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PROJETO “CIRCUITO DO SOL” – CIRCUITO DE 
TREINO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE 

APOIO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

Nota de Apresentação 

A RioseAquíferos, Lda., apresenta o Resumo Não Técnico relativo ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto “Circuito do Sol” – Circuito de Treino de Automóveis e 
Equipamentos de Apoio da Circuito do Sol Unipessoal, Lda., localizado no concelho de Serpa 
e freguesia de Vila Verde de Ficalho. 

O promotor desenvolveu o Projeto de Licenciamento de Arquitetura com Traçado Esquemático 
das Especialidades, para que o mesmo possa decorrer em simultâneo com o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA).  

O presente EIA foi elaborado em fase de Estudo Prévio conforme a legislação atualmente em 
vigor, nomeadamente o Decreto–Lei n.º 152–B/2017, de 11 de dezembro, que altera o Decreto–
Lei n.º 151–B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto–Lei n.º 47/2014, de 24 de março 
e pelo Decreto–Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, que estabelece o novo Regime Jurídico de 
Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O EIA é composto pelas seguintes peças: 

o Volume 1 – Resumo Não Técnico; 

o Volume 1/3 – Relatório Síntese; 

o Volume 2/3 – Peças Desenhadas; 

o Volume 3/3 – Anexos Técnicos. 

 

Lisboa, agosto de 2021 

RioseAquíferos,Lda. 

Eng.ª Ricardina Fialho 

(Sócia-gerente) 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projeto denominado “Circuito do Sol” – Circuito de Treino de 
Automóveis e Equipamentos de Apoio, localizado na concelho de Serpa, na freguesia da Vila 
Verde de Ficalho. 

O Projeto “Circuito do Sol”, assim designado adiante, é um Complexo Turístico, Desportivo 
e Tecnológico, vocacionado para a prática do desporto motorizado, com uma componente de 
desenvolvimento e inovação, ao nível dos veículos elétricos, e foi submetido à câmara municipal 
de Serpa como Projeto de Licenciamento de Arquitetura com Traçado Esquemático das 
Especialidades.  

O RNT é um documento que integra o EIA e visa facilitar a sua divulgação mais alargada, em 
particular durante a consulta pública. Assim, o RNT corresponde a um resumo, em linguagem 
corrente, dos aspetos mais relevantes do projeto e seus efeitos no ambiente em consequência 
da sua implementação. 

Para uma análise mais detalhada dos aspetos relativos ao Projeto “Circuito do Sol” deverá ser 
consultado o EIA, que estará disponível durante o período de consulta pública na Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), em http://www.participa.pt/, na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), site www.ccdra.gov.pt e na Câmara 
Municipal de Serpa. 

O EIA, foi elaborado pela empresa Rios&Aquíferos, Lda., entre janeiro e junho de 2020, foi 
desenvolvido em fase de Estudo Prévio, com o objetivo de responder aos requisitos 
estabelecidos no recente Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que altera o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, o qual foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e que estabelece o regime de 
avaliação e estudo de impacte ambiental (RJAIA), dos projetos públicos ou privados suscetíveis 
de produzirem efeitos no ambiente.  

A tipologia do Projeto “Circuito do Sol”, é enquadrável no artigo 1º, n.º 3, alínea b) e 
subalíneas ii) do Decreto–Lei n.º 152–B/2017, de 11 de dezembro. A área do projeto excede os 
limiares fixados no Anexo II do referido Decreto-Lei, no seu ponto 11, Outros Projetos, alínea 
a) Pistas permanentes de corridas e de treinos para veículos a motor, pelo que o mesmo 
está sujeito ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

O proponente do Projeto “Circuito do Sol”, é a empresa Circuito do Sol, Unipessoal, Lda. 

A entidade licenciadora do Projeto “Circuito do Sol” é a Câmara Municipal de Serpa, 
sendo que a autoridade do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é, neste caso, a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo). 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto “Circuito do Sol” na sua globalidade, enquanto Complexo Turístico, Desportivo e 
Tecnológico irá possuir 4 fases, sendo que nesta fase o promotor considerou que em termos de 
investimento, apenas serão implementadas a fase 1 e 2, sendo estas que são alvo de EIA: 

• Fase 1 - inclui o projeto do Circuito (Pista), Edifícios de Apoio, Hotel Rural 
combinando assim, gestão de instalações para desporto automóvel e turismo.  

• Fase 2 - inclui a construção de um Development Eletric Auto Lab (DEAL), edifício 
este destinado ao desenvolvimento, fabricação e inovação tecnológica de componentes 
para veículos elétricos. 

Este projeto pretende ser uma unidade vocacionada para o desenvolvimento de veículos 
elétricos e suas componentes em carbono e bio-fibra para automóveis, bem como um local de 
pesquisa e inovação para os automóveis elétricos. A forte componente de desenvolvimento, 
investigação e inovação, aliada à indústria 4.0 (ou quarta revolução industrial- impulsionada 
pelas tecnologias de inovadoras), com as suas parcerias no meio académico, colocará este 
projeto na vanguarda da indústria automóvel elétrica.  

O Circuito do Sol - Race Resort, pretende ser o primeiro circuito mundial, pensado e 
desenhado para veículos elétricos, 100% sustentável, embora se preveja que seja utilizado 
também por veículos (carros e motos) a combustão (gasolina ou gasóleo), sendo de esperar que 
nos primeiros anos, seja essencialmente utilizado por este tipo de veículos. 

O “Circuito do Sol” pretende ser o local de eleição para desenvolvimento e testes de veículos 
elétricos na Europa. Para isso, nesta primeira fase conta com um circuito, um Hotel Rural e 
vários edifícios de apoio às atividades, bem como uma equipa altamente qualificada e 
equipamentos de última geração. 

No fundo, o “Circuito do Sol” pretende contribuir para a qualificação e diferenciação da oferta 
turística, desportiva e tecnológica, na região do Baixo Alentejo, destacando-se o carácter 
inovador inerente ao conceito do circuito, um complexo de elevada dimensão, vocacionado para 
a sustentabilidade, que irá tirar todo o partido do desenvolvimento tecnológico inerente, bem 
como dos recursos naturais existentes na região. 

O Projeto “Circuito do Sol” proporciona uma oportunidade de negócio não só para os 
promotores, mas também para ao concelho de Serpa, região do Alentejo e mesmo para Portugal.  

Importa ainda referir que a Autarquia de Serpa revelou grande empenho e interesse pelo 
desenvolvimento deste projeto, face à relevância deste empreendimento ao nível 
socioeconómico para o concelho. 
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3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

Administrativamente, o local de implementação do Projeto “Circuito do Sol” pertencente ao 
distrito de Beja, insere–se na NUT (Unidade Territorial) II – região do Alentejo e NUT III – sub–
região Baixo-Alentejo, concelho de Serpa, na freguesia da Vila Verde de Ficalho, 
aproximadamente a 9 km do sítio de Vila Nova de São Bento, a 25 km de Serpa e a cerca de 13 
km de Rosal de la Frontera (Espanha). 

A propriedade de implantação do Projeto “Circuito do Sol” tem uma área total de 62,7 
hectares, sendo abrangida pela Folha n.º 534 da Carta Militar de Portugal. 

O acesso local é efetuado a partir do Itinerário Principal IP8 (requalificação da antiga Estrada 
Nacional EN260 – Troço entre Beja e a Fronteira - Vila Verde de Ficalho), em Portugal ou pela 
E433 (Espanha), e em Vila Nova de São Bento, segue–se, posteriormente para sul pela EN392 
(atual Estrada Municipal EM519 e o Caminho Municipal CM1097) e percorre-se cerca de 4 km 
até ao cruzamento com o caminho municipal CM1071 que atravessa a propriedade e que termina 
em Vila Verde de Ficalho. 

A área em estudo não está integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), não 
contém zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, não está 
proposta para integração na Rede Natura 2000. 

Não foi verificada a presença de quaisquer vestígios arqueológicos com significado patrimonial 
na área de inserção do projeto. 

Verifica–se que, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa é o principal instrumento de 
planeamento e gestão do território com carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área 
em estudo.  

O Projeto “Circuito do Sol” insere–se, conforme Planta de Ordenamento, maioritariamente em 
áreas de solos rústicos na categoria de “Espaços agrossilvopastoris” e, em menor área na 
categoria de Outras Infraestruturas e Equipamentos, na subcategoria “Espaços de 

Equipamentos” – 7 Outros Equipamentos. 

No Desenho 1 – Localização Geográfica, apresenta-se o enquadramento geográfico da área 
de implantação do projeto “Circuito do Sol”. 
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4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O Projeto “Circuito do Sol” insere-se numa propriedade que apresenta uma área total de 62,7 

hectares, sendo o limite da área de intervenção do Projeto Geral relativo à Fase 1 e Fase 2 de 

aproximadamente 26 hectares. 

O projeto incide numa ampliação do circuito de pista para veículos, com base nas antigas 

instalações do Kartódromo de Serpa, que estão desativadas e ocupam uma área com 

aproximadamente 10 ha. Será uma pista, pensada e desenhada sobretudo para veículos 

elétricos, 100% sustentável, a primeira a nível mundial, embora se preveja em simultâneo, nos 

primeiros anos de exploração do projeto, também uma utilização de viaturas a combustão 

(gasolina ou gasóleo). 

Esta pista de testes irá contar com vários equipamentos e edifícios de apoio, tais como um 

Club House (Edifício A), Edifícios de Manutenção (Edifício B), Boxes (Edifício C), um Hotel Rural 

(Edifício D) com 14 unidades de alojamento e um Edifício, destinado ao desenvolvimento, 

fabricação e inovação tecnológica de veículos elétricos (Development Eletric Auto Lab (DEAL) - 

(Edifício E), combinando assim, o desporto automóvel, turismo e a inovação tecnológica. 

O projeto não considera alternativas de localização, dado a disponibilidade de terreno para 

implantação do empreendimento ser limitada em termos de área. 

No Desenho 2 – Planta de Implantação do Projeto, apresenta-se a implantação geral do 

empreendimento e infraestruturas previstas pelo projeto em avaliação. 

No quadro 4.1, que segue apresenta-se um resumo dos parâmetros que caracterizam o 

projeto “Circuito do Sol”. 

O circuito será construído através do aproveitamento e alargamento da pista de karts 

existente atualmente, com cerca de 1 400 m de extensão, com ampliação planeada (1578 m) 

ficará com cerca de 3000 m. O projeto corresponderá na íntegra, com as exigências atuais para 

a prática de desporto motorizado, nomeadamente com todos os requisitos previstos pela FPAK 

(Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e pela FMP (Federação de Motociclismo de 

Portugal), tanto ao nível de infraestruturas como de segurança.  

Os veículos elétricos terão energia proveniente do Sol, que será armazenada em várias 

baterias presentes no complexo. Para isso, será colocada uma infraestrutura que permitirá 

carregar até 30 veículos, tornando-se um local único no mundo para testar e lançar veículos 

elétricos.  

Pretende-se ainda reconverter os edifícios existentes e devolutos para novos usos compatíveis 

com o programa arquitetónico - o antigo edifício administrativo e uma pequena edificação 

implantada a nascente da pista – construindo-se ainda um novo edifício para acolher as boxes, 

um conjunto de 14 unidades de alojamento e instalação de um edifício de oficinas e escritórios. 
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Quadro 4.1 – Características gerais do projeto geral do “Circuito do Sol” 

Características Gerais do Projeto “Circuito do Sol” 
Unitário/

valor 
Comprimento/Alt
ura/largura (m) 

Área (m2) / 
Volume 

(m3) 
Área total do terreno (propriedade) - - - - 627764,59 

Área total de intervenção  - - - - 260700,00 

Área total de implantação - - - - 8612,00 

Área de impermeabilização total - - - - 43827,00 

Índice máximo de impermeabilização 0,07 - - - - 

Índice de implantação  0,014 - - - - 

N.º de edifícios 5 - - - - 

N.º de Unidades de Alojamento (UA) 14 - - - - 

Cércea mais elevada (N. º de pisos acima da cota de soleira) 3 pisos - - - - 

Altura máxima da fachada (n.º de pisos) da cércea mais elevada - - 11,75 - - 

Extensão total da Pista do Circuito - - 2978 - - 

Área total de implantação da plataforma do traçado da Pista - - - - 35736,00 

Parâmetros Urbanísticos – Edificações e outras estruturas    

A – Edifício Existente (Club House) 1 - - - - 
Existente    

Área de implantação 1 - - 637,80 
Ampliação    

Área de implantação 1 - - 966,20 
TOTAL   1604,00 

B – Edifício de Manutenção    
Área de implantação 1 - - 146,60 

C – Boxes/Garagens    
Área de implantação 1 - - 1856,40 

D– Hotel Rural    
Área de implantação (14 unidades de alojamento)  1 - - 2125,00 

E– DEAL (Oficinas e Escritórios)    
Área de implantação 1 - - 2880,00 

Pista-Circuito/Plataforma Arruamentos e Acessos    

Extensão total da plataforma da Pista  2978 (1400+1578)  
Largura da plataforma da Pista  12 (9+3)  
Largura da Pista (plataforma em betuminoso)  9  
Área de implantação da plataforma da Pista   35736,00 
Resumo Parâmetros Urbanísticos    

Área de Implantação – Edifícios A+B+C+D+E - - - - 8612,00 
Área de Impermeabilização total – Edifícios 
A+B+C+D+E+Circuito+Arruamentos e Acesso 

- - - - 43827,00 

Lugares de Estacionamento (exterior) ligeiros e pesados 124 - - - - 
Lugares de Estacionamento (piso -1) – Edifício E 102 - - - - 
Índice de Impermeabilização (Edifícios A+B+C+D+E) 0,014 - - - - 
Índice de Impermeabilização total (Edifícios 
A+B+C+D+E+Circuito+Arruamentos e Acesso) 

0,070 - - - - 

Outras Infraestruturas de Apoio    
Rede de abastecimento de água - - 2510 2008 
Rede de drenagem das águas residuais - - 914 730 
Rede elétrica e de telecomunicações - - 1382 1105,6 
Espaços verdes - - - - 1500 
Parque Solar (m2) - - - - 12800 
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No Projeto “Circuito do Sol”, foram previstos vias de acesso com uma extensão total de 610 
metros, aproximadamente. No total, foram previstos neste empreendimento 226 lugares de 
estacionamento (216 veículos ligeiros e 10 veículos pesados).  

Estes arruamentos terão pavimentos flexíveis, nas zonas de circulação viária e nas zonas de 
estacionamento, por forma a diminuir as áreas de impermeabilização.  

A zona onde se irá implantar o Projeto “Circuito do Sol” não é servida por rede pública de 
água potável. Neste sentido o abastecimento de água para consumo humano e restantes usos 
do empreendimento será assegurado por ligação a uma conduta adutora da rede em alta da 
Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA, S.A.), que apresenta um desenvolvimento a norte do 
presente projeto. 

As necessidades hídricas da fase de exploração do Projeto “Circuito do Sol” encontram-se 
associadas a diversos usos e decorrem dos consumos de água para abastecimento humano 
(unidades de alojamento, restaurante, balneários), piscinas, rega de espaços verdes (em redor 
das charcas) e lavagens de exteriores. Estima-se um consumo de água, para estes diferentes 
usos, na ordem dos 3205,4 m3/ano enquanto, que a quantidade de água rejeitada (águas 
residuais) é de 2041,6 m3/ano. 

A rega de espaços verdes (de necessidade pontual) e prevenção de incêndios será igualmente 
assegurada pela implementação de um sistema de aproveitamento das águas pluviais 
proveniente da cobertura dos edifícios, com recolha da água em reservatórios.  

A zona onde se vai instalar o Projeto “Circuito do Sol” também não é servida por rede pública 
de drenagem e tratamento de águas residuais. Neste âmbito a drenagem de águas residuais far-
se-á através de uma rede de coletores, interligada por caixas de visita, que serve todos os lotes 
e demais edifícios previstos.  

Estão previstas 3 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) compactas pré 
fabricadas, a implantar de forma dispersa na envolvente das edificações do projeto e serão 
instaladas na sua totalidade ao nível do subsolo (enterrada). 

Prevê-se ainda a instalação de 3 separadores de hidrocarbonetos para recolha de eventuais 
derrames acidentais e tratamento de efluentes oleosos, e das lavagens de equipamento ou 
pavimentos no interior dos Edifícios das Boxes, da Manutenção e do DEAL.  

A parcela está servida quanto ao abastecimento elétrico, através de ligação elétrica com 
projeto aprovado para 69 kVA a um posto de transformação existente no exterior da parcela. 

Está prevista a instalação de um parque solar a implantar numa área morta entre a pista do 
circuito, numa área de aproximadamente 1,28 ha, para consumo próprio. 

As movimentações de terras inerentes ao projeto relacionam-se, no essencial, com a 
implantação associada à reconversão da pista existente e ampliação da pista do circuito, 
implantação das edificações, arruamentos, piscinas e escavações para abertura de valas e 
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colocação de infraestruturas enterradas (rede de abastecimento de água, drenagem de águas 
residuais e rede elétrica).  

No global estima–se que em termos de movimentação de terras, um volume total de 121346 
m3 nas escavações, sendo que deste volume serão parcialmente reutilizados logo em obra, no 
interior do terreno de intervenção de implantação das infraestruturas um volume total na ordem 
de 82006 m3 nos aterros.  

Prevê-se um volume de terras sobrantes estimados na ordem dos 39339 m3, que poderão ser 
encaminhadas a vazadouro ou reaproveitadas, em parte na modelação do terreno para os 
arranjos exteriores e na recuperação paisagística prevista para o local intervencionado. 

Nesta fase de Estudo Prévio apresenta-se já um Plano de Integração Paisagística (PIP), que 
será pormenorizado em fase de Projeto de Execução, de modo a concretizar os objetivos 
propostos no mesmo e integrar as eventuais diretrizes que decorrem da apreciação técnica desta 
fase. 

O período de vida útil de um projeto desta natureza é difícil de definir. As infraestruturas, 
equipamentos e edifícios que fazem parte do projeto quando sujeitos a manutenção adequadas, 
poderão ter um tempo de vida útil elevado. 

Prevê–se que o Projeto “Circuito do Sol” agora em projeto, inicie a sua atividade de 
funcionamento em 2022. 

Estima–se que na fase de construção o projeto envolva entre os 10 a 15 trabalhadores e que 
na fase de exploração gere cerca de 22 postos de trabalho, em 2022 e no ano de 2024 cerca de 
40 postos de trabalho. 

O Projeto “Circuito do Sol” foi baseado num conceito de desporto automóvel e turismo 
sustentável e, interiorizou logo numa fase preliminar da sua conceção em termos ambientais, 
algumas diretrizes e referências para a adoção de diversas medidas que deverão ser 
concretizadas em Projeto de Execução, nomeadamente ao nível do uso eficiente da água, 
eficiência energética, redução de emissões, gestão de resíduos e outras boas práticas 
ambientais. 

O investimento financeiro estimado é de 16 milhões de euros.  

É previsto que o empreendimento seja construído, numa única fase e num período de 24 
meses. 
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5. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO E AVALIAÇÃO 
DE IMPACTES 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto e avaliação de impactes baseou-se numa 
metodologia que visou e privilegiou amplos contactos com a realidade local e diálogo com os 
responsáveis pelo projeto nas várias especialidades. 

Apresenta-se neste ponto uma síntese da análise ambiental, para todos os descritores 
considerados no EIA. 

Em relação ao Clima, a área do projeto insere-se numa zona cuja temperatura média mensal 
varia entre os valores de 9,5 °C e 24,0 °C, em janeiro e agosto, respetivamente. Os meses mais 
chuvosos são os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, pelo contrário, em julho e 
agosto a precipitação é quase nula. Os ventos de oeste são os mais frequentes na área. 

Não se prevê a ocorrência de impactes particularmente significativos no que concerne ao 
presente descritor. 

Em termos de Alterações Climáticas, a análise realizada no EIA focou-se na natureza e 
volume das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), bem como na vulnerabilidade do 
próprio projeto às alterações climáticas, efetuando-se uma análise dedicada à mitigação e outra 
dedicada à adaptação do projeto às alterações climáticas. 

Os impactes analisados relacionam-se com a presença física do Projeto “Circuito do Sol” e 
com as emissões de gases de efeito de estufa, sobretudo durante a fase de construção e de 
exploração. No entanto, estas emissões não terão relevância significativa a nível nacional devido 
ao seu valor muito diminuto comparativamente a outros setores e atividades.  

Posto isto, de acordo com as especificações do projeto, serão considerados diversos 
pressupostos de sustentabilidade energética e ambiental em fase de projeto de execução, que 
permitem minimizar o consumo energético e, consequentemente a redução de emissão de GEE. 
Refere-se neste âmbito a instalação de um parque solar que permite a produção de energia 
elétrica para autoconsumo. 

Quanto à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a área do projeto abrange 
formações do Complexo cristalofílico (Câmbrico e Precâmbrico) compostas por micaxistos. O 
local em apreço apresenta uma topografia suave e aplanada, com uma rede hidrográfica pouco 
densa. Não se identificou qualquer ocorrência geológica de particular interesse económico ou 
conservacionista. 

Os principais impactes identificados no meio geológico relacionam-se com a fase de 
construção e decorrem das movimentações de terras necessárias realizar para implantação da 
edificações, pista de testes e ao nível da abertura de valas subterrâneas (cabos elétricos, redes 
de água e de águas residuais) e por modelação do terreno para a criação de caminhos (acessos). 
Na fase de exploração e desativação dos impactes serão pouco significativos, por não existirem 
impactes acrescidos na estrutura geológica. 
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Ao nível dos Recursos Hídricos, refere-se que o projeto em análise localiza-se 
geograficamente na Região Hidrográfica (RH) do Guadiana (RH7). Relativamente à rede 
hidrográfica, na área do projeto, assinalam-se na carta militar pequenas linhas de água, 
tributárias da ribeira do Vidigão, que desagua no rio Chança (afluente do rio Guadiana situado a 
aproximadamente a 5 km a E).  

No reconhecimento de campo realizado em março de 2020, percebeu-se que essas pequenas 
linhas de água são de regime torrencial. De referir a existência de pequenos açudes (charcas), 
4 na linha de água que atravessa a zona mais central de implantação do projeto (um deles fora 
da área do projeto) e um outro açude, noutra linha de água mais a sudeste, ainda dentro da 
propriedade, mas fora da área de implantação do projeto. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos a área de projeto localiza–se na massa de água 
da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana. Esta massa de água tem características de 
sistema aquífero pouco produtivo e assemelha-se a um sistema fraturado.  

Em termo de impactes nos recursos hídricos considera-se que na fase de construção os 
impactes são maioritariamente temporários e pouco significativos. 

Qualitativamente o projeto não provoca pressão na massa de água subterrânea e na 
qualidade da água superficial, pelo que não são expectáveis impactes ao nível da qualidade da 
água da mesma. Apesar desta previsão, a minimização na qualidade dos recursos hídricos está 
assegurada pelo adequado dimensionamento e funcionamento das infraestruturas do 
empreendimento e do cumprimento integral das regras e medidas de proteção definidas no EIA. 

Estas infraestruturas incluem as 3 ETAR, das águas residuais domésticas, e os 3 separadores 
de hidrocarbonetos a instalar nas zonas das lavagens de equipamento ou pavimentos no interior 
dos Edifícios das Boxes, da Manutenção e do DEAL. Embora se considere que as escorrências da 
pista constituem impacte pouco significativo, está previsto um programa de monitorização das 
águas superficiais e subterrâneas com vista a detetar eventuais contributos que alterem a 
qualidade da água do meio recetor. 

Ao nível quantitativo sendo a origem de água assegurado pela Águas Públicas do Alentejo, 
S.A. (AgdA, S.A.), não se prevê afetações do nível piezométrico local. 

Relativamente à Qualidade do Ar, verifica–se que os vários parâmetros apresentam 
concentrações médias correspondentes a uma área com razoável qualidade do ar. Constata-se 
que na zona imediata de implantação do empreendimento não existem recetores sensíveis 
(situados a mais de 300 m). 

Acrescenta-se ainda que toda a envolvente ao empreendimento apresenta ocupação 
agrossilvopastoril, onde não foram identificadas fontes poluentes significativas, a área apresenta 
características marcadamente rurais. 

Os principais impactes ao nível da qualidade do ar na fase de construção estão, 
essencialmente relacionados com o aumento da concentração de partículas em suspensão, 
devido à decapagem do solo e movimentação de solos e, da emissão de gases de combustão, 
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resultantes da circulação de veículos e maquinaria, embora tenham um efeito perturbador a 
nível local, não assumem características de risco para a saúde dos recetores mais próximos.  

O facto destas ações serem temporárias e dos recetores sensíveis estarem relativamente 
afastados do local de obra, reduz a significância do impacte, apesar de serem impactes 
negativos, são pouco significativos e de magnitude reduzida. 

Na fase de exploração são também esperados impactes negativos, devido ao aumento do 
volume de tráfego à zona de implantação do projeto o que, consequentemente gera um aumento 
das emissões de gases de combustão, embora este impacte seja considerado negativo é pouco 
significativo, de magnitude reduzida e sem expressão no contexto regional e local. 

Em termos de Ambiente Sonoro, verifica-se que a área de inserção do projeto apresenta 
um ambiente acústico pouco perturbado, cumprindo os limites regulamentares aplicáveis. 

Durante a fase de construção ocorrerá um aumento dos níveis de ruído no local de obra e nas 
suas imediações, essencialmente devido aos trabalhos de limpeza do terreno e desarborização, 
de escavação, de terraplenagem, de construção das edificações e dos arruamentos, e ainda à 
circulação de veículos pesados de transporte de materiais e equipamentos. Considera-se que o 
impacte será pouco negativo e de magnitude reduzida, uma vez que se tratam de atividades 
com caráter temporário. 

Na fase de exploração serão as emissões sonoras que estão relacionadas com a circulação de 
veículos de acesso ou relacionados com a exploração da pista do “Circuito do Sol”, que terá lugar 
apenas no período diurno, merecendo um maior destaque como principal fonte sonora. Ainda 
assim, estima-se que a emissão sonora seja pouco expressiva, prevendo-se que o aumento dos 
níveis sonoros junto dos recetores existentes na área de influência acústica do projeto cumpram 
com os limites legais aplicáveis do Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Relativamente à Ecologia – Fauna, Flora, Vegetação e Biodiversidade, refere-se 
que a área de implantação do projeto não se sobrepõe com qualquer área incluída no Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). 

Foram identificadas várias unidades de vegetação (biótopos): montado de azinho, matos, 
ruderal, charca, linha de água, olival, áreas agrícolas e áreas artificializadas. De entre estas 
unidades identificadas apenas o montado de azinho corresponde a um habitat listado no Anexo 
B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, 8 de novembro, nomeadamente 6310 – Montados 
de Quercus spp. de folha perene. 

Na área de inserção do projeto confirmou-se a presença de três espécies RELAPE: azinheira 
(Quercus rotundifolia), sobreiro (Quercus suber) e Ulex eriocladus. 

O elenco faunístico da zona em estudo aponta para a presença potencial de um total de 136 
espécies de vertebrados terrestres, das quais 102 são aves, 13 são mamíferos, 11 são répteis e 
10 são anfíbios. 
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No que diz respeito à herpetofauna destacam-se a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 

galganoi) que está classificada como “Quase ameaçada” e a víbora-cornuda (Vipera latastei) que 
está classificada como “Vulnerável”, ambas espécies encontram na área de estudo biótopos 
favoráveis à sua presença. 

Quanto à avifauna é de destacar a presença potencial nesta zona de oito espécies ameaçadas 
tendo sido confirmada no local apenas a presença do cuco-rabilongo (Clamator glandarius), 
classificado como “Vulnerável”, estas espécies encontram na área de estudo biótopos favoráveis 
à sua presença. 

O elenco de mamofauna para a área de estudo engloba três espécies ameaçadas: gato-bravo 
(Felis silvestris), morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) e o morcego-de-ferradura-
mourisca (Rhinolophus mehelyi), as áreas de montado presentes na área de estudo são 
favoráveis à presença das referidas espécies. 

De um modo geral, os impactes sobre a componente ecológica presente na área de estudo 
são pouco significativos, destacando-se, contudo, os impactes que dizem respeito à afetação da 
vegetação de espécies de flora RELAPE (quercíneas), em especial, o abate de 32 azinheiras 
isoladas, que apresentam um estatuto de proteção como valor ecológico na área de implantação 
do projeto. 

Os Solos da área são incipientes derivados de rochas consolidadas, caracterizados por 
limitações para uso agrícola e não estão integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Em 
termos de Uso do Solo verifica-se que atualmente, a propriedade encontra-se ocupada com 
azinheiras dispersas e em povoamento, a sudeste e a norte, área agrícola de olival tradicional, 
a este, área de matos, a norte, área artificializada correspondente à pista de kartódromo já 
existente e antigos edifícios de apoio. 

Os principais impactes associados à construção e exploração do projeto em estudo, recaem 
sobre a alteração do uso atual do solo, dominado pela atividade agrossilvopastoril, com aumento 
das áreas impermeabilizadas. Onde importa mencionar o abate de 32 exemplares de azinheiras 
isoladas, maioritariamente jovens, sendo o impacte considerado negativo, mas de magnitude 
reduzida e pouco significativo. Nas áreas atualmente artificializadas, correspondente ao antigo 
Kartódromo de Serpa, o impacte é considerado positivo pois será objeto de requalificação. 

Em termos de Ordenamento do Território e Condicionantes, verifica-se que, o Plano 
Diretor Municipal (PDM) é o principal instrumento de planeamento e gestão do território com 
carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O projeto “Circuito do Sol” 
insere-se em solo rural na categoria “Espaços agrossilvopastoris”, sendo ainda enquadrado em 
“Outros equipamentos”. O projeto cumpre os índices urbanísticos aplicáveis no Regulamento do 
PDM e enquadra-se nos “Usos Especiais” nas exceções previstas no mesmo Regulamento. 

As servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área do projeto são as 
seguintes: Cursos e Linhas de água – Domínio Hídrico; Infraestruturas de Transporte e 
Comunicações; Sobreiros e Azinheiras em Povoamento, Pequenos Núcleos ou Exemplares 
Isolados; Reserva Ecológica Nacional (REN). 
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Verifica–se que os impactes na fase de construção são na generalidade negativos mas pouco 
significativos, com exceção da afetação da REN que resulta mais significativo. 

Na fase de exploração os impactes ao nível da concretização das políticas de desenvolvimento 
territorial serão, globalmente, positivos, significativos e de magnitude elevada, posicionando-se 
o Projeto “Circuito do Sol” em alinhamento com as estratégias territoriais definidas quer a nível 
nacional quer a nível regional e sub-regional ao conciliar turismo temático, associado a desporto 
motorizado e estes com a promoção de um tecnologia emergente no setor automóvel, que é 
uma das apostas de especialização para a região. 

Quanto aos Aspetos Socioeconómicos, este projeto localiza-se numa zona rural do 
concelho de Serpa, com baixa densidade populacional e que tem registado um decréscimo de 
população. O emprego local é sobretudo na área dos serviços (setor terciário), mas verifica-se 
ainda uma importância grande das atividades agrícolas e uma fraca presença da indústria. A 
população desempregada tem registado um decréscimo nos últimos anos, embora a taxa de 
desemprego no concelho seja superior à registada no continente. 

Verifica–se que os impactes na fase de construção são pouco significativos revelando-se 
negativos, no que diz respeito à afetação temporária das populações e, positivos na criação de 
emprego em obra.  

Na fase de exploração os impactes são positivos considerando-se significativos na criação de 
emprego, sobretudo em empregos especializados e na possibilidade de potenciar outras 
atividades associadas ao setor automóvel, significativos na valorização e diversificação da oferta 
turística temática e, muito significativos na diversificação da atividade económica em meio rural, 
sobretudo pelo carácter inovador, pelo alinhamento com as estratégias regionais e pelo alcance 
internacional por ser o primeiro circuito elétrico no mundo. 

Relativamente ao descritor Património não foram identificados elementos patrimoniais a 
assinalar na área de implantação do Projeto “Circuito do Sol” pelo que não existem impactes a 
mencionar. 

Os aspetos mais marcante da Paisagem onde se irá implantar o projeto relacionam-se com 
o fato da área ser marcadamente rural, dominada por espaços agrossilvopastoris, onde se 
identificam valores biofísicos, caracterizada por uma baixa a média capacidade de absorção 
visual e, uma qualidade e sensibilidade paisagística média. Trata-se de uma zona que é 
cromaticamente rica e diversificada, aberta, associada a sensações de calma, suavidade, ordem 
e grandeza.  

Em termos de avaliação de impactes constata-se que o projeto terá impactes potenciais 
negativos de reduzida magnitude, tendo em conta as baixas volumetrias do edificado proposto. 
Por outro lado, haverá ainda alguns impactes potenciais positivos decorrentes da implementação 
da estratégia de integração e valorização paisagística da área intervencionada. 

Em relação á produção de Resíduos, não se identificaram manchas de resíduos nem foram 
identificados vestígios de contaminação ou presença de substâncias perigosas resultante da 
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presença do antigo circuito do kartódromo de Serpa, que engloba as antigas edificações e pista 
de karts.  

Importa assinalar que no âmbito da requalificação do atual espaço para o Projeto “Circuito do 
Sol”, está previsto a demolição/desmontagem de parte dos edifícios existentes e a sua 
reconversão e ampliação (Edifício do Club House), bem como a substituição do pavimento da 
antiga pista de karts, donde resultará a produção de resíduos de construção e demolição (RCD). 

Em termos de avaliação de impactes tanto na fase de construção, como na fase de exploração 
é considerada uma ocorrência de impactes negativos. Comparativamente, será na fase de 
construção que se produzem resíduos de tipologia mais diversificada. De qualquer modo, estes 
impactes negativos são pouco significativos caso se venham a implementar todas as medidas 
de minimização propostas no EIA. 

A caracterização da situação atual, ao nível da componente Saúde Humana visou 
caracterizar os níveis de atendimento de saúde na região onde se insere o Projeto do “Circuito 
do Sol” e o respetivo perfil de saúde, tendo em conta a influência de fatores ambientais, em 
particular a qualidade do ar, a qualidade da água, o clima, o ruído e alterações climáticas, 
relevantes na saúde humana. 

Ao nível da avaliação de impactes verificou-se que a tipologia de projeto em presença não é 
suscetível de provocar impactes negativos significativos ao nível da saúde humana. 

Salienta-se ainda que a dimensão do Projeto “Circuito do Sol” não tem impacte sobre os 
equipamentos de saúde existentes ao nível local e regional. 

Na Análise dos Riscos realizada no presente EIA, considerou-se os riscos naturais e os 
antropogénicos, entendam-se os riscos provenientes de fontes naturais e resultantes da ação do 
Homem. A caracterização centrou-se nos principais riscos ambientais/naturais, onde foi avaliada 
a exposição e a resiliência do presente projeto aos mesmos.  

Os principais riscos no binómio alta probabilidade/gravidade alta são inexistentes, tendo sido, 
essencialmente, identificados riscos de baixa a média gravidade e reduzida a nula probabilidade 
de ocorrência. 

Considera–se essencial no âmbito da implantação do projeto e, posteriormente, durante a 
exploração do Projeto “Circuito do Sol” a promoção da prevenção e proteção contra acidentes, 
contribuindo assim para a eficiente redução dos riscos associados às diversas ações e trabalhos. 
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6. PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU VALORIZAÇÃO 

No EIA propõe-se um conjunto de medidas a aplicar nas fases de desenvolvimento do projeto, 
de construção e de exploração, para evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos 
decorrentes da implantação do Projeto “Circuito do Sol”. 

De entre estas medidas enumeradas no EIA destacam-se as mais importantes: 

- Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

o Apresentar em Projeto de Execução o Estudo Geológico e Geotécnico, que permita 
avaliar e quantificar as movimentação de terras previstas. 

o Apresentar em Projeto de Execução o Projeto de Drenagem (longitudinal e 
transversal), verificando-se o restabelecimento das linhas de água atravessadas pela 
pista de testes e acessos. 

o Solicitar Título de Utilização dos Recursos Hídricos para descarga de águas residuais 
domésticas e pluviais, intervenções nas linhas de água intercetadas pela pista do 
circuito de testes e pelos acessos, para as infraestruturas hidráulicas (açudes) e poços 
existentes, através da plataforma SILAMB disponível no site da Agência Portuguesa do 
Ambiente; 

o Cumprimento do ponto 4 do artigo 16º, da Lei nº 76/2017 de 17 de agosto, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de janeiro, no âmbito do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, em relação ao edifício DEAL 
- Edifício de Oficinas e Escritórios; 

o Cumprimento do ponto 6 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 14/2019 de 21 de janeiro, 
em relação ao edifício do Club House; 

o Antes do início da construção devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental 
para os trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na obra. Estes devem ser 
informados sobre o perigo de incêndio em fase de obra; 

o Incorporação em Projeto de Execução, no Projeto de Integração Paisagística as 
medidas preconizadas no Plano de Integração Paisagística apresentado nesta fase; 

o Obtenção do Município de Serpa do reconhecimento de que o projeto não acarreta 
prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, conforme prevê 
o Artigo 22.º Usos especiais do Regulamento do PDM de Serpa; 

o Promoção das diligências necessárias à alteração da delimitação da REN junto da 
Câmara Municipal de Serpa e apresentação da respetiva proposta de alteração à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 
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o Solicitar à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-Alentejo), no 
âmbito do disposto no Decreto-Lei nº 120/86, de 28 de maio, o arranque de olival 
tradicional existente numa área de 4,64 ha de implantação do projeto; 

o Solicitar ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), no âmbito 
do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004 de 30 de Junho, o abate de 32 exemplares de sobreiros e azinheiras; 

- Fase de Construção 

o Os trabalhos de limpeza das linhas de água relacionados com a remoção dos materiais 
acumulados (sólidos e vegetação infestante) no leito das atuais linhas de água devem 
ser realizados, de jusante para montante e, no decurso de um período seco, de modo 
a evitar eventuais problemas de obstrução nas linhas de água e arrastamento de 
materiais para os açudes; 

o Garantir a limpeza regular dos acessos à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, que por ação do vento e da circulação de veículos, afetem 
as pessoas e bens já existentes localizados na envolvente; 

o Deverá ser efetuado o controlo da velocidade de circulação de veículos nas vias de 
acesso e locais da obra (EM519, CM10197 e CM1071), em especial em zonas não 
pavimentadas (ex. dentro da área do empreendimento), de forma a minimizar a 
emissão de poeiras e partículas; 

o Deve–se obedecer aos valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do 
Decreto–Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro; 

o Evitar a afetação de indivíduos de sobreiro e azinheira que se encontrem na envolvente 
da área de estudo, identificando-os e balizando-os, num raio de 30m da obra; 

o Implementar o Projeto de Integração Paisagística; 

o Efetuar a plantação de novos exemplares de azinheiras e sobreiros conforme definido 
no Plano de Integração Paisagística, na propriedade, para compensar o abate dos 32 
exemplares de azinheiras; 

o Deverá promover–se o recurso a mão–de–obra/serviços de empresas locais, tendo em 
vista o aumento da empregabilidade concelhia e dos rendimentos de pessoas 
singulares e famílias e o consequente aumento do poder de compra e incremento da 
economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados 
ao projeto; 

o Implementação de um Plano de Gestão de Resíduos; 

o Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção auditiva com características 
de atenuação adequadas às características das emissões sonorosas em presença; 
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o Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção respiratória ou máscara facial 
a usar caso necessário e adequados ao nível de poeiras em presença; 

- Fase de Exploração 

o Garantir que eventuais resíduos líquidos, acumulados na pista do circuito, nos 
arruamentos, passeios, estacionamentos e áreas impermeabilizadas, por 
arrastamento (precipitação ou vento) não cheguem às linhas de água e açudes e, 
consequentemente às águas subterrâneas; 

o Efetuar vistorias periódicas, (no mínimo uma vez por ano) limpeza e manutenção 
regular das passagens hidráulicas e da rede de drenagem de águas pluviais, incluindo 
os órgãos de descarga, por forma a garantir a sua correta e eficiente funcionalidade; 

o Deverão ser adotadas medidas de insonorização que diminuam o ruído resultante do 
uso do circuito; 

o Proceder, entre o final do período crítico do ano anterior e 30 de abril de cada ano, à 
gestão de combustível, de acordo com as normas do PMDFCI de Serpa e as constantes 
no Decreto Lei nº 10/2018 de 14 de fevereiro e da Lei nº 76/2017 de 17 de agosto, 
relativo aos Critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias 
de gestão de combustíveis; 

o Potenciar a reutilização de materiais e, quando esta não for possível, encaminhar 
preferencialmente os resíduos para reciclagem, ou outras formas de valorização, em 
detrimento da eliminação definitiva dos mesmos. 

- Fase de Desativação 

o Obtenção das licenças e autorizações junto das autoridades competentes para as 
ações de remoção de equipamentos e infraestruturas cumprindo o previsto nos 
Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis. 
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7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Da avaliação ambiental efetuada no presente EIA sobre o Projeto “Circuito do Sol”, refere-se 
que na generalidade dos descritores ambientais analisados, os impactes negativos resultantes 
da implantação/construção e da exploração do projeto são pouco significativos a significativos, 
e, quase sempre minimizáveis e reversíveis. 

O Projeto “Circuito do Sol” mostrou desde a sua fase inicial uma preocupação com o meio 
ambiente, tendo definido logo diversas estratégias e soluções otimizadas do ponto de vista da 
implantação das edificações e restantes infraestruturas (desenho final do projeto), que tendem 
a melhorar a sua integração com o meio envolvente, em especial com os valores naturais 
presentes (flora/vegetação – Sobreiros e Azinheiras e REN) e a paisagem e, que permitem 
reduzir eventuais impactes negativos mais significativos, decorrentes da implantação deste tipo 
de projetos. 

Conforme foi identificado ao longo do EIA, o presente projeto será também responsável por 
alguns impactes positivos, com especial destaque para os resultantes de mais-valias a nível 
socioeconómico, pois o impacte que o empreendimento originará, a nível local, concelhio e, 
mesmo regional será bastante positivo num dos sectores estratégicos do Alentejo, centrado na 
oferta turística e na diversificação da atividade económica em meio rural, com carácter inovador 
e enorme alcance internacional por ser o primeiro circuito elétrico no mundo. 

Estes impactes estão igualmente associados, à forte criação de emprego e valorização de 
mão–de–obra local, mas também à possibilidade de promover uma dinamização da economia 
local, não só por via da atividade que desenvolverá, como na potenciação e estímulo de outras 
atividades económicas indiretas existentes na região. 

O projeto contempla já em fase de estudo prévio algumas medidas de sustentabilidade 
energética e ambiental, que serão concretizadas em Projeto de Execução, nomeadamente ao 
nível do uso eficiente da água, eficiência energética (instalação de painéis fotovoltaicos), redução 
de emissões (uso de energia renovável), gestão de resíduos e outras boas práticas ambientais.  

De forma complementar, o EIA contempla ainda outra medidas de minimização de impactes 
negativos, designadamente ao nível da recuperação paisagística, preservação e valorização dos 
valores naturais e dos espaços envolventes, mas também de potenciação de impactes positivos, 
bem como a realização de programas de monitorização no âmbito dos recursos hídricos 
(qualidade da água) e ambiente sonoro. 

O projeto implica um volume de investimento significativo, na ordem dos 16M€, e deverá 
assegurar em exploração a criação de um número de 40 postos de trabalho. 

Em suma, considerando todos os descritores ambientais analisados no EIA, considera–se que 
o Projeto “Circuito do Sol” é ambientalmente viável, apresentando–se mesmo como uma 
mais–valia importante em diversos níveis para o concelho de Serpa. 


		2021-08-05T09:40:16+0100




