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1 Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 
instalação da Central Solar de Rio Seco. Neste documento pretende-se apresentar, de forma resumida e 
simplificada, os principais aspetos e conclusões do referido Estudo de Impacte Ambiental. 

O regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados, suscetíveis de 
produzirem efeitos significativos sobre o ambiente, é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro1. Este regime define as caraterísticas dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental, 
conferindo à entidade licenciadora, ou competente para a autorização do projeto, a averiguação da sujeição a 
avaliação ambiental de projetos não abrangidos pelos limiares fixados no regime jurídico de AIA, nem 
localizados em área sensível, como é o caso da Central Solar em análise.  

O projeto de instalação Central Solar de Rio Seco foi alvo de apreciação prévia e decisão de sujeição a 
avaliação de impacte ambiental, nos termos do disposto no artigo 3.º do regime jurídico de AIA, da qual se 
conclui a sujeição do projeto a Avaliação de Impacte Ambiental. 

Acresce que, a primeira versão do projeto de execução da “Central Solar de Rio Seco”, foi âmbito da emissão 
de uma Declaração de Incidências Ambientais favorável condicionada, emitida em 2018, o presente estudo 
resulta da alteração do local de instalação da Central Solar.  

 

A “Central Solar Rio Seco”, designada abreviadamente por Central, encontra-se em fase de projeto de 
execução e consiste na instalação de uma unidade de produção de energia elétrica autónoma, por tecnologia 
solar fotovoltaica, com capacidade de produção de 23,3 MW (29,9999 MWp). Não haverá armazenamento 
local de energia, a central será ligada diretamente à rede elétrica de serviço público, sendo a ligação efetuada 
na subestação existente a Oeste do local de instalação do projeto, para o efeito será instalada uma linha 
elétrica enterrada com cerca de 186 m de extensão. 

O promotor da Central Solar de Rio Seco, é a empresa Vertente Planetária Unipessoal Lda., matriculada na 
conservatória do registo comercial sob o número de pessoa coletiva 514 399 740, com sede social no Edifício 
ARCIS, Rua Ivone Silva, nº 6 piso 4, 1050-124 Lisboa. O licenciador a Direção Geral de Energia e Geologia. 

 
1 alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, Lei n.º 37/2017, de 02 de junho, Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 
11 de dezembro e Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro 
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H- Habitação; Ar: Armazém, S: suinicultura  

Figura 1. Localização da Central Solar e distância aos edifícios mais próximos 

2 Caracterização do projeto 

2.1 Localização do projeto 

O projeto, designado por “Central Solar de Rio Seco” será instalado na Zona Centro do País (NUTS II Centro) na 
região do Oeste (NUTS III), distrito de Leiria, concelho de Alcobaça, freguesia de Turquel, ver imagem seguinte. 

 
Figura 2. Enquadramento regional do projeto  
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O acesso ao local é efetuado, desde a estrada N1/IC2, por caminhos rurais até ao terreno de instalação do 
projeto.  

 
Figura 3. Implantação da Central Solar no terreno 

 

2.2 Descrição do projeto 

2.2.1 Antecedentes  

A primeira versão do projeto de execução da “Central Solar de Rio Seco”, foi âmbito da emissão de uma 
Declaração de Incidências Ambientais (DIncA) favorável condicionada.  

O estudo de incidências Ambientais foi elaborado em agosto de 2018, ao abrigo da redação, à data, do Artigo 
33.º-R, do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012 
de 8 de outubro, o qual determinava a obrigatoriedade de elaboração de um estudo de incidências ambientais 
para os projetos de emissão de licenças de produção de centros electroprodutores que utilizem fontes de 
energia renováveis, que não se encontrem abrangidos pelo regime jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental, e cuja localização esteja prevista em áreas da Reserva Ecológica Nacional.   

Na tabela seguinte são identificadas as principais características do procedimento de AIncA.  
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Tabela 1. Antecedentes do projeto 

Designação do Projeto:  Central Solar de Rio Seco   
Instalações para produção de energia fotovoltaica 

Tipologia de Projeto   Instalações para produção de energia fotovoltaica  

Enquadramento no regime 
jurídico de AIncA  

Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro 
Com a redação à data de elaboração do EIncA, Agosto 2018  

Localização (freguesia e 
concelho)  

Freguesia de Turquel, Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria.  

Proponente  Vertente Planetária Unipessoal Lda., NPC: 514 399 740,  
com sede social no Edifício ARCIS, Rua Ivone Silva, nº 6 piso 4, 1050-124 Lisboa 

Entidade licenciadora  Direção Geral de Energia e Geologia  

Autoridade de AIncA  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo (CCDR LVT) 

Procedimento de AIncA Início do Procedimento de AIncA: 25-06-2018  
Pedido de elementos: 20-07-2018  

Entrega do Aditamento: 22-08-2018  

Consulta Pública: 05-09-2018 a 02-10-2018  

Prazo final do procedimento: 19-10-2018  

Audiência de Interessados: 13-10-2018 a 22-10-2018 

Decisão de AIA Favorável condicionada  

 

2.2.2 Características do projeto 

A Central Solar será consistirá essencialmente na implantação de módulos fotovoltaicos dispersos pelo terreno 
e contempla a instalação das seguintes infraestruturas complementares: 

 Estrutura metálica fixa para suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 Equipamentos de baixa tensão para conversão DC/AC (inversores); 

 Equipamentos de média tensão, incluindo um posto de seccionamento (equipado com um transformador 
de serviços auxiliares e respetivos equipamentos de corte, comando, proteção e medida) e postos de 
transformação; 

 Redes de cabos subterrâneas (baixa tensão, média tensão e fibra ótica);  

 Linha elétrica de interligação à rede elétrica de serviço público, entre a central solar e o ponto de receção; 

 Sistema de Segurança e Monitorização (incluindo estação meteorológica, edifício de controlo pré-
fabricado, sistema CCTV e sistema anti-intrusão); 

 Edifício de comando pré-fabricado; 

 Caminhos interiores em terra batida e vedação perimetral. 
 

No terreno de implantação da central não haverá, para além da instalação das vedações, das estruturas de 
suporte dos módulos fotovoltaicos e das cabinas pré-fabricadas, quaisquer tipos de intervenção além da 
limpeza do terreno, a qual não envolverá movimentação significativa de terras, uma vez que o terreno se 
encontra nivelado em resultado da orografia natural do mesmo, bem como das utilizações agrícolas anteriores.  
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Os materiais usados na respeitarão os mínimos tempos exigidos, até ao seu colapso, contra um eventual 
incêndio. Os edifícios a implantar serão exclusivamente cabinas de transformação e seccionamento de energia 
elétrica, consistindo em monoblocos pré-fabricados e sem necessidade de fundações. Será ainda instalado um 
módulo, igualmente pré-fabricado, para alojamento de equipamento de segurança e controlo.  

Nenhum dos edifícios será habitado, prevendo-se o acesso para manutenção a pessoal qualificado e autorizado 
para o efeito. Todos os edifícios disporão de saídas diretas para o exterior, garantindo a evacuação das zonas 
utilizadas pelos funcionários em segurança pelo descrito e ainda por possuírem iluminação de emergência 
autónoma com indicação de saída e meios de combate a incêndios numa 1ª intervenção através de extintores. 
A evacuação e acessibilidade a viaturas pesadas de socorro estão garantidas pelos caminhos em terra batida 
cilindrada que serão abertos até ao seu exterior. 

O Posto de Seccionamento (PS) e os Postos de Transformação (PTs), são do tipo pré-fabricado monobloco em 
betão, instalados por assentamento em solo nivelado, sem recurso a qualquer tipo de fixação ao solo, sendo o 
Posto de Controlo PS do tipo módulo pré-fabricado, também este de assentamento ao solo nivelado. 

Dado que não há alteração da topografia, nem haverá zonas de solo impermeabilizado, a drenagem superficial 
dos terrenos não é afetada. Na fase de instalação, o terreno será limpo de todos os materiais e resíduos 
resultantes dos trabalhos. Na fase de exploração não se prevê qualquer atividade que possa conduzir à 
contaminação do solo nem a produção de resíduos, que justifiquem uma intervenção regular. 

2.2.3 Fase de instalação 

A fase de instalação, com duração prevista de 10 meses, inicia-se com a preparação do local e instalação do 
estaleiro  

O perímetro da Central Solar será vedado, com rede metálica, suportada em postes e em cinco linhas de arame. 
A rede será produzida a partir de arame de aço, com malha em forma de losango. Os portões serão com base 
no mesmo tipo de material.  

Para além da vedação, serão instaladas as estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos e as cabinas pré-
fabricadas. Os painéis fotovoltaicos serão apoiados sobre estruturas metálicas de sustentação, as quais serão 
instaladas diretamente no solo, não sendo prevista a colocação de quaisquer maciços de amarração em betão. 
Estas estruturas metálicas serão pré-fabricadas e posteriormente instaladas no local, recorrendo unicamente 
a uniões aparafusadas, sem recurso a soldaduras. 

 
Figura 4. Imagens exemplificativa das estruturas de suporte dos módulos 

Serão ainda instalados monoblocos pré-fabricados em betão, assentes no solo sem necessidade de fundações, 
nomeadamente o posto de controlo, o posto de seccionamento e os postos de transformação. O módulo que 
servirá de posto de controlo alojará todo o equipamento de segurança e monitorização do parque.  

Os edifícios, para o posto de seccionamento e para postos de transformação, serão do tipo compacto 
pré-fabricado. Nestes casos, será necessária a preparação do terreno, nomeadamente a nivelação do solo e 
colocação de uma camada de areia com cerca de 100 mm para assentamento, não sendo necessária a 
construção de quaisquer fundações ou estacas. 
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Figura 5. Exemplo do tipo de edifício pré-fabricado que se pretende utilizar para os postos de transformação (PT) e posto de 

controlo 

Os cabos elétricos de transporte de energia serão instados em pequenas valas enterradas (máximo de 800 mm 
de profundidade). Os cabos serão assentes numa base de areia (ou material de características similares) e para 
o encerramento da vala serão utilizados os materiais de escavação.  

As valas serão abertas na lateral do caminho interior ao parque, suportando a rede de interligação dos postos 
de transformação e a rede de alimentação aos equipamentos de segurança. Para interligação dos módulos, 
serão usados cabos fixos à estrutura sem necessidade de valas. 

A energia será convertida e injetada na rede elétrica pública, prevendo-se a instalação de oito postos de 
transformação.  

No acesso ao parque e no seu interior, será estabelecido um caminho de acesso em terra batida nivelada e 
cilindrada, com caixa de enrocamento e “tout venant”, permitindo a circulação de veículos pesados. Os acessos 
terão largura inferior a 3 metros e raios para curvas adequados a veículos pesados de dois eixos e 
trator/semirreboque. 

A Subestação será constituída por um recinto pavimentado em brita de pequena granulometria onde ficarão 
instalados o transformador MT/AT e todo o equipamento constituinte do painel de saída de linha, 
nomeadamente disjuntor, transformadores de medida, seccionador, descarregadores de sobretensão e 
respetivas caleiras de cabos. A linha aérea para ligação à rede elétrica de serviço público amarrará num pórtico 
metálico, em aço galvanizado a quente por imersão. 

2.2.4 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, as atividades de manutenção limitam-se à limpeza da vegetação, 
nomeadamente ao corte do estrato herbáceo e à limpeza dos painéis, em períodos secos com elevada 
produção de poeiras. Pretende-se ainda que o local seja regularmente percorrido por gado ovino, facilitando 
assim o controlo do desenvolvimento da vegetação.  

A Central Solar será equipada com sistemas de videovigilância e sistemas eletrónicos de monitorização, que 
facilitarão as atividades de manutenção e controlo técnico.  

Não é prevista a presença permanente de nenhum trabalhador no local, durante a fase de exploração, no 
entanto haverá um funcionário responsável pelas atividades de manutenção preventiva e retificativa do 
parque. 

2.2.5 Fase de desativação 

A instalação do parque fotovoltaico não afeta diretamente os solos, não se prevendo qualquer 
comprometimento relativamente às potenciais utilizações futuras do terreno. Sendo que, na fase de 
desativação da central os equipamentos serão removidos, podendo proceder-se à reutilização dos materiais e 
à utilização dos solos para outros fins (por exemplo florestal, ou mesmo agrícola e pastoreio).  
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2.2.6 Resumo das caraterísticas do projeto  

Os trabalhos de preparação da obra incluem o arranjo do terreno para implementação dos estaleiros e a 
reabilitação, melhoramento e abertura de acessos, no interior do terreno. Como principais ações nestes 
processos destacam-se a remoção e limpeza da vegetação. Os trabalhos de preparação envolvem a utilização 
de maquinaria pesada e o aumento da pressão humana sobre a área de intervenção. 

Na tabela seguinte são sintetizadas as principais características do projeto.  

Tabela 2. Características principais do projeto 

 Fase de construção Fase de exploração 

Duração do 
projeto  

10 meses 25 anos 

Número de 
trabalhadores  

30  
(previsão) 

2  
(a tempo parcial) 

Consumo de 
recursos 

- Estruturas metálicas de sustentação dos painéis (alumínio). 
- Estruturas metálicas de vedação do terreno (aço).  
- Painéis fotovoltaicos (silício amorfo). 
- Cabos elétricos (cobre e revestimento plástico). 
- Energia (queima de combustíveis fósseis e energia elétrica). 
- Materiais associados ao módulos pré-fabricados (betão, 
elementos metálicos e plásticos).  

- Estruturas metálicas (parafusos e barras), 
cabos elétricos, eventualmente necessários 
em rotinas de manutenção e reparação das 
instalações. 
- Material de limpeza dos painéis (panos e 
detergentes). 

Emissões de 
poluentes 
atmosféricos 

Gases resultantes de combustão libertados pela utilização de 
veículos e equipamentos. 
Poeiras libertadas pela circulação de veículos e pelos 
trabalhos de abertura de valas.  

Sem significado  
 

Emissão de 
efluentes líquidos  

Efluentes residuais produzidos nas instalações sanitárias 
utilizadas pelos trabalhadores. 

Pouco significativo  

Resíduos  Os principais resíduos produzidos serão materiais vegetais 
resultantes do corte da vegetação e resíduos de embalagens 
associados ao transporte de equipamentos e materiais e 
metais.  

Resíduos vegetais resultantes do corte da 
vegetação.  

Substâncias 
perigosas  

Não previstas Pouco significativo 

Emissão de ruído Emissão de ruído associado à utilização de veículos e 
equipamentos (corte de vegetação herbácea, transporte de 
materiais e instalação dos painéis) e aos trabalhos de 
instalação das estruturas, em especial das estruturas 
metálicas.  
A emissão de ruído será limitada ao período diurno.  

Pouco significativo, limitado a alguns 
equipamentos. Os quais serão acondicionados 
em edifícios devidamente isolados.  

 

Não são previstos projetos complementares nem subsidiários, para além da instalação de uma rede elétrica 
enterrada, com cerca de 186 m, a qual é avaliada no âmbito deste estudo. O acesso ao local será realizado 
pelas vias de comunicação existentes. No interior do terreno será instalada uma rede de caminhos interiores, 
cujas incidências são avaliadas no âmbito do projeto geral de instalação da Central Solar.  

Relativamente à ligação da energia à rede elétrica nacional, a mesma será realizada na subestação localizada 
a oeste da Central Solar, o que permite rentabilizar as estruturas existentes e evita a instalação de novas 
estruturas.  Para o efeito será instalada uma rede elétrica enterrada, com cerca de 186m, a qual acompanhará 
o caminho existente, minimizando assim as interferências com os terrenos envolventes, ver figura seguinte.  

A solução em análise resulta da evolução de diferentes alternativas de localização estudadas, e que foram 
evoluindo, de uma forma geral, de modo a minimizar as interferências com os espaços intercetados, ver Figura 
6. 

De uma forma geral, na solução atual verifica-se:  
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 Maior interferência com espaço florestais ocupados por explorações intensivas de eucalipto, em 
detrimento de áreas “naturais” ou com espécies autóctones;  

 Menor interferência com espaços naturais (bosques e áreas agrícolas abandonadas);  

 Proteção de espaços ocupados com espécies protegidas (sobreiro), vegetação autóctone e de espécies com 
interesse para a conservação da natureza (tais como carvalhos e gilbardeiras). 

 Mantém-se a interferência com as mesmas categorias de espaço, em conformidade com o definido no PDM, 
acrescendo a interferência com espaços urbanizáveis, mas nos quais não existem edifícios.  

 

 

Figura 6. Alternativas estudadas à instalação do projeto  

3 Caracterização do local de instalação do projeto 

3.1 Plano Diretor Municipal 

De acordo com a Planta de Ordenamento Plano Municipal Alcobaça (adiante designado abreviadamente de 
PDM)2, a área de instalação da Central Solar localiza-se sobre “Espaços agrícolas”, outras áreas agrícolas, 
intercetando ainda duas pequenas áreas integradas no solo urbanos, “espaços urbanos”, ver imagem seguinte.  

 
2 Publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/97, de 25 de outubro, Suspenso parcialmente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2004 de 
20 de março, alterada pela Retificação n.º 2113/2007 de 19 de dezembro, Aviso n.º 21749/2008 de 12 de agosto, Aviso n.º 6554/2010, de 30 de março, Declaração 
de Retificação n.º 714/2010, de 12 de abril, Aviso n.º 24804/2011 de 28 de dezembro, Aviso n.º 2112/2012 de 10 de fevereiro, Declaração de Retificação n.º 334/2012, 
de 5 de Março, Declaração de Retificação n.º 335/2012 de 5 de Março e Aviso n.º 7447/2013 de 6 de junho, Aviso n.º 2013/2014, de 10 de fevereiro, Deliberação n.º 
1019/2018, de 13 de setembro (Suspensão da Iniciativa do Município), Deliberação n.º 485/2019, de 29 de abril; Declaração n.º 80/2019, de 9 de outubro; e 
Deliberação n.º 622/2020, de 2/6/2020,107 IIS (9ª alteração); Declaração n.º 73/2020, de 7/9/2020 (10ª alteração por adaptação) e Deliberação n.º 901-A/2020,de 
11/9/2020 (suspensão da iniciativa do município – prorrogação)  
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Fonte: PDM de Alcobaça, Planta de ordenamento (https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/srup) 

Figura 7. Sobreposição da área de instalação do projeto sobre a planta ordenamento do PDM 

Pela análise da Planta de Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, do Plano Diretor 
Municipal de Alcobaça, o local de instalação da Central Solar localiza-se sobre espaços integrados na Reserva 
Ecológica Nacional (REN), sendo também intercetado por uma linha elétrica de transporte de energia, ver 
imagem seguinte. Ressalva-se que a instalação do projeto foi definida de modo a garantir a não afetação das 
linhas de água.  

 
Fonte: PDM de Alcobaça, Planta de Condicionantes (https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/srup) 

Figura 8. Identificação da área de instalação do projeto sobre a planta condicionantes, outras condicionantes 
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3.2 Áreas protegidas e Rede Natura  

O local onde se pretende instalar a Central Fotovoltaica não intercepta qualquer área sensível, como se pode 
ver pela análise da Figura 3 na qual se representa a localização do projeto perante a rede de áreas protegidas, 
classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015 de 
15 de outubro.  

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do ICNF 

Figura 9. Localização do projeto face às Áreas Protegidas e zonas Integradas na Rede Natura 2000 

3.3 Alterações climáticas  

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste  

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste, o qual inclui o município de Alcobaça, 
identifica os principais eventos climáticos que poderão afetar a região e a sua evolução até ao final do século, 
ver figura seguinte:  
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Fonte: Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Oeste 

Figura 10. Cenário de evolução das alterações climáticas na região do Oeste 

O plano refere ainda que é “previsto um aumento da radiação e a diminuição da nebulosidade, o que deverá 
proporcionar uma crescente disponibilidade do recurso solar no Sul da Europa (Alves, 2013). Desta forma, é 
possível que se verifique um maior potencial de aproveitamento de energia solar na região. No entanto, a maior 
frequência de eventos meteorológicos extremos, como ondas de calor e aumento das temperaturas médias e 
máximas terão também consequências negativas na produção de eletricidade fotovoltaica, nomeadamente 
com a redução da eficiência energética das células nos painéis fotovoltaicos (Alves, 2013)”. 

 

Políticas e medidas de mitigação do programa nacional para as alterações climáticas 2020/2030 

O PNAC 2020/2030 constitui parte da resposta aos desígnios de uma política climática ambiciosa assumida no 
quadro de uma estratégia de desenvolvimento assente no crescimento verde e corporizada no Quadro 
Estratégico para a Política Climática.  

No âmbito da elaboração do novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS)3, foram 
identificados os grandes problemas4 que carecem de maior atenção por parte desta organização nos próximos 
anos, de modo a serem evitadas mortes desnecessárias e quedas drásticas no bem-estar da população. A lista 
é encabeçada pela “Poluição do ar e mudanças climáticas”.  

De acordo com esta organização, nove em cada 10 pessoas respiram ar poluído todos os dias. Em 2019, a 
poluição do ar foi considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.  

A poluição do ar é responsável pela morte prematura de 7 milhões de pessoas todos os anos, devido a doenças 
oncológicas, acidente vascular cerebral e doenças cardiovasculares e pulmonares. A principal causa da poluição 
do ar é a queima de combustíveis fósseis, um dos principais responsáveis pelas alterações climática, afetando 

 
3 Thirteenth general programme of work 2019−2023, World Health Organiza on, https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-
2019---2023, 2020.01.27 

4 World Health Organizations, https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019, 2020.01.27 
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a saúde humana de diversas formas. Entre 2030 e 2050, prevê-se que as alterações climáticas provoquem 250 
mil mortes prematuras por ano. 

As alterações climáticas têm efeitos adversos sobre a Saúde das populações, motivadas pelas alterações da 
qualidade do ar, aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos (ondas de calor, ondas de frio, 
inundações, etc.), e de forma indireta, às consequências das mesmas sobre a produção de alimentos 
(quantidade e quantidade).  

As consequências destas alterações para a saúde dependem da duração, da frequência e da intensidade das 
exposições às situações em causa. Os danos causados no ser humano dependem da vulnerabilidade das 
populações expostas (características individuais, patologias existentes e das condições socioeconómicas).  Na 
tabela seguinte são identificados os principais problemas de algumas das consequências das alterações 
climáticas sobre a saúde humana.  

Tabela 3. Principais doenças/problema de saúde motivadas pelas alterações climáticas  

Causa  Problemas de saúde  

Calor  Golpe de calor; Esgotamento; Cãibras,  

Aumento da frequência e 
intensidade de incêndios 
rurais  

Infeções respiratórias; doenças cardiovasculares; 
Irritação do nariz, da orofaringe e da traqueia;  
Confusão mental, taquicardia e taquipneia.  
Queimaduras; Aumento da mortalidade.  

Ondas de frio  Hipotermia 
Riscos indiretos associados ao aquecimento (intoxicações, queimaduras, etc.).  

Efeitos dos Ventos Fortes e 
Tempestades 

Corte, Contusões, esmagamento e outros danos associada à queda de objetos.  
Problemas de ansiedade após a ocorrência (sintomas agravados pelo aumento da 
dificuldade de circulação dos meios de evacuação e de socorro, associados a eventos desta 
natureza).  

Precipitação intensa e 
inundações  

Criação de condições propícias ao desenvolvimento e proliferação de vetores de transmissão 
de doenças (roedores, mosquitos, etc.). Ansiedade e depressão 

Alterações climáticas em 
geral  

Surgimento de doenças invulgares em Portugal, como consequência das alterações 
climáticas (p.e. Malária, doença de Lyme, febre de dengue e entre outas ). 

 

3.4 Características físicas do local de intervenção 

O projeto localiza-se na “Paisagem Ribeira subatlântica (regadio dominado)”, apresentando uma variação 
altimétrica pouco significativa, em geral com declives pouco acentuados, sem apresentar grandes elevações 
dignas de referência.   

No concelho de Alcobaça, e na região de instalação do projeto, em particular, a geomorfologia do solo é 
marcada a nascente pelas serras de Aire e de Candeeiros, imponente formação montanhosa que corta a 
paisagem a nascente. Na zona poente do concelho, a topografia do solo assume formações suaves, com ligeira 
pendente para oeste, sendo os terrenos cortados pela rede de drenagem do rio Alcobaça.  

O local inclui-se na bacia do rio Alcobaça, cuja rede de drenagem escoa ao longo de zonas aluvionares de 
elevada fertilidade, cobertas por inúmeras explorações agrícolas e agropecuárias. A Central Solar será instalada 
sobre a plataforma continental de areias, sendo o terreno praticamente plano, cujas cotas do terreno da ordem 
dos 170 m, ver figura seguinte. 
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Figura 11. Carta Hipsométrica 

3.4.1 Ocupação do solo   

De um a forma geral, o local onde se pretende instalar o projeto encontra-se ocupado por áreas de matos 
densos, pontuados por exemplares arbóreos, bem como áreas de eucaliptal e espaços agrícolas sem utilização.  
Nas zonas de mato com maior densidade florestal, desenvolvem-se espécies arbóreas de grande porte, entre 
as quais se destaca a presença de sobreiro (Quercus suber).  

De acordo com o a carta de uso e ocupação do solo5 de Alcobaça, o local de instalação do projeto é, na sua 
maior parte classificado como de “espaço de uso múltiplo agrícola e florestal”, como se pode ver pela imagem 
seguinte. 

 
5 Fonte: Direção-Geral do Território (DGT); http://www.dgterritorio.gov.pt;  

A informação da carta do Regime de Uso do Solo de Alcobaça, foi extraída da Planta de Ordenamento do PDM em vigor com aplicação da classificação e qualificação 
do solo estabelecida no Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio, gestão efetuada pela DGT. 
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Figura 12. Sobreposição do projeto sobre a carta de regime de uso do solo de Alcobaça 

Nos capítulos seguintes procede-se à descrição do atual uso e ocupação do solo, no local de instalação do 
projeto:  

- Áreas com matos e sem ocupação significativa: 

As áreas de matos densos apresentam vários exemplares arbóreos, em alguns casos bem desenvolvidos, entre 
as quais se destaca a presença de espécies características das atividades agrícolas, entretanto abandonas, 
nomeadamente árvores de fruto (macieiras, pereiras, figueiras, entre outras), vários exemplares de oliveiras 
(Olea europaea europaea) bem como, pontualmente carvalhos (Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber). 
Nestes espaços incluem-se também terrenos sem utilização, onde a vegetação tem sido removida.  Na figura 
seguinte apresenta-se a identificação dos locais com desenvolvimento de matos.  
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 Figura 13. Identificação das principais áreas ocupadas por matos  

 

- Explorações florestais de eucalipto 

As explorações florestais de eucalipto estão presentes em várias parcelas do terreno, apresentando diferentes 
estádios de desenvolvimento. Estas áreas surgem intercaladas com espaços agrícolas e espaços ocupados por 
matos densos, o que denoda a substituição dos espaços agrícolas tradicionais, por explorações intensivas de 
eucalipto. Na figura seguinte apresenta-se a identificação dos locais onde estão presentes explorações de 
eucaliptos, embora algumas das quais recentemente cortadas.  
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Figura 14. Espaços ocupados com exploração de eucaliptos  

- Olival e pinheiro manso 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos espaços ocupados por áreas de olival e pinheiro manso.  

 

Figura 15. Locais com olival e pinheiro-manso 

- Áreas florestais e bosques autóctones 

As áreas florestais e bosques autóctones, onde também ocorrem exemplares mais ou menos isolados de 
sobreiro (Quercus suber) e outros carvalhos (Quercus robur, Q. coccifera). Estas áreas apresentam, em geral, 
grande densidade do coberto vegetal, o que impede a entra no terreno para a realização de uma análise mais 
detalhada do coberto vegetal, ver figura seguinte.  
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Figura 16. Zonas ocupadas com áreas florestais, com sobreiro 

- Espaços agrícolas 

Os espaços agrícolas intercetados são reduzidos, com pequenas dimensões e, em muitos casos, utilizados 
como áreas de pastagem. A maior parte das áreas agrícolas apresentam indícios de abandono, dando lugar a 
zonas de matos densos, entre os quais é possível distinguir árvores fruto e oliveiras. Aliás, as áreas atualmente 
ocupadas por matos, guardam vestígios das explorações agrícolas outrora aí localizadas.  

 

Figura 17. Identificação das principais áreas agrícolas intercetadas pela Central Solar  
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- Edificações  

As edificações existentes no local de intervenção apresentam-se abandonadas e, na sua maior parte, em 
ruínas. Destaca-se a presença de algumas estruturas de rega, nomeadamente edifícios de apoio a captações 
de água e bebedouros para animais, ver figura seguinte. 

 

Figura 18. Edificado existente no local de intervenção, e envolvente próxima 

3.4.2 Recursos hídricos  

O terreno, onde se pretende instalar a Central Solar, localiza-se no limite sul da bacia de drenagem do Rio 
Alcobaça, situando-se numa zona onde as linhas de água apresentam reduzida dimensão e caudal pouco 
significativo.  

A Central Solar será instalada nas margens do Rio Seco, linha de água afluente do Rio da Fonte Santa, 
pertencente à bacia hidrográfica do Rio Alcobaça. 

O Rio Seco corresponde a uma linha de água temporária, cujo escoamento, de sul para norte, se limita a 
períodos de precipitação intensa. O leito do rio, bem como das linhas de água subsidiárias, é frequentemente 
utilizada como caminhos rurais, ou drena ao longo de valas paralelas a caminhos existentes. No local de 
instalação da Central Solar, o leito do rio não possui vegetação ribeirinha associada. Nas figuras seguintes 
apresenta-se o leito do rio, e linhas de água subsidiárias, no local de instalação do projeto.  
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Figura 19. Rio Seco e principais afluentes 

No local de instalação do projeto, e envolvente, existem várias explorações particulares de águas subterrâneas 
(poços ou furos), sendo utilizados para fins agrícolas, domésticos e industriais. Na figura seguinte apresenta-
se a fotografia de dois poços existentes no local de instalação do projeto, um dos quais possui um sistema de 
tanques, para abeberamento animal.  

  
Figura 20. Poços existentes no local de intervenção 

3.4.3 Ecossistemas naturais  

A zona de intervenção tem correspondência com diversos habitats ocorrentes na região. Engloba áreas 
agrícolas, áreas rururbana e áreas florestais, classificadas da seguinte forma: 

 Eucaliptal (E. globulus); 

 Bosque de carvalhos (Q. faginea); 
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 Agroflorestal (suinicultura); 

 Pinheiro-manso (Pinus pinea); 

 Montado de sobro (Q. suber); 

 Olival (O. Europaea europaea); 

 Floresta com matos densos. 

As áreas agrícolas, que se encontram parcialmente abandonadas, permitem a proliferação de sub-cobertos e 
cobertos arbóreos, ou, em alternativa, permaneceram áreas de pastagem. Nas áreas marginais destas manchas 
desenvolvem-se pequenas bolsas de vegetação diversificada e que constituem importantes redutos de 
salvaguarda para a fauna local, como está patente na figura seguinte.  

 

Figura 21. Área de prado verde e alguma vegetação de bordadura - habitat presente na zona de intervenção 

A zona de intervenção apresenta está integrada na REN (Rede Ecológica Nacional) e é atravessada por uma 
linha de água principal (Rio Seco), de carácter torrencial, e linhas de água subsidiárias. Á altura da realização 
dos trabalhos de campo, todas as linhas de água encontravam-se sem caudais permanentes. 

Em outros locais da zona de intervenção e na envolvente proliferam bolsas florestais, mais ou menos 
artificializadas, a saber: áreas de Eucaliptus globulus (eucalipto), Olea europaea europaea (oliveira) e de Pinus 
pinea (pinheiro-manso), no primeiro caso, e bolsas de vegetação natural e seminatural, compostas por Quercus 
suber (sobreiro) – áreas de montado - e/ ou áreas de matos densos. 

Na proximidade da zona de intervenção, ocorrem diversas manchas de bosque de carvalhos - Quercus faginea 
faginea (carvalho-cerquinho), Q. faginea broteroi (carvalho-cerquinho) e espécies acompanhantes, 
representando, em termos fitossociológicos, uma etapa de regressão dos Carvalhais de Quercus faginea 
broteroi, tão característicos da região do maciço calcário estremenho. Refira-se que este habitat florestal se 
encontra algo debilitado em função da prolongada intervenção humana e, por essa razão, ocorre apenas em 
alguns locais.  

Refira-se ainda que na proximidade da zona de intervenção ocorrem duas unidades de suinicultura, com 
notórias implicações ambientais nos ecossistemas da região. 

Não existem alternativas à implementação do projeto, sendo que a localização e o dimensionamento da 
Central Solar no interior da zona de intervenção foi condicionada, em parte, pela preservação de determinados 
valores naturais de maior relevância que aí ocorrem, como são exemplos, as linhas de água e as bolsas de 
carvalhal. 



Central Solar e Rio Seco 

Estudo de Impacte Ambiental  

 

 

 
ESTUDO E IMPACTE AMBIENTAL | Resumo Não Técnico, ed04 24 

3.4.4 Paisagem  

Uma das principais diferenças entre os diversos canais visuais reside na maior ou menor extensão das bacias 
visuais. A exposição visual do empreendimento em estudo irá variar proporcionalmente a este aspeto, ou seja, 
quanto maior for a bacia visual, maior será a exposição visual, podendo aumentar os impactes paisagísticos. 
Também o número de observadores é considerado nesta avaliação. De seguida, apresenta-se uma descrição 
mais pormenorizada dos possíveis canais com acesso visual à zona de intervenção. 

No geral os canais visuais estão assaz limitados pela presença de vegetação arbustiva e arbórea na zona de 
intervenção e na respetiva envolvente, em especial, no que concerne às vertentes Sul e Nascente6. 
Relativamente às restantes bacias visuais a vegetação ocorrente e a malha rururbana induzem um efeito de 
aclimatação visual à zona de intervenção, condicionando, positivamente, a implantação da central fotovoltaica. 

Na vertente Sul da zona de intervenção regista-se a quase total ausência de observadores, temporários e 
permanentes, mas também a presença de vegetação arbustiva e arbórea que contribuem para a aclimatação 
das infraestruturas a instalar. Note-se que a vegetação da zona de intervenção fora cortada, como é visível na 
figura seguinte. 

 

Figura 22. Canal visual na vertente Sul da zona de intervenção 

Na figura seguinte a bacia visual é pouco extensa e muito limitante quer pela ocorrência de vegetação de 
bordadura quer pela orografia. O número de observadores foi considerado muito reduzido. 

 

Figura 23. Canal visual na vertente Noroeste da zona de intervenção 

Na figura seguinte a bacia visual é medianamente extensa embora muito limitada pela ocorrência de vegetação 
de bordadura. O número de observadores foi considerado muito reduzido. 

 
6 Na vertente nascente ocorre uma imponente barreira visual que é a Serra de Aire e Candeeiros. 



Central Solar e Rio Seco 

Estudo de Impacte Ambiental  

 

 

 
ESTUDO E IMPACTE AMBIENTAL | Resumo Não Técnico, ed04 25 

 

Figura 24 . Canal visual na vertente Norte da zona de intervenção 

Na vertente Nordeste a bacia visual é extensa, contudo a vegetação arbórea (eucalipto) exerce um efeito de 
barreira visual decisivo na aclimatação do projecto em estudo, como é visível na Figura 25. Além disso, faz-se 
notar a presença da grande barreira visual que é a Serra de Aire e Candeeiros. O número de observadores foi 
considerado muito reduzido. 

 

Figura 25. Canal visual na vertente Nordeste da zona de intervenção 

Em conclusão, os canais visuais existentes são bastante limitados, na generalidade dos casos, e contribuem 
para uma melhor aclimatação visual e paisagística da central fotovoltaica – controlo dos efeitos de intrusão 
visual. Apesar extensão de algumas bacias visuais, a distância entre o empreendimento em estudo e o número 
de observadores considerados, condiciona, pela negativa, a magnitude dos potenciais impactes paisagísticos 
do empreendimento. Acresce que a ocorrência de barreiras arbóreas funciona como uma barreira paisagística 
que limita a exposição da mesma e o número de observadores (permanentes e temporários) é extremamente 
baixo (camponeses e moradores). A Serra de Aire e Candeeiros funciona como uma excecional barreira visual 
com orientação Norte-Sul, marcando a estrutura da paisagem, desde as vertentes Nordeste até à vertente 
Sudeste em relação à zona de intervenção.  

Não existem canais visuais para a zona de intervenção a partir da EN1/ IC2, que é a via de comunicação com 
maior número de observadores. 
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3.4.5 Caracterização acústica  

Os mapas de ruído disponíveis para consulta na página da APA – Agência Portuguesa do Ambiente foram 
elaborados pela Associação de Municípios do Oeste pela Escola Superior de Tecnologia de Abrantes do 
Instituto Politécnico de Tomar em 2008, identificam as principais fontes de ruído no local que são o IC2/EN1 a 
nascente, a Rua do Lombo a norte, a EN8-6 a poente e a Rua Charneca do Rio Seco a sul que foram consideradas 
em termos de emissão sonora na elaboração dos mapas de ruído.  

Ao nível do ruído industrial foram consideradas empresas de tratamento de mármores e granitos a sul na Rua 
Charneca do Rio Seco e a norte na Rua do Lombo, e a poente na Rua Porto da Pedra, todas com um regime de 
funcionamento apenas no período de referência diurno. 

Como não houve mudanças significativas nas fontes de ruído na zona circundante à futura Central solar, a 
informação dos mapas de ruído mantém-se válida para uma análise nos recetores sensíveis mais próximos do 
local, e indicam que estes se encontram em zona pouco perturbada em termos do ruído ambiente, confirmado 
por medições no local tendo obtido valores de Lden < 50 dB(A) e Ln < 44 dB(A). 

A principal fonte de ruído é o tráfego rodoviário no IC2 / EN1 que no ano 2016 tinha um tráfego médio diário 
(TMDA) de 11906 veículos com elevada percentagem de veículos pesados, e que foi objeto de planos de ação 
para redução dos níveis de ruído no âmbito da elaboração dos mapas estratégicos de ruído elaborados pela 
Infraestruturas de Portugal. 

 

Figura 26. Mapas de ruído – indicador Lden e Ln, respetivamente  

Nas fases de construção e de desativação são de considerar as emissões de ruído de equipamentos de 
construção civil e a circulação de veículos ligeiros e pesados no acesso à Central Solar. Na fase de exploração a 
circulação de veículos para atividades de manutenção da Central Solar, e o ruído emitido pelos sistemas de 
inversores e transformadores da energia para a ligação à rede elétrica de média tensão, e operações de limpeza 
e manutenção dos equipamentos.  

O transporte da energia será feito a média tensão (enterrada), pelo que o ruído nas linhas de transmissão 
normalmente denominado como “efeito de coroa” não será percetível nos recetores sensíveis mesmo nas 
condições mais desfavoráveis de humidade relativa e direção de vento, sendo normalmente associado aos 
sistemas de muito alta tensão (220 kV). 
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3.4.6 Património  

No decurso destes trabalhos de prospeção foram identificados 17 sítios englobáveis na categoria de património 
Arquitetónico/ Etnográfico e 2 relativos ao património Arqueológico. Refira-se que foram ainda identificadas 
pela Equipa de Arqueoespeleologia um conjunto de anomalias geológicas (depressões e desobstruções). 

 

Figura 27. Sítios identificados em sede de prospeção sistemática  

Sítios identificados – ocorrências com impacte 

Os trabalhos de prospeção sistemática realizados na “Central Solar de Rio Seco” permitiram identificar 16 
ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto pelo que todas elas sofrerão impactes diretos no 
decurso da execução da empreitada.  

Tabela 4. Quadro Síntese dos elementos patrimoniais identificados com afetação direta 

Nº Inv. Designação Categoria Tipologia Tipo de Impacte Grau de impacte 

2 Rio Seco 1 Etnográfico Muro Direto Total 

3 Rio Seco 2 Etnográfico Muro Direto Total 

6 Rio Seco 5 Etnográfico Muro Direto Total 

7 Rio Seco 6 Etnográfico Muro Direto Total 

8 Rio Seco 7 Etnográfico Muro Direto Total 

9 Rio Seco 8 Etnográfico Muro Direto Total 

10 Rio Seco 9 Etnográfico Muro Direto Total 

11 Rio Seco 10 Etnográfico Muro Direto Total 

12 Rio Seco 11 Etnográfico Muro Direto Total 

13 Rio Seco 12 Arqueológico  Achado isolado Direto Total 

14 Rio Seco 13 Etnográfico Muros Direto Total 

15 Rio Seco 14 Etnográfico Muro Direto Total 
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Nº Inv. Designação Categoria Tipologia Tipo de Impacte Grau de impacte 

16 Rio Seco 15 Etnográfico Muro Direto Total 

17 Rio Seco 16 Etnográfico Muro Direto Total 

18 Rio Seco 17 Etnográfico Muro Direto Total 

19 Rio Seco 18 Etnográfico Muro Direto Total 
 

Sítio nº 2: Rio Seco 1 - Muro 

Descrição: Ruína de Muro de divisão de propriedade em pedra calcária de feição irregular e sem ligantes (vulgo 
“pedra seca”). Estrutura comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 3: - Rio Seco 2 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

  

Figura 28. Rio Seco 1 – Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 2 – Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 6: - Rio Seco 5 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

 

Sítio nº 7: - Rio Seco 6 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  
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Figura 29. Rio Seco 5 – Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 6 – Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 8: - Rio Seco 7 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 9: - Rio Seco 8 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

  
Figura 30. Rio Seco 7 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 8 - Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 10: - Rio Seco 9 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 11: - Rio Seco 10 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  
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Figura 31. Rio Seco 9 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 10 - Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 12: - Rio Seco 11 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 13: Rio Seco 12 – Achado Isolado 

Descrição:  

Trata-se de um pequeno núcleo de sílex encontrado numa zona aplanada a Oeste do Rio Seco. Material de 
cronologia pré-histórica. A norte deste achado encontra-se localizado na bibliografia a Gruta do Carvalhal, já 
fora da área em estudo. Apesar do Eucaliptal que já cobriu está área já ter sido cortado, a presença de muitas 
ramadas e coberto herbáceo intensivo não permitiu uma prospeção otimizada neste local. O pequeno núcleo 
não foi recolhido, tendo sido deixado no local.  

  

Figura 32. Rio Seco 11 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 12 – achado isolado (imagem à direita) 

Sítio nº 14: - Rio Seco 13 - Muros 

Descrição: Muros de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo. Estes dois muros trabalham de forma paralela 
delimitando não só as propriedades, como um caminho que as serve. 

Sítio nº 15: - Rio Seco 14 - Muro 
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Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

  

Figura 33. Rio Seco 13 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 14 - Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 16: - Rio Seco 15 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 17: - Rio Seco 16 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

  
Figura 34. Rio Seco 15 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 16 - Muro (imagem à direita) 

Sítio nº 18: - Rio Seco 17 - Muro 

Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

Sítio nº 19: - Rio Seco 18 - Muro 
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Descrição: Muro de divisão de propriedade em pedra calcária do qual resta apenas uma fiada. Estrutura 
comum nesta zona do país e com bastantes semelhanças aos muros de propriedade Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros, localizado a Este da área em estudo.  

  
Figura 35. Rio Seco 17 - Muro (imagem à esquerda); Rio Seco 18 - Muro (imagem à direita) 

3.4.7 População  

A população residente no concelho de Alcobaça tem vindo a aumentar ligeiramente desde a década 50, do 
século XX, situação contrariada na década de 70, do mesmo século, e entre os anos de 2011 e 2019, ver imagem 
seguinte. Parte da atratividade da região deve-se à sua localização, a proximidade geográfica e o aumento da 
intensidade das relações com a Área Metropolitana de Lisboa exercem sobre esta área um forte poder de 
atração, bem como à concentração de unidades industriais, que atraíram a população.  

 
* estimativa a 31 de dezembro 

Fonte: PRODATA, https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente++estimativas+a+31+de+Dezembro-120 

Figura 36. Evolução da população residente no concelho de Alcobaça 

A partir da década de oitenta do século anterior, assistiu-se a uma diminuição dos indivíduos dos escalões 
etários com idade inferior a 24 anos, bem como a um aumento da população com 65 anos, ou mais. Tal situação 
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reflete-se no aumento do índice de envelhecimento7, o qual aumentou 56% no concelho de Alcobaça, entre 
os anos de 2001 e 2015, ver figura seguinte. O índice de envelhecimento registado no concelho de Alcobaça 
tem sido consideravelmente superior à média da Região do Oestes, bem como à média nacional. 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição da população residente no concelho de Alcobaça, por grupos 
etários, verificando-se que 35% se inclui na população vulnerável (idade inferior a 14 anos ou superior a 65 
anos).  

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados da PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

https://www.pordata.pt/Municipios/, julho de 2021 

Figura 37, população residente, por grandes grupos etários 

 

Saúde Humana  

De acordo com o relatório de estado da Saúde da União Europeia8, a esperança de vida em Portugal é superior 
à média da UE, embora se verifique uma elevada disparidade de género, sendo que, em média, a esperança 
média de vida das mulheres é cerca de 6,2 anos superior à dos homens.  

 
7  O Índice de envelhecimento relaciona o número de idosos (≥ 65 anos) com o número de jovens (< 15 anos) residentes no concelho, sendo determinado pelo de 
número de indivíduos com 65 ou mais anos, por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos. 
8 OCDE, 2020, State of health in the EU, Portugal, Perfil de Saúde do país 2019, https://www.oecd.org/portugal/Portugal-Perfil-de-saude-do-pais-2019-Launch-
presentation.pdf, nov. 2020 
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Fonte: State of health in the EU, Portugal, Perfil de Saúde do país 2019, https://www.oecd.org/portugal 

Figura 38. Esperança média de vida na União Europeia  

O mesmo estudo (OCDE, 2020) atribui um terço das mortes em Portugal a fatores de risco comportamentais, 
nomeadamente falta de exercício físico, obesidade e tabagismo.  

 
Fonte: State of health in the EU, Portugal, Perfil de Saúde do país 2019, https://www.oecd.org/portugal 

Figura 39. Mortes em Portugal, por fator de risco  

De acordo com o Perfis Locais de Saúde de 2017, da Região Oeste Norte9, realizado pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo10, conclui-se que: A pirâmide etária da Região Oeste Norte reflete 
um índice de envelhecimento mais elevado que o da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do Continente. 

 
9 A região Oeste Norte: Agrupamento dos centros de Saúde (ACeS) Oeste Norte, inclui os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e 
Bombarral 
10 Fonte: ARS LVT, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Observatório Regional de Saúde; Perfil de Saúde 2017, Lisboa e Vale do Tejo, Região 
Oeste Norte; https://www.arslvt.min-saude.pt, 2020.12.07 
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A taxa de desemprego na Região Oeste Norte é inferior à média nacional entre os homens enquanto o oposto 
ocorre no sexo feminino, e o ganho mensal em todos os concelhos está abaixo da média nacional, havendo 
aqui também desigualdades de género com uma disparidade salarial média de 10%.  

A taxa de mortalidade, após padronização, é significativamente mais elevada na Região Oeste Norte, notando-
se um excesso de mortalidade por diabetes, doenças cardiovasculares, suicídios, entre outras 

A esperança média de vida, à nascença, da população residente na região do Oeste, tem aumentado 
gradualmente nos últimos anos, acompanhamento a evolução da região de Lisboa e Vale do Tejo e de Portugal 
Continental. No entanto, e comparando os valores da região do Oeste com a média da região em que se insere 
(Lisboa e Vale do Rejo) e com a média nacional (Portugal Continental), verifica-se que o número de anos de 
vida na região em análise, no triénio de 2014 a 2016, foi ligeiramente inferior, em ambos os sexos. 

 

4 Principais atividades geradoras de impactes 

De acordo com as atividades a desenvolver no âmbito do projeto, identificaram-se as principais ações que se 
consideram suscetíveis de afetar o equilíbrio dos descritores analisados, ver tabela seguinte.  

Tabela 5. Atividades e ações envolvidas nas fases de construção, exploração e desativação do projeto 

Fase  Atividade  Ações Impacte gerados  

 Preparação do terreno Circulação de viaturas e equipamentos; 
Presença humana; 
Transporte de materiais; 
Desmatação e limpeza nos locais;  
Demolição de algumas estruturas 
edificadas existentes (ruínas e muros); 
Utilização de maquinaria e outros 
equipamentos. 

- Alteração do coberto vegetal e do uso e ocupação 
do solo. 
- Destruição de habitats naturais. 
- Afetação da mobilidade das populações. 
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Compactação do solo. 
- Produção de resíduos.  

Abertura de acessos no 
interior do terreno  

Circulação de viaturas e equipamentos; 
Presença humana; 
Utilização de maquinaria e outros 
equipamentos; 
Movimentação de terras. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Aumento da erosão dos solos.  
- Arrastamento de sólidos para as linhas de águas.  

Construção 

Instalação dos 
estaleiros e estruturas 
pré-fabricadas 
(módulos de PT’s) 

Utilização de maquinaria e outros 
equipamentos; 
Decapagem do e limpeza dos locais; 
Movimentação de terras e materiais  
Presença humana. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Aumento da erosão dos solos.  
- Arrastamento de sólidos para as linhas de águas.   

Instalação das 
estruturas (painéis 
fotovoltaicos) 

Utilização de maquinaria e outros 
equipamentos; 
Transporte de materiais; 
Presença humana; 
 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Aumento da erosão dos solos.  
- Arrastamento de sólidos para as linhas de águas.  
- Compactação do solo. 
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Fase  Atividade  Ações Impacte gerados  

Construção Instalação de 
infraestruturas de 
apoio (rede elétrica e 
vedação) 

Abertura de valas; 
Movimentação de terras e materiais; 
Presença humana; 
Utilização de maquinaria e outros 
equipamentos; 
Compactação do solo. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Compactação dos solos. 
- Produção de resíduos.  
- Aumento da erosão dos solos.  
- Arrastamento de sólidos para as linhas de águas. 

Desmonte do estaleiro 
e arranjos/reabilitação 
dos locais ocupados 

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Presença humana; 
Transporte de resíduos da obra e de 
materiais sobrantes; 
Desmobilização da mão-de-obra; 
Reposição da situação inicial. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Compactação do solo. 

Exploração Manutenção da 
Central Solar  

Manutenção dos infraestruturas e 
redes; 
Controlo do desenvolvimento da 
vegetação (pastoreio ou corte 
mecânico) 
Limpeza dos painéis fotovoltaicos, após 
períodos secos. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Fragmentação dos habitats 

Desativação  Desmonte das 
estruturas instaladas e 
reabilitação do local 
utilizado  

Circulação de viaturas e maquinaria; 
Presença humana; 
Desmonte das estruturas instaladas;  
Movimentação de materiais; 
Transporte de resíduos gerados; 
Desmobilização da mão-de-obra; 
Reposição da situação inicial. 

- Potencial ocorrência de derrames acidentais de 
substâncias perigosas (combustíveis, lubrificantes, 
etc.).  
- Emissão de ruído e vibrações (afetação da 
qualidade de vida das populações envolventes).  
- Produção de resíduos.  
- Compactação dos solo.  
- Aumento da erosão dos solos.  
- Arrastamento de sólidos para as linhas de águas. 

 

5 Impactes ambientais gerados pela Central Solar  

5.1 Impacte sobre a saúde da população e população potencialmente afetada 

Os sistemas fotovoltaicos utilizam células que convertem a radiação solar em eletricidade. A célula é 
constituída por uma ou duas camadas de um material semicondutor, normalmente silício. A luz solar gera um 
campo elétrico através das camadas, fazendo fluir a eletricidade.  

Os riscos do projeto sobre a saúde humana estão associados ao fabrico dos painéis fotovoltaicos, bem como à 
fase de instalação da Central Solar, situações em que a gestão do risco é gerida pelas normas de segurança e 
saúde ocupacional.  

Na tabela seguinte apresenta-se a previsão das principais situações de risco para a saúde humana, decorrentes 
da exploração do projeto.  
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Tabela 6. Efeitos do projeto sobre a saúde da população, fase de exploração 

SITUAÇÃO DE 
RISCO: 

POPULAÇÃO 
AFETADA 

INTERFERÊNCIA 
DO PROJETO  

OBSERVAÇÕES  

Campos 
eletromagnéticos e 
de radiação 
magnética 

População com 
sensibilidade 
elétrica, que entre, 
ou que circula muito 
próximo, da Central 
Solar, em especial 
quando na 
proximidade dos 
inversores  
(pouco provável 
dada a vedação da 
central e a 
inexistência de 
população na 
envolvente) 

Potencial aumento 
do risco, 
potenciado pela 
existência de 
várias linhas 
aéreas de 
transporte de 
energia, cujo 
campo magnético 
gerado é 
consideravelmente 
superior  
 
Insignificativo 
 

Alguns investigadores alertam para a produção de 
campos eletromagnéticos e de radiação magnética, 
associada aos parques solares. Embora as 
consequências não sejam perfeitamente conhecidas, 
pensa-se que este tipo de poluição poderá causar 
efeitos de longo prazo na saúde de pessoas 
aparentemente saudáveis e causar transtorno de 
défice de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças. 
Pessoas com hipersensibilidade elétrica podem sentir 
mau estar e desconforto caso entrem na Central Solar, 
ou mesmo quando posicionadas nas imediações, em 
especial quando próximo do inversor e controlador 
que transforma a energia gerada pelos painéis 
elétricos em energia elétrica para posterior ligação à 
rede de distribuição. Esta situação é gravada pela 
dificuldade em estabelecer uma ligação direta entre os 
sintomas e a causa dos mesmos.  
Considera-se que o risco de afetação da população, 
pelos campos magnéticos gerados, é pouco provável 
uma vez que o local apresenta pouca atratividade para 
a população. Como foi referido antes, a presença 
constante de odores, devido à proximidade das 
suiniculturas, bem como a existência de várias linhas 
elétricas de transporte de energia de grande dimensão, 
não favorece a presença de pessoas no local.  

Criação de reflexos 
e espelhos, 
promovido pela 
utilização de metais 
e materiais 
espelhados 

População 
envolvente, em 
especial 
trabalhadores 
agrícolas 
posicionados nos 
campos localizados 
a Sul e Sudoeste. 

Potencial aumento 
do risco 
Insignificativo 
 

A criação de reflexos pode causar algum desconforto e 
cansaço ocular da população mais exposta.  
Este risco é minimizado pela inclinação das messas 
(27º), bem como pela suavidade da orografia do 
terreno. 

Alterações 
climáticas  

População Mundial Potencial 
diminuição do 
risco 
Significativo 
 

A produção de energia a partir de fonte renováveis 
minimiza a necessidade de recorrer à queima de 
combustíveis fósseis, o que indiretamente contribui 
para minimizar os efeitos das alterações climáticas.  
Esta situação reflete-se positivamente na melhoria 
gradual da saúde das populações, contrariando a 
tendência para o aumento das doenças associadas às 
alterações climáticas (ver Tabela 3), tais como 
problemas do foro respiratório; esgotamentos e 
doenças associadas a ondas de calor; hipotermia e 
doenças associadas a ondas de frio, ansiedade, entre 
outras.  

Degradação da 
qualidade do ar  

População Mundial  Potencial 
diminuição do 
risco 
Significativo 
 

A produção de energia a partir de fonte renováveis 
minimiza a necessidade de recorrer à queima de 
combustíveis fósseis, o que indiretamente contribui 
evitar a degradação da qualidade do ar. 
Esta situação reflete-se positivamente na melhoria 
gradual da saúde das populações, contrariando a 
tendência para o aumento das doenças associadas à 
degradação da qualidade do ar, em particular alergias, 
doenças do foro respiratório, entre outras. 
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SITUAÇÃO DE 
RISCO: 

POPULAÇÃO 
AFETADA 

INTERFERÊNCIA 
DO PROJETO  

OBSERVAÇÕES  

Incomodo da 
população devido à 
emissão de ruído e 
vibrações.  

População 
residente/presente 
na envolvente do 
local de instalação 
do projeto.  

Potencial aumento 
do risco 
Nulo  
 

Como foi referido na caracterização do ambiente 
sonoro, a emissão de ruído associado à exploração do 
projeto é muito reduzida, sendo os efeitos 
minimizados pala localização dos equipamentos 
produtores de ruído (no interior da Central Solar) e 
pela distância aos recetores sensíveis mais próximos.   

 

5.2 Síntese de impactes e medidas de minimização  

Nas tabelas seguintes apresenta-se um resumo dos impactes associados ao projeto, bem como das principais 
medidas de controlo associadas.  

5.2.1 Fase de Construção  

Tabela 7. Matriz de avaliação de impactes e identificação de medidas de minimização, fase de construção  

FASES DE CONSTRUÇÃO  

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Energia e 
consumo de 
Recursos 
Naturais 
  

Consumo de energia e 
recursos 

-1 D 5 1 3 -15 Garantir a manutenção adequada de todos os 
equipamentos.  

Promover a utilização racional de recursos e materiais, 
bem como a sua reutilização. 

Favorecer a utilização de equipamentos com elevada 
rentabilidade e eficiência energética. 

Favorecer a utilização de fontes de energia renováveis. 

Garantir que os equipamentos utilizados obedecem aos 
requisitos legais aplicáveis e possuem o respetivo 
certificado de conformidade CE. 

Consumo de água -1 I 2 3 1 -6 Garantir que a água utilizada no projeto provem de 
locais devidamente licenciados. 

Consumo de matérias 
primas 

-1 I 5 3 3 -18 Promover a reutilização e reciclagem dos materiais.  

Se possível, reutilizar os materiais resultantes da 
demolição das estruturas edificadas existentes para a 
construção dos caminhos internos.  

Recorrer a fornecedores com garantias de cumprimento 
de requisitos ambientais, no processo de fabrico. 
 

Qualidade de 
ar e alterações 
climáticas 
  

Emissão de poeiras e 
poluentes atmosféricos  

-1 D 2 3 3 -18 Caso se verifique a emissão de poeiras, devido ao 
tráfego associado ao projeto, proceder ao 
humedecimento dos acessos, durante períodos mais 
secos. 

Reduzir as velocidades de circulação rodoviária, em 
especial junto a aglomerados populacionais e 
habitações. 

Emissão de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE) 

-1 D 5 3 3 -45 Garantir a manutenção adequada dos veículos e 
equipamentos.  

Sempre que possível, recorrer a equipamentos com 
elevada eficiência energética e a energias renováveis. 

Rentabilizar o transporte dos equipamentos para o local 
de intervenção, de modo a minimizar a circulação de 
veículos pesados.  

Áreas sensíveis  Não são previstos 
impactes 

0 
    

0   
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FASES DE CONSTRUÇÃO  

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Património 
cultural 

Afetação de muros 
existentes  

1 D 2 3 9 54 Garantir o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos de desmatação do terreno, bem como de 
todas as atividades que envolvam o revolvimento e 
mobilização do solo. Agir em conformidade com o 
definido pela equipa de arqueologia e /ou pelas 
entidades da tutela. 

Caso sejam detetados vestígios arqueológicos, 
interromper os trabalhos e comunicar a situação às 
entidades competentes.  

Garantir a reparação imediata de qualquer eventual 
dano causado no património por veículos afetos à obra.   

Interferência com local 
onde foram encontrados 
achados isolados  

-1 D 2 3 9 54 

Solos, uso e 
ocupação do 
solo 
 
 
 
 

Ocupação de espaços 
agrícolas de acordo com 
o PDM: outras áreas 
agrícolas) 

-1 D 2 3 9 -54 Garantir a proteção da qualidade do solo, de modo a 
não condicionar a sua utilização futura para fins 
agrícolas, ou outros. 

Garantir a adoção de todas as medidas de minimização 
definidas no presente relatório, bem como de outras 
que venham a ser consideradas relevantes.  

Proceder à descompactação do solo, após a instalação 
do projeto, nos locais ocupados pelo estaleiro e nos 
espaços onde se tenha verificado maior circulação de 
veículos pesados.  

Ocupação de espaço 
urbano, de acordo com o 
PDM 

1 D 1 1 9 -9 

Ocupação de espaços 
integrados na REN 

-1 D 2 3 9 -54 

Impermeabilização 
temporária do solo no 
local de instalação dos 
equipamentos 
prefabricados. 

-1 D 1 3 3 -9 Após a remoção das estruturas os solos devem ser 
descompactados (p.e. local de instalação do estaleiro, 
local de circulação de veículos pesados, etc.). 

Degradação da qualidade 
do solo 

-1 D 5 3 1 -15 Deve ser impedido o armazenamento de resíduos ou 
substâncias toxicas na proximidade das linhas de água.  

Minimizar o armazenamento de substâncias e resíduos 
perigosos às menores quantidades possíveis, durante o 
menor período de tempo possível.  

Manuseamento adequado de substâncias perigosas e de 
resíduos (evitando derrames).  

Garantir a existência de meios de contenção e limpeza 
de eventuais derrames acidentais de substâncias 
tóxicas.  

Compactação do solo  
-1 D 1 3 3 -9 

Potencial contaminação 
do solo (durante o 
desenvolvimento normal 
das atividades) 

-1 D 2 3 1 -6 

Potencial contaminação 
do solo devido a derrame 
acidental  

-1 D 5 5 1 -25 

Geologia Não são previstos 
impactes significativos 

0 
    

0 Promover a reutilização dos materiais inertes, tais como 
solos e rochas de escavação, resultantes da abertura das 
valas para colocação das redes elétricas.  

Recursos 
hídricos   

Alteração do escoamento 
superficial e da 
infiltração de água no 
solo 

-1 D 5 3 5 -75 Garantir a recolha e tratamento adequado de todos os 
efluentes produzidos. 

Assegurar a gestão adequada dos resíduos gerados, em 
particular dos perigosos.  

Garantir o manuseamento e armazenamento adequado 
de todas as substâncias perigosas.  

Garantir que não são armazenados resíduos ou 
substância tóxicas na proximidade de linhas de água. 

Evitar a destruição da vegetação associada às linhas de 
águas, com exceção das espécies exóticas.  

Contribuição para o 
assoreamento das linhas 
de água  

-1 I 5 1 2 -10 

Degradação da qualidade 
da água devido a 
potenciais derrames 
acidentais de substâncias 
perigosas 

-1 I 5 5 1 -25 
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FASES DE CONSTRUÇÃO  

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Paisagem  
  

Impactes visuais nos 
observadores mais 
expostos  

-1 D 2 3 9 -54 Garantir uma correta arrumação e limpeza do estaleiro. 

Assegurar a recolha e o acondicionamento adequados 
dos resíduos. 

Evitar a afetação das espécies vegetais que posam 
existir em locais não afetados pelo projeto. 

Promover a regeneração natural da vegetação, nos 
locais não ocupados pela Central Solar. 

As estruturas edificadas a instalar devem respeitar a 
linhas arquitetónicas regionais, melhorando a 
integração paisagística do projeto.  

Impactes visuais nos 
recetores menos 
expostos 

-1 D 5 1 3 -15 

Património 
natural 
(ecossistemas 
naturais) 
  

Afetação do coberto 
vegetal 

-1 D 2 5 9 -90 Deverá evitar-se a realização de cortes mecânicos de 
vegetação durante o período de nidificação das espécies 
(de março e agosto).  

Nos espaços não utilizados pelo projeto, e em especial 
nas linhas de água, deve evitar-se o corte de vegetação, 
exceto de espécies exóticas ou infestantes. 

Deve evitar-se a utilização de arames farpados nas 
vedações.  

Evitar a destruição de espécies protegidas, tais como 
sobreiros.  

Perda de habitats -1 D 2 5 9 -90 

Perturbação e 
afastamento da fauna 

-1 I 2 3 5 -30 

Ruído 
ambiente 
  
  

Emissão de ruído durante 
o transporte de materiais 

-1 I 5 5 3 -75 Assegurar que todos os equipamentos possuem 
certificados de conformidade europeia (marcação CE).  

Garantir a manutenção adequada dos veículos e 
equipamentos, respeitando os limites de emissão de 
ruído estabelecidos.  

Garantir que o transporte dos equipamentos é realizado 
em período diurno, evitando as horas de maior tráfego 
rodoviário. 

Minimizar a emissão de ruído ao período diurno.  

Emissão de ruído durante 
a instalação dos 
equipamentos 

-1 D 2 3 3 -18 

População e 
atividades 
económicas 

Interferência com o 
tráfego rodoviário local 

-1 I 5 5 3 -75 Reduzir as velocidades de circulação dos veículos afetos 
ao projeto, aquando do atravessamento de zonas 
urbanas/habitações. 

Garantir a recuperação de pavimentos que possam ser 
degradados pelos veículos afetos à obra. 

Garantir a limpeza dos acessos utilizados pelos veículos 
afetos à obra. 

Implementar um sistema de recolha de reclamações que 
possam ser apresentadas pela população, garantindo a 
sua análise e tratamento.  

Favorecer a contratação de mão-de-obra local.  

Afetação da qualidade de 
vida das populações 
envolventes 

-1 I 2 3 5 -30 

Melhoria das atividades 
económicas locais  

1 I 2 3 3 18 

Degradação da saúde da 
população  

-1 I 1 1 1 -1 

Riscos  Ocorrência de acidentes 
de trabalho  

-1 I 2 3 1 -6 Adoção de medidas de avaliação e prevenção de 
acidentes de trabalho 

Deflagração de incêndios 
rurais  

-1 I 5 5 1 -25 As atividades que possam provocar a emissão de fogo 
ou causar incêndios rurais não devem ser realizadas 
durante o período de maior risco de incêndio rural.  
Deve evitar-se a acumulação de material inflamável ou 
combustível vegetal no local, de modo a minimizar o 
risco de incêndio.  
Devem existir, no local, meios de primeira intervenção 
no combate de incêndios.  
Deve ser garantida a desobstrução permanente dos 
acessos de modo a permitir a circulação de veículos de 
prevenção e combate de incêndios, bem com de outros 
meios de socorro.  
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FASES DE CONSTRUÇÃO  

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Acidentes rodoviários -1 I 5 5 1 -25 O transporte dos materiais para a afrente de obra deve 
ser realizado em períodos de menor circulação de 
tráfego rodoviário.  
Os veículos pesados afetos à obra devem ser 
manobrados por motoristas profissionais e com 
experiência, de modo a minimizar a probabilidade de 
ocorrência de acidentes. 
Se necessário, recorrer a agente de autoridade para a 
regularização do trânsito nos acessos dos veículos ao 
local de instalação do projeto.    

P – Potencial (positivo/negativo); N – Natureza; M – Magnitude (1- nula; 2- reduzida; 5- moderada; 12- elevada); S – Significado (1- 
insignificativo; 3- pouco significativo; 5- significativo; 9- muito significativo); Fr – Frequência 1- raro, 3- frequente; 5- muito frequente 

(permanente em toda a fase do projeto); 9- Permanente (permanente para além da fase do projeto em análise) 
 

5.2.2 Fase de Exploração 

Tabela 8. Matriz de avaliação de impactes e identificação de medidas de minimização, fases de exploração 

FASES DE EXPLORAÇÃO 

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Energia e 
consumo de 
recursos 
naturais  

Diminuição da dependência 
energética externa 

1 I 12 3 5 180 Garantir a manutenção adequada da Central de 
modo a maximizar a produções de energia.  
Promover a limpeza frequente dos painéis solares.  
Promover a utilização de equipamentos de 
elevada rentabilidade e eficiência energética  

Diversificação das fontes de energia  1 D 12 3 5 180 

Contribuição para uma melhor 
segurança no abastecimento 
energético  

1 I 12 3 5 180 

Diminuição do consumo de recursos 
naturais (combustíveis fósseis 
utilizados na produção de energia) 

1 I 12 3 5 180 

Consumo de matérias primas -1 I 1 1 1 -1 

Qualidade 
de ar e 
alterações 
climáticas  
  

Diminuição da emissão de gases com 
efeito de estufa (GEE) 

1 I 12 3 5 180  Garantir a manutenção adequada da Central de 
modo a maximizar a produções de energia.  
Promover a limpeza frequente dos painéis solares.  
Promover a utilização de equipamentos de 
elevada rentabilidade e eficiência energética 
  

Minimizar os efeitos das alterações 
climáticas  

1 I 12 3 5 180 

Diminuição da necessidade de 
aquisição de direitos de emissão de 
dióxido de carbono (CO2) 

1 I 12 3 5 180 

Áreas 
sensíveis 

Sem interferências (rede natura e 
áreas protegidas) 

0 
    

0 Indiretamente, o projeto contribui para atenuar 
os efeitos das alterações climáticas, refletindo-se 
positivamente sobre a proteção das áreas 
sensíveis.  

Património 
cultural 

Interferência com local onde foram 
encontrados achados isolados  

-1 D 1 1 3 3 Caso sejam detetados novos vestígios 
arqueológicos, comunicar de imediato a situação 
às entidades competentes.  

Indiretamente, o projeto contribui para atenuar 
os efeitos das alterações climáticas, refletindo-se 
positivamente sobre a proteção do património 
cultural construído.  

Solos, uso e 
ocupação 
do solo 
  

Ocupação de espaços agrícolas de 
acordo com a classificação do PDM: 
outras áreas agrícolas. 

-1 D 2 3 9 -54 Garantir a proteção da qualidade do solo, de 
modo a não condicionar a sua utilização futura 
para fins agrícolas, ou outros. 
Promover a regeneração natural da vegetação nos 
espaços não ocupados pelas Central Solar.  

Ocupação de espaço urbano, de 
acordo com a classificação do PDM:  

-1 D 2 3 1 -6 
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FASES DE EXPLORAÇÃO 

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Ocupação de espaços integrados na 
REN 

-1 D 2 5 9 -90 Controlar o desenvolvimento de espécies não 
autóctones (como os eucaliptos e a erva-das-
pampas). 
Recolha, triagem e valorização dos resíduos 
gerados. 
Favorecer a utilização de ovinos na manutenção e 
controlo do desenvolvimento do coberto vegetal.  
Caso a vegetação rasteira não garanta a cobertura 
e proteção do solo, proceder à sementeira de 
espécies autóctones.  

Afetação da qualidade do solo (em 
comparação com a situação atual) 

-1 I 1 1 9 -9 

Potencial contaminação do solo 
(acidental) 

-1 D 1 3 1 -3 

Impermeabilização temporária do 
solo nos locais de instalação dos 
equipamentos prefabricados e 
acessos 

-1 D 2 1 9 -18 

Geologia Não são previstos impactes 
significativos 

0 
    

0   

Recursos 
hídricos 

Degradação da qualidade da água 
devido à entrada acidental de 
resíduos na linha de água (tais como 
materiais de limpeza e restos de 
vegetação).  

-1 I 1 1 1 -1 Recolha, triagem e valorização dos resíduos 
gerados. 
Promover a regeneração natural da vegetação 
ribeirinhas  
Controlar o desenvolvimento de espécies exóticas 
ou infestantes (p.e. eucalipto e erva-da-pampas) Alteração do sistema hidrogeológico 

associado à alteração do coberto 
vegetal (diminuição da infiltração de 
água no solo, aumento da erosão e 
assoreamento das linhas de água, 
aumento do escoamento superficial) 

-1 I 5 1 9 -45 

Património 
natural  

Alteração do habitat  -1 I 2 3 9 -54 Deverá evitar-se a realização de cortes mecânicos 
de vegetação durante o período de nidificação das 
espécies (de março e agosto).  
Deve ser garantida a circulação da fauna ao longo 
das linhas de água.  
Nos espaços não utilizados pelo projeto deve 
permitir-se a regeneração natural da vegetação, 
em especial nas margens das linhas de água.  
Deve ser promovido o controlo do 
desenvolvimento de espécies não autóctones no 
terreno, em particular do eucalipto e de espécies 
invasoras. 
Assegurar a cobertura permanente do solo, com 
vegetação rasteira, se necessário proceder à 
sementeira de espécies autóctones.  

Efeito barreira à movimentação da 
fauna   

-1 I 2 3 9 -54 

Diminuição do risco de incêndio 
(controlo do desenvolvimento de 
material combustível e pela vigilância 
do local). 

1 I 5 5 9 225 

Criação de habitat de nidificação e 
refúgio (para pequenos mamíferos e 
para a avifauna) 

1 I 1 3 9 27 

Paisagem  
  

Impactes visuais nos observadores 
mais expostos  

-1 D 2 3 9 -54 Garantir a manutenção/ conservação das espécies 
vegetais.  
Nos espaços não utilizados, em especial nas 
margens das linhas de água, deve permitir-se a 
regeneração natural da vegetação. 

Impactes visuais nos recetores 
menos expostos 

-1 D 5 1 3 -15 

Ruído 
ambiente 

Não são previstos impactes 
significativos 

     
0   

População e 
atividades 
económicas  

Melhoria das atividades económicas 
(contributo financeiro associado ao 
resultado da atividade económica) 

1 I 2 1 1 2   

Rentabilização das estruturas 
existentes (linha elétrica de 
transporte de energia existente)  

1 I 2 1 1 2  

Riscos  Prevenção da propagação de 
incêndios  

1 I 2 3 9 54 Deve ser garantida a desobstrução permanente 
dos acessos de modo a permitir a circulação de 
veículos de prevenção e combate de incêndios, 
bem com de outros meios de socorro. 
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FASES DE EXPLORAÇÃO 

DESCRITOR IMPACTE AMBIENTAL 
AVALIAÇÃO 

to
ta

l 

CONTROLO DO IMPACTE 
P N M S F 

Diminuição dos riscos associados às 
alterações climáticas (secas, ondas 
de calor, precipitação intensa, entre 
outros fenómenos extremos).  

1 I 5 3 9  135 Garantir a manutenção adequada da Central de 
modo a maximizar a produções de energia.  
Promover a limpeza frequente dos painéis solares.  

Melhoria da saúde das populações, 
devido à atenuação do efeito das 
alterações climáticas. 

1 I 5 3 9  135 

Degradação da saúde das 
populações, devido à criação de 
campos eletromagnéticos e de 
radiação magnética. 

-1 I 2 3 9  54 Garantir a vedação da Central Solar, evitando a 
entrada de pessoas estranhas no local.  
Instalar os equipamentos elétricos, produtores de 
campos eletromagnéticos, o mais afastados 
possível do limite da Central Solar, evitando a sua 
proximidade às populações.  

P – Potencial (positivo/negativo); N – Natureza; M – Magnitude (1- nula; 2- reduzida; 5- moderada; 12- elevada); S – Significado (1- 
insignificativo; 3- pouco significativo; 5- significativo; 9- muito significativo); Fr – Frequência 1- raro, 3- frequente; 5- muito frequente 

(permanente em toda a fase do projeto); 9- Permanente (permanente para além da fase do projeto em análise) 
 

 

6 Conclusão  

A implementação da Central Solar Rio Seco visa aproveitar uma das regiões da Europa com maior índice de 
radiação, logo com maior capacidade de produção de energética a partir da radiação solar. 

A exploração da Central Solar fotovoltaica enquadra-se nas orientações estratégicas Nacionais e Europeias, 
contribuindo para a redução da dependência energética externa, aproveitando os recursos endógenos, bem 
como para garantir uma maior segurança do abastecimento energético nacional. Indiretamente, o projeto 
contribui também para a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa (GEE), por reduzir a necessidade 
de recorrer à queima de combustíveis fósseis na produção de energia, promovendo a produção de energia de 
forma sustentável e sem riscos significativos sobre o ambiente.  

A implementação deste tipo de projetos permite gerar poupanças a nível nacional, devido à menor necessidade 
de aquisição de direitos de emissão de Dióxido de Carbono (CO2), em conformidade com o cumprimento do 
Protocolo de Quioto e das Diretivas Comunitárias, possibilitando a distribuição da cota de emissão de GEE para 
outros sectores da atividade económica.  

Perante os cenários de evolução do clima em Portugal, e no planeta em geral, revela-se premente a aposta na 
produção de energias renováveis, bem como na diversificação das fontes de produção. Neste sentido, 
considera-se que a produção de energia solar constitui uma aposta adequada, quer pelo elevado potencial de 
produção conferida pela localização do país, quer pela previsão de aumento da temperatura e de diminuição 
da precipitação (e consequente da nebulosidade).  

Recorde-se ainda que, sendo a hídrica uma das principais fontes de produção de energia renovável, perante as 
previsões de aumento dos episódios de seca, como consequência das alterações climática, a energia 
fotovoltaica pode constituir um dos principais aliados à produção de energia hídrica, compensando as quebras 
de produção em episódios de seca.  

 

Após a análise e avaliação dos impactes associados ao projeto, conclui-se que as principais consequências 
sobre o ambiente ocorrerão a nível das alterações ao uso e ocupação do solo, nomeadamente pela ocupação 
de espaços classificados como de uso agrícola, integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN) e pela 
destruição do coberto vegetal.  
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Relativamente à ocupação de espaços agrícola, embora a instalação do projeto não seja compatível com a 
utilização do espaço para esse fim, os solos em análise não apresentam elevada aptidão agrícola, sendo que a 
maior parte se encontra sem utilização ou possuem explorações intensivas de eucaliptos. Acresce que, durante 
a fase de exploração, o solo permanecerá como um terreno em pousio, prevendo-se a sua cobertura 
permanente com vegetação rasteira, o que permite que ocorra um melhoramento gradual das condições 
edáficas, não sendo por isso condicionada a sua posterior utilização para fins agrícolas ou similares.  

Relativamente às incidências do projeto sobre a paisagem, o efeito de intrusão estrutural é negativo, mas 
minimizado pela presença de vegetação densa, não se registando uma acessibilidade visual percetível por 
vastos horizontes e bacias visuais. Por outro lado, e de acordo com o estudo dos canais e das bacias visuais 
ocorrentes, a visualização da Central Solar é muito limitada, devido à orografia do território e à vegetação 
ocorrente. Assim, em termos de incidências ambientais por intrusão visual, conclui-se que todo o projeto induz 
efeitos paisagísticos negativos, permanentes, mas pouco significativos.  

 

Após análise dos impactes erados pelo projeto, considera-se que os impactes negativos associados à 
implementação da Central Solar são inferiores aos benefícios que o mesmo representa, em especial no que se 
refere à inclusão no âmbito das opções da política energética nacional, em cumprimento dos objetivos 
estabelecidos pela União Europeia. Por outro lado, a aplicação das medidas de minimização propostas permite 
diminuir consideravelmente as consequências negativas associadas ao empreendimento.  

 

 


