concelho de Santiago do Cacém, não tem nenhum tipo de qualificação académica. 

Numa análise agregada é possível concluir que grande parte da população residente na freguesia do 

Cercal (80%) têm formação igual ou inferior ao ensino básico, e apenas cerca de 7% da população 

desta freguesia tem o ensino superior, estando abaixo da média de população com ensino superior no 

Alentejo (12%). Os concelhos de Santiago do Cacém e Sines contam com uma realidade de cerca de 

67% de população com formação igual ao inferior ao ensino básico (vd. 

Quadro 6.58). 

 

Quadro 6.58 

População residente e Nível de escolaridade, em 2011 

Região 

  Concelho 

Freguesia 

População residente – Nível de escolaridade (N.º) 

Total 
Nenhum nível 

de 
escolaridade 

Ensino 
pré-

escolar 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Portugal 10562178 891017 261805 5914871 1771544 92608 1630333 

Continente 10047621 848678 246408 5602569 1692377 87429 1570160 

 Alentejo 757302 92341 17954 427951 123179 5781 90096 

  Alentejo Litoral 97925 14288 2196 53816 16743 813 10069 

   Santiago do Cacém 29749 3799 642 15613 5579 289 3827 

Abela 890 174 19 553 105 2 37 

Alvalade 2098 345 44 1288 288 19 114 

Cercal 3362 594 48 2032 446 23 219 

Ermidas-Sado 2020 281 43 1276 282 8 130 

Santa Cruz 461 78 1 274 60 0 48 

Santiago do Cacém 7603 896 194 3724 1472 64 1253 

Santo André 10647 855 255 4907 2597 161 1872 

São Bartolomeu da Serra 390 80 6 222 60 4 18 

São Domingos 854 195 8 523 89 0 39 

São Francisco da Serra 809 151 11 450 124 8 65 
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Região 

  Concelho 

Freguesia 

População residente – Nível de escolaridade (N.º) 

Total 
Nenhum nível 

de 
escolaridade 

Ensino 
pré-

escolar 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Vale de Água 615 150 13 364 56 0 32 

   Sines 14238 1463 333 7760 2827 169 1686 

Sines 13200 1329 315 7140 2678 157 1581 

Porto Covo 1038 134 18 620 149 12 105 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2020) 

 

6.14.4 Estrutura do emprego  

No Quadro 6.59 caracteriza-se a população economicamente ativa, em 2011, bem como a taxa de 

desemprego associada. A população ativa dos concelhos de Santiago do Cacém e Sines registou, em 

2011, uma taxa de desemprego inferior à média do território continental e do País.  

Na freguesia da área de estudo, Cercal, 91% da população economicamente ativa em 2011 encontrava-

se empregada. Quando analisado em comparação com as outras escalas territoriais, a taxa de 

desemprego, na freguesia em análise era superior ao verificado na região do Alentejo.  

Quadro 6.59 

População economicamente ativa em 2011 e taxa de desemprego 

Região 

   Concelho 

Freguesia 

População residente (N.º) 

População ativa (N.º) 

Taxa de 
desemprego 

(%) 
População 

empregada 
(N.º) 

População 
desempregada 

(N.º) 

Portugal 10562178 4361187 662180 13,18 

Continente 10047621 4150252 630711 13,19 

 Alentejo 757302 298691 43963 12,83 

  Alentejo Litoral 97925 40280 4934 10,9 

   Santiago do Cacém 29749 12914 1296 9,12 

Abela 890 317 26 7,58 

Alvalade 2098 860 124 12,6 

Cercal 3362 1242 183 12,84 

Ermidas-Sado 2020 824 122 12,9 

Santa Cruz 461 150 17 10,18 

Santiago do Cacém 7603 3468 227 6,14 

Santo André 10647 5114 497 8,86 
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Região 

   Concelho 

Freguesia 

População residente (N.º) 

População ativa (N.º) 

Taxa de 
desemprego 

(%) 
População 

empregada 
(N.º) 

População 
desempregada 

(N.º) 

São Bartolomeu da Serra 390 149 16 9,7 

São Domingos 854 301 29 8,79 

São Francisco da Serra 809 287 30 9,46 

Vale de Água 615 202 25 11,01 

   Sines 14238 6547 700 9,66 

Sines 13200 6117 648 9,58 

Porto Covo 1038 430 52 10,79 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2020) 

De acordo com os dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 2018, a 

população desempregada registada pelo IEFP no concelho de Santiago do Cacém era em média ao 

longo do ano, de 727 habitantes.  é possível verificar que no concelho de Sines, o padrão de desemprego 

é semelhante ao do concelho de Santiago do Cacém. 

Quadro 6.60 é possível verificar que no concelho de Sines, o padrão de desemprego é semelhante ao do 

concelho de Santiago do Cacém. 

Quadro 6.60 

Desemprego Registado por Concelho segundo o Tempo de Inscrição e a Situação Face à Procura de Emprego (média 
anual 2018) 

Região 
Concelho 

Total 

Tipo de desemprego Tempo de inscrição 

À procura do 1º emprego 
À procura 
de novo 
emprego 

Menos 1 ano 
1 ano ou 
mais 

Portugal 357 325,0 37 034,0 320 291,0 188 888,0 168 437,0 

Continente 332 709,2 34 639,6 298 069,6 176 334,3 156 374,8 

Alentejo 22 946,9 2 808,2 20 138,7 13 160,1 9 786,8 

Alentejo Litoral 2 679,8 135,1 2 544,7 1 731,7 948,1 

Santiago do Cacém 727,0 40,8 686,2 461,9 265,1 

Sines 592,2 42,4 549,8 372,2 220,0 

Pordata, 2020 
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6.14.5 Setores de atividade económica 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE (Dados apenas disponíveis por grandes regiões – até 

NUTS II), em 2019 a região do Alentejo apresentava uma população empregada de aproximadamente 

320 000 indivíduos. No Quadro 6.60-A pode observar-se a distribuição da população empregada na 

região do Alentejo, por setor de atividade, onde se constata que é o setor dos serviços (setor terciário) 

que emprega o maior número de indivíduos, cerca de 70%. O setor dos serviços (setor terciário) da 

região do Alentejo representa 7% do setor terciário ao nível do Continente. 

Quadro 6.60-A 

População empregada por Local de residência - Setor de atividade económica (CAE Rev. 3) 

Território 

População empregada 

Setor de atividade económica (CAE Rev. 3) 

Total 
Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e 
pesca 

Indústria, 
construção, 

energia e água 
Serviços 

Portugal 4913,1 270,1 1212,4 3430,6 

Continente 4670,4 245 1174,4 3251 

Alentejo 319,7 30,5 66,2 223 
Unidade: milhares 

Fonte: Projeções de 2019, (INE, 2021) 

A análise que se segue será ao nível dos concelhos e freguesias, para esse efeito foram utilizados os 

dados do último censo (Censos 2011).  

No Quadro 6.61 pode observar-se a distribuição da população empregada, por setor de atividade, 

onde se constata que é o setor terciário (social e económico) que, em todos os níveis, emprega o maior 

número de indivíduos, destacando-se a percentagem de 63% para o concelho de Santiago do Cacém, 

65% para o concelho de Sines, 64% para a região do Alentejo Litoral e 69% para a região do Alentejo. 

O setor terciário no concelho de Santiago do Cacém representa 32% do setor terciário da região do 

Alentejo Litoral e 4% do total do setor terciário da região do Alentejo.  

Na freguesia do Cercal (freguesia da área de estudo da Central Fotovoltaica) a empregabilidade da 

população deve-se também maioritariamente ao sector terciário, também conhecido como sector de 
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serviços. Este setor representa cerca de 63% dos empregos, seguindo-se o setor secundário com cerca de 

31%. 

 

Quadro 6.61 

População residente empregada, por setores de atividade económica em 2011 

Região 

   Concelho 

Freguesia 

População empregada - Sector de atividade económica (N.º) 

Total 
Sector 

primário 
Sector 

secundário 
Sector terciário 

(social) 
Sector terciário 

(económico) 

Portugal 4361187 133386 1154709 1254273 1818819 

Continente 4150252 121055 1115357 1179316 1734524 

 Alentejo 298691 28062 65576 96445 108608 

  Alentejo Litoral 40280 4702 10005 11213 14367 

   Santiago do Cacém 12914 812 3931 3829 4342 

Abela 317 67 70 82 98 

Alvalade 860 198 171 218 273 

Cercal 1242 75 382 281 504 

Ermidas-Sado 824 76 270 208 270 

Santa Cruz 150 23 34 46 47 

Santiago do Cacém 3468 115 862 1255 1236 

Santo André 5114 72 1901 1462 1679 

São Bartolomeu da Serra 149 43 35 42 29 

São Domingos 301 66 73 97 65 

São Francisco da Serra 287 25 72 92 98 

Vale de Água 202 52 61 46 43 

   Sines 6547 233 2059 1631 2624 

Sines 6117 195 1950 1534 2438 

Porto Covo 430 38 109 97 186 
Fonte: Censos 2011, (INE, 2020) 

 

6.14.6 Estrutura empresarial 

Com base no Anuário Estatístico da Região Alentejo em 2018 o concelho de Santiago do Cacém tinha 

3 330 empresas em atividade, correspondendo a aproximadamente 4% do total das empresas da 

região do Alentejo (vd. Quadro 6.62). 

As empresas com sede no concelho de Santiago do Cacém, relacionadas com a “agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca - (A)” representam cerca de 26% do tecido empresarial. Estas empresas, 

representadas em número significativo, estão associadas aos níveis de empregabilidade no sector 

primário, que apesar de ser o sector que menos emprega no concelho, é responsável por cerca de 6% 

de emprego local (vd.  
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Quadro 6.61). Importa ainda destacar as empresas do setor G (comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos) que representa cerca de 19% do total de empresas. 

Relativamente a Sines, as empresas relacionadas com as “atividades administrativas e dos serviços de 

apoio” - (N) representam cerca de 17% das 1 585 empresas do concelho. 

6.14.7 Abordagem turística 

Para uma análise do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados do Anuário Estatístico 

da região do Alentejo de 2018 tendo como alvo de análise, a região do Alentejo e os concelhos de 

Santiago do Cacém e Sines. 

De acordo com os dados do Anuário Estatístico da região Alentejo 2018, a região representou cerca de 

4,2% dos proveitos de aposento, 6,4% dos hóspedes e cerca de 4,7% das dormidas, do Continente (vd. 

Quadro 6.63). Os estabelecimentos de alojamento turístico que mais contribuíram para os valores atrás 

referidos foram os estabelecimentos de hotelaria. Nesta região os estabelecimentos de hotelaria 

representaram cerca de 56% da capacidade de alojamento, e no concelho de Santiago do Cacém cerca 

de 49% (vd. Quadro 6.64). 

De acordo com os dados do Anuário Estatístico, em 2018 o concelho de Santiago do Cacém dispunha de 

27 estabelecimentos hoteleiros, sendo 27 de Turismo no espaço rural e Turismo de habitação, 5 de 

Hotelaria e 1 de Alojamento Local. A capacidade de alojamento de Turismo no espaço rural e Turismo 

de habitação é de 504 camas, representando cerca de 47% da capacidade de alojamento de Santiago 

do Cacém. 

Relativamente a Sines, apesar da reduzida área do concelho, é possível observar-se (vd. Quadro 6.64) 

um elevado número de estabelecimentos turísticos (17) e capacidade de alojamento (793), devido 

sobretudo à presença de praias no concelho. 

Relativamente à área de estudo e envolvente próxima da área de estudo da Central Fotovoltaica, 

importa destacar um estabelecimento de turismo, Herdade Reguenguinho, a cerca de 530 m a nordeste 

(junto à estrada EN262). Importa ainda salientar a presença do hotel Windmill Hill a 840 m a oeste da 

área de estudo da Central Fotovoltaica. 

Dentro do Corredor da linha elétrica observa-se o hotel Moinhos do Paneiro. Na envolvente próxima 

(cerca de 200 m do limite do corredor), é possível observar-se o alojamento Vale Seco Casinhas da 
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Aldeia (cerca de 70 m a leste, pertencendo ao concelho de Santiago do Cacém) e o hotel Courela do 

Salgueiro (cerca de 120 m a oeste, pertencendo ao concelho de Sines).
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Quadro 6.62 

Empresas por município da sede, segundo a CAE Rev. 3, 2017 

Região 
Concelho 

Total A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Portugal 1 242 693  132 928  1 062  67 555  4 062  1 219  81 629  219 190  22 841  104 826  17 837  40 792  125 617  176 535  56 577  94 740  35 742  59 541 

 Continente 1 189 119  121 021  1 028  65 831  3 996  1 169  78 962  212 106  21 401  99 207  17 268  39 677  121 634  168 456  54 597  91 405  33 994  57 367 

     Alentejo  84 139  20 427   187  4 008   263   102  4 341  15 118  1 390  7 508   691  1 428  5 898  8 793  3 417  4 952  1 821  3 795 

       Alentejo Litoral  12 414  3 542   10   432   32   15   654  2 003   162  1 437   84   235   731  1 309   342   531   206   689 

Santiago  
do Cacém 

 3 430   908   4   117   7   5   183   636   46   324   21   47   225   343   115   239   51   159 

Sines  1 585   157   1   60   3   3   88   290   39   213   16   38   135   273   73   84   33   79 

Fonte: INE, 2019 

Legenda dos Códigos de Atividades (CAE Rev.3.): 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E - Captação, tratamento e distribuição de água; 

saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, restauração e similares; 

J - Atividades de informação e de comunicação; K - Atividades financeiras e de seguros; L - Atividades imobiliárias; M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; N - Atividades administrativas e dos 

serviços de apoio; O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; P – Educação; Q - Atividades de saúde humana e apoio social; R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e recreativas; 

S - Outras atividades de serviços; T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio; U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais. 
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Quadro 6.63 

Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento nos estabelecimentos de alojamento turístico por município, 2018 

Região 
Concelho 

Hóspedes Dormidas Proveitos de aposento 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço 
rural e 

Turismo de 
habitação 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço rural 
e Turismo de 
habitação 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo 
no 

espaço 
rural e 
Turismo 

de 
habitação 

N.º milhares de euros 

Portugal 25 249 904 20 450 232 3 951 007 848 665 67 662 103 56 561 305 9 310 035 1 790 763 2 993 197 2 633 189 277 424 82 584 

 Continente 22 926 413 18 503 592 3 635 657 787 164 57 192 011 47 742 488 7 897 596 1 551 927 2 633 225 2 304 892 254 597 73 736 

  Alentejo 1 470 950 1 041 013 209 241 220 696 2 675 945 1 873 187 368 228 434 530 109 930 78 071 10 599 21 260 

   Alentejo Litoral 363 850 224 350 69 777 69 723 864 051 567 336 139 038 157 677 41 793 28 791 4 727 8 276 

Santiago  
do Cacém 58 214 33 853 2 121 22 240 122 364 70 856 3 669 47 839 5 092 2 803 139 2 151 

Sines 41 539 27 036 … … 90 998 61 002 … … 4 043 2 863 … … 

Fonte: INE, 2019 
(…) Valor confidencial 

Quadro 6.64 
Estabelecimentos e capacidade de alojamento por município, em 31.7.2018 

Região 
Concelho 

Estabelecimentos (n.º) Capacidade de alojamento (n.º) 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 
Turismo no espaço rural e 

Turismo de habitação 
Total Hotelaria Alojamento local 

Turismo no espaço 
rural e Turismo de 

habitação 

Portugal 6 868 1 865 3 534 1 469 423 152 321 010 78 155 23 987 

Continente 4 963 1 627 2 027 1 309 366 426 279 674 65 042 21 710 

Alentejo 625 132 180 313 23 852 13 427 4 553 5 872 

Alentejo Litoral 177 38 58 81 8 853 5 616 1 511 1 726 

Santiago  
do Cacém 33 5 1 27 1 077 525 48 504 

Sines 17 5 10 2 793 482 … … 

Fonte: INE, 2019 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008577
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008576
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008580
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008574
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008575


Figura 6.28 – Edificações afetas à atividade turística
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6.14.8 Acessibilidades 

Existem estradas e caminhos de terra que atravessam a área de estudo da futura Central Fotovoltaica, 

sendo as estradas a ER389, que liga à estrada EN262 junto à localidade do Cercal; e a EN262, que 

atravessa a parte norte da área de estudo da futura Central, e que liga à EN120 em Cercal e à estrada 

EN261 em Alvalade. 

Na envolvente próxima (raio de cerca de 2 km em linha reta) destacam-se ainda as seguintes estradas: 

• A EN120, a cerca de 400 m a oeste da área de estudo, ligando a EN261 perto de Santiago do 

Cacém e a EN125 em Lagos; e 

• A EN390, a cerca de 1 200 m a noroeste da área de estudo, ligando a EN120 em Cercal à 

EN393 em Vila Nova de Mil Fontes. 

Relativamente ao corredor da Linha Elétrica, este atravessa as já referidas estradas ER389 e EN262, 

dentro da área afeta à Central Fotovoltaica, e ainda as estradas EN120 e a A26/IP8. 

O acesso à área de estudo da Central Fotovoltaica será efetuado a partir das estradas EN262 e ER389. 

6.14.9 Características da área de estudo 

A área de estudo é caracterizada por ser uma área com caraterísticas predominantemente agroflorestais, 

onde existe alguma atividade agrícola.  

Os aglomerados populacionais que se encontram na envolvente próxima da área (distância de cerca de 

2 km em linha reta) da futura Central Fotovoltaica, são: 

• Sesmarias a cerca de 1 200 m, sentido noroeste; 

• Espadanal a cerca de 160 m, sentido noroeste; 

• Cercal a cerca de 1 570 m, sentido noroeste; 

• Chaparral a cerca de 1 130 m, sentido oeste; 

• Fonte Santa de Cima a cerca de 1 865 m, sentido oeste; 
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• Fonte Santa a cerca de 1 025 m, sentido oeste; 

• Catifarras a cerca de 1 230 m, sentido sudoeste; 

• Lajinha a cerca de 1 800 m, sentido sul; 

• Silveiras a cerca de 2 080 m, sentido nordeste; e 

• Charnequinha Silveiras a cerca de 2 170 m, sentido nordeste. 

Existem cerca de 22 edifícios de várias tipologias dentro da área de estudo da Central Fotovoltaica (4 

ruínas, 6 de habitação e 12 armazéns ou apoios agrícolas). É ainda possível observarem-se cerca de 84 

edifícios dispersos próximos do limite da área de estudo da Central Fotovoltaica (a uma distância de 

cerca de 150 m em linha reta) de várias tipologias (habitação, armazéns, ruínas, entre outros), a maioria 

pertencente à localidade do Cercal, a oeste/noroeste da área da futura Central Fotovoltaica. 

Relativamente ao Corredor da Linha Elétrica, os aglomerados populacionais mais próximos (num raio de 

cerca de 1 km em linha reta) são: 

• Muda, a cerca de 100 metros a leste do corredor; 

• Dompel, a cerca de 1 050 metros a leste do corredor; 

• Relvas Verdes, a cerca de 740 metros a leste do corredor; e 

• Paiol, a cerca de 1 090 metros a oeste do corredor. 

Existem cerca de 49 edifícios de várias tipologias (turismo rural, habitação, armazéns/apoios agrícolas, 

outros) dentro do Corredor da Linha Elétrica e cerca de 10 edifícios a menos de 50 m do Corredor.  

Dentro do corredor da Linha Elétrica foram identificados os seguintes alojamentos turísticos: Moinhos do 

Paneiro, Pousada Quinta da Ortiga e a Herdade da Fonte. Este último atualmente já possui linhas de 

muito alta tensão a passar por cima do edificado ou muito próximo. 
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Fotografias 6.58 e 6.59 – Turismo Herdade da Fonte Branca 

6.14.10 Síntese da caracterização da socioeconomia 

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

Cacém, mais especificamente, na freguesia de Cercal. Entre 2011 e o ano de 2018, o concelho de 

Santiago do Cacém, registou uma diminuição de população de cerca de 4%. Segundo os dados do INE, 

em 2018 este concelho apresentava 29 749 residentes e uma densidade populacional de 27,1 hab/km2. 

De acordo com os Censos 2011, na freguesia onde se insere a área de estudo da futura Central 

Fotovoltaica, Cercal, no período (2001-2011), a população residente diminuiu cerca de 13,4%. Esta 

freguesia apresenta uma trajetória de perda populacional e um envelhecimento da população residente. 

De acordo com os dados disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em 2018, a 

população desempregada registada pelo IEFP no concelho de Santiago do Cacém era em média ao 

longo do ano, de 727 habitantes.  é possível verificar que no concelho de Sines, o padrão de desemprego 

é semelhante ao do concelho de Santiago do Cacém. 

Quadro 6.60Em 2018 o concelho de Santiago do Cacém tinha 3 330 empresas em atividade, 

correspondendo a aproximadamente 4% do total das empresas da região do Alentejo. As empresas com 
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sede no concelho de Santiago do Cacém, relacionadas com a “agricultura, produção animal, caça, floresta 

e pesca - (A)” representam cerca de 26% do tecido empresarial 

Em 2018 o concelho de Santiago do Cacém dispunha de 27 estabelecimentos hoteleiros, sendo 27 de 

Turismo no espaço rural e Turismo de habitação, 5 de Hotelaria e 1 de Alojamento Local. A capacidade 

de alojamento de Turismo no espaço rural e Turismo de habitação é de 504 camas, representando cerca 

de 47% da capacidade de alojamento de Santiago do Cacém. 

A área de estudo da Central Fotovoltaica é caracterizada por ser uma área com caraterísticas 

predominantemente agroflorestais, onde existe alguma atividade agrícola. Os aglomerados 

populacionais que se encontram na envolvente próxima da área são, Sesmarias; Espadanal Cercal; 

Chaparral; Fonte Santa de Cima; Fonte Santa; Catifarras; Lajinha; Silveiras e Charnequinha Silveiras. 

Existem edifícios de várias tipologias dentro da área de estudo da Central Fotovoltaica (4 ruínas, 6 de 

habitação e 12 armazéns ou apoios agrícolas). É ainda possível observarem-se cerca de 76 edifícios 

dispersos próximos do limite da área de estudo da Central Fotovoltaica (a uma distância de cerca de 

150 m em linha reta) de várias tipologias (habitação, armazéns, ruínas, entre outros), a maioria 

pertencente à localidade do Cercal, a oeste/noroeste da área da futura Central Fotovoltaica. 

Na área de estudo Central Fotovoltaica e envolvente próxima destaca-se um estabelecimento hoteleiro, 

Herdade Reguenguinho, a cerca de 530 m a nordeste (junto à estrada EN262), destacando-se também 

o hotel Windmill Hill a 840 m a oeste da área de estudo da Central Fotovoltaica. 

Relativamente ao Corredor da Linha Elétrica, os aglomerados populacionais mais próximos (num raio de 

cerca de 1 km em linha reta) são, Muda, Dompel, Relvas Verdes e Paiol. Dentro do corredor da Linha 

Elétrica foram identificados os seguintes alojamentos turísticos: Moinhos do Paneiro, Pousada Quinta da 

Ortiga e a Herdade da Fonte. Este último atualmente já possui linhas de muito alta tensão a passar por 

cima do edificado ou muito próximo. 

Existem estradas e caminhos de terra que atravessam a área de estudo da futura Central Fotovoltaica, 

sendo as estradas a ER389, que liga à estrada EN262 junto à localidade do Cercal; e a EN262, que 

atravessa a parte norte da área de estudo da futura Central, e que liga à EN120 em Cercal e à estrada 

EN261 em Alvalade. Relativamente ao corredor da Linha Elétrica, este atravessa as já referidas estradas 

ER389 e EN262, dentro da área afeta à Central Fotovoltaica, e ainda as estradas EN120 e a A26/IP8. 

O acesso à área de estudo da Central Fotovoltaica será efetuado a partir das estradas EN262 e ER389. 
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6.15 SAÚDE HUMANA 

6.15.1 Considerações Gerais 

A avaliação da Saúde Humana exposta no EIA apresentou uma análise ao nível dos principais aspetos 

ligados à saúde humana no âmbito do Projeto, como a qualidade do ar e ambiente sonoro. Estes são os 

descritores cuja variação, em função dos impactes do projeto, poderão incidir direta ou indiretamente, 

na Saúde Humana. Serão ainda, aprofundadas, algumas questões associadas à situação atual ao nível 

da Saúde Humana, recorrendo-se para tal ao Perfil Local de Saúde na área geográfica de influência. 

6.15.2 Enquadramento 

A definição de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946) reconhece o seu vasto alcance, 

enfatizando que a mesma vai além dos estados de doença: “A saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 

As ações para proteger e melhorar a saúde devem, portanto, ir além de oferecer serviços que reduzam 

os efeitos da doença e estarem focadas na prevenção da doença e na promoção de uma boa saúde. 

Como a saúde de uma população está inextricavelmente ligada ao estado do ambiente, ambos os 

campos, saúde ambiental e saúde pública, são importantes para a saúde na avaliação ambiental.  

A saúde ambiental está, tradicionalmente, concentrada em questões como o abastecimento de água e o 

saneamento, o controlo de poluição do ar e da água, a gestão de resíduos, a segurança química e 

alimentar, a proteção contra radiações, alterações climáticas, ruído, a qualidade da habitação, saúde 

ocupacional e saúde comunitária. Há, no entanto, uma crescente consciencialização que uma abordagem 

mais ampla para os “determinantes” da saúde ambiental é benéfica para a saúde humana, definindo-a 

como "a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde através dos esforços 

organizados da sociedade". 

Consequentemente, profissionais de saúde pública trabalham com outros profissionais de saúde para 

prevenir doenças e promover boa saúde, bem como, com outros setores para abordar os determinantes 

da saúde. Há, portanto, sobreposições entre as duas disciplinas, mas poucas ligações. Os especialistas 

em saúde ambiental, incluindo especialistas em qualidade do ar, hidrologia e ambiente sonoro, têm muito 

para contribuir e a receber de especialistas em saúde pública cujas preocupações incluem vigilância da 

saúde e bem-estar da população, monitorização e resposta a riscos para a saúde e emergências, 

proteção da saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças.  
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A Avaliação dos Impactes na Saúde (AIS) não é uma abordagem recente ainda que nas últimas duas 

décadas tenha merecido uma particular atenção. Desenvolvida, em norma, de forma isolada dos Estudos 

de Impacte Ambiental, a AIS pode ser definida como uma combinação de procedimentos, métodos e 

ferramentas que avaliam sistematicamente o potencial, e às vezes os efeitos não intencionais, de uma 

política, de um plano, de um programa ou de um projeto, na saúde de uma população. 

O âmbito das questões de saúde que podem ser abordadas por avaliações ambientais (com estudos de 

impacte ambiental) é assim amplo, incluindo preocupações tão diversas quanto acidentes no trânsito, 

coesão social, ou problemas psicológicos como o stress causado pelo deslocamento dos trabalhadores, 

mas também podem ter reflexo na capacidade das políticas e instituições públicas. 

Os projetos, por norma, envolvem a introdução de pessoas “estranhas” diretamente em comunidades, 

pelo menos, durante um curto período (fase de construção). Para muitas áreas rurais, isso pode aumentar 

consideravelmente na população local e colocar stress nos serviços de saúde existentes. Além dos 

proponentes terem de implementar sistemas apropriados para lidar com impactes na saúde e com a 

gestão de emergências resultantes de incidentes, também a capacidade dos serviços locais de saúde 

deve ser considerada. O maior fluxo de pessoas que necessitem de tratamento para doenças ou acidentes 

inesperados pode causar uma pressão sobre os serviços de saúde locais (como o hospital local, dentistas, 

clínica geral) dentro de uma região, particularmente onde há escassez na força de trabalho em saúde. 

Atualmente Portugal assim como o resto do Mundo encontra-se num cenário de pandemia, resultante do 

aparecimento de um vírus, designado por coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-

CoV-2). Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde 

doenças ligeiras como a constipação até doenças mais graves como a síndrome respiratória aguda grave 

(SARS). O surto inicial deu origem a uma pandemia global que à data de 1 de julho de 2020 tinha 

resultado em 10 434 835 casos confirmados e 509 779 mortes em todo o mundo. Face à relevância 

deste tema é importante que este seja abordado no presente estudo. 

Em Portugal é na construção civil que se tem verifica um dos principais focos de contágio do novo 

coronavírus. Tem-se visto que existem vários focos, e essa situação têm causado impactes localmente não 

só por toda a logística associada à anulação do foco, mas também pelo stress que causa na população 

local. 

Também nas fases subsequentes, com as modificações que normalmente se associam à introdução dos 

projetos, preocupações similares, devem ser tidas em conta. Isto, para além das óbvias consequências 

diretas que um projeto pode ter, de forma negativa ou positiva, na saúde humana. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_s%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as_por_coronav%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constipa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_aguda_grave
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
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É por isso importante que os EIA considerem e desenvolvam estratégias para minimizar quaisquer impactes 

adversos que um projeto possa ter sobre a saúde humana e o bem-estar da comunidade.  

Os descritores cuja variação, em função dos impactes do projeto, poderão incidir direta ou indiretamente, 

na Saúde Humana, são a qualidade do ar e o ambiente sonoro. 

Importa ainda caracterizar a saúde humana na área de estudo, recorrendo-se para tal ao Perfil Local 

de Saúde na área geográfica de influência, que corresponde ao Perfil Local de Saúde - Unidade Local 

de Saúde Litoral Alentejano (ULSLA), para o ano de 2019. A ULSLA pertence à Administração Regional 

de Saúde do Alentejo, I.P., (ARS Alentejo). 

O Perfil Local de Saúde é um instrumento de apoio à tomada de decisão técnica, organizacional e política, 

uma ferramenta virada para a ação, que contribui para a melhoria da saúde das populações e redução 

das desigualdades em saúde. Baseia-se na melhor evidência disponível e assenta em critérios de 

qualidade que lhe conferem rigor e robustez.  

6.15.3 Caracterização da população 

Em 2017, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) abrangia uma população residente 

de 93 774 habitantes representando cerca de 19,8% da população da ARS Alentejo (ARSA). Nos últimos 

censos (2001 e 2011) a população da ULS decresceu (-2,1%), valor percentual inferior ao decréscimo 

registado na ARSA, contrariamente o Continente registou um crescimento. O Índice de Envelhecimento em 

2017 é superior ao da ARSA e ao do Continente. A taxa bruta de natalidade, em 2017, foi de 7,2‰ 

com valor inferior à ARSA e ao Continente (vd. Quadro 6.65). A mortalidade infantil no último triénio 

2015-2017, aumentou ligeiramente e assume valores superiores à ARSA e similares ao Continente. 

Quadro 6.65 

Indicadores gerias do Perfil Local de saúde 

Indicador Sexo Período Unidade Continente 
ARS 

Alentejo 
ULSLA 

População residente HM 2017 Nº 9 792 797 473 235 93 774 

Índice de envelhecimento HM 2017 /100 158,3 209,6 212,5 

Taxa bruta de natalidade HM 2017 ‰ 8,4 7,4 7,2 

Índice Sintético de 
Fecundidade (ISF) 

M 2017 Nº 1,38 1,38 1,35 

Taxa bruta de mortalidade HM 2017 ‰ 10,7 15,0 13,2 
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Indicador Sexo Período Unidade Continente 
ARS 

Alentejo 
ULSLA 

Taxa de mortalidade infantil HM 15-17 ‰ 3,0 2,5 2,9 

Esperança de vida à 
nascença 

H 
15-17 Nº 

78,2 77,3 77,2 

M 84,4 83,5 84,1 

Fonte Perfil Local de Saúde - ULS Litoral Alentejano, 2019 

6.15.4 Infraestruturas de Saúde e Perfil Local de Saúde 

No âmbito deste fator, considerou-se relevante analisar questões como, os principais equipamentos de 

saúde existentes na envolvente da área em estudo assim como apresentar alguns dados sobre o Perfil 

Local de Saúde da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. 

Tendo por base o Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018, foi possível identificar o número de 

hospitais presentes na envolvente à área de estudo, assim como, alguns indicadores de saúde. No concelho 

onde se insere a área de estudo existe um hospital, sendo este, o único na região do Alentejo Litoral, (vd. 

Quadro 6.66). 

Quadro 6.66 

Hospitais por município, 2017 (provisórios) 

 

Hospitais Camas 

Salas de 
operação 

Movimento de internados 

Total  
Públicos e 

Parcerias público-
privadas 

Privados Total 
Hospitais 
gerais 

Hospitais 
especializados 

Internamentos 

Dias de  
internamento 

Portugal   225   111   114  34 953  26 851  8 102   890 1 158 614 10 256 168 

 Continente   208   105   103  31 672  25 341  6 331 856 1 103 325 9 269 568 

  Alentejo   10   6   4  1 551  1 374 177 33  51 953  466 244 

   Alentejo Litoral   1   1   0   122   122 0 4  5 159  40 334 

Santiago do Cacém   1   1   0 122 122 0 4  5 159  40 334 

Sines   0   0   0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: INE, 2019 (Anuário Estatístico da Região Alentejo 2018) 

Relativamente ao Perfil Local de Saúde desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), para o ano 

de 2019, importa destacar a Mortalidade por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014, 

para todas as idades e ambos os sexos para a ULS Litoral Alentejano. Destacam-se como principais 

grandes grupos de causas de morte, doenças do aparelho circulatório, tumores malignos e doenças do 

aparelho respiratório (vd. Figura 6.29).  

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008101
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008100
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008102
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008102
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008103
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008104
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008104
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Legenda: SSA - Sinais, Sintomas e Achados 

Fonte Perfil Local de Saúde - ULS Litoral Alentejano, 2019 

Figura 6.29 - Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014, para todas as 

idades e ambos os sexos 

Os Quadros 6.67 e 6.68 descrevem a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados de 

Saúde Primários (ordem decrescente) no Continente, ARS Alentejo e ULS Litoral Alentejano, onde se 

verifica que os diagnósticos ativos mais registados dos inscritos nos Cuidados de Saúde Primários foram 

a hipertensão e as alterações do metabolismo dos lípidos. Estão identificados como principais 

determinantes de saúde o abuso de tabaco, excesso de peso, abuso crónico do álcool e abuso de drogas 

(vd. Quadro 6.68). 

Quadro 6.67 

Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2018 – ordem decrescente (Morbilidade - registo nos 

Cuidados de Saúde Primários) 

Diagnóstico ativo 
Continente 

ARS 
Alentejo 

ULS Litoral 
Alentejano 

HM HM HM 

Hipertensão (K86 ou K87) 22,2 27,8 29,1 

Alterações do metabolismo dos lípidos (T93) 21,3 25,8 27,9 

Perturbações depressivas (P76) 10,4 13,4 11,3 

Obesidade (T82) 8,0 11,4 10,2 

Diabetes (T89 ou T90) 7,8 9,7 9,8 

Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82) 6,3 8,3 6,9 

Osteoartrose do joelho (L90) 4,6 5,9 6,0 

Osteoartrose da anca (L89) 2,2 2,6 3,5 
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Diagnóstico ativo 
Continente 

ARS 
Alentejo 

ULS Litoral 
Alentejano 

HM HM HM 

Doença cardíaca isquémica (K74 ou K76) 1,7 2,9 2,8 

Osteoporose (L95) 2,4 2,9 2,5 

Asma (R96) 2,6 2,8 2,4 

Trombose / acidente vascular cerebral (K90) 1,3 1,7 1,8 

Bronquite crónica (R79) 1,1 1,6 1,7 

DPOC (R95) 1,3 1,5 1,6 

Neoplasia maligna da mama feminina (X76) 0,8 0,9 0,9 

Demência (P70) 0,8 1,2 0,9 

Enfarte agudo do miocárdio (K75) 0,7 1,0 0,8 

Neoplasia maligna do cólon e reto (D75) 0,4 0,6 0,7 

Neoplasia maligna da próstata (Y77) 0,5 0,6 0,6 

Neoplasia maligna do colo do útero (X75) 0,1 0,1 0,1 

Neoplasia maligna do brônquio / pulmão (R84) 0,1 0,1 0,1 

Neoplasia maligna do estômago (D74) 0,1 0,1 0,1 
Fonte Perfil Local de Saúde - ULS Litoral Alentejano, 2019 

 

Quadro 6.68 

Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro de 2018 – ordem decrescente (Determinantes de Saúde - 

registo nos Cuidados de Saúde Primários) 

Diagnóstico ativo 
Continente ARS Alentejo ULS Litoral Alentejano 

HM HM HM 

Abuso do tabaco (P17) 10,4 12,5 11,6 

Excesso de peso (T83) 6,4 10,7 10,6 

Abuso crónico do álcool (P15) 1,4 1,2 1,1 

Abuso de drogas (P19) 0,5 0,4 0,6 
Fonte Perfil Local de Saúde - ULS Litoral Alentejano, 2019 

6.15.5 Qualidade do ar 

De acordo com o índice de qualidade do ar apresentado no subcapítulo 6.10, importa destacar que a 

Rede de Qualidade do Ar que serve a zona de estudo é a Rede de Qualidade do Ar do Alentejo. A 

análise desta rede permitiu verificar que a estação de qualidade do ar mais próxima é a estação da 

Sonega localizada no concelho de Santiago do Cacém, a cerca de 9,4 km da área de estudo da Central 
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Fotovoltaica, e de acordo com os valores registados para os poluentes, partículas (PM10); O3 e NO2 

para o ano de 2017, o índice de qualidade do ar foi considerado bom. No entanto, os poluentes, 

partículas (PM10) e ozono apresentaram dias com excedência face aos limites legais. Estes dois poluentes 

estão principalmente associados a fontes de emissão provenientes da indústria, sendo por isso expectável 

a ocorrências destas excedências, dada a proximidade desta estação ao polo industrial de Sines, também 

no caso das partículas, estas, poderão ter origem na suspensão de material pulverulento de fontes 

diversas em determinadas condições de vento. 

Dada as características predominantemente agroflorestais da área onde se insere o Projeto, a existência 

de poucas fontes de poluição na envolvente, assim como, o tráfego pouco significativo das vias de 

comunicação, em conjugação com os fatores climáticos (regime de ventos), leva a inferir que a qualidade 

do ar no local é boa. 

6.15.6 Ambiente Sonoro 

De acordo com a avaliação acústica apresentada no subcapítulo 6.12, importa referir que a avaliação 

acústica relativa à caracterização da situação de referência do Projeto de implementação da Central 

Fotovoltaica e da Linha Elétrica a construir foi realizada com recurso a medições de ruído e consequente 

determinação do nível sonoro médio de longa duração. Foram avaliados 6 locais localizados na 

envolvente da futura LMAT, sendo que desses 6 locais 3 (R1, R2 e R3) estão igualmente localizados na 

envolvente da futura Central Fotovoltaica do Cercal.  

Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição utilizados para 

caracterizar os recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído proveniente da Central 

Fotovoltaica e da Linha Elétrica a construir são inferiores aos valores limite de exposição. 

Nos Mapas de Ruído do Município de Santiago do Cacém a principal fonte de ruído que foi considerada, 

na envolvente dos recetores sensíveis próximos ao projeto, foi o tráfego rodoviário a circular na A26, na 

EN120, na EN262 e na EN389 (que foi desclassificada sendo atualmente ER). A análise dos Mapas de 

Ruído permite verificar que estas vias de tráfegos não afetam significativamente os níveis sonoros junto 

dos recetores sensíveis caracterizados pelos locais de medição. Em termos de ruído industrial, nos Mapas 

de Ruído do Município de Santiago do Cacém, não foi considerada nenhuma fonte de ruído nas 

proximidades dos locais avaliados. 
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6.15.7 Campos Elétricos e Magnéticos 

Os campos elétricos e magnéticos são um fenómeno comum a que o organismo humano está sujeito durante 

a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em conta os campos artificiais criados por instalações 

elétricas habituais, linhas, subestações, eletrodomésticos vários, telemóveis, entre outros.  

É tomada como referência a portaria n.º 1421, de 23 de Novembro, que retoma os valores limites de 

exposição do público em geral definidos na recomendação do Conselho da União Europeia (“Council 

Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields 0 Hz – 300 

GHz”) de 1999/07/05, previamente homologada na 2 188.ª Reunião do Conselho em 1999/06/08 

pelos Estados Membros , e que as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing 

Radiation Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral. O Quadro 6.69 

sistematiza estes limites. 

Quadro 6.69 

Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 
[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético 
[μT] (RMS) 

Público em geral 

(em permanência) 5 100 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público 

em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz 300 GHz (Doc. Refª 1999-

1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to 

electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação da 

Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que transpôs para a Legislação Portuguesa as recomendações 

do Conselho Europeu, definindo as restrições básicas e os níveis de referência relativos à exposição da 

população aos campos eletromagnéticos. 

Por sua vez o Decreto-Lei nº11/2018 acima referido mantém válidos os limites de exposição do público 

em geral referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e a necessidade de 

garantir um afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas 

“infraestruturas sensíveis” definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto Lei.  

De referir que a minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte de 

energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte da emissão – a linha. Assim a minimização 

pode efetuar-se de duas formas distintas: 
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• Atuando na localização da fonte do campo (linha) com a escolha adequada e possível do traçado 

de forma a maximizar o afastamento a “infraestruturas sensíveis”; 

• Atuando na fonte do campo diretamente com a adoção de medidas de projeto nos materiais e 

equipamentos embora na maior parte dos casos a sua implementação seja bastante complexa e 

a redução dos valores dos campos pouco significativos; 

Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, e de acordo com os registos conhecidos, não ocorrem 

valores superiores aos referidos atrás.  

6.15.8 Síntese da caracterização da saúde humana 

Dada as características predominantemente agroflorestais da área onde se insere o Projeto, a existência 

de poucas fontes de poluição na envolvente, assim como, o tráfego pouco significativo das vias de 

comunicação, em conjugação com os fatores climáticos, leva a inferir que a qualidade do ar no local é 

boa. Os valores dos indicadores de ruído Lden e Ln, determinados nos locais de medição utilizados para 

caracterizar os recetores sensíveis potencialmente mais expostos ao ruído proveniente da Central 

Fotovoltaica e da Linha Elétrica a construir são inferiores aos valores limite de exposição. 

6.16 PAISAGEM 

6.16.1 Considerações gerais 

A Paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e culturais se 

influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo. A compreensão da paisagem implica 

o conhecimento de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, 

a estrutura ecológica, o uso do solo e todas as expressões da atividade humana ao longo do tempo, bem 

como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realidade multifacetada. A expressão visual 

desta articulação, num determinado momento, constitui a paisagem que pode ser vista por cada 

observador, segundo a sua perceção e os seus interesses específicos (Cancela d’Abreu A. e Correia, T. 

2001). 

A caracterização da situação atual da componente paisagem integra várias aproximações 

metodológicas, compreendendo inicialmente uma caracterização objetiva, com o estudo dos elementos 

estruturantes do território e do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço 

(nomeadamente da geologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e uso do solo), e posteriormente 
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uma caracterização mais subjetiva que é a caracterização e avaliação do resultado visual do território 

– avaliação da paisagem. 

Na definição da área de estudo da Paisagem foi considerado um buffer de 3 km em redor dos elementos 

do Projeto (área da Central Fotovoltaica), assim como do corredor da Linha Elétrica (projeto 

complementar), definido como a área limite onde será possível distinguir os elementos a construir e onde 

é possível analisar o Projeto em relação à sua envolvente, sem ter em consideração parâmetros relativos 

às condições de observação, nomeadamente condições climatéricas e a hora do dia. 

A análise estrutural e visual que a seguir se apresenta foi assim efetuada para toda a área de estudo 

da paisagem, englobando quer a área da Central Fotovoltaica, quer o corredor da Linha Elétrica. 

A definição das unidades de paisagem na área de influência do Projeto baseou-se no cruzamento da 

informação relativa à fisiografia com as unidades de ocupação do solo, relacionando-as com as 

diferentes estruturas espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se assim uma 

caracterização sistemática da área em estudo e das relações de dependência entre o substrato físico, a 

compartimentação natural e a presença humana. 

Assim, a conjugação dos fatores bióticos (uso e ocupação do solo), abióticos (morfologia, relevo e 

geomorfologia) e culturais (padrões de ocupação do solo e presença de valores do património cultural), 

permitiu definir unidades e subunidades de paisagem homogéneas. As unidades de paisagem 

correspondem às zonas fisiográficas de maior relevo, enquanto as subunidades resultam da conjugação 

destas com o seu carácter (que é dependente das características da ocupação).  

Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal à escala 

1/25 000 (folhas n.º 516, 526, 527, 535, 536, 544 e 545), a Carta de Ocupação do Solo (COS 2018), 

elementos obtidos nas várias visitas de campo, ortofotomapas e bibliografia diversificada. A escala de 

trabalho adotada foi a escala de 1:25 000. 

Foi efetuado uma cobertura fotográfica da área de estudo da paisagem, cujas fotografias mais 

representativas se apresentam no Anexo 9 do Volume 3. 

6.16.2 Enquadramento da área de estudo da Paisagem 

A área de estudo da paisagem (buffer de 3 km) situa-se na região Sul de Portugal, entre o Sítio de 

Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste - PTCON0012 e o Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

Comporta /Galé - PTCON0034. Salienta-se que o Projeto se desenvolve imediatamente a norte e a este 

do SIC Costa Sudoeste, sendo que este SIC é abrangido pela área de estudo da paisagem (no setor SW 
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da mesma). A nível de áreas protegidas, a área de estudo da paisagem encontra-se entre o Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha 

(vd. Figura 6.30). 

 

Figura 6.30 – Enquadramento da área de estudo da paisagem nas Áreas Classificadas 

A área de estudo da paisagem incide fundamentalmente sobre a bacia hidrográfica do rio Sado, mas 

abrange também a bacia hidrográfica do rio Mira no seu setor sul. Destacam-se assim, como principais 

linhas de água, os afluentes da ribeira do Torgal (afluente do rio Mira) e os afluentes da ribeira de 

Campilhas, afluente do rio Sado. Salienta-se ainda os afluentes da ribeira de Morgavel, também afluente 

do rio Sado, a poente. 

O local de implantação do Projeto insere-se num contexto paisagístico caracterizado por um relevo 

moderadamente movimentado, promovido pela presença de cerros pouco elevados e vales abertos, das 

referidas linhas de água. O relevo de destaque na envolvente diz apenas respeito à serra do Cercal, a 

sudoeste. 

Em termos de unidades de paisagem, a área em estudo da Paisagem insere-se nos grandes grupos de 

unidades de paisagem (GUP) – Terras do Sado (Q) e Serras do Algarve e do Litoral Alentejano (U), 

definidos por Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira (2004), conforme ilustrado na Figura 6.31. 
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Figura 6.31 – Enquadramento da área de estudo da paisagem nos Grupos de Unidades de Paisagem (DGOTDU, 

2004). 

 

6.16.3 Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

6.16.3.1Estrutura da Paisagem 

A fisiografia é a base de análise física da paisagem, permitindo a perceção das linhas básicas e 

estruturais do relevo, colocando em evidência os aspetos mais importantes da morfologia da paisagem. 

A hipsometria, traduzindo classes de altitude, contribui de forma importante para uma leitura mais clara 

de relevo existente. Os centros de distribuição (encontros de linhas de festo principais) e os centros de 

encontro (confluência de talvegues, linhas de água), constituindo pontos fundamentais do relevo, permitem 

caracterizar e compreender importantes fluxos no território, no que respeita à circulação hídrica, 

atmosférica e dos seres vivos, nomeadamente do Homem. 

Através da carta de hipsometria (vd. Desenho 22 - Hipsometria, nas Peças Desenhadas – Volume X) 

verifica-se que a maior elevação ocorre no cerro do Malhão, a SW, com 314 m de altitude, que 

corresponde ao limite sudeste da serra do Cercal. Destaca-se também como ponto notável o cerro do 

Beguíno, com cerca de 262 m de altitude junto ao vértice geodésico de Vale das Traves, com 

desenvolvimento NE-SW até ao vértice geodésico de Casa Velha (211 m). 
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Da análise à referida carta, verifica-se ainda que ocorre no território um conjunto de pequenas elevações, 

uma no setor central, que abrange o vértice geodésico de Paneiro (215 m), e outra no setor sul, com 

desenvolvimento SE-NW entre o vértice geodésico de Arrunhada (189 m) e o vértice geodésico de Vale 

de Pereiros (174 m).  

A carta de declives demonstra que o relevo é mais acidentado a SW, junto ao cerro do Malhão, e no 

setor central, no cerro do Beguíno que se estende até ao vale da albufeira da Barragem de Morgável, 

enquanto que nos setores sul e norte os declives são mais suaves (vd. Desenho 23 - Declives, nas Peças 

Desenhadas – Volume 2.2).  

Na carta de orientação de encostas (vd. Desenho 24 – Orientação de Encostas, nas Peças Desenhadas – 

Volume X) verifica-se a diversidade morfológica da área de estudo, fundamentalmente marcada pela 

elevada oscilação na exposição aos quatro quadrantes, denunciando a ondulação do terreno, 

predominando as orientações de SE e SW na grande maioria da área de estudo. 

A ocupação do solo caracteriza-se pelo domínio de sistemas florestais, com destaque para os 

povoamentos de pinheiros sobretudo em terrenos pobres e os montados de sobro (ou florestas mistas de 

pinheiro manso e sobreiro) a dominar as situações menos pobres. Destacam-se também áreas agrícolas 

de sequeiro, com predomínio das culturas de cereal. Nas zonas mais acidentadas, para além dos 

montados, surgem amplas áreas de matos dominados por estevas. 

Das povoações com destaque na área de estudo, salienta-se a vila do Cercal do Alentejo a cerca de 1 

km de distância da Central Fotovoltaica em análise. 

Complementarmente, surgem alguns espaços canais viários, com alguma dimensão e importância na 

capacidade de indução de transformações no estabelecimento de núcleos urbanos com grande significado 

local. A rede viária com destaque na área de estudo da Paisagem são: a sul a EN120, a EN389 e o CM 

1126; no setor central a EN120, a EM553, o CM1144 e caminho municipal de ligação entre Vale das 

Éguas e Sonega; a norte o A26/IP8 e o IC33. Salienta-se também a presença da Linha Ferroviária de 

Sines, no setor norte da área de estudo da paisagem. 

No que diz respeito ao local de implantação da Central Fotovoltaica, os declives são moderados e a 

altitude varia entre os 132 m e os 161 m, junto ao vértice de Maroteiras que se encontra no limite sul da 

propriedade (vd. Desenhos 1 e 22 do Volume 2.2). A ocupação é predominantemente agrícola, com 

destaque para as culturas de sequeiro, sobretudo de cereal (vd. Desenho 18 do Volume 2.2). 
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No que diz respeito ao corredor da Linha Elétrica, os declives acentuam-se entre o cerro do Beguíno até 

ao vale da albufeira da Barragem de Morgável. A altitude varia entre o local da Subestação da Central 

Fotovoltaica e a Sustação de Sines. O corredor inicia-se assim a uma altitude de 140 m, sobe até aos 

211 m junto do vértice geodésico Casa Velha e desce até chegar à Subestação de Sines, com uma altitude 

de 80 m (vd. Desenho 1 e 22 do Volume 2.2). Ao longo do corredor a ocupação do solo vai variando, 

com predomínio das culturas agrícolas de sequeiro e os povoamentos agroflorestais a sul, os povoamentos 

florestais de sobreiro no setor central e os povoamentos florestais de pinheiro a norte, na chegada à 

subestação de Sines (vd. Desenho 18 do Volume 2.2). 

6.16.3.2Unidades Homogéneas da paisagem 

O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da paisagem. 

Por este motivo, procura-se encontrar padrões organizacionais (unidades de paisagem), através da sua 

diferenciação funcional e visual que são estudados segundo uma discretização dos seus fatores estruturais, 

estudando-os individualmente, percebendo quais os seus padrões de influência para a dinâmica de cada 

unidade de paisagem em particular e para toda a paisagem em geral. 

Tal como já referido, como primeiros níveis hierárquicos e segundo Cancela d’Abreu et al. (2004), a área 

em estudo da Paisagem insere-se nos grupos de unidades de paisagem (GUP) – Terras do Sado (Q) e 

Serras do Algarve e do Litoral Alentejano (U). Dentro destes grandes grupos, a área de estudo abrange 

as seguintes unidades homogéneas de paisagem (UHP): Pinhais do Alentejo (95) e Terras Altas do Sado 

(98) das Terras Altas do Sado e Serras de Grândola e do Cercal (120) e Colinas de Odemira (121), 

das Serras do Algarve e do Litoral Alentejano, de acordo com as suas características biofísicas e 

cartografia (vd. Desenho 25 - Unidades e Subunidades de Paisagem, do Volume 2.2).  

O grupo de unidade de paisagem Terras do Sado apresenta como elemento estruturante o rio Sado, 

abrangendo grande parte da sua bacia hidrográfica. A presença do rio Sado influencia tanto as 

características morfológicas como uma boa parte das atividades humanas que se desenvolvem na região. 

É uma terra de contrastes entre os vales com campos de arroz, de milho ou outras culturas de regadio e 

as zonas mais secas, os pinhais, montados de sobro e os menos representados sistemas arvenses de 

sequeiro. 

O clima dominante é marítimo de transição, correspondendo ao baixo vale do Sado, vertentes orientais 

das serras de Grândola e de Cercal. Os dias ou períodos francamente atlânticos alternam com os de 

matriz continental. As terras baixas são frequentemente invadidas por nevoeiros persistentes. As 

temperaturas médias anuais rondam os 16º. 
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As diferenças altimétricas são muito pouco pronunciadas, registando-se um claro domínio das altitudes 

inferiores a 100 m (um pouco maior na subunidade 98). 

Em termos geológicos este grupo de unidades corresponde aproximadamente à Bacia Sedimentar do 

Sado, com rochas predominantemente detríticas. 

O uso do solo caracteriza-se pelo domínio de sistemas florestais, com destaque para os povoamentos de 

pinheiros sobre substratos arenosos mais soltos e pobres, junto ao litoral e estuário do Sado, enquanto os 

montados de sobro (ou florestas mistas de pinheiro manso e sobreiro) dominam nas situações um pouco 

menos pobres e mais afastadas da costa. 

É escassa a densidade populacional neste grupo de unidades, considerando à parte a cidade de Setúbal. 

A população residente encontra-se concentrada em poucos centros urbanos – para além de Setúbal, são 

dignos de nota Alcácer do Sal, Santo André e Sines. 

A dimensão das explorações agrícolas é bastante uniforme neste grupo de unidades de paisagem, sendo 

largamente dominantes as explorações com áreas superiores a 200 ha. 

Relativamente às estruturas e infraestruturas presentes, ressaltam na paisagem aquelas que, pela sua 

dimensão e expressão, provocam significativos impactes, nomeadamente a A2 e A6, a cidade e porto de 

Setúbal, as torres de Tróia, o complexo industrial de Sines. 

Neste grupo está associada a seguinte unidade homogénea de paisagem (UHP), que integra a área de 

estudo da paisagem: 

 Unidade de Paisagem 95 – Pinhais do Alentejo Litoral: corresponde a uma das unidades onde 

se desenvolve apenas o corredor da Linha Elétrica, nomeadamente na sua chegada à subestação 

de Sines, conforme se pode observar no Desenho 25 - Unidades e Subunidades de Paisagem, do 

Volume 2.2. Esta unidade de paisagem, localizada no grupo Terras do Sado, é composta pelas 

unidades administrativas de parte dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 

Cacém e Sines, numa área de 1 050 km2. 

Segundo Cancela d’Abreu et al, DGOTDU, 2004, a paisagem nesta unidade apresenta as 

seguintes características: 

- É uma paisagem caracterizada pelas áreas costeiras e áreas de pinhal em que a relação com 

o mar não se estabelece claramente. Contudo, a planura, as areias e os pinheiros, sobretudo 

mansos, são os elementos que melhor definem o seu caráter. A baixa altitude e o domínio de um 
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substrato arenoso, conjugados com o clima de forte influência marítima, torna-se adequado à 

presença do pinhal, com destaque para o pinhal manso que consegue tirar partido das condições 

especialmente adversas de secura e de baixa fertilidade do solo.  

- A presença da serra de Grândola, com altitudes máximas que pouco excedem os 300 metros, 

destaca-se sob a forma de um relevo maciço e coberto de densa vegetação, contrastando com 

os horizontes mais amplos que se abrem no sentido do litoral. Em Melides e Santo André esta 

abertura é clara, uma vez que as suas envolventes correspondem a baixas agricultadas, onde se 

incluem arrozais, deixando para trás as matas mais densas que limitam a relação visual com o 

mar.  

- Para além das extensas manchas florestais, também estão presentes áreas agrícolas, sobretudo 

na envolvente dos raros aglomerados, onde se instala uma policultura relativamente diversificada 

de olival, pomares e culturas hortícolas. Outras áreas de maior intensidade de uso agrícola 

encontram-se em situações particulares junto ao litoral, correspondentes a antigas lagoas secas 

(lagoa Travessa, lagoa Formosa e lagoa dos Fuzis, no Carvalhal) ou as várzeas a montante das 

lagoas de Melides e de S. André. Intercaladas com o pinhal, surgem pontualmente clareiras com 

pastagens ou forragens, por vezes irrigadas. Na ligação da plataforma litoral à serra de 

Grândola, ocorrem montados de sobro com continuidade para as zonas mais elevadas. Mais a 

sul, principalmente junto a Sines, os pinhais dão lugar a algumas grandes manchas de eucalipto.  

- Trata-se de uma unidade de paisagem com identidade média a elevada, sobretudo associada 

às manchas de pinhal sobre areias e à forte presença de um litoral bastante bem preservado, 

não se tratando, contudo, de paisagens raras a nível nacional.  

- A maioria dos usos são genericamente coerentes com os recursos biofísicos presentes 

ressalvando-se, no entanto, a presença de enormes e contínuas manchas florestais monoespecíficas 

(algumas delas de eucalipto), o que corresponde a uma excessiva redução da biodiversidade e 

a riscos acrescidos, nomeadamente quanto a pragas, doenças e incêndios.  

- Esta unidade de paisagem apresenta uma “riqueza biológica” muito elevada, bem explícita nas 

áreas classificadas como de interesse nacional e internacional para a conservação. 

- Do ponto de vista sensorial estas paisagens não são especialmente estimulantes, à exceção das 

que têm uma relação mais direta com a costa ou com as lagoas litorais, uma vez que grande 

parte das zonas florestais interiores são desertas, monótonas e com fraca variação ao longo do 

ano (espécies de folha persistente, matos pobres). Para além das paisagens monótonas, o relevo 
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é muito plano, o que reduz as relações visuais com o exterior dos povoamentos florestais e conduz 

a horizontes sempre muito limitados.  

 

Fotografia 6.60 - Área de estudo enquadrada na UHP Pinhais do Alentejo Litoral 

 Unidade de Paisagem 98 – Terras do Alto Sado: corresponde à unidade onde a Central 

Fotovoltaica do Cercal se integra, abrangendo também o corredor da Linha Elétrica, sendo 

também a unidade mais abrangida pela área de estudo, conforme se pode observar no Desenho 

25 - Unidades e Subunidades de Paisagem, do Volume 2.2. Esta unidade de paisagem, localizada 

no grupo Terras do Sado, é composta pelas unidades administrativas de parte dos concelhos de 

Grândola, Ferreira do Alentejo, Santiago do Cacém e Odemira, numa área de 850 km2. 

Segundo Cancela d’Abreu et al, DGOTDU, 2004, a paisagem nesta unidade apresenta as 

seguintes características: 

- A paisagem é caracterizada por um relevo no geral suave, associado a extensas áreas de 

montado de sobro (também com alguma expressão os eucaliptais) e a superfícies agrícolas de 

sequeiro. Nas zonas mais acidentadas, para além dos montados, surgem amplas áreas de matos 

dominados por estevas. Trata-se de uma zona significativamente mais seca que a serra de 

Grândola a oeste, onde as massas de ar oceânicas dão origem a precipitações abundantes; 

 - Esta unidade de paisagem corresponde à encosta suave que desce da vertente oriental da 

serra de Grândola em direção ao vale do Sado. Esta encosta é percorrida por uma rede 

hidrográfica intercetada por pequenas albufeiras, que permitem a rega das várzeas das ribeiras, 

nem sempre integralmente exploradas. Por vezes o encaixe das principais linhas de água dá 

origem a uma morfologia mais movimentada, em que as encostas estão cobertas por matas e 

matos densos; 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

251 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

- O povoamento é concentrado em aglomerados distantes uns dos outros, de reduzida a média 

dimensão. Com exceção das zonas mais baixas junto ao Sado, sente-se algum isolamento, 

realçado pelo abandono de grande parte dos montes que pontuavam esta paisagem; 

 - São frequentes as manchas de montado com um número expressivo de árvores mortas, 

sobretudo sobreiros, o que também contribui para que a paisagem transmita uma sensação de 

decadência e abandono. 

 

Fotografia 6.61 - Área de estudo enquadrada na UHP Terras do Alto Sado 

O grupo de unidade de paisagem Serras do Algarve e do Litoral Alentejano é caracterizado por relevos 

muito movimentados onde se encaixa uma densa rede hidrográfica. As distintas serras algarvias e do 

litoral alentejano erguem-se a partir da peneplanície Alentejana, constituindo a maior barreira física a 

sudoeste e a sul do país. Estes relevos, onde se incluem as serras de Grândola, do Cercal, de Odemira, 

de Monchique e do Caldeirão, têm uma posição semelhante relativamente ao oceano, que as influencia 

do ponto de vista climático, tornando-as mais amenas comparativamente com as áreas mais baixas 

envolventes. 

O relevo desenvolve-se de forma bastante monótona, quase sempre com declives acentuados, desde a 

zona mais litoral até ao rio Guadiana. Os usos do solo e a sua distribuição traduzem a geral hostilidade 

do meio e a persistência de formas de vida que uma situação tão difícil e geograficamente periférica 

exige. Predominam as atividades agro-pastoris. Nos vales destacam-se as culturas que exigem a 

disponibilidade de água que os cerros delgados e secos asseguram deficientemente; as searas, em 

pequenas folhas, surgem onde o solo se aprofunda, mesmo que os declives sejam desfavoráveis, e 

encontram-se frequentemente rodeadas de mato; as pastagens nas áreas mais aplanadas ainda dão 

sustento a gado muito rústico adaptado a este meio agreste. Estas são as facetas da serra que ainda 

transmitem a presença humana e a sua subsistência. De entre as várias serras que se incluem neste grupo 
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de unidades de paisagem, a serra de Monchique e a serra de Grândola são as que se apresentam  mais 

humanizadas e onde ainda se sente alguma dinâmica sócio-económica. 

Este grupo apresenta uma significativa diversidade climática. A proximidade do mar faz-se sentir de 

forma distinta – a oeste um clima marítimo de fachada atlântica (com amplitudes térmicas atenuadas, forte 

nebulosidade e frequentes nevoeiros matinais, invernos moderados e verões moderados a quentes); a sul 

um clima marítimo de fachada algarvia (com invernos moderados e verões quentes). 

As diferenças altimétricas são muito significativas, sendo dominantes as altitudes entre os 200 e os 400 

m na serra do Cercal, Monchique e Caldeirão. As maiores altitudes ocorrem na serra de Monchique (800 

e 900 m) e as menores ao longo dos vales dos rios Mira e Guadiana (chegam a ser inferiores a 50 m).  

Em termos geológicos todo este grupo de unidades se encontra no maciço antigo e é quase totalmente 

constituído por rochas sedimentares xisto-grauváquicas e séries metamórficas derivadas, com exceção do 

maciço subvulcânico de Monchique. 

Neste grupo de unidades dominam os sistemas florestais, os silvopastoris e os matos, em parte destruídos 

por incêndios. Encontram-se as maiores variações e contrastes entre os povoamentos extremes (com 

destaque para os eucaliptais que cobrem grandes superfícies), e as áreas com sobreiro e/ou azinheira, 

dominando o sobreiro mais no litoral e a azinheira mais para o interior. As grandes extensões de matos 

assumem também importância. Ainda subsistem pequenas manchas de sistemas arvenses de sequeiro, 

sendo que algumas delas vão dando origem a pastagens e a matos. 

As serras algarvias apresentam-se escassamente povoadas o que, não sendo um facto novo, se tem vindo 

a agravar. Os centros urbanos mais importantes reduzem-se às poucas sedes de concelho aqui presentes 

– Santiago do Cacém, Alcoutim e Monchique. 

Relativamente às estruturas e infraestruturas presentes, e às quais se associam impactes paisagísticos mais 

fortes, são de referir as principais vias de comunicação que atravessam a serra para o Algarve (A2/IP2 

e IC1), bem como as barragens de S. Clara, Bravura, Funco, Odeleite e Beliche. 

Neste grupo está associada a seguinte unidade homogénea de paisagem (UHP), que integra a área de 

estudo da paisagem: 

 Unidade de Paisagem 120 – Serras de Grândola e do Cercal: corresponde também a uma das 

unidades onde se desenvolve apenas o corredor da Linha Elétrica, conforme se pode observar no 

Desenho 25 - Unidades e Subunidades de Paisagem, do Volume 2.2. Esta unidade de paisagem, 

localizada no grupo Serras do Algarve e Litoral Alentejano, é composta pelas unidades 
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administrativas de parte dos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira, numa 

área de 520 km2. 

Segundo Cancela d’Abreu et al, DGOTDU, 2004, a paisagem nesta unidade apresenta as 

seguintes características: 

- Esta unidade é representada pela serra de Grândola (325 m) e a serra do Cercal (341 m) que 

contrastam de forma muito clara com as áreas relativamente planas que as envolvem. Tal 

contraste tem uma forte expressão tanto na morfologia como nos usos do solo. 

- A cortiça é uma das riquezas dos concelhos de Grândola e Santiago do Cacém, sendo produzida 

essencialmente na serra de Grândola, onde se sente essa importância, especialmente durante o 

verão, época em que se concentra o período de extração; a mudança de coloração do tronco 

das árvores depois da tiragem da cortiça constitui uma súbita e agradável introdução de cor na 

paisagem, que se vai depois esbatendo com o tempo. Na serra de Grândola ainda persistem 

reduzidas áreas de cereal, bem como pastagens e densas manchas de matos diversificados.  

- Os eucaliptais, mais concentrados na serra do Cercal, introduzem transformações drásticas na 

paisagem, tanto no que se refere à própria presença desta espécie exótica com um porte e um 

ciclo de vida muito diferente dos tradicionais montados e matos, como a toda a rede de caminhos 

e corta-fogos em declives acentuados, com forte impacte visual, percetíveis mesmo a grandes 

distâncias. Este uso dominante do solo também contribui (e ao mesmo tempo será a consequência) 

para agravar a desertificação humana da parte sul desta unidade, contrariamente ao que sucede 

na serra de Grândola, onde se mantém um conjunto significativo de pequenos aglomerados e de 

habitações dispersas. Estas últimas continuam associadas aos usos agro-silvo-pastoris tradicionais 

e à recuperação de antigos edifícios, ou à construção de novos, para segundas habitações que 

beneficiam da amenidade climática da serra e de vistas para o mar. 

- A zona que separa as duas serras é menos declivosa e mais aberta devido à presença de 

pastagens e ao uso agrícola dominante, sendo que parte desta zona encontra-se florestada.  

- Quanto à identidade destas duas serras, verificam-se aspetos comuns nomeadamente quanto 

ao relevo e ao seu posicionamento face ao litoral. Por outro lado, a serra de Grândola tem uma 

identidade mais elevada, associada a usos tradicionais e mais sustentáveis, bem como a uma 

presença humana evidente e relativamente estável, enquanto que a serra do Cercal será menos 

identificável através de um quadro desolador de usos pouco diversificados (eucaliptais, matos e 

outras áreas incultas) e da quase inexistência de estabelecimentos humanos. 
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- Estas não são paisagens que se possam considerar como raras, embora a proximidade do mar 

lhes confira alguma especificidade, mais evidenciada nas encostas a ocidente. 

- A “riqueza biológica” desta unidade de paisagem é média, sendo evidentemente mais elevada 

nos montados e matagais presentes na serra de Grândola. Refira-se que a serra do Cercal está 

incluída no Sítio Natura 2000 da “Costa Sudoeste”, constituindo uma área importante para o 

lince-ibérico. 

- Ao generalizando estado de degradação do solo deveriam corresponder usos racionalmente 

extensivos que contribuíssem para a proteção do solo e da água, o que manifestamente não 

acontece em grande parte da unidade de paisagem. 

- No que diz respeito às sensações que estas paisagens poderão fomentar, será de destacar num 

quadro generalizado de calma e tranquilidade, situações menos estimulantes e interessantes na 

serra do Cercal (maior aridez e agressividade de relevos com escasso revestimento vegetal ou 

com monótonos eucaliptais, raros traços de humanização atrativa), e sensações mais amenas e 

diversificadas na serra de Grândola, onde os contrastes entre as diferentes densidades de 

coberto arbóreo (ou a existência de clareiras) proporcionam agradáveis jogos de luz e sombra, 

onde se passa de ambiências contidas com reduzida profundidade para situações que dominam 

encostas e zonas planas envolventes, correspondentes a paisagens com grande profundidade e 

horizontes baixos. 

 

Fotografia 6.62 - Área de estudo enquadrada na UHP Serras de Grândola e do Cercal 

 Unidade de Paisagem 121 – Colinas de Odemira: corresponde a uma pequena parte da área 

de estudo da paisagem, nomeadamente a sul do local da Central Fotovoltaica (vd. Desenho 25 - 

Unidades e Subunidades de Paisagem, do Volume 2.2). Esta unidade de paisagem é marginalmente 

abrangida pela bacia visual da Central Fotovoltaica e localiza-se no grupo de unidades Serras 
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do Algarve e Litoral Alentejano. Esta unidade é composta pelas unidades administrativas de parte 

dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, numa área de 730 km2. 

Segundo Cancela d’Abreu et al, DGOTDU, 2004, a paisagem nesta unidade apresenta as 

seguintes características: 

- A unidade de paisagem é monótona, sendo associada a um coberto florestal contínuo e a um 

relevo repetidamente dobrado num substrato de xistos e grauvaques, onde a presença humana 

sempre foi escassa. O processo de abandono, associado à pobreza do solo e ao acidentado do 

terreno, resultou na (e da) instalação de povoamentos florestais, essencialmente de eucalipto. Os 

aglomerados populacionais são raros e de pequena dimensão. Surgem algumas construções 

isoladas, na sua maioria abandonadas e em ruína, construindo paisagens que transmitem uma 

forte sensação de isolamento e de solidão.  

- Toda a unidade está inserida na bacia hidrográfica do rio Mira, sendo o coberto florestal, 

quase exclusivamente constituído por eucaliptos. Embora existam diversas parcelas distintas 

correspondentes a povoamento com diferentes idades, a diversidade é muito baixa. 

- Nas situações em que os declives são menos acentuados, a meia encosta, mantêm-se pequenas 

áreas mais abertas, de montado, por vezes com cereal ou pastagem. Nas zonas mais planas e 

nos vales encontram-se ainda campos agrícolas sem árvores, a maior parte deles abandonados. 

- Nos vales mais encaixados, às vertentes declivosas correspondem matos densos onde, por vezes, 

devido aos microclimas mais amenos e húmidos, se encontra o carvalho cerquinho (Quercus 

faginea). 

- Esta área corresponde a paisagens no geral muito descaracterizadas e com reduzida 

identidade, à semelhança de outras áreas que foram sujeitas a intensos processos de florestação. 

- Embora seja uma unidade de paisagem com elevada aptidão para usos florestais e silvopastoris, 

é inegável o desequilibro funcional e ecológico resultante da florestação maciça com eucalipto 

que aqui se desenvolveu ao longo das últimas décadas. Os erros cometidos na instalação destes 

povoamentos e na sua posterior gestão contribuíram para agravar os processos de degradação do 

solo (litossolos já antes afetados por uma intensa erosão) e do ciclo hidrológico, para além da 

redução drástica da biodiversidade presente. 
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- Apesar da baixa “riqueza biológica” da unidade de paisagem em geral, existem exceções, 

nomeadamente ao longo de algumas linhas de água, nas raras manchas de montados e nos 

matagais mediterrâneos.  

- Este tipo de paisagens causa sensações de monotonia, isolamento, solidão e secura. 

 

Fotografia 6.63 - Área de estudo enquadrada na UHP Colinas de Odemira 

As “Orientações para a gestão” de Cancela d’Abreu para as unidades em presença e atravessadas pelo 

projeto são as seguintes: 

Quadro 6.69-A 
Orientações para a gestão da paisagem 

Unidade Orientações para a gestão 

Terras do Alto Sado (95) 

 Em termos de orientação para a gestão destas 
paisagens, será de destacar: 

- A conservação e valorização dos valores naturais 
presentes; 

 - Uma utilização turística e recreativa equilibrada, em 
termos ambientais e socioculturais; 

-  A exploração das extensas e dominantes superfícies 
florestais de forma sustentável, preservando as manchas 
existentes de vegetação natural e seminatural, 
introduzindo folhosas e pastagens nos vales e 
depressões reforçando o sistema de combate a 
incêndios florestais; 

- A manutenção e valorização das raras manchas 
agrícolas. 
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Unidade Orientações para a gestão 

Terras do Alto Sado (98) 

Em termos de orientação para a gestão destas 
paisagens, será de destacar: 

- A manutenção e valorização dos montados presentes; 

- A atenção devida às medidas de combate à erosão 
do solo (extensas áreas com risco de erosão elevados e 
muito elevados); 

- A exploração sustentável das amplas superfícies 
florestais (ou com aptidão florestal), preservando as 
manchas existentes de vegetação natural e seminatural, 
introduzindo folhosas e pastagens nos vales e 
depressões, reforçando o sistema de combate a 
incêndios florestais; 

- A manutenção ou introdução de uso diferenciado nos 
vales, com culturas anuais, pastagens ou mesmo 
povoamentos florestais que tirem partido das condições 
de maior humidade e fertilidade. 

Serras de Grândola e do Cercal (120) 

Em termos de orientação para a gestão destas 
paisagens, será de destacar a necessidade de um 
correto ordenamento e de uma eficiente gestão de 
sistemas florestais e silvopastoris no sentido de garantir 
uma melhor conservação do solo e da água, bem como 
da vida selvagem. 

Colinas de Odemira (121) 

Fonte: Cancela d’Abreu, 2004. 

 

6.16.3.3Subunidades de paisagem 

Tendo por base as unidades homogéneas de paisagem anteriormente descritas, procedeu-se à divisão 

das mesmas em subunidades, numa escala de análise mais minuciosa como fator de diferenciação. 

Foram assim identificadas seis Subunidades Homogéneas de Paisagem (SHP), de acordo com as suas 

características biofísicas e ocupação do solo (vd. Desenho 25 - Unidades e Subunidades de Paisagem, do 

Volume 2.2), que correspondem, de certa forma, ainda que não integralmente, dado o maior pormenor 

da escala utilizada, às UHP abrangidas: 

SUHP1 – Cumeada do Cercal 

Esta subunidade encontra-se essencialmente moldada à envolvente da serra do Cercal, constituída por 

um relevo de maior altitude junto à elevação Cerro do Malhão (com 314 m).  
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A altitude encontra-se acima dos 200 m, sendo mais movimentada e mais elevada comparativamente 

com as restantes. Nestas zonas de maior altitude o declive é mais acentuado sendo frequente a presença 

de povoamentos florestais. 

Verifica-se a ausência de aglomerados urbanos e ao nível da ocupação do solo predominam os 

povoamentos florestais de pinheiro e eucalipto, os matos e as pastagens. 

Devido à sua natureza fisiográfica e coberto vegetal, apresenta-se mais exposta em termos visuais, 

mostrando alguma variedade de cor e textura, possuindo uma relação visual direta com as serras 

envolventes. 

Esta subunidade não é abrangida pelos elementos de Projeto, mas faz parte da bacia visual da Central 

Fotovoltaica. 

 

Fotografia 6.64 – Vista panorâmica para a serra do Cercal 

SUHP2 – Colinas do Cercal 

É uma subunidade onde a altimetria varia entre os 100 e os 200 m e onde os declives são suaves.  

Engloba alguns aglomerados urbanos, nomeadamente a povoação do Cercal. A ocupação do solo é 

dominada pelas culturas de sequeiro, pastagens, sistemas agroflorestais e povoamentos florestais, 

sobretudo sobreirais, com destaque também para alguns eucaliptais. 

Esta unidade mostra também alguma variedade de cor e textura, e a vegetação natural ou de interesse 

conservacionista encontra-se aqui associada à presença de sobreiros. 
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Destaca-se nesta unidade a presença da EN120 e a da ER389 como vias de carácter estruturante. 

Esta subunidade é abrangida pela pelos elementos da Central Fotovoltaica e pelo início da Linha Elétrica. 

 

Fotografia 6.65 – Vista panorâmica para a área da Central Fotovoltaica 

SUHP3 - Vale da Ribeira de Campillhas 

Esta subunidade encontra-se representada essencialmente pela albufeira da Barragem de Campilhas. 

Este vale apresenta uma altimetria variável e inferior a 200 m.  

Devido à sua natureza fisiográfica e coberto vegetal, apresenta-se pouco exposta em termos visuais.  

Mostra alguma variedade de cor e textura, mas é também resultado da intervenção humana, 

encontrando-se a vegetação natural ou de interesse conservacionista essencialmente na proximidade das 

linhas de água. 

Verifica-se a ausência de aglomerados urbanos e ao nível da ocupação predominam os povoamentos 

florestais mistos, de sobreiros com pinheiros e as culturas temporárias de sequeiro e regadio. 

Esta subunidade é abrangida pelo corredor da Linha Elétrica. 
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Fotografia 6.66 – Vista panorâmica para a área o vale da Barragem de Campilhas 

SUHP4 – Charnecas do Paneiro 

Esta subunidade corresponde ao relevo mais movimentado que ocorre na proximidade do vértice 

geodésico do Paneiro.  

Nesta subunidade dominam os povoamentos de sobreiros e os sistemas agro-floestais, com uma altitude 

a variar entre 100 m e 215 m no seu ponto mais elevado, junto ao vértice geodésico do Paneiro. 

O declive é aqui é também mais acidentado, sobretudo a poente, pelo que existe um predomínio dos 

povoamentos florestais, sobretudo de sobreiros, relativamente às culturas de sequeiro. Existem também 

alguns sistemas agroflorestais. 

Verifica-se nesta unidade a presença da EN120, em direção a Santiago do Cacém, sem povoações a 

destacar, mas muitas casas e montes isolados. 

Esta subunidade é abrangida pelo corredor da Linha Elétrica. 

 

Fotografia 6.67 - Vista panorâmica para os Moinhos do Paneiro  
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SUHP5 – Cumeada do Beguíno  

Esta subunidade é representada pelo cerro do Beguíno, sendo este um ponto de destaque na área de 

estudo da paisagem, onde se atinge cerca de 270 m de altitude. Os declives são aqui mais acentuados. 

Nesta subunidade dominam os povoamentos florestais de sobreiros intercalados com os povoamentos 

florestais de eucalipto. 

Esta subunidade é também atravessada pela EN120, em direção a Santiago do Cacém, verificando-se 

também a ausência de povoações. 

Esta subunidade é abrangida pelo corredor da Linha Elétrica. 

 

Fotografia 6.68 - Vista panorâmica a partir da EN120  

SUHP6 – Charnecas e pinhais de Sines 

Nesta subunidade os declives são mais suaves, comparativamente com as restantes. A altitude varia 

entre os 30 m e os 150m, atingindo o seu ponto mais elevado no vértice geodésico A da Velha, com 

145 m de altitude. 

Apresenta uma paisagem mais heterogénea, com a presença de aglomerados urbanos, montes isolados 

e, na sua envolvente, de áreas agrícolas, pastagens e povoamentos florestais, sendo a ocupação de 

destaque os povoamentos florestais de pinheiro e os povoamentos florestais de sobreiro.  

Destaca-se nesta unidade a presença do IP8 de ligação a Sines e a Santiago do Cacém e o IC33 de 

ligação a Grândola. 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica do Cercal (abrange as Centrais de 
Alvalade, Borreiro, Cercal, Freixo e Vale das Éguas) 

e Linha de Muito Alta Tensão associada 

Volume 1.2- Relatório Técnico (capítulos 6 e 7) 

Cercal Power, S.A. 
 

 

262 

T04419_2_ v1 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Esta subunidade é abrangida pelo corredor da Linha Elétrica, na chegada à subestação de Sines. 

 

Fotografia 6.69 – Vista panorâmica para a envolvente da Subestação de Sines 

6.16.4 Analise Visual da Paisagem para a área de estudo 

6.16.4.1Metodologia 

Em complemento da secção anterior, em que se definem e descrevem as principais características e 

subunidades de paisagem da área de estudo, neste ponto procede-se à avaliação da paisagem do 

território em análise. Esta é feita tendo por base não as unidades territoriais atrás descritas, mas sim uma 

unidade mínima de análise (Pixel) de forma a refletir a variabilidade e diversidade espacial da 

paisagem. Assim, serão definidos parâmetros de Qualidade Visual da Paisagem (QV) e Capacidade 

de Absorção Visual da Paisagem (CAV). Do cruzamento das classificações obtidas para os parâmetros 

QV e CAV resulta a Sensibilidade Paisagística (SP).  

Por sua vez a qualidade visual da Paisagem é influenciada pela presença de valores visuais e intrusões 

visuais (vd. Desenho 26 do Volume 2.2). 

A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta assim do 

cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

estando cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografados (vd. Desenhos 

27, 28 e 29 do Volume 2.2). 

A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 10. Para o efeito criou-se um Modelo 

Digital de Terreno (MDT), seguido de conversão para pixel. Cada pixel tem associado uma qualificação 

(elevada, media, baixa) da QV e da CAV o que permite apresentar a distribuição espacial das diferentes 
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qualificações e a respetiva quantificação em termos de área por cada unidade de paisagem. Através 

de software aplicou-se a matriz de avaliação sendo gerado um valor de sensibilidade para o novo pixel. 

Em resultado, a carta de Avaliação da Sensibilidade Paisagística permite identificar a distribuição 

espacial e respetiva quantificação em termos de área da sensibilidade paisagística do território. 

Na avaliação da paisagem consideraram-se assim os seguintes conceitos: 

• Qualidade Visual – é um indicador que traduz o maior ou menor valor cénico de uma paisagem 

(ou unidade/subunidade de paisagem), atendendo aos seus atributos biofísicos (relevo, uso do 

solo e presença de água) e estéticos (harmonia, diversidade e singularidade), bem como à forma 

como estes mesmos atributos se conjugam; corresponde ao carácter, expressão e qualidade de 

uma paisagem e como estes são compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo utilizador; 

• Capacidade de Absorção Visual – constitui outro indicador importante na análise visual de uma 

paisagem, com o qual se pretende medir a maior ou menor capacidade que uma paisagem (ou 

unidade/subunidade de paisagem) possui para absorver visualmente potenciais alterações 

externas ou elementos exógenos, sem alteração da sua expressão e carácter, assim como da sua 

qualidade visual; 

• Sensibilidade Paisagística - resulta da combinação dos indicadores anteriores e corresponde à 

potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características visuais e nas condições 

que afetam a perceção visual, mediante a ocorrência de ações perturbadoras. De uma forma 

geral, pode-se afirmar que, quanto maior for a QV e menor for a CAV, maior será a 

Sensibilidade Paisagística. 

6.16.4.2Valores visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem que, pela sua especificidade, 

contribuem para o acréscimo da qualidade visual. Estes valores podem ser construídos (igrejas, capelas, 

monumentos, miradouros, entre outros) e naturais (geomonumentos, formações geológicas, formações 

vegetais, entre outros). 

No que diz respeito à área de estudo da paisagem, verificou-se a presença de alguns valores visuais 

que a diversificam e que contribuem para a sua qualidade visual de âmbito elevado. Como valores 

visuais distintos foram considerados os seguintes:  

• Sistemas agroflorestais - Florestas de sobreiro ou de azinheira com pastagens ou culturas 

temporárias de sequeiro no sob coberto; 
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• Florestas de sobreiro e azinheira; 

• Cursos de água – correspondem essencialmente às ribeiras da Despada e de Refroias e aos 

barrancos do Vale Coelho, do Freixinho e da Nogueira, e respetiva vegetação ribeirinha. 

Verificou-se ainda que para além dos principais usos do solo que são elementos valorizadores da 

paisagem, a presença de outros valores visuais que contribuem em termos de património cultural e natural, 

identificados como pontos de interesse, que diversificam e contribuem para a qualidade visual de âmbito 

elevado. Desta forma, foram considerados como pontos de interesse:  

• Montes e Quintas em bom estado de preservação; 

• Albufeira da Barragem de Campilhas; 

• Percurso pedestre circular do Cercal do Alentejo; 

• Caminho histórico – Vale Seco – Cercal do Alentejo; 

• Percurso Campilhas - Porto Covo. 

 

Fotografia 6.70 – Presença de sobreiros na área de estudo da paisagem 

6.16.4.3Intrusão visual 

A intrusão visual é um fator negativo a ter em conta na análise visual e encontra-se relacionado com a 

presença de elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou infraestrutura que pela sua 

localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitetónica, entre outro tipo de fatores, comprometa a 
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qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual e capacidade de atração turística e 

consequentemente o seu valor económico. 

Nesta análise foram identificados e avaliados todos os elementos estranhos à paisagem da área de 

estudo. No entanto, não se identificaram intrusões visuais de relevo, apenas elementos que condicionam 

ou reduzem a qualidade visual: 

• Equipamentos/infraestruturas gerais; 

• Aterro sanitário de Sines; 

• Linhas elétricas, Subestação de Sines e Parque Eólico; 

• Rede viária existente de maior expressividade, ainda que algumas se encontrem integradas na 

paisagem atual reduzem o seu valor. 

 

Fotografia 6.71 – Presença de linhas elétricas na área de estudo da paisagem 

Destaca-se ainda como características fisiográficas desfavoráveis as que se refletem numa ocupação 

dominada por matos, incultos e florestas de pinheiro bravo e eucalipto. 

6.16.4.4Qualidade Visual da Paisagem 

A paisagem é a expressão mais imediatamente apreendida sobre o estado geral do ambiente 

circundante. Um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem planeado, culturalmente 
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integrado e ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada qualidade, que 

será imediatamente percetível pelas suas características visuais, qualitativamente reconhecidas. 

A qualidade visual é um parâmetro subjetivo uma vez que resulta não só dos atributos do território, mas 

também da perceção do observador, encontrando-se relacionada com parâmetros estéticos qualitativos 

como a escala, o enquadramento, a diversidade, a harmonia, a textura, a cor, a forma e a raridade. De 

forma a diminuir a subjetividade, na avaliação do valor cénico do território foram selecionados 

parâmetros associados a características intrínsecas da paisagem, como o relevo, a exposição e a 

presença de linha de água, e a características extrínsecas refletidas na ocupação e humanização do 

território. 

Na análise da qualidade paisagística da área em estudo foi definido um critério de avaliação (atribuição 

de pesos) qualitativa da paisagem com base nos atributos visuais da paisagem, nos valores visuais e nas 

intrusões visuais existentes na área de intervenção. Desta forma, foi considerada que uma paisagem 

apresenta maior qualidade visual, quanto mais elementos elevados forem os valores visuais existentes, 

menores as intrusões visuais existentes e de melhor qualidade forem os atributos visuais.  

Para avaliar a qualidade visual da paisagem, foram calculados cinco parâmetros, classificando-se o 

resultado da seguinte forma (vd. Desenho 27 – Qualidade Visual da Paisagem, do Volume 2.2): 

• 1 - Reduzida qualidade visual; 

• 2 - Reduzida/ Média qualidade visual; 

• 3 - Média qualidade visual; 

• 4 - Média/ Elevada qualidade visual; 

• 5 - Elevada qualidade visual. 

No Quadro 6.70 apresenta-se a avaliação qualitativa da paisagem para a área de estudo da 

paisagem. 
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Quadro 6.70 

Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem da área de estudo 

Principais usos do solo Qualidade 
Visual 

1 - Tecido urbano 2 

2 - Indústria, comércio e equipamentos gerais 1 

3 - Aterros, áreas em construção 1 

4 - Rede viária e ferroviária 2 

5 - Área agrícola (culturas temporárias de sequeiro e regadio) 3 

6 - Área agrícola (em espaços naturais e seminaturais) 4 

7 - Área agrícola (culturas permanentes) 4 

8 - Sistemas culturais e parcelares complexos 3 

9- Pastagens 4 

10 - Matos 3 

11 - Povoamentos florestais de pinheiro bravo 3 

12 - Povoamentos florestais de pinheiro manso 3 

13 - Povoamentos florestais de eucaliptos e de espécies invasoras 2 

14 - Florestas de sobreiro e azinheira 4 

15 - Sistemas agroflorestais de sobreiros e azinheiras 5 

16 - Sistemas agroflorestais de outras espécies 4 

17 – Lagoas e charcas de pequena dimensão 4 

18 - Planos de água 5 

19 – Cursos de água 5 

No Quadro seguinte apresenta-se a representatividade das classes de QVP na área de estudo. 

Quadro 6.71 

Representatividade das classes de Qualidade Visual da Paisagem na área de estudo 

Qualidade Visual da Paisagem 
Área 
(ha) 

% da área 
de estudo 

1 – Reduzida 209,61 1,00 

2 – Reduzida a média 2387,99 11,40 

3 – Média 5971,23 28,52 

4 – Média a elevada 10300,21 49,19 

5 – Elevada 2070,48 9,89 

TOTAL 20939,52 100,00 
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No geral, a área de estudo é considerada de QVP “Média a Elevada”, seguida de QVP “Média”, 

perante um observador, revelando a existência de um certo equilíbrio biológico em toda a área de 

estudo, apesar da existência de ações antrópicas nesta paisagem, havendo alguma variação em termos 

de forma e de cor no que diz respeito aos usos (vd. Desenho 27 – Qualidade Visual da Paisagem, do 

Volume 2.2).  

As áreas de QVP “Média a elevada” apresentam alguma continuidade física, sobretudo no setor central 

e sudeste da área de estudo. Quando fragmentadas, são-no sobretudo pela classe “Média” QVP, mas 

também pela classe “Elevada” QVP. As áreas de QVP “Média”, são ainda bastante expressivas em 

termos de dimensão, sendo bastante fragmentadas. 

Ao nível do Projeto, verifica-se que no local destinado à implantação da Central Fotovoltaica a QVP 

varia de “Média” a “Média a elevada” (vd. Desenho 27 – Qualidade Visual da Paisagem, do Volume 

2.2).  

No corredor da Linha Elétrica, a QVP vai alternado entre “Média” e “Média a elevada”, havendo 

também situações em presença de áreas de QVP “Elevada”. Na envolvente da subestação de Sines a 

QVP é sobretudo “Média” (vd. Desenho 27 – Qualidade Visual da Paisagem, do Volume 2.2).  

Em termos gerais, a análise da Qualidade Visual da Paisagem (QVP) é a seguinte: 

- As áreas de QVP “Elevada” correspondem a cursos de água e planos de água, 

fundamentalmente à albufeira da Barragem de Campilhas, e aos sistemas agroflorestais. 

Estas áreas são pouco expressivas na área de estudo, ocupam apenas cerca de 10% do total 

da área de estudo (vd. Quadro 6.71). 

- As áreas de QVP “Média a elevada” correspondem a florestas de azinheira e de sobreiros 

(que na grande maioria das situações associam-se a povoamentos florestais de pinheiro e 

eucalipto), a áreas agrícolas em espaços naturais e seminaturais, a culturas permanentes, a 

pastagens e a sistemas agroflorestais de pinheiro manso e de outras espécies. Estas áreas 

são as mais representativas, cerca 49% da área de estudo (vd. Quadro 6.71). 

- As áreas de QVP “Média” correspondem fundamentalmente a áreas agrícolas (culturas 

temporárias de sequeiro e regadio e sistemas parcelares complexos), povoamentos florestais 

de pinheiro e matos. Refira-se que estas áreas correspondem a cerca de 28% da área de 

estudo (vd. Quadro 6.71).  
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- As áreas de QVP “Reduzida a média” correspondem fundamentalmente a áreas 

artificializadas, destacando-se aglomerados urbanos dispersos ou edificações dispersas. 

Destaca-se também a rede viária existente. Estas áreas correspondem a povoamentos 

florestais de eucalipto e de espécies invasoras. Estas representam cerca de 11% (vd. Quadro 

6.71).  

- As áreas de QVP “Reduzida” são também áreas artificializadas, correspondendo a áreas 

industriais, a aterros e a áreas em construção, assim como instalações agrícolas. Estas áreas 

ocupam cerca de 209 ha, não tendo representatividade na área de estudo (vd. Quadro 

6.71). 

Estas áreas são todas abrangidas pela área da Central Fotovoltaica e pelo corredor da Linha 

Elétrica. 

6.16.4.5Capacidade de absorção visual 

A capacidade de absorção visual é considerada como uma componente de um sistema de gestão visual 

ao fornecer o meio para a determinação da magnitude do impacte visual ou a capacidade de uma 

determinada paisagem em absorver uma introdução de um novo elemento na paisagem. Contudo, trata-

se de uma técnica individualizada, que se define como um processo analítico identificativo da 

suscetibilidade da paisagem a uma alteração visual causada, neste caso, pela introdução do Projeto da 

Central Fotovoltaica.  

A capacidade de absorção visual da paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui para 

integrar elementos adicionais sem alteração da sua qualidade visual ou das suas características cénicas. 

Quando a paisagem possui baixa capacidade de absorção diz-se que é visualmente mais vulnerável. 

Na área de estudo da Paisagem foram selecionados 232 potenciais pontos de observação, localizados 

nas povoações abrangidas pela área de estudo, montes, quintas, capelas, pontes e rede viária existente. 

Para cada ponto de observação foi gerada uma bacia visual à altura média de um observador comum, 

com uma altura média ao nível dos olhos do observador de 1,65 m, para analisar a sua capacidade de 

absorção visual da paisagem na área de estudo (vd. Desenho 28 – Capacidade de Absorção Visual da 

Paisagem, do Volume 2.2). 

De acordo com os 232 potenciais pontos de observação selecionados, obteve-se 107 pontos de 

observação com bacias visuais que se sobrepõem. Tendo em conta este valor, foram definidas as seguintes 

classes de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP): 
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• Muito elevada (pixel visível de 0 [zero sobreposição] a 5 pontos de observação com 

sobreposição); 

• Elevada (pixel visível de 6 a 10 pontos de observação com sobreposição); 

• Média (pixel visível de 11 a 20 pontos de observação com sobreposição);  

• Reduzida (pixel visível de > 20 pontos de observação com sobreposição). 

No Quadro seguinte apresenta-se a representatividade das classes de CAVP na área de estudo. 

Quadro 6.72 

Representatividade das classes de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem na área de estudo 

Capacidade de Absorção Visual da 
Paisagem 

Área 
(ha) 

% da área 
de estudo 

1 - Muito elevada 14473,88 69,12 

2 - Elevada 2989,34 14,28 

3 - Média 2143,22 10,24 

4 - Reduzida 1333,08 6,37 

TOTAL 20939,52 100,00 

Na área de estudo da paisagem evidencia-se uma maior área com CAVP “Muito elevada” às atividades 

humanas, em resultado das circunstâncias fisiográficas locais, em resultado de uma reduzida exposição 

visual e reduzida frequência de observadores, com destaque para as zonas mais baixas e planas. 

No global, a expressão de áreas de CAVP “Muito elevada” é cerca de 69%, sendo, por conseguinte, a 

mais representativa. As áreas de CAVP “Elevada” e “Média” representam, respetivamente, cerca de 

14% e 10% da área de estudo da paisagem e as áreas de CAVP “Reduzida” são as menos expressivas, 

ocupando apenas 6% da área de estudo.  

Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (vd. Desenho 28, do Volume 2.2) 

é possível concluir que as áreas com baixa capacidade para absorver novos elementos na paisagem se 

concentram nos relevos associados às formações mais elevadas, em resultado da sua altitude e da 

elevação que mantêm sobre as restantes áreas do território, mais baixas e planas. As áreas de muito 

elevada a elevada capacidade visual distribuem-se assim nas cotas mais baixas, menos expostas a 

observadores. 
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A este respeito importa salientar que a metodologia adotada aponta sempre para o cenário mais 

desfavorável pois não considera, com exceção do relevo, a existência de outras barreiras visuais como 

sejam elementos construídos, vegetação, acuidade visual do observador (muito influenciada também pela 

distância observador/objeto observado), cor e forma do objeto que pode contribuir para a sua menor 

ou maior dissimulação. 

No local destinado à implantação da Central Fotovoltaica a CAVP é predominantemente “Muito 

elevada”, variando também entre “Elevada”, “Média” e “Reduzida” (vd. Desenho 28 – Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem, do Volume 2.2). 

No corredor da Linha Elétrica, a CAVP vai alternado entre “Reduzida”, “Média” e “Elevada”, havendo 

também situações em presença de áreas de CAVP “Muito elevada”, que ocorre junto aos vértices 

geodésicos do Paneiro e Casa Velha (vd. Desenho 28 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, do 

Volume 2.2). 

6.16.4.6Sensibilidade da Paisagem 

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que cada uma das subunidades 

de paisagem tem de manter as suas características e qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações 

preconizadas pelo presente projeto. 

Com base no cruzamento da Qualidade Visual da Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da 

Paisagem é possível determinar a maior ou menor sensibilidade aos impactes visuais potenciais resultantes 

da implementação do projeto de Absorção Visual da Paisagem obtida, que de acordo com o Quadro 

6.73, é possível determinar a maior ou menor sensibilidade aos impactes visuais potenciais resultantes da 

implementação do projeto. Desta forma, apresenta-se a respetiva Matriz de Ponderação. 

Quadro 6.73 

Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

QVP\CAV Muito elevada (1) Elevada (2) Média (3) Reduzida (4) 

Reduzida (1) Reduzida (2) Reduzida (3) Reduzida (4) Média (5) 

Reduzida\Média (2) Reduzida (3) Reduzida (4) Média (5) Média (6) 

Média (3) Reduzida (4) Média (5) Média (6) Elevada (7) 

Média\Elevada (4) Média (5) Média (6) Elevada (7) Elevada (8) 

Elevada (5) Média (6) Elevada (7) Elevada (8) Muito elevada (9) 

No Quadro seguinte apresenta-se a representatividade das classes de SVP na área de estudo. 
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Quadro 6.74 

Representatividade das classes de Sensibilidade Visual da Paisagem na área de estudo 

Sensibilidade Visual da Paisagem 
Área 
(ha) 

% da área 
de estudo 

1 - Reduzida 119,83 29,17 

2 – Média 2326,23 59,15 

3 - Elevada 12385,28 11,11 

4 – Muito elevada 6108,17 0,57 

TOTAL 20939,52 100,00 

Em resultado da análise efetuada, verifica-se que a área de estudo apresenta uma SVP globalmente 

“Média” (59%). O que revela que apesar de existir algum equilíbrio biológico na área de estudo da 

paisagem, verifica-se a existência de ação antrópica localizada numa zona de reduzida incidência visual. 

Estas áreas aparecem intercaladas com áreas de SVP “Reduzida” (29%) ou “Elevada” (11%). As de SVP 

“Muito elevada” são pouco expressivas, totalizando apenas 0,6% da área de estudo da paisagem. 

As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz de avaliação 

designada por áreas de “Muito elevada” e “Elevada” SVP, concentram-se nas formações de relevo 

conferidas pelo Cerro do Malhão e pelo cerro do Beguíno. Dentro destas, é possível, diferenciar que as 

áreas de muita elevada sensibilidade estão associadas aos pontos de maior elevação e de maior declive. 

As áreas de “Média” e “Reduzida” SVP, que assumem maior representatividade na área de estudo, têm 

uma distribuição que acompanha as zonas mais baixas e planas do território, associadas a uma ocupação 

do solo agrícola, matos e a uma ocupação do solo florestal, que correspondem a zonas de sensibilidade 

paisagística média, em resultado também de média acessibilidade e incidências visuais. Estas áreas 

correspondem a 88% da área de estudo. 

No local da área da Central Fotovoltaica a SVP é maioritariamente “Média” a “Reduzida”, abrangendo 

também manchas de SVP “Elevada” e uma pequena mancha de SVP “Muito elevada” (vd. Desenho 29 – 

Sensibilidade Visual da Paisagem, do Volume 2.2). 

No corredor da Linha Elétrica, a SVP vai alternado entre Média” e “Reduzida”, havendo também 

situações em presença de áreas de SVP “Elevada” e situações muito pontuais de SVP “Muito elevada” 

(vd. Desenho 29 – Sensibilidade Visual da Paisagem, do Volume 2.2). 
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6.16.1 Síntese da caraterização da paisagem 

Analisando a área de estudo da paisagem observa-se um relevo ondulado, em que as áreas mais 

elevadas correspondem às cumeadas de pequenas elevações que ocorrem na área de estudo. A maior 

elevação ocorre no cerro do Malhão, a SW, com 314 m de altitude, que corresponde ao limite sudeste 

da serra do Cercal. Destaca-se também como ponto notável o cerro do Beguíno, com cerca de 262 m de 

altitude junto ao vértice geodésico de Vale das Traves, com desenvolvimento NE-SW até ao vértice 

geodésico de Casa Velha (211 m). 

A carta de declives demonstra que o relevo é mais acidentado a SW, junto ao cerro do Malhão, e no 

setor central, no cerro do Beguíno que se estende até ao vale da albufeira da Barragem de Morgável, 

enquanto que nos setores sul e norte os declives são mais suaves. 

A ocupação do solo caracteriza-se pelo domínio de sistemas florestais, com destaque para os 

povoamentos de pinheiros sobretudo em terrenos pobres e os montados de sobro (ou florestas mistas de 

pinheiro manso e sobreiro) a dominar as situações menos pobres. Destacam-se também áreas agrícolas 

de sequeiro, com predomínio das culturas de cereal. Nas zonas mais acidentadas, para além dos 

montados, surgem amplas áreas de matos dominados por estevas. 

Das povoações com destaque na área de estudo, salienta-se a vila do Cercal do Alentejo a cerca de 1 

km de distância da Central Fotovoltaica em análise. 

Como primeiros níveis hierárquicos e segundo Cancela d’Abreu et al. (2004), a área em estudo da 

Paisagem insere-se nos grupos de unidades de paisagem (GUP) – Terras do Sado e Serras do Algarve 

e do Litoral Alentejano. Dentro destes grandes grupos, a área de estudo abrange as seguintes unidades 

homogéneas de paisagem (UHP): Pinhais do Alentejo e Terras Altas do Sado, do grupo das Terras Altas 

do Sado; e Serras de Grândola e do Cercal e Colinas de Odemira, do grupo das Serras do Algarve e do 

Litoral Alentejano. 

Quanto aos valores visuais distintos que se destacam na paisagem e que contribuem para a sua qualidade 

visual de âmbito elevado, observam-se os sistemas agroflorestais (de sobreiro ou azinheira), florestas de 

sobreiros e azinheira e cursos de água (nomeadamente as ribeiras da Despada e de Refroias e aos 

barrancos do Vale Coelho, do Freixinho e da Nogueira, e respetiva vegetação ribeirinha. 

Em termos de intrusões visuais que reduzem a qualidade visual da paisagem, identificam-se as seguintes 

intrusões de relevo que condicionam ou reduzem a qualidade visual: equipamentos/infraestruturas gerais, 
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aterro sanitário de Sines, rede de linhas elétricas, subestação de Sines, Parque Eólico existente e rede 

viária existente de maior expressividade.  

A área de estudo constitui uma área de paisagem de “Média a elevada” Qualidade Visual da Paisagem. 

Na Capacidade de Absorção Visual, de acordo com as classes atribuídas, a classe com uma maior 

representatividade é a classe “Muito elevada”. 

Quanto à Sensibilidade Visual da Paisagem, de acordo com a topografia, subunidades, e cruzamento da 

qualidade visual com a capacidade de absorção, verifica-se que a grande maioria da área em análise 

apresenta uma classificação de “Média” Sensibilidade Visual. 
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7 EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM O PROJECTO 

A identificação da evolução do estado do ambiente sem o Projeto, ou seja, a projeção da situação de 

referência, assume-se como uma tarefa complexa na elaboração de estudos ambientais. As dificuldades 

que se colocam relativamente à caracterização da situação atual, multiplicam-se quando se perspetiva a 

sua potencial evolução na ausência da concretização do Projeto. Efetivamente, o estado atual dos 

conhecimentos, não facilita uma análise prospetiva da evolução referencial do ambiente, ainda que na 

área em questão, tendo em atenção as suas características, esta análise possa ser simplificada.  

Em termos da evolução da área de implantação do Projeto da Central Fotovoltaica e do Projeto da 

LMAT, na ausência dos mesmos, não são expectáveis alterações ao nível das variáveis mais estáveis do 

território como sejam o clima, a geologia e o solo, não se perspetivando, portanto, a ocorrência de 

alterações no estado atual do ambiente nestas componentes. No entanto, ao nível das variáveis 

circunstanciais do território, que resultam da intervenção humana, não é possível prever com rigor quais 

as alterações que poderão eventualmente ocorrer, entre outros aspetos ao nível da ocupação do solo, e 

consequentemente ao nível de outros fatores diretamente com ela relacionados como a paisagem e os 

sistemas ecológicos, entre outros, mas poderá ter-se alguma ideia do que poderá vir a acontecer. 

Desconhece-se para a área de estudo da Central Fotovoltaica e envolvente próxima a existência de 

projetos previstos a curto/médio prazo com alguma relevância, que possam de alguma forma influenciar 

a normal dinâmica deste território. Eventualmente, dada a apetência turística da zona, devido 

essencialmente à sua proximidade às praias, poderá haver alguma dinâmica na recuperação de algumas 

ruínas dirigida à sua utilização para fins turísticos (turismo rural).  

O uso dominante deste território é a exploração de culturas arvenses dirigida fundamentalmente à 

produção de forragem para o gado, aliás o próprio gado pasta em regime extensivo neste mesmo 

território. Na ausência do Projeto é expetável que esta prática se mantenha.  

Contudo, numa análise mais abrangente salienta-se que foi possível, através de contactos locais, ter a 

perceção de que existe uma grande procura deste território para o desenvolvimento de projetos de 

produção de energia a partir de fontes renováveis e por isso, na ausência deste Projeto, haverá sempre 

essa pressão nesta região.  

Cientes desta situação, foi feita uma consulta ao site da DGEG e da Agência Portuguesa do Ambiente e 

verificou-se a existência na envolvente deste Projeto de vários outros projetos de produção de energia a 

partir de fontes renováveis. Contudo, esta situação é de certa forma enganosa pois as 4 Centrais 

Fotovoltaicas que integram o Projeto da Central Fotovoltaica do Cercal agora em análise, e que 
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obtiveram licença de produção em 2019 estão referenciadas. Para além desta, em 2020, a Central 

Fotovoltaica do Cercal, ainda de pequena dimensão, em torno da qual se posicionaram as outras 4, 

também obteve licença de produção. Esta informação poderá induzir em erro, ou seja, ao ser aprovado 

e licenciado este Projeto agora em análise, as outras 4 Centrais Fotovoltaicas no local indicado no site 

da DGEG desaparecem, passando a ficar referenciadas as 5 nesta área agora em análise.  

De qualquer forma, em termos regionais, será expetável, na ausência deste Projeto (caso o mesmo não 

seja aprovado), a instalação das 5 Centrais Fotovoltaicas já licenciadas nos locais indicados pela DGEG 

e que se apresentam nas Figuras 1.1, 1.2 e 1.3 do Subcapítulo 1.6.2 – Antecedentes do Projeto, e para 

além destas, é expetável que surjam mais algumas, dada a possibilidade de ligação na Subestação de 

Sines. A futura desativação da Central Termoelétrica de Sines, associada aos compromissos assumidos 

pelo Governo no que à produção de energia renovável diz respeito, potencia esta procura de áreas na 

envolvente da Subestação de Sines para instalação de projetos dessa natureza. 

Um outro aspeto a ter em consideração é que nesta região da serra do Cercal e envolvente, fortemente 

dominada por uma ocupação de montado de sobro e azinho, existem muitos exemplares arbóreos que 

se apresentam em mau estado de conservação, desconhecendo-se se existe alguma estratégia regional 

para melhorar esta situação dado que está em causa uma espécie protegida.  

Neste território importa ainda referir que está previsto a instalação de um parque eólico na proximidade 

da subestação de Sines (parque eólico de Morgavel que esteve recentemente em consulta pública no 

âmbito do seu EIA, e que foi desenvolvido em fase de Estudo Prévio) cuja área de implantação na zona 

mais a nascente é coincidente com o troço do corredor da LMAT em estudo. Tomou-se ainda conhecimento 

da possível existência de um projeto turístico junto à albufeira de Campilhas. Conforme referido no 

Subcapítulo 1.6.2 – Antecedentes do Projeto, a proprietária do terreno afeto à Central Fotovoltaica do 

Freixo na localização que foi licenciada inicialmente junto da DGEG, recebeu uma excelente oferta 

financeira para compra do terreno em causa para desenvolvimento de um empreendimento turístico. Esta 

mesma proprietária como era também proprietária do terreno afeto à Central Fotovoltaica do Cercal, 

no âmbito destas negociações apresentou disponibilidade de terrenos adjacentes a esta Central 

Fotovoltaica em troca da “libertação” da área afeta à Central Fotovoltaica do Freixo, ou seja, caso a 

Central Fotovoltaica do Cercal agora em análise seja aprovada, é expetável que se desenvolva um 

empreendimento turístico na proximidade da albufeira de Campilhas. Caso contrário, o desenvolvimento 

do projeto turístico está dependente da boa resolução dos acordos estabelecidos pois existem interesses 

conflituosos para a mesma área. De qualquer forma, está em causa um projeto de que só se conhecem 

apenas intensões de concretização, desconhecendo-se a área em concreto, dimensão, e futuros usos, 
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sabendo-se apenas que prevê que venha a abranger a área onde estava inicialmente prevista a Central 

Fotovoltaica do Freixo. 

 

 

São Domingos de Rana, 11 de março de 2020 

 

 

Margarida Fonseca                                          Nuno Ferreira Matos 

 


