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1. IDENTIFICAÇÃO 

Projeto e EIA Circuito do Sol - Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio 

Em fase de Estudo Prévio 

Tipologia Pistas permanentes de corridas e de treino para veículos a motor 

Localização Kartódromo de Serpa  

Freguesia da Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa 

Proponente Circuito do Sol, Unipessoal, Lda  

Rua Francisco Pereira Barroso - Apartado 5 

7830-088 Vila Nova de São Bento 

Licenciador Câmara Municipal de Serpa 

Inicio da AIA 27 de maio de 2021 

EIA elaborado Rios&Aquíferos, Lda 

Autoridade AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

  

Comissão de 
Avaliação (CA) 

 

 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo:  
Eng.º Mário Lourido, Dr.ª Ana Pedrosa e Dr.º Paulo Ribeiro 

- Administração da Região Hidrográfica do Alentejo: Eng.º João Freire 

- Agência Portuguesa do Ambiente: Eng.ª Joana Vieira da Silva 

- Direção Regional de Cultura do Alentejo: Dr.ª Susana Correia 

- Administração Regional de Saúde do Alentejo: Dr.º Hugo Nereu 

- Câmara Municipal de Serpa: Arq.ª Ana Franco 

  

Enquadramento 
legal 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro: 

- Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), sub-alínea i) - Projeto do Anexo II); 

- Anexo II, n.º 1, alínea a), Caso Geral - Projeto com área ≥ 8 ha. 

  

Objetivos do 
projeto 

O Circuito do Sol pretende: 

- Reformular e ampliar o desativado kartódromo de Serpa (10 ha), num 
complexo desportivo, turístico e tecnológico (26 ha), associado aos 
carros de corrida elétricos; 

- Proporcionar o treino e testes de carros de corrida elétricos, com a 
instalação de um parque solar, com 1,3 ha, que produzirá 3717 MWh 
de energia elétrica/ano, tornando os carros elétricos autossustentável 
em termos consumos energéticos, 

- Produzir as componentes de carbono e bio-fibra dos carros de corrida 
elétricos, em parcerias com o meio académico, associadas à Indústria 
4.0 (tecnologias de inovadoras). 
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2. APRECIAÇÃO 

 

2.1. METODOLOGIA 

 
1 - Documentos analisados: 

- O EIA, elaborado entre janeiro e junho de 2020; 

- A Memória Descritiva e Justificativa do Projeto, datado de maio de 2020; 

- O Aditamento ao EIA, datado de agosto de 2021. 

 
2 - Pareceres da CA: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), aos fatores 
Ordenamento do Território, Sócio-Economia, Ruído, Resíduos e Qualidade do Ar;  

- Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA/ARHA), ao fator Recursos Hídricos; 

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA/AC), ao fator Alterações Climáticas; 

- Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), ao fator Património Cultural; 

- Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), ao fator Saúde Humana; 

- Câmara Municipal de Serpa (CMS), sobre questões do Plano de Diretor Municipal de Serpa 
e do Projeto. 

 
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e o Turismo de Portugal declinaram o 
convite para integrar a CA. 

 
 3 - Pareceres Externos à CA: 

- Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

- Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI); 

- Infraestruturas de Portugal (IP); 

- Turismo de Portugal (TP); 

- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPA); 

- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 

 
A Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, e a EDP - Energias de Portugal, não 
emitiram os pareceres solicitados. 

 
4 - Trabalho da CA: 

- 07/06/2021, apresentação do Projeto e do EIA pelo proponente; 

- 11/08/2021, reunião sobre a emissão da Conformidade do EIA; 

- 24/07/2021, visita à área do Projeto, seguida de reunião com a Entidade Proponente; 

- 22/10/2021, reunião de análise e aprovação do Parecer Final do EIA; 

- 03/11/2021, envio do Parecer à Autoridade de AIA. 
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2.2. BREVE DISCRIÇÃO DO PROJETO 

 
1 - Localização: 

- Em propriedade rural de 63 ha, possuindo a área de intervenção do Projeto 26 ha; 

- A 9 km de Vila Nova de São Bento, a 13 km de Espanha e 25 km de Serpa. 

 

 
Figura 1 - Atual kartódromo de Serpa (foto 4.1 do EIA) 

 
2 - Fase de construção 

Estimada durante 24 meses, envolve fundamentalmente a: 

- Ampliação da Pista do Kartódromo, de 1,4 km para 2,9 km e perfil de 8,5 m para 10,5 m; 

- Ampliação do Edifício A - Club House, de 637,8 m2 para 1604 m2 com 2 pisos; 

- Reconversão do Edifício B - Manutenção, com 146,6 m2 e 2 pisos; 

- Construção do Edifício C - Boxes/Garagens, com 1856,4 m2 e 2/3 pisos; 

- Construção do Edifício D - Hotel Rural (14 alojamentos T2), com 2125 m2 e 1 piso; 

- Construção do Edifício E - DEAL (Oficinas e Escritórios), com 28880 m2 e 2 piso; 

- Ampliação da largura da Via de Acesso em 610 m, de 2,5 m para 6,5 m; 

- Instalação da Rede de Abastecimento de Águas, com 2,5 km; 

- Instalação da Rede de Drenagem de Águas Residuais, com 914 m; 

- Instalação da Rede Elétrica e Telecomunicações, com 1,4 km; 

- Instalação do Parque Solar, produzindo 3717 MWh/ano em 1,3 ha;  

- Construção do Parque de Carga, com baterias para 30 carros elétricos em simultâneo; 

- Construção de Parque de Estacionamento, com 226 lugares (216 ligeiros e 10 pesados); 

- Implementação da Espaços Verdes, com 1,5 ha. 

 
3 - Fase de exploração 

Estimada durante 20 anos, envolve, principalmente: 

- O funcionamento do treino e dos testes de carros de corrida elétricos e a combustão;  

- A produção de componentes em carbono e bio-fibra para os carros de corrida elétricos. 
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Figura 2 - Planta Geral (desenho 2 do EIA) 
 
4 - Postos de Trabalho: 

- Fase de construção, prevê-se entre 10 a 15 trabalhadores durante 24 meses; 

- Fase de exploração, prevê-se entre 22 a 40 postos de trabalho, dependendo da taxa de 
ocupação, durante 20 anos. 

 
5 - Taxa de Ocupação: 

- Época Alta (outubro a dezembro), 100 %; 

- Época Média (janeiro a junho), 80 %; 

- Época Baixa (julho a setembro), 20 %. 

 
 
2.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
1 - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O EIA insere o Projeto no Objetivo III.1 do Eixo Estratégico III Diversificação e Qualificação da 
Base Económica Regional, “Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva 
os sectores tradicionais estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, 
e consolidar o desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e 
qualificando a base económica e afirmando novos sectores de especialização regional”. 

 
Assim, verifica-se o enquadramento do Projeto na estratégia de ordenamento territorial para 
a região e/ou estratégia sectorial supramunicipal da região Alentejo. 
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2 - Plano Diretor Municipal de Serpa - Classes de Espaços  

Na Carta de Ordenamento, o Projeto sobrepõe-se nas seguintes Classes: 

- Espaços de Equipamentos, principalmente, a atual Pista, a ampliação do Edifício A - Clube 
House e a construção do Edifício C - Boxes; 

- Espaços Agrossilvopastoris, principalmente, a ampliação da Pista e as construções dos 
Edifícios B - Manutenção, D - Hotel Rural e E - Oficinas DEAL. 

 

 

Figura 3 - Projeto na Planta de Ordenamento (desenho 15 do EIA):  
- n.º 7, atual kartódromo de Serpa; 
- cor amarela, Espaços de Equipamentos (área do atual kartódromo); 
- cor verde, Espaços Agrossilvopastoris.  
 
Sobre a sobreposição das componentes do Projeto em Espaços de Equipamentos, constata-
se que têm enquadramento no Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM), por os futuros 
usos serem compatíveis com os usos em presença. 

 
Importa referir que, identificando a Planta de Ordenamento os atuais 10 ha do Kartódromo, 
uma viabilização do Projeto implicará a necessidade de uma futura atualização cartográfica, 
por ampliação desta área para 26 ha.  

 
Sobre a sobreposição das componentes do Projeto em Espaços Agrossilvopastoris, constata-
se que têm enquadramento no Regulamento do PDM, exceto o Edifício E - Oficinas DEAL, de 
acordo, principalmente, com o Artigo 22.º - Usos Especiais em Espaços Agrossilvopastoris: 

- “(…) a instalação de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente, de vias de 
comunicação, de saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, 
telecomunicações ou produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, 
entre outros, podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde 
que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento 
e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos 
dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.”; 
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- E, porque consta no Parecer da CMSerpa “(…) em 06-03-2019 o Município, por unanimidade, 
deliberou reconhecer que (…) o projeto geral “Circuito do Sol” (…) não acarreta prejuízos 
inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais. A proposta apresentada, à data 
e presente a reunião de câmara, não incluía o Edifício E - Oficinas DEAL. 

 
Sobre a construção do Edifício D - Hotel Rural (14 alojamentos T2), consta no Parecer Externo 
do Turismo de Portugal que: 

- “Importa acautelar a noção de estabelecimento hoteleiro que se encontra plasmada no n.º 2 
do Artigo 11.º do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos (…)”; 

- “Considerando que as 14 unidades de alojamento (UA) são “Villas” do tipo “moradia”, 
estamos perante um Hotel-Apartamento (aparthotel). Caso se pretenda implantar um Hotel 
Rural, a maioria das UA terá de ser constituída por quartos ou suites, podendo as restantes 
serem apartamentos, nos termos da nota n.º 9 do anexo I da Declaração de Retificação n.º 
49/2015, de 2 de novembro, que veio retificar a Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril (…).”; 

- “Importa ainda esclarecer que nos termos da nota n.º 10 do citado anexo I, “As suites podem 
ter mais do que um quarto, devendo estes cumprir a área estipulada para os quartos 
suplementares e incluir uma instalação sanitária privativa. Não podem ser instaladas 
kitchenettes ou cozinhas nas suites. (…)”; 

- “Propõe-se a emissão de parecer favorável ao EIA, condicionado à alteração da tipologia de 
empreendimento turístico proposto ou, em alternativa, ao ajustamento das unidades de 
alojamento, conforme referido no n.º 2 do artigo 11.º do Regime Jurídico dos 
Empreendimentos Turísticos, e desde que enquadrado no PDM de Serpa.”. 

 
No que respeita à sobreposição do Edifício E - Oficinas DEAL em Espaços Agrossilvopastoris, 
não se verifica o enquadramento no PDM, na medida em que: 

- Indicando o EIA que, “(..) o edifício DEAL destina-se ao desenvolvimento, fabricação e 
inovação tecnológica de componentes para veículos elétricos, aliada à industria 4.0 (…)”; 

- E indicando o Aditamento do EIA que, “(…) serão produzidos no edifício DEAL, para venda 
ao consumidor, principalmente peças/componentes para carros elétricos e carros elétricos 
de corrida (20 unidades/ano); 

- Assim, constata-se que os usos do Edifício E - Oficinas DEAL (quer de pesquisa, inovação 
e investigação, quer de produção, montagem e venda), não se incluem nos Usos Especiais 
previstos para os Espaços Agrossilvopastoris, listados no citado Artigo 22.º.  

 
Importa ainda referir que consta no Parecer da CMSerpa que: 

- “A atividade industrial a desenvolver no Edifício E - Oficinas DEAL, não se enquadra no PDM, 
nomeadamente nos Artigos 22.º, 24.º, 26.º, 28.º, 29.º e 30.º do PDM (…); 

- “E também não se enquadra na alínea a) do n.º 3 do Artigo 16.º do Decreto-Regulamentar 
n.º 15/2015, de 19 de agosto, por os usos previstos serem incompatíveis com a classificação 
e qualificação do solo rústico para as novas instalações: de comércio, serviços e indústria 
que não estejam diretamente ligados às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, 
piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos (…).”. 

 
3 - Plano Diretor Municipal de Serpa - Condicionantes  

Na Carta de Condicionantes, o Projeto sobrepõe-se em áreas da: 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Domínio Público Hídrico (afetações analisadas no fator Recursos Hídricos); 

- Sobreiros e Azinheiras (afetações analisadas no fator Sistemas Ecológicos). 
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4 - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) 

A Figura 4 e o Quadro 1, identificam as componentes do Projeto localizadas na tipologia REN 
- Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, num total de 17775 m2. 

 

 
Figura 4 - Projeto na REN - Planta de Condicionantes do PDM (figura 6.1 do EIA):  
- cor verde, REN - Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.  
 
De acordo com o indicado no Quadro 6.19 do EIA, constata-se que o Projeto não possui 
enquadramento no elenco de usos/ações indicadas no Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

 

 
Quadro 1 - Componentes do Projeto sem enquadramento no RJREN (Quadro 6.19 do EIA) 
 
A CCDRA, em 24/03/2019, pronunciou-se favoravelmente à proposta do projeto “Circuito do 
Sol”, condicionado à alteração da localização das componentes do projeto para fora da REN, 
ou à formulação de um pedido de alteração simplificada à REN do PDM de Serpa (a proposta 
não incluía o Edifício E - Oficinas DEAL). 
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5. Parecer da Câmara Municipal de Serpa 

Enquadramento do Projeto no PDM: 

- Os prédios onde incide o Projeto encontram-se afetos a “Espaços agrossilvopastoris” e, parte 
dos prédios 1L, 98L e 99L, a “Espaços de equipamentos” (na carta de ordenamento); 

- Encontram-se, ainda, afetas áreas da “REN - Elevado risco da erosão hídrico do solo”, áreas 
de “Sobreiros e azinheiras - povoamentos, pequenos núcleos ou exemplos isolados”, faixas 
de “Recursos hídricos - cursos de água” (na carta de condicionantes); 

- Os prédios com os artigos 24 e 25, da secção L, são ainda atravessados, a sudoeste, pela 
Estrada Municipal EM522, mas sem afetação pelo Projeto. 

 
Conforme referido no n.º 1 do Artigo 22.º do PDM: 

- “Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e de disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, a implantação ou a instalação de 
infraestruturas e equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento 
básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, 
transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros, podem ser 
viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que o Município 
reconheça que não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento 
locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na 
qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.”; 

- A CMSerpa deliberou por unanimidade, em 06-03-2019, reconhecer que a proposta 
apresentada (…) no âmbito do projeto geral “Circuito do Sol” (…) não acarreta prejuízos 
inaceitáveis para o ordenamento e o desenvolvimento locais. A proposta apresentada 
naquela data, e que foi presente a reunião de câmara, ainda não incluía o edifício DEAL. 

 
Análise ao Estudo Prévio 

1 - Os prédios onde incide o Projeto deverão encontrar-se unificados e registados no Serviço 
de Finanças e da Conservatória do Registo Predial, num único artigo rústico ou misto; 

2 - A proposta de arquitetura do Projeto de Execução deverá ser alterada, por forma a 
apresentar o máximo de 2 pisos acima da cota de soleira, em conformidade com a alínea b) 
do artigo 30.º do PDMS. De notar, que todas as áreas com pé-direito igual ou superior a 2,20m 
são consideradas para o número de pisos e para as áreas de implantação e de construção. 

3 - Numa fase posterior, deverá ser entregue na CMSerpa, apenas um único processo de 
licenciamento em nome de “Circuito do Sol, Unipessoal, Lda”. 

4 - O Parque Solar proposto deverá ser incluído no processo de licenciamento. Sugere-se que, 
após a realização de todas as alterações decorrentes da AIA, seja apresentada uma única 
versão de arquitetura completa na CMSerpa. 

5 - Segundo o disposto no n.º 2 do artigo 30.º do PDM, são admitidos “Estabelecimentos 
Hoteleiros”, nas tipologias do n.º 2 do artigo 11.º do Regime Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos, nomeadamente nas tipologias de Hotel-Apartamento (Aparthotel) ou de Hotel Rural, 
sendo, em ambos os casos, aplicável um índice de impermeabilização máximo do solo de 
0,20 e a edificação de dois pisos acima da cota de soleira. 

6 - No seguimento das participações de cidadãos, no período de Consulta Pública, considera-
se que o aumento de áreas verdes poderá ser benéfico ao enquadramento da intervenção no 
território, servindo também como barreira visual e acústica à envolvente mais próxima. 

7 - Verifica-se que a atividade a desenvolver no DEAL é descrita como uma atividade industrial 
(indústria 4.0) que, até à presente data, não se enquadra no PDM, nomeadamente nos artigos 
22.º, 24.º, 26.º, 28.º, 29.º e 30.º, porquanto o Regulamento apenas prevê como possíveis 
exceções em solo rural os usos: habitacional (proprietário-agricultor); agrícola; agropecuário; 
estabelecimentos industriais de primeira transformação de produtos agrícolas; turístico. 
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E também não se enquadra no artigo 16.º Decreto-Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de agosto, 
porquanto, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do referido artigo, se consideram incompatíveis 
com a classificação e qualificação do solo rústico as novas instalações de comércio, serviços 
e indústria que não estejam diretamente ligados às utilizações agrícolas, pecuárias, aquícolas, 
piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos. 

Não obstante, caso a CCDRA indique possível enquadramento para o DEAL, face aos planos 
de ordenamento em vigor, a Autarquia terá todo o interesse no andamento do processo. 

8 - No que se refere à indicação dos códigos da Classificação das Atividades Económicas 
(CAE) a desenvolver no edifício DEAL, assim como aos respetivos licenciamentos, considera-
se que deverão ser devidamente esclarecidos pela entidade promotora, sugerindo-se que 
efetuem simulações na plataforma do Sistema da Indústria Responsável (SIR), por forma a 
obter informação sobre a tipologia da atividade e a entidade coordenadora. 

 
6 - Conclusões Finais  

As seguintes, e fundamentais, componentes do Projeto não possuem enquadramento: 

- No PDM e no RJREN, a construção do Edifício E - Oficinas DEAL; 

- No RJREN, a ampliação da pista e as construções dos Edifícios C - Boxes e D - Hotel Rural.  

 
Importa ainda referir o seguinte: 

-  Sobre as localizações em REN, a CCDRA, em 24/03/2019, pronunciou-se favoravelmente 
a um pedido de alteração simplificada à REN do PDM de Serpa (a proposta apresentada 
não incluía o Edifício E - Oficinas DEAL);   

- Os 14 alojamentos T2 do Edifício D - Hotel Rural, deverão ajustar-se ao disposto no Regime 
Jurídico dos Empreendimentos Turísticos (possuir as características de Hotel-Apartamento 
ou de Hotel Rural). 

 
Assim, e estando o Projeto Circuito do Sol em fase de Estudo Prévio, propõe-se para o 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE):  

Parecer Favorável Condicionado: 

1 -  Á Construção do Edifício E - Oficinas DEAL, atendendo ao seu carater industrial, numa 
área industrial existente no concelho de Serpa. Apenas poderá ser construído no local 
proposto no Estudo Prévio, caso a Câmara Municipal de Serpa se pronuncie favoravelmente 
à pretensão através do reconhecimento da ausência de prejuízos inaceitáveis para o 
ordenamento e desenvolvimento local, quer após ponderação de eventuais efeitos negativos 
nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística da área afetada, quer após o 
termino de um procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Serpa.À construção 
do Edifício E - Oficinas DEAL no local do Estudo Prévio, podendo o Projeto de Execução 
construí-lo numa das áreas industriais existentes no concelho de Serpa.  

2 - À emissão de parecer favorável da CCDRA a um pedido de alteração simplificada da REN 
do PDM de Serpa, para todas as componentes do Projeto localizadas na REN.  

3 - À concentração de todas as componentes do Projeto em prédio com um único artigo 
rústico/misto, a registar no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial. 

4 - Ao ajuste do Edifício D - Hotel Rural (14 alojamentos T2): 

a) a uma das tipologias do n.º 2 do artigo 11.º do Regime Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos (Hotel-Apartamento ou Hotel Rural); 

b) ao indicado no artigo 30.º do Regulamento do PDM (índice de impermeabilização máximo 
do solo de 0,20 m e a edificação de 2 pisos acima da cota de soleira); 
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5 - Ao ajuste dos Edifícios A - Club House, B - Manutenção e C - Boxes, ao indicado no artigo 
30.º do Regulamento do PDM (índice de impermeabilização máximo do solo de 0,20 m e a 
edificação de 2 pisos acima da cota de soleira). 
 
 
2.4 FATORES PREDOMINANTES AFETADOS PELO PROJETO 
 
SÓCIO-ECONOMIA 
 
Situação de Referência 

O concelho de Serpa possui: 

- 14.177 habitantes (2020) e -1,0% de taxa de crescimento média anual (2011 a 2020); 

- 1952 empresas em funcionamento, sendo 84 da indústria transformadora (2019); 

- 4,3% da população residente a beneficiar de subsídio de desemprego (2019); 

- 13 empreendimentos turísticos, sendo que somente 1 tem classificação de Hotel Rural. 

 
O Projeto pretende: 

- O desenvolvimento de veículos elétricos, e suas componentes em carbono e bio-fibra, 
envolvendo o desenvolvimento, a investigação e a inovação da Indústria 4.0 (impulsionada 
pelas tecnologias de inovadoras), com parcerias no meio académico; 

- Ser um local de eleição no treino/testes de veículos elétricos na Europa, contribuindo na 
qualificação da oferta turística, desportiva e tecnológica na região do Baixo Alentejo. 

 
O Projeto propõe desenvolver a dimensão socioeconómica do concelho de Serpa através da: 

- Diversificação da oferta turística, na concretização do Hotel Rural (14 unidades alojamento); 

- Diversificação da atividade económica, com a aposta no setor dos veículos elétricos; 

- Criação de emprego, podendo chegar aos 40 trabalhadores; 

- Dinamização da restauração e comércio. 

 
Refere-se ainda que: 

- O desativado Kartódromo, localiza-se a 13 km da fronteira Espanhola; 

- A construção envolve 10 a 15 trabalhadores, e a exploração 22 a 40 postos de trabalho; 

- O acesso será pelo CM1071, via asfaltada que intercepta com a EN392, na previsão de um 
Tráfego Médio Diário Anual de 70 veículos. 

 
Avaliação de Impactes 

Consta no Parecer Externo da Turismo de Portugal: 

- “A recuperação e a ampliação do antigo kartódromo de Serpa, a excelência da localização 
com a proximidade da fronteira com Espanha, o reaproveitamento de património edificado, 
é, globalmente, de relevante interesse económico, enquadrando-se em ações de apoio à 
criação de novos negócios que privilegiem a criatividade, a tecnologia e o conhecimento, 
através da construção de um Development Eletric Auto Lab na segunda fase.”; 

- “O empreendimento turístico do Projeto associa-se à temática específica que é o desporto 
automóvel (utilização de veículos elétricos), com a adoção de soluções ecologicamente 
sustentáveis e eficientes, podendo ser uma “alavanca” de desenvolvimento da região.”; 
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- “Salientam-se os impactes socioeconómicos e significativos do projeto na fase de exploração, 
pelo emprego gerado e pelos efeitos positivos na economia local e regional, salientando-se 
ainda o seu contributo para a diversificação da oferta de alojamento turístico no concelho de 
Serpa, aliado a uma componente de cariz tecnológica e de inovação industrial apoiada no 
desporto automóvel, representando um produto diferenciador na fileira do turismo.”;  

- “Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se a emissão de parecer favorável, 
relevando os impactes positivos na socioeconomia inerentes ao incremento e diversificação 
da oferta turística de qualidade no município de Serpa e na região.”. 

 
Consta no Parecer Externo da Infraestruturas de Portugal: 

- “A área do Projeto não colide diretamente com nenhuma infraestrutura sob a jurisdição 
destes Serviços, nem com nenhum estudo/projeto que tenha em curso.”; 

- “Perspetivando-se um tráfego na ordem dos 70 veículos/dia, não se afigura a indução de 
impactes negativos nas vias sob jurisdição da IP, pelo que nada há a opor ao Projeto.”; 

 
Consta no Parecer Externo do IAPEI - Agência para a Competitividade e Inovação: 

- “É expectável que a concretização do Projeto possa contribuir para a dinamização e reforço 
da estrutura produtiva local e regional, bem como da sua oferta turística, e para o aumento 
das exportações nacionais (via prestação de serviços a não residentes), ao mesmo tempo 
que cria emprego direto numa zona geográfica de baixa densidade populacional.”; 

- “Da análise realizada, é nosso entendimento que o investimento a desenvolver assume 
relevância local e tem um impacto socioeconómico positivo a nível local, regional e nacional. 
Neste contexto, emite-se parecer favorável ao acolhimento da pretensão em análise.”. 

 
Assim, e como principais impactes do Projeto, será expectável a ocorrência: 

- Na fase de construção, ao nível local/concelhio, um impacte positivo pouco significativo, 
devido à obra promover a atração de trabalhadores e dinamizar as atividades económicas, 
nas diferentes vertentes associadas às necessidades do Projeto; 

- Na fase de exploração, um impacte positivo significativo, devido ao Projeto, ao nível nacional 
e internacional, promover a oferta turística e desportiva associada aos veículos elétricos, e 
ao nível local/concelhio dinamizar atividade comércio/restauração e criar empregos. 

 
Medidas de Minimização 

Concorda-se com as medidas do EIA, e propõe-se ainda a seguinte: Criar um balcão de 
atendimento público para prestar informações e receber reclamações, a serem enviadas à 
Autoridade de AIA sete dias após serem recebidas. 

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que no fator Recursos Hídricos: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas 
 
 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 
Situação de Referência 

O EIA e o Aditamento I, fazem a correta referência aos seguintes documentos estratégicos da 
Política Climática Nacional: 
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- Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho; 

- Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), aprovada pela 
RCM n.º 56/2015, de 30 de julho; 

- Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela RCM n.º 107/2019, 
de 1 de julho; 

- Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM 
n.º 130/2019, de 2 de agosto. 

- Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 
de julho. 

 
O Aditamento I do EIA caracterizou a situação climática de referência da área do Projeto 
segundo o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo 
(PIAAC BA), que reúne as projeções climáticas futuras para o território do Baixo Alentejo até 
ao final do século XXI, de acordo com os cenário de forçamento radioativo médio (RCP 4.5) 
e elevado (RCP 8.5), e onde se destaca o agravamento do risco da seca e o aumento de 
episódios de precipitação muito intensa (Invernos em que chove muito e em intervalos de 
tempo muito curtos) associado ao risco de cheias, devido ao: 

- Aumento médio das temperaturas mínima, média e máxima anuais (entre 1 e 4ºC); 

- Aumento do número de dias quentes, com temperatura superior a 25ºC, na primavera (entre 
os 31% e os 75%); 

- Potencial decréscimo da precipitação acumulada anual (aproximadamente 9 ou 10%); 

- Aumento do número médio de dias secos consecutivos, com precipitação diária inferior a 1 
mm (acréscimo médio de +2 dias, no outono e no inverno, e de +4 dias na primavera); 

- Potencial aumento da frequência e intensidade de fenómenos de precipitação extrema; 

- Potencial aumento do risco agravado de condições aridez, devido à conjugação da previsão 
de aumento da temperatura anual, e diminuição da precipitação média anual. 

 
Sendo a região particularmente vulnerável à escassez de água, e considerando o aumento 
do risco de seca perspetivado pelos cenários climáticos, importa destacar que: 

- As necessidades hídricas da fase de exploração do Projeto decorrem sobretudo 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; 

- Apesar do Projeto não provocar pressão localmente na massa de água subterrânea e na 
qualidade da água superficial, terá um efeito cumulativo, apesar de reduzido, na pressão 
sobre as fontes de abastecimento geridas pela Águas Públicas do Alentejo, S.A., de onde 
provirá a água para consumo humano e restantes usos do empreendimento.  

 
O EIA responde a esta questão ao considerar um sistema de aproveitamento de águas pluviais, 
prevendo o uso eficiente da água através das seguintes medidas: 

- Utilização de água da chuva em campos desportivos, campos de golfe e outros espaços 
verdes de recreio, por forma a suprir necessidades de rega; 

- Racionalização e gestão do sistema de abastecimento de água; 

- Promoção de Medidas de Poupança hídrica e uso eficiente de água; 

- Instalação de sistema de rega eficiente para os espaços verdes. 
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Sugere-se, igualmente, além da medida de controlo e monitorização de espécies invasoras 
considerada no Aditamento I ao EIA, a utilização de espécies para os espaços verdes menos 
exigentes em água. 

 
Avaliação de Impactes 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade 
de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do 
projeto e que sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC.  

 
Adicionalmente, devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço 
das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro. 

 
Assim, destacam-se os principais impactes no fator Alterações Climáticas identificados no EIA : 

- Na fase de construção, o aumento das emissões de GEE provenientes do consumo de 
combustível fóssil pela utilização da maquinaria em obra, estimado em 20,21 tCO2; 

- Na fase de exploração, o aumento das emissões dos veículos a combustão de trabalhadores 
e utentes, estimado em cerca de 4,85 tCO2/ano, assim como do consumo de energia elétrica 
na ordem de 2000-3000 MWh/ano que resulta em emissões na ordem dos 940-1410 tCO2eq: 

- Na fase de exploração, a redução das emissões através da instalação de um parque solar, 
cuja produção de energia elétrica será de 3717 MWh/ano, o que evitará a emissão de 1746,9 
tCO2eq/ano, comparativamente à produção da mesma quantidade de eletricidade a partir 
de fontes convencionais como o carvão, e que tornará o empreendimento autossustentável 
em termos consumos energéticos. 

 

Segundo o EIA e o Aditamento I, a perda de sumidouro de 78,26 tCO2/ha/ano, será 
compensada através da plantação de espécies arbóreas e arbustivas, que dará origem a um 
sequestro de carbono de 112,45 tCO2/ha/ano, e ao saldo positivo de 34,19 tCO2/ha/ano 
comparativamente à perda decorrente da fase de construção. 

 
Medidas de Minimização 

Além das medidas de minimização referidas anteriormente, o EIA e o Aditamento do EIA, 
propõem as seguintes medidas: 

- Instalação de um parque solar com 1,28 ha, para produção de energia elétrica para 
autoconsumo. Assim, prevê-se que esta instalação, ao produzir cerca de 3717 MWh/ano de 
energia elétrica, evitará a emissão de 1746,9 tCO2eq/ano, comparativamente à produção 
da mesma quantidade de eletricidade a partir de fontes convencionais como o carvão; 

- Recolha de águas pluviais nas coberturas dos edifícios para caleiras e reservatórios 
individuais, dimensionados para o efeito, contrariando a perda de água por infiltração no solo 
e permitindo a sua reutilização na rega de espaços verdes, nos períodos de estiagem; 

- A produção de água quente sanitária será assegurada pela instalação de coletores solares 
térmicos na cobertura dos edifícios, permitindo aproveitar a energia solar na maior parte do 
ano para aquecer a água de consumo diário, sem recorrer ao consumo de energia elétrica;  

- Utilizar energia de forma mais eficiente através da aquisição e utilização de equipamentos e 
iluminação mais eficiente; 

- Reduzir a intensidade carbónica do parque de edifícios através de redução das 
necessidades de energia para climatização, promoção da produção e autoconsumo de 
energia renovável e promoção de sistemas de eficiência energética em edifícios; 

- Promover comportamentos mais eficientes; 
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- Aumentar o sequestro da área florestal, através de medidas para melhorar o desempenho 
da área florestal existente, nomeadamente conservar e recuperar habitats e zonas com 
espécies arbóreas; 

- Reduzir emissões e/ou aumentar o sequestro dos solos através da conservação, restauração 
e melhoria dos solos. 

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que no fator Alterações Climáticas: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas. 

 
 
RECURSOS HÍDRICOS  
 
Situação de Referência 

A região onde se insere o projeto situa-se a oeste do vale do rio Chança, situado a 5 km, e a 
aproximadamente, 26 km do vale do rio Guadiana. 

 
No que respeita ao domínio climático, verifica–se que a zona em estudo: 

- Possui um clima temperado mediterrâneo (mesotérmico), com inverno chuvoso e verão seco; 

- A precipitação média anual varia entre um mínimo de 418,9 mm na estação de Moura e um 
máximo de 571,8 mm na estação de Beja; 

- Os meses mais chuvosos são de novembro a fevereiro, pelo contrário, em julho e agosto, a 
precipitação é quase nula. 

 
A rede hidrográfica na área de inserção do projeto: 

- Encontra–se muito desenvolvida em toda a zona em estudo, definida por pequenas linhas 
de água cartografadas na carta militar, que atravessam a propriedade numa orientação 
preferencial Norte-Sul, no setor norte e orientação preferencial Este-Oeste, no setor sul da 
propriedade, afluentes da Ribeira do Vidigão;  

- A maior parte dos terrenos da propriedade de implantação do projeto drenam para Norte e 
Nordeste através de um conjunto de pequenas linhas de água, tributárias da referida linha 
de água de maiores dimensões; estes afluentes apresentam um regime hidrológico torrencial, 
não apresentando caudal durante o período de estiagem; 

- As linhas de água intermitentes possuem leito muito incipiente, sem substrato e/ou estrutura 
da zona ripícola definida, condições que revelam a sua reduzida relevância hidrológica;  

- Em termos de morfologia o local em apreço apresenta uma topografia suave e aplanada, 
concordante com a região envolvente, com declive muito suave com pendor geral para norte; 

- Assim, o escoamento anual médio na totalidade da bacia hidrográfica da ribeira do Vidigão 
apresenta um valor reduzido, definido entre os 50 e os 100 mm (4,2 a 8,5 hm3). 

 
Dentro da propriedade de implantação do projeto identificam-se: 

- Duas linhas de água localizadas na zona central de implantação do projeto, uma na zona de 
desenvolvimento do antigo Kartódromo de Serpa e outra na sua zona de ampliação; 

- Uma linha de água localizada no extremo Sul-Sudeste da propriedade, com pequenas 
ramificações, mas que não abrange a Fase 1 e 2 do presente projeto;  

- Duas linhas de água localizadas no extremo norte da propriedade, não afetadas pelo projeto; 
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- Quatro pequenos açudes/charcas associados à uma linha de água, sem qualquer uso; 

- Sete poços sem qualquer uso; 

- Outras captações privadas, situadas a uma distância muito superior a 2 km. 

 
O projeto insere-se na unidade hidrogeológica da bacia do Guadiana, numa área afeta à 
massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana: 

- Esta massa de água não está associada a nenhum sistema aquífero. Contudo apresenta 
vulnerabilidade baixa a variável, incluindo–se na classe V6 (Aquíferos em rochas fissuradas); 

- Sendo a massa de água subterrânea fundamentalmente livre, a superfície piezométrica 
acompanha a superfície topográfica, com as principais linhas de água os pontos de descarga; 

- Assim, pode-se considerar que as direções preferenciais do escoamento hidrogeológico são 
de Norte, Noroeste e Este para Oeste e Sudeste. 

 
Importa ainda referir que o Projeto: 

- Prevê o abastecimento de água assegurado pela a empresa das Águas Públicas do Alentejo, 
SA, através de ligação a uma conduta adutora da sua rede em alta; 

- Não prevê a descarga de águas residuais nas linhas de água presentes, mas sim no solo 
por infiltração recorrendo a poços absorventes. 

 
A avaliação de impactes 

Os impactes são centrados na quantidade e na qualidade da água, nomeadamente:  

- A avaliação da compatibilidade do projeto relativamente a alterações no escoamento 
superficial, sólidos suspensos e turvação e eventuais riscos de cheia/inundação;  

- A identificação e avaliação dos impactes resultantes da remoção e decapagem do solo;  

- A identificação dos impactes na qualidade da água das linhas de água na área do projeto e 
na sua envolvente, nas várias fases, tendo em conta os diferentes usos;  

- A alteração no nível do estado das massas de água (estado químico e ecológico);  

- A avaliação dos impactes ao nível dos usos da água (quantitativos e qualitativos). 

 
Águas superficiais - Fase de construção 

O Projeto não interfere com linhas de água nem com a jurisdição do domínio hídrico. 

 
Relativamente à linha de água já intercetada pelo antigo Kartódromo de Serpa, verifica-se que: 

- Possui quatro infraestruturas hidráulicas (pequenos açudes/charcas) com capacidade de 
armazenamento muito reduzido: três localizadas na área do Projeto (Açude 1, 2 e 3) e uma 
fora da área do Projeto (Açude 4); 

- Os Açudes 1 e 2 foram construídos apenas como elementos de enquadramento paisagístico 
do local, enquanto que os Açudes 3 e 4 foram utilizados para rega e abeberamento de gado, 
apesar de atualmente não apresentarem qualquer uso; 

- Os açudes têm uma função ambiental relevante, de enquadramento paisagístico e de reforço 
da vegetação ribeirinha, por constituírem um filtro natural de depuração das águas pluviais; 

- Apenas o Açude 3 localiza-se na envolvente aos Edifícios B - Manutenção, C - Boxes e E –
DEAL. O seu coroamento será utilizado para assegurar a ligação/acessibilidade de viaturas 
ligeiras a estes edifícios. Em complemento a esta ligação/acessibilidade, prevê-se uma outra 
para viaturas pesadas a montante, intercetando o plano de água do Açude 3; 
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- Mesmo adotas medidas minimizadoras, a movimentação de maquinaria/veículos poderá 
induzir poluição pontual por hidrocarbonetos, óleos e gorduras, com possível afetação nas 
infraestruturas hidráulicas (Açudes 1, 2, 3 e 4); 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Relativamente às alterações ao escoamento superficial:  

- As ações que potenciam modificações na rede de drenagem natural são a desmatação, a 
remoção de parte do coberto vegetal e a limpeza do terreno, em 26 ha;  

- Pelos reduzidos declives, coberto vegetal e linhas de água existentes no local, bem como 
ao fato de não se prever qualquer modelação significativa do solo; 

- O desnudamento temporário do solo, associado à reduzida permeabilidade destes, pode 
favorecer, em episódios temporários de maior pluviosidade, a ocorrência de fenómenos 
erosivos e o transporte de sedimentos para as linhas de água e açudes, aumentando os 
caudais sólidos e propiciando a ocorrência de assoreamentos a jusante, muito embora 
estejamos perante uma rede hidrográfica muito discreta; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Relativamente à interferência direta com o leito de linhas de água: 

- Este tipo de afetação constitui outro impacte potencial, com origem na ampliação da pista, 
na abertura de valas para instalação de infraestruturas e dos acessos; 

- Sendo o regime de escoamento muito incipiente ao longo do percurso da linha de água 
existente e com galerias ripícolas muito exíguas, estas intervenções representam pequenos 
constrangimentos ao escoamento, sem potenciarem alterações na rede de drenagem 
natural ou inundação de terrenos adjacentes;  

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Águas superficiais - Fase de exploração 

Relativamente às alterações nas condições da drenagem superficial: 

- Considerando a reduzida área afetada pela impermeabilização (4,38 ha), o aumento do 
escoamento superficial poderá ser considerado como negligenciável; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Relativamente à afetação da qualidade da água superficial: 

- Estão relacionados com o arraste de eventuais produtos contaminantes acumulados no 
pavimento da pista-circuito para as linhas de água envolventes, nomeadamente partículas 
de desgaste de pneus e pavimento, e o desprendimento de partículas dos travões; 

- Adotando medidas de contenção aos contaminantes, como separadores de hidrocarbonetos, 
estes poluentes poderão ser arrastados pelos ventos e precipitação até às massas de água; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Relativamente à produção de águas residuais domésticas: 

- Prevê-se serem sujeitas a tratamento em três ETAR (tipo compacta ECOX50), com rejeição 
do efluente no solo (poços absorventes); 

- Efetuando-se um adequado tratamento do efluente, nas circunstâncias descritas no EIA, a 
contaminação das águas superficiais ou dos solos é praticamente nula; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 
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Águas subterrâneas - Fase de construção 

Relativamente à contaminação por derrames de óleos, combustíveis e outros poluentes: 

- As localizações do estaleiro, acondicionamento temporário de materiais, equipamentos em 
obra e locais de depósito de terras e resíduos, deverão ser planeadas de forma a minimizar 
as incidências no meio, propondo-se localizações em solos, de preferência, já artificializados; 

- Merece relevante importância o cuidado com os trabalhos de manutenção de máquinas e o 
manuseamento de produtos contaminantes, por forma a evitar a infiltrações no solo, apesar 
do caracter temporário da obra e do estaleiro ser desmantelado após a fase de obra; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo.  

 
Relativamente às escavações originadas pelo Projeto: 

- Não é expectável a interseção do nível piezométrico local, nas fundações das edificações, 
da pista-circuito, das valas de infraestruturas, das piscinas e dos reservatórios de água; 

- Não se prevê, também, a afetação indireta de usos da água (captações subterrâneas); 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo.  

 
Águas subterrâneas - Fase de exploração 

Relativamente à satisfação das necessidades hídricas do Projeto: 

-  O abastecimento do consumo humano, e restantes usos do Projeto, será assegurado pela 
empresa Águas Públicas do Alentejo, SA, por ligação a conduta adutora da sua rede em alta; 

- A afetação sobre o meio hídrico subterrâneo, em termos locais, é considerada negligenciável 
à escala da massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo. 

 
Relativamente à rejeição do efluente no solo (poços absorventes): 

- Efetuado o tratamento adequado das águas residuais na ETAR, será expectável a não 
afetação do meio recetor e da qualidade da massa de água subterrânea na proximidade; 

- Assim, considera-se a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo.  

 
A avaliação de impactes - Conclusão  

O Projeto não prevê alterações significativas do estado qualitativo e quantitativo das águas 
superficiais e subterrâneas, pelo que será expectável um impacte negativo pouco significativo. 

 
Medidas de Minimização 

O EIA adota medidas “tímidas” para maximizar a eficiência na utilização da água e os seus 
consumos. Para diminuir as afetações nas águas superficiais/subterrâneas propõe-se: 

- Utilizar, nas zonas de circulação, estacionamentos, acessos e outros, materiais permeáveis 
e/ou a adequada aplicação (junta larga, por exemplo), que promovam a infiltração das águas 
pluviais no substrato e a recarga dos aquíferos presentes.  

- Utilizar, no arranjo paisagístico dos espaços verdes, apenas espécies xerófilas, com baixas 
necessidades hídricas e resistentes a condições climáticas adversas.  

- Armazenar todas as águas pluviais caídas nas coberturas dos edifícios durante todo o ano, 
para reservatórios dimensionados e localizados em pontos propícios, de modo a serem 
reutilizadas na rega e em lavagens. 
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- Evitar, no arranjo paisagístico dos espaços verdes, a utilização de fertilizantes e produtos 
fitossanitários, optando-se por alternativas menos impactantes, como fertilizantes biológicos 
e controlo biológico de pragas. 

- Efetuar a manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração das linhas de água, por 
forma a que se desenvolva o normal e natural escoamento das águas. 

- A eventual captação de água subterrânea/superficial (nos poços existentes ou noutros meios 
de captação) está sujeita à prévia atribuição de título de utilização dos recursos hídricos. 

 
Plano de Monitorização 

Apesar do EIA propor a monitorização das águas superficiais, a elaboração definitiva do Plano 
dependerá do que resultar da emissão de Títulos de Utilização de Recursos Hídricos: 

- Das captações subterrâneas e superficiais, de modo a se determinar as condições e critérios 
aplicáveis aos usos pretendidos; 

- Das descargas de águas residuais domésticas e de hidrocarbonetos, de modo as se definir 
o controlo analítico a executar, e s locais e a periodicidade das amostragens a realizar. 

 
Estudos a apresentar 

Em fase de RECAPE, deverá ser entregue: 

- Relatório da Reutilização de Águas Pluviais, contendo as redes de distribuição, as 
localizações dos reservatórios, os volumes armazenados e a utilização da água nos diversos 
usos compatíveis. Deverá, também, ser estudada, avaliada e fundamentada a possibilidade 
da instalação de estações elevatórias que, apesar de acarretarem custos de manutenção e 
operação, garantem uma maior eficácia no reaproveitamento das águas pluviais. 

- Estudo da Viabilidade da Redução de Fontes Poluidoras, de modo a ser estudada, avaliada 
e fundamentada a possibilidade da redução do número de descargas de águas residuais no 
meio recetor e o controlo das respetivas emissões, por o EIA ter proposto a construção, em 
diferentes locais, de três ETARs domésticas, de três poços absorventes dos efluentes e de 
vários separadores de hidrocarbonetos. 

- Declaração de Intenções da Empresa Águas Públicas do Alentejo, SA, contendo o assumir 
do fornecimento de água e a satisfação das necessidades hídricas do empreendimento. 
Adicionalmente deverá ser apresentado, em escala adequada, uma representação do 
traçado da conduta adutora de água de abastecimento com origem na conduta em alta. 

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas, a 
indicação da Monitorização e os Estudos. 

 
 
RUÍDO  

Situação de Referência 

Importa referir que: 

- Os recetores sensíveis identificados situam-se a mais de 250 m do limite da área do Projeto; 

- Prevê-se um volume de Tráfego Médio Diário Anual na ordem dos 70 veículos; 

- Na envolvente do Projeto, as principais fontes de ruído são: o tráfego rodoviário local no 
CM1071 (esporádico), a natureza (aerodinâmica vegetal) e a atividade quotidiana rural. 
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O EIA indica que: 

- “O circuito tem como principal alvo a utilização de veículos elétricos, no entanto, também 
poderá receber utilizadores com veículos de combustão de corrida.”; 

- “O horário de disponibilidade da pista será de 10 h no período diurno e a utilização decorrerá 
por períodos de cerca de 15 m, intercalados por períodos em pausa, para troca de veículos 
ou análise dos veículos de teste, não sendo espectável uso continuo da pista.”; 

- “Como parâmetro de dimensionamento da pista, considerou-se um volume médio diário de 
500 veículos/dia, num período de utilização de 20 anos.”; 

 
Assim, considera-se correto ter o EIA avaliado a atividade ruidosa do Projeto no cenário mais 
desfavorável (veículos de combustão), com emissão continua durante 10 h no período diurno. 

 
Avaliação de Impactes 

Concorda-se com o EIA, quando conclui que: 

- “Na fase de construção, e atendendo ao carácter temporário do ruído gerado, à distância 
dos recetores sensíveis (a mais de 250 metros), e ainda à necessidade do cumprimento do 
horário para a realização de operações de natureza ruidosa (Artigo 14.º do Regulamento 
Geral do Ruído), prevê-se um impacte negativo pouco significativo.”; 

- “Na fase de exploração, no período diurno e no cenário mais desfavorável, os valores obtidos 
(ruído residual, ruído do tráfego no circuito e ruído ambiente), permitem constatar o 
cumprimento do Critério de Incomodidade, em todos os recetores sensíveis, pelo que se 
prevê um impacte negativo pouco significativo.”; 

- “Os resultados demostram, ainda, que o ambiente sonoro na área do Hotel Rural, cumpre o 
disposto no n.º 1 do Artigo 12º do Regulamento Geral do Ruído, pelo que não existem 
impedimentos ao licenciamento/autorização de edifícios com uso humano sensível.”; 

- “E propõe-se um Plano de Monitorização ao Ruído, no objetivo de verificar a conformidade 
dos limites legais aplicáveis e averiguar a real afetação no ambiente sonoro envolvente.”. 

 
Medidas de Minimização  

Para as fases de construção e de exploração, aceitam-se as medidas do EIA. 

 
Estudo a apresentar 

Para a fase de exploração, e por o EIA também indicar que: 

- “Podem ser utilizados veículos em testes na pista durante 24 h, 7 dias da semana nos 365 
dias do ano, com iluminação proveniente da energia do parque solar (…)”; 

- Em sede de RECAPE, deverá ser esclarecido o período de funcionamento da pista: 

   - Se ocorrer apenas no período diurno, será aceite o Plano de Monitorização do EIA; 

   - Se ocorrer, também, nos períodos de entardecer e noturno, deverá ser apresentado um 
Estudo contendo, a avaliação aos níveis sonoros, a indicação de medidas de minimização e 
uma proposta de um plano de monitorização. 

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que no fator Ruído: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas e Estudo. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL 
 
Situação de Referência 

Verifica-se que: 

- O EIA reflete o conteúdo do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, aprovado pela DRACAL; 

- Nos trabalhos realizados na área do Projeto, não foram detetados vestígios patrimoniais; 

- Na fase de construção prevêem-se movimentação de terras num volume de 121346,78 m3. 

 

 

Quadro 2 - Movimentação de terras previstas para implantação do Projeto (Quadro 4.5 do EIA) 
 

Avaliação de Impactes 

Será expectável a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo, pelo facto de se 
poder verificar a ocorrência de vestígios arqueológicos incógnitos no subsolo durante a fase 
de construção, e por o EIA indicar o acompanhamento arqueológico presencial na obra.  

 
Medidas de Minimização 

Para a Fase de Construção, o EIA indica um conjunto de sete medidas, com as quais se 
concorda (a primeira medida não constitui, propriamente, uma medida, mas sim a justificação 
da medida seguinte, pelo que poderão ser fundidas numa única medida).  

 
Nas Fases de Exploração e Desativação não são propostas medidas, por razões amplamente 
justificadas no Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, com as quais se concorda. 

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que no fator Património Cultural: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas. 

 
 
SAÚDE HUMANA 
 
Situação de Referência 

O EIA cumpre, na generalidade, o disposto no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, em matéria de identificação e avaliação dos potenciais riscos na Saúde Humana. 

 
O EIA indica que:  
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- “As principais afetações decorrem na fase de construção, estando relacionados, quer com a 
concentração de partículas em suspensão na decapagem do solo e movimentação de solos, 
quer com a emissão de gases de combustão pela circulação de veículos e maquinaria.“; 

- “Embora as afetações tenham um efeito perturbador a nível local, não assumem 
características de risco na saúde dos recetores mais próximos (a mais de 250 m).”. 

 
Avaliação de Impactes 

Concorda-se com o EIA quando indica que:  

- “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, nem 
sobre os equipamentos de saúde existentes ao nível local e regional.”; 

- “Na fase de construção, pelas atividades serem temporárias e os recetores estarem muito 
afastados da obra, o projeto originará um impacte negativo pouco significativo.”. 

 
Medidas de Minimização  

Concorda-se com as medidas indicadas no EIA.  

 
Estudos a apresentar 

Na salvaguarda da saúde de trabalhadores e visitantes, em RECAPE, deverão ser entregues: 

- Planos de Monitorizações para a Qualidade da Água dos Açudes e Piscinas, e para a 
Manutenção das Margens dos Açudes; 

- Estudos sobre a Saúde Ocupacional e a Proliferação de Vetores.  

 
Conclusão 

Face ao exposto, conclui-se que no fator Saúde Humana: 

- Não se identificam questões que possam obstar à concretização do Projeto; 

- Emite-se parecer favorável, condicionado ao RECAPE conter as citadas Medidas e Estudos. 

 
 
2.5. FATORES NÃO PREDOMINANTES AFETADOS PELO PROJETO 

 

SOLOS  

Consta no Parecer Externo da Direção Geral de Energia e Geologia que: 

- “De acordo com o Sistema de Informação Geográfica da DGEG, verifica-se que a pretensão 
se situa em local onde não se identificam sobreposições com áreas geológicas.”; 

- “Pelo que se emite parecer favorável relativamente à pretensão.”. 

 
Conta no Parecer Externo da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo: 

- “Na área diretamente afetada pelo Projeto (26 ha), predominam Solos Incipientes (Litossolos 
de xistos ou grauvaques), uma Capacidade de Uso de vocação não agrícola (Classes D e 
E) e a existência de solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional.”; 

- “Pela afetação ocorrer na fase de construção em solos delgados, geralmente pedregosos e 
com reduzido potencial produtivo, será expectável um impacte negativo pouco significativo.”; 

- “Entende-se não existir nada a opor à instalação do projeto em causa, devendo ser garantido 
o cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA.”; 
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Importa ainda referir que indicando o EIA: 

- “Prevê-se um volume de terras sobrantes na ordem dos 39 339,91 m3 (…) Prevê-se de 
águas residuais domésticas, após tratamento nas três ETARs, sejam rejeitadas no solo, em 
poços absorventes (…)”;  

- Propõe-se, em sede de RECAPE, a entrega de um Relatório que esclareça o destino final 
adequado das terras sobrantes e de um Estudo da avaliação a afetação do efluente no solo, 
com indicação as medidas de minimização e um plano de monitorização. 

 
SISTEMAS ECOLÓGICOS  

Consta no Parecer Externo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF): 

- “Importa referir que o presente projeto havia tido previamente consulta ao ICNF, de forma a 
preservar as áreas de povoamento de quercíneas e os habitats.”; 

- “O projeto não se insere em áreas sensíveis do Sistema Nacional de Áreas Classificadas.”; 

- “A implementação do projeto implica o abate de 32 azinheiras isoladas: 17 na área das 
edificações e 15 na área de ampliação da pista. Estão ainda contabilizados para remoção, 
17 exemplares secos/ mortos e 3 em mau estado de conservação.”; 

- “O EIA apresenta um plano de abate das quercíneas e um Plano de Integração Paisagística 
(PIP), onde está previsto a compensação com a plantação de sobreiros e azinheiras.”; 

- “Relativamente às espécies da flora e anfíbios identificados e com estatuto de conservação 
desfavorável e/ou protegidos pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual, considera-se que a falta de informação relativamente aos locais de ocorrência das 
espécies não permite realizar a avaliação dos impactes.”; 

- “No que respeita à afetação de quercíneas, os impactes são negativos pouco significativos. 
O abate de 32 azinheiras isoladas incide sobretudo em exemplares jovens, que possuem 
menor valor ecológico na área de implantação do projeto.”: 

- “Emite-se parecer favorável, condicionado ao cumprimento do indicados neste parecer:”. 

 
Consta no Parecer Externo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que 
deverá ser cumprido o disposto no: 

- “Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação (estabelece as medidas a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios)”; 

- ”Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual redação (Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios)”.  

 
RESÍDUOS  

Indicando o EIA que: 

- “Na fase de construção, são gerados principalmente Resíduos de Construção e Demolição, 
e na fase de exploração, os resíduos estão associados ao funcionamento dos Edifícios.  

- “A Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, dará destino adequado aos 
resíduos indiferenciados e aos materiais recicláveis depositados nos ecopontos/ecocentros.”; 

- “Será elaborado um Plano de Gestão de Resíduos, definindo o armazenamento, transporte 
e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos produzidos.”; 

- Assim, e concordando-se com a entrega do PGR em sede de RECAPE, será expectável um 
impacte negativo pouco significativo.  

 
Mas não tendo a Resialentejo emitido o seu Parecer Externo, deverá ser apresentado no 
RECAPE, uma Declaração desta empresa, onde constem os resíduos a recolher e/ou receber. 
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QUALIDADE DO AR 

Concorda-se com o EIA quando indica que: 

- “Os principais impactes ocorrem na fase de construção, relacionados com as emissões, quer 
de partículas em suspensão pela decapagem do solo e movimentação de solos, quer de 
gases de combustão pela circulação de veículos e maquinaria, que não assumem 
características de risco nos recetores mais próximos, situados a mais de 250 m do Projeto.”; 

- “O facto destas ações serem temporárias e dos recetores estarem afastados da obra, será 
expectável a ocorrência de um impacte negativo pouco significativo.”; 

- “Na fase de exploração, o aumento de tráfego rodoviário resultante da implantação do projeto 
motivará, consequentemente, aumento das emissões de gases de combustão, embora este 
impacte seja considerado negativo pouco significativo, sem expressão no contexto local.” 

 
Importa ainda referir que: 

- Deverão ser adotadas as medidas de minimização do EIA; 

- O EIA não propôs nenhum programa de monitorização, com o qual se concorda. 

 
 

3. PARECERES EXTERNOS 

 
Emitiram Pareceres Favoráveis ao Projeto: 

- O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, por possuir relevância 
socioeconómico ao nível local, regional, nacional e internacional (o parecer foi utilizado na 
análise do fator Sócio-economia); 

- A Infraestruturas de Portugal, por não interferir com vias rodoviárias ou com estudos/projetos 
em curso (o parecer foi utilizado na análise do fator Sócio-economia); 

- A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, por afetar apenas solos com 
reduzido potencial produtivo (o parecer foi utilizado na análise do fator Solos); 

- O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, por não interferir com quercíneas em 
povoamentos ou em habitats (o parecer foi utilizado na análise do fator Sistemas Ecológicos); 

- A Direção Geral de Energia e Geologia, por não interferir com áreas geológicas (o parecer 
foi utilizado na análise do fator Solos). 

 
O Turismo de Portugal emitiu Parecer Favorável Condicionado à alteração da tipologia do 
Edifício D - Hotel Rural para Hotel-Apartamento (o parecer foi utilizado na análise do fator 
Sócio-economia). 

 
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não se opôs à concretização do Projeto, 
indicando a necessidade do cumprimento das disposições legais, quer da Segurança de 
Edifícios Contra Incêndios quer da Defesa da Floresta Contra Incêndios (o parecer foi utilizado 
no fator Sistemas Ecológicos). 

 
As entidades Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos e EDP - Energias de 
Portugal, não emitiram os pareceres que lhes foram solicitados. 
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4. CONSULTA PÚBLICA 

 
A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 16 de agosto a 24 de setembro de 2021, 
tendo sido recebido 3 pareceres provenientes de cidadãos particulares, 1 de concordância 
com o projeto e 2 de discordância do projeto: 

Concordância 

- O participante refere, apenas, que “Concorda com a proposta.”. 

Discordância 

Os principais fundamentos apresentados foram: 

- “(…) promove a prática de desporto motorizado que é completamente contrária ao caminho 
sustentável e ecológico (…).”; 

- “(…) há muita impermeabilização do terreno e poucas áreas verdes que compensem o seu 
impacto carbónico negativo (direto e indireto).”; 

- “No estado de crise climática em que estamos, fazer corridas de carros não me parece o 
melhor alocamento de recursos económicos.”. 

 
 

 5. MEDIDAS 

 
Fase de Construção 

Geral 

1 - Todas as Medidas de Caracter Geral indicadas no EIA. 

Sócio-economia 

2 - Criar um Balcão de Atendimento Público para prestar informações e receber reclamações, 
a serem enviadas à Autoridade de AIA sete dias após serem recebidas. 

3 - Promover o recurso a mão-de-obra e a empresas localizadas na freguesia e conselho de 
localização do Projeto, sempre que possível. 

4 - Evitar a perturbar a normal circulação rodoviária nas vias de acesso ao empreendimento, 
com máquinas ou equipamentos, designadamente na EN392 e no CM1071. 

Alterações Climáticas 

5 - Incentivar a adoção de medidas de partilha de veículos junto dos trabalhadores.  

6 - Restringir a utilização de veículos/maquinaria movidos a energia fóssil ao estritamente 
necessário ao bom desenvolvimento da obra. 

7 - Incentivar a redução de necessidade de deslocação à obra através do recurso a reuniões 
por videoconferência e outras formas de comunicação à distância e teletrabalho. 

Recursos Hídricos 

8 - Solicitar os Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) para: descargas de pluviais 
e efluentes, intervenções nas linhas de água e captações de águas subterrâneas e superficiais. 

9 - Aplicar, nas zonas de circulação, estacionamentos, acessos e outros, materiais permeáveis 
e/ou a adequada aplicação (junta larga, por exemplo), que promovam a infiltração das águas 
pluviais no substrato e a recarga dos aquíferos presentes.  
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10 - Garantir a continuidade dos escoamentos naturais das linhas de drenagem, evitando a 
acumulação indesejada de água em depressões ou a criação de barreiras ao escoamento. 

11 - Instalar sanitários amovíveis para os trabalhadores com recolha e encaminhamento 
adequado por empresa da especialidade das águas residuais produzidas na obra. 

Ruído 

12 - Avaliar, em caso de reclamação, os níveis de ruído e, se necessário, implementar as 
medidas a indicar pela Autoridade de AIA destinadas a cumprir a legislação em vigor ou a 
promover alterações que permitam reduzir a dispersão das emissões. 

Património Cultural 

13 -  Preservar, para memória futura do património vernáculo alvo de perda irreversível, as 
ocorrências n.º 5 (Poço 4 do Monte Baixo), n.º 6 (Casa do Monte de Baixo) e n.º 7 (Poço 5 do 
Monte Baixo), através do seguinte plano de trabalhos: elaboração de memória descritiva, 
registo topográfico e fotográfico e, caso aplicável, a desmontagem controlada das estruturas 
afetadas diretamente pelas ações de construção. 

14 - Efetuar o acompanhamento arqueológico em todas as etapas da obra que impliquem a 
mobilização de solos (escavação, aterro, terraplenagem), devendo inicia-se desde logo com 
a observação das operações de remoção do coberto vegetal e a prospeção daquelas nas 
quais se registaram previamente condições de visibilidade do solo adversas. As atividades 
objeto de acompanhamento arqueológico são: a limpeza e remoção do coberto vegetal do 
terreno; a abertura dos acessos a beneficiar/construir; a preparação do terreno e abertura de 
fundações para implantação das edificações e infraestruturas; a implantação de estaleiros, 
manchas de empréstimo e áreas de depósitos de materiais. O acompanhamento arqueológico 
de obra é indispensável na mitigação de potenciais impactes sobre o património, decorrentes 
da concretização das soluções construtivas, da movimentação de maquinaria e materiais e 
da localização de estaleiros e outras áreas funcionais de obra. São também indispensáveis 
para a paragem atempada de ações que possam implicar a destruição irreversível de achados 
e justificam-se pela presença em potência de vestígios. 

15 - Garantir, no decurso dos trabalhos de construção e aquando do surgimento de vestígios 
arqueológicos, a execução de intervenções arqueológicas de salvamento/emergência, que 
consistem em sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo apropriado. Neste contexto, 
deverá ser elaborado um plano de estabelecimento de zonas de “reserva arqueológica” de 
proteção, que preveja a necessidade destas tarefas e as desencadeie com o maior rigor e 
celeridade em áreas particularmente sensíveis. 

16 - Conservar in situ ou salvaguardar por registo as eventuais ocorrências arqueológicas 
reconhecidas no acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função 
do seu valor patrimonial. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado 
pelo organismo de tutela do património cultural. 

17 - Executar, as tarefas definidas em obra, de acordo com a sua complexidade e dimensão, 
por um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamente 
credenciados para o efeito. 

18 - Sinalizar, o empreiteiro em articulação com o arqueólogo em campo, todos os elementos 
patrimoniais a salvaguardar, integrados na Carta de Condicionantes e outros que lhe venham 
a ser indicados pela equipa de acompanhamento arqueológico, antes do início da obra, de 
forma a serem preservados durante a execução da mesma. 

Saúde Humana 

19 - Proporcionar informação e formação aos trabalhadores, com o objetivo de garantir que 
sejam eliminadas poças de água de forma a prevenir a proliferação de vetores. 

Solos 

20 - Aplicar uma camada de material absorvente nos solos contaminados por derrames de 
substâncias poluentes, e remove-los para locais adequados no estaleiro. 
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21 - Remover a camada superficial (terra vegetal) dos solos situados nas áreas de escavação 
e posterior armazenamento em pargas, para que os solos voltem a ser recolocados nos 
mesmos locais de obra e na recuperação paisagística do local. 

22 - Proceder ao revestimento vegetal precoce das áreas verdes, de acordo com o Plano de 
Integração Paisagística, de modo a proteger o solo de processos de erosão. 

Sistemas Ecológicos 

23 - Limitar a remoção do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos, devendo ser delimitada por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. No caso 
do pedido de autorização para abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada a sua 
cintagem prévia com tinta de cor branca e de forma visível. 

24 - Proteger e preservar a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais 
da obra e acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no início da 
obra. Destacam-se como sensíveis as áreas de montado, as galerias ripícolas, e outros 
elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados e/ou vedados. 

25 - É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, 
bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação, à 
exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais. 

26 - Adquirir as plantas alvo de compensação pelas Quercíneas isoladas a abater, bem como 
outras a introduzir na integração paisagística, em viveiro certificado. 

27 - Manter em bom estado de conservação as charcas cartografadas, tendo em conta a 
importância destes sistemas para a conservação das espécies de anfíbios. 

Resíduos 

28 - Garantir a separação, armazenamento e encaminhamento para tratamento adequado 
dos resíduos gerados em obra. 

29 - Realizar as operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em 
instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, 
recolha e tratamento em caso de derrame. 

Qualidade do Ar 

30 - Efetuar a aspersão regular e controlada de água e 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 pessoas e bens localizados na envolvente. 

31 - Controlar a velocidade de circulação de veículos nas vias de acesso e locais da obra, em 
especial em zonas não pavimentadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e partículas. 

Fase de Exploração 

Sócio-economia 

1 - Manter um balcão de atendimento público para prestar informações e receber reclamações, 
a serem enviadas à Autoridade de AIA sete dias após serem recebidas. 

2 - Promover o recurso a mão-de-obra e a empresas localizadas na freguesia e conselho de 
localização do Projeto, sempre que possível. 

3 - Assumir uma política de responsabilidade ambiental, através da formação dos 
colaboradores em matérias de sensibilização para a educação ambiental, incutindo a adoção 
de pensamentos e comportamentos ambientalmente sustentáveis. 

4 - Assumir a preocupação e a intenção de solicitar e estimular a comunidade empresarial 
local o fornecimento de bens e serviços necessários. 

Alterações Climáticas 

5 - Incentivar a adoção de medidas de partilha de veículos junto dos trabalhadores.  
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6 - Utilizar iluminação e equipamentos domésticos com etiqueta energética A ou superior. 

7 - Instalar painéis solares para a iluminação do exterior, nomeadamente colocados nos 
candeeiros dos arruamentos e estacionamentos. 

8 - Reforçar e conservar a vegetação envolvente, exceto nas faixas de gestão de combustível 
contra incêndios, de forma aumentar a fixação de carbono na biomassa florestal. 

9 - Utilizar, no aquecimento de edifícios, sistemas de produção de calor a partir de fontes 
renováveis de energia, em particular os sistemas solares térmicos, as caldeiras adaptadas a 
gases renováveis, os recuperadores de calor a biomassa e o solar fotovoltaico associado a 
bombas de calor, bem como sistemas híbridos que combinem duas ou mais tecnologias. 

10 - Utilizar nos espaços verdes espécies autóctones adaptadas às condições edafoclimáticas 
e sistemas de rega inteligentes, por gota-a-gota. 

11 - Nos edifícios, promover o aproveitamento de fontes de energia renováveis em que as 
necessidades de energia para climatização sejam quase nulas ou muito pequenas.  

Recursos Hídricos 

12 - Armazenar todas as águas pluviais caídas nas coberturas dos edifícios durante todo o 
ano, para reservatórios dimensionados e localizados em pontos propícios, de modo a serem 
reutilizadas na rega e em lavagens. 

13 - Evitar, no arranjo paisagístico dos espaços verdes, a utilização de fertilizantes e produtos 
fitossanitários, optando-se por alternativas menos impactantes, como fertilizantes biológicos 
e controlo biológico de pragas. 

14 - Efetuar a manutenção do bom estado ecológico e a reconfiguração das linhas de água, 
por forma a que se desenvolva o normal e natural escoamento das águas. 

15 - Garantir que não cheguem às linhas de água e açudes, por arrastamento da precipitação 
ou vento, resíduos líquidos e sólidos acumulados na pista do circuito, nos arruamentos, nos 
passeios, nos estacionamentos e nas áreas impermeabilizadas. 

16 - Garantir as adequadas condições de funcionamento das ETAR’s, ao nível da eficiência e 
capacidade no tratamento das águas residuais provenientes dos vários edifícios. 

17 - Os efluentes das plataformas dos Edifícios da Manutenção e das Boxes, bem como dos 
parques de estacionamento, devem ser drenados para bacias de retenção, com separadores 
de hidrocarbonetos, óleos e gorduras, impermeabilizadas e isoladas da rede de drenagem 
natural e, posteriormente, deverão ser recolhidos para tratamento por empresa credenciada. 

18 - Regar os espaços verdes, preferencialmente, no período noturno para minimização de 
perdas de agua por evaporação. 

19 - Efetuar vistorias periódicas, limpezas e manutenções regulares das redes de drenagem 
de águas naturais e residuais, por forma a garantir a sua correta e eficiente funcionalidade. 

Saúde Humana 

20 - Proporcionar informação e formação aos trabalhadores, com o objetivo de garantir que 
sejam eliminadas poças de água de forma a prevenir a proliferação de vetores. 

Ruído 

21 - Avaliar, em caso de reclamação, os níveis de ruído e, se necessário, implementar as 
medidas a indicar pela Autoridade de AIA destinadas a cumprir a legislação em vigor ou a 
promover alterações que permitam reduzir a dispersão das emissões. 

Sistemas Ecológicos 

22 - É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, 
bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação.  

23 - Cumprir as ações e medidas destinadas a evitar os incêndios, quer em espaços rurais 
(Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação - Defesa da Floresta contra 
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Incêndios), quer na zona edificada (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua 
atual redação - Segurança Contra Incêndios em Edifícios). 

Resíduos 

24 - Encaminhar os resíduos a destino final adequado, de acordo com a sua classificação. A 
recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá realizar–se, de acordo 
com a legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos, 

Qualidade do Ar 

25 - Acompanhar e efetuar a manutenção e limpeza necessárias durante o funcionamento das 
ETAR’s, de forma a evitar situações de odores desagradáveis. 

 
 

 6. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 
Os Planos de Monitorização serão definidos em sede de RECAPE, após aprovação: 

-  Para o Ruído, do Estudo a apresentar n.º 6; 

- Para a Manutenção das Margens dos Açudes, do Estudo a apresentar n.º 8; 

- Para a Qualidade das Águas dos Açudes e Piscinas, do Estudo presentar n.º 7; 

- Para os Solos, do Estudo a apresentar n.º 12. 

 
Os Planos da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas, serão definidos pela 
APA/ARHA, em fase posterior, por dependerem do que resultar da emissão dos Títulos de 
Utilização de Recursos Hídricos: 

- Das captações subterrâneas e superficiais, de modo a se determinar as condições e critérios 
aplicáveis aos usos pretendidos; 

- Das descargas de águas residuais domésticas e de hidrocarbonetos, de modo as se definir 
o controlo analítico a executar, e s locais e a periodicidade das amostragens a realizar. 

 
 

7. CONCLUSÕES 

 
O Projeto Circuito do Sol, em Fase de Estudo Prévio: 

Pretende 

- Reformular e ampliar o desativado kartódromo de Serpa, com 10 ha, num complexo 
desportivo, turístico e tecnológico, com 26 ha, associados aos carros de corrida elétricos;  

- Ampliar a Pista e os Edifícios A - Club House e B - Manutenção. Construir os Edifícios C - 
Boxes, D - Hotel Rural (14 alojamentos T2) e E - Oficinas DEAL; 

- Instalar um Parque Solar (em 1,3 ha), um Parque de Carga (para 30 carros elétricos em 
simultâneo) e um Parque de Estacionamento (para 216 ligeiros e 10 pesados); 

- Produzir as componentes de carbono e bio-fibra dos carros de corrida elétricos, em parcerias 
com o meio académico, associadas à Indústria 4.0 (tecnologias de inovadoras); 

- Proporcionar treinos e testes de carros de corrida elétricos, com instalação de um parque 
solar que produzirá 3717 MWh/ano de energia elétrica, tornando os carros elétricos 
autossustentáveis em termos consumos energéticos; 



Parecer da Comissão de Avaliação                                                                                                            Processo AIA n.º 462 

 

_________________________________________________________________________________________ 
CIRCUITO DO SOL                                                                                                                                                                                                               31 

- Utilizar a pista durante 15 minutos, intercalados por períodos em pausa para troca de carros 
ou análise de teste, durante 10 horas em período diurno, numa média/dia de 500 carros; 

- Montar (no Edifício E - Oficinas DEAL) e vender peças/componentes para carros de corrida 
elétricos e os próprios carros de corrida elétricos (20 unidades/ano). 

Ordenamento do Território 

- Sem enquadramento no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, a ampliação da 
pista e as construções dos Edifícios C - Boxes e D - Hotel Rural; 

- Sem enquadramento no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e no Plano Diretor 
Municipal de Serpa, a construção do Edifício E - Oficinas DEAL; 

- A proposta do projeto (que não incluía o Edifício E - Oficinas DEAL), em 24/03/2019 obteve 
pronuncia favorável a um pedido de alteração simplificada à Reserva Ecológica Nacional. 

Impactes Positivos Significativos 

- Sócio-Economia, por o Projeto promover, quer ao nível nacional/internacional a oferta 
turística e desportiva associada a treinos e testes de veículos elétricos, quer ao nível 
local/concelhio dinamizar atividade de comércio/restauração e criar empregos; 

- Alterações Climáticas, por o Projeto possuir um parque solar que produzirá 3717 MWh/ano 
de eletricidade, tornando os carros elétricos autossustentável em termos energéticos. 

Principais Impactes Negativos Pouco Significativos 

- Recursos Hídricos, por o Projeto não afetar a qualidade ou a quantidade das massas de 
água superficiais e subterrâneas; 

- Ruído, por o Projeto cumprir o Critério de Incomodidade junto dos recetores sensíveis, no 
período de funcionamento da pista (diurno); 

- Solos, por o Projeto afetar solos com reduzido potencial produtivo; 

- Sistemas Ecológicos, por o Projeto não se sobrepor com povoamento de quercíneas; 

- Resíduos, por o Projeto enviar para empresa certificada a produção de resíduos. 

 

8. PARECER 

Estando o Projeto “Circuito do Solo” em fase de Estudo Prévio, propõe-se em fase de 
RECAPE:  

Parecer Favorável Condicionado: 

1 -  Á Construção do Edifício E - Oficinas DEAL, atendendo ao seu carater industrial, numa 
área industrial existente no concelho de Serpa. Apenas poderá ser construído no local 
proposto no Estudo Prévio, caso a Câmara Municipal de Serpa se pronuncie favoravelmente 
à pretensão através do reconhecimento da ausência de prejuízos inaceitáveis para o 
ordenamento e desenvolvimento local, quer após ponderação de eventuais efeitos negativos 
nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística da área afetada, quer após o 
termino de um procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Serpa.  

2 - À emissão de parecer favorável da CCDRA a um pedido de alteração simplificada da REN 
do PDM de Serpa, para todas as componentes do Projeto localizadas na REN.  

3 - À concentração de todas as componentes do Projeto em prédio com um único artigo 
rústico/misto, a registar no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial. 
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4 - Ao ajuste do Edifício D - Hotel Rural (14 alojamentos T2): 

a) a uma das tipologias do n.º 2 do artigo 11.º do Regime Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos (Hotel-Apartamento ou Hotel Rural); 

b) ao indicado no artigo 30.º do Regulamento do PDM (índice de impermeabilização máximo 
do solo de 0,20 m e a edificação de 2 pisos acima da cota de soleira); 

5 - Ao ajuste dos Edifícios A - Club House, B - Manutenção e C - Boxes, ao indicado no artigo 
30.º do Regulamento do PDM (índice de impermeabilização máximo do solo de 0,20 m e a 
edificação de 2 pisos acima da cota de soleira). 

Estudos a apresentar em fase de RECAPE: 

1 - Estudo da Sustentabilidade Energética e Ambiental, contendo em texto e cartografia: as 
ações e as medidas concretas para: aumentar a eficiente da água e da energia; reduzir as 
emissões no ar, água e solo; outras boas práticas ambientais. Para aprovação na CCDRA.  

2 - Estudo das Afetações das Drenagens Naturais, contendo em texto e cartografia: os troços 
das linhas de água afetadas pelos traçados da pista, das valas de infraestruturas e dos 
caminhos; as soluções propostas para assegurar os escoamentos naturais nos locais 
afetados, dando destaque à ligação sobre o Açude 3, de modo garantir a integridade biofísica 
e paisagística deste ecossistema aquático. Para aprovação na APA/ARHA. 

3 - Estudo da Viabilidade de Redução de Fontes Poluidores, contendo em texto e cartografia: 
avaliação e fundamentação da redução de ETARs domésticas (3), de poços absorventes de 
efluentes (3) e de separadores de hidrocarbonetos (4). Para aprovação na APA/ARHA. 

4 - Estudo da Reutilização das Águas Pluviais, contendo em texto e cartografia: as redes de 
drenagem e distribuição; as localizações, características e volumes dos reservatórios; a 
utilização da água nos diferentes usos compatíveis. Deverá, ainda, avaliar e fundamentar a 
possibilidade da utilização de estações elevatórias, de modo a aumentar a eficácia da 
utilização das águas armazenadas. Para aprovação na APA/ARHA. 

5 - Declaração de Intenções da Empresa Águas Públicas do Alentejo, contendo em texto e 
cartografia: o assumir do fornecimento de água, nos volumes das necessidades hídricas do 
empreendimento; o traçado da respetiva conduta adutora. Para aprovação na APA/ARHA.   

6 - Estudo da Avaliação do Ambiente Sonoro (no caso de a utilização da pista também ocorrer 
nos períodos de entardecer e noturno), contendo em texto e cartografia: os impactes do ruído; 
as medidas de minimização; um plano de monitorização. Para aprovação na CCDRA. 

7 - Plano de Monitorização da Qualidade da Água de Açudes e Piscinas, contendo em texto 
e cartografia: os objetivos a alcançar; os locais, parâmetros e periodicidade a monitorizar; os 
métodos analíticos e a verificação de resultados; a periodicidade de entrega dos relatórios. 
Para aprovação na ARSA. 

8 - Plano de Monitorização da Manutenção das Margens dos Açudes, contendo em texto e 
cartografia os objetivos a alcançar; os locais, parâmetros e periodicidade a monitorizar; os 
métodos analíticos e a verificação de resultados; a periodicidade de entrega dos relatórios. 
Para aprovação na ARSA. 

9 - Plano de Segurança e Saúde, contendo em texto e cartografia: a análise dos riscos mais 
relevantes no empreendimento; as ações preventivas; as medidas minimizadoras. Para 
aprovação na ARSA. 

10 - Plano de Controlo de Doenças Transmitidas por Vetores, contendo em texto e cartografia: 
a identificação das massas de água; os impactes da proliferação de moscas e mosquitos; as 
medidas minimizadoras a adotar. Para aprovação na ARSA.  

11 - Plano de Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano (segundo o Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual redação), contendo em texto e cartografia: a 
origem da água; as principais fontes de poluição e compostos envolvidos; as características 
de potabilidade da água; os programas de monitorização. Para aprovação na ARSA.  
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Mário Lourido

Assunto: FW:  AIA 462 Projeto: Circuito do Sol,  Treino de Automóveis e Equipamentos de 
Apoio - Serpa

De: João Freire <joao.freire@apambiente.pt>  
Enviada: 2 de novembro de 2021 15:03 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Assunto: RE: AIA 462 Projeto: Circuito do Sol, Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio - Serpa 
 
Serve o presente para delegar a assinatura do parecer final da CA no presidente da mesma. 
Cumprimentos  
 
João Freire 
Técnico Superior 
Divisão de Recursos Hídricos Interiores 
ARH Alentejo 
  

 

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

Assunto: FW:  AIA 462 Projeto: Circuito do Sol,  Treino de Automóveis e Equipamentos de 
Apoio - Serpa

De: Joana Vieira da Silva <joana.silva@apambiente.pt>  
Enviada: 2 de novembro de 2021 15:22 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Cc: Eduardo Santos <eduardo.santos@apambiente.pt>; Simone Maciel <simonemaciel@apambiente.pt>; Cláudia 
Escada <claudiaescada@apambiente.pt>; Patrícia Luísa Fialho da Gama <patricia.gama@apambiente.pt> 
Assunto: RE: AIA 462 Projeto: Circuito do Sol, Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio - Serpa 
 
Caro Mário, boa tarde, 
 
Obrigada pela revisão do parecer. Dado que o estudo foi movido para as conclusões, nada temos a acrescentar à 
versão agora enviada. Dada a ausência temporária da Engª Patrícia Gama, e a impossibilidade de assinatura 
presencial, agradeço que inclua a minha assinatura, delegada no Presidente da CA. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Joana Vieira da Silva 
Chefe de Divisão Inventários e Estratégia Internacional 
Departamento de Alterações Climáticas 
joana.silva@apambiente.pt 
 

 

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 55 
 
apambiente.pt 
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Mário Lourido

Assunto: FW:  AIA 462 Projeto: Circuito do Sol,  Treino de Automóveis e Equipamentos de 
Apoio - Serpa

De: Hugo Nereu - ULSBA <hugo.nereu@ulsba.min-saude.pt>  
Enviada: 3 de novembro de 2021 10:21 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Assunto: RE: AIA 462 Projeto: Circuito do Sol, Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio - Serpa 
 
Exmo. Sr Eng.º Mário Lourido, 
 
Nada a objetar ao documento apresentado.  
 
Quanto à assinatura, venho pelo presente delegar a assinatura no presidente da CA. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Hugo Nereu 
Técnico Superior de Saúde –  
Ramo de Engenharia Sanitária 
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Mário Lourido

Assunto: FW: Delegação de Assinatura

De: Ana Franco <afranco@cm-serpa.pt>  
Enviada: 4 de novembro de 2021 16:03 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Cc: João S. Brás <jbras@cm-serpa.pt> 
Assunto: Delegação de Assinatura 
 
 
Boa tarde 
Em anexo envio  o oficio com o despacho do Sr. Presidente, formalizado a informação anteriormente enviada por 
email na data de a31/05/2021, relativa aos representante do  município no processo de AIA  nº 462/CCDRA. 
  
Mais Informo que na qualidade de representante da CMSerpa no procedimento Avaliação de Impacte Ambiental n.º 
462/CCDRA do Projeto “Circuito do Sol”, e na impossibilidade de me deslocar à CCDRA, delego a assinatura no 
Parecer Final ao Estudo de Impacte Ambiental, no presidente da Comissão de Avaliação, o Eng.º Mário Lourido. 
 
Ana Franco  

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 
 

 
Praça da República 
7830-389 Serpa 
Telef: +351 284 540 100 / Ext: 4131 
E-mail: afranco@cm-serpa.pt 
Website: www.cm-serpa.pt | Facebook: Serpa Terra Forte 

Não é possível apresentar a  
imagem ligada. O ficheiro pode ter  
sido movido, mudado de nome ou 
eliminado. Verifique se a ligação  
aponta para o ficheiro e  
localizações corretos.
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Exmo. Senhor 
Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 

Avenida Eng. Arantes e Oliveira, 193 

7004-514 Évora 

   

Sua referência: 
S02669-2021-DAS/DAAMB 
Processo: 450.10.229.02.0036.2020 
(email de 18.08.2021) 

Processo: 
235/SIGO/2021 

 
 

Nossa referência: 
DG/404/SIGO/21 
20.08.2021 
 

 
Assunto:  AIA nº 462 CCDRA - Solicitação de parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do “Circuito do Sol” – 

circuito de treino de automóveis e equipamentos de apoio – Estudo prévio. 

Proponente: empresa Circuito do Sol, Unipessoal, Lda. 

Local: freguesia de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa.  

 
 
Foi rececionado nesta Direção-Geral um pedido de parecer por parte da CCDR Alentejo relativamente ao 
AIA nº 462 – estudo prévio do projeto denominado “Circuito do Sol” – circuito de treino de automóveis e 
equipamentos de apoio, no concelho de Serpa. 
 
O projeto consiste num complexo desportivo e tecnológico, vocacionado para a prática do desporto 
motorizado, com uma grande componente de desenvolvimento e inovação, ao nível dos veículos 
elétricos. 
 
O projeto “Circuito do Sol” irá desenvolver-se em 4 fases, sendo as fases 1 e 2 alvo deste EIA:  

Fase 1 – inclui o projeto do circuito (pista), edifício de apoio, hotel rural, combinando gestão de 
instalações para desporto automóvel e turismo; 

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

 
O projeto assenta na reconversão e ampliação do antigo circuito do kartódromo de Serpa e na construção 
de novos edifícios e equipamento de apoio, com uma área total de intervenção de 26,07 hectares, inserido 
numa propriedade com 62,7 hectares. 
 
Atendendo à localização da pretensão, e de acordo com a informação disponibilizada no Sistema de 
Informação Geográfica da DGEG (DGEGSIG), verifica-se que a pretensão situa-se num local onde não foram 
identificada sobreposições com áreas setoriais da competência desta Direção-Geral (Fig. 1): 
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Fig. 1 – Localização aproximada da pretensão e áreas setoriais 
(Fonte: documentação do processo, DGEGSIG) 

 

 
 
Face ao exposto, após análise da informação rececionada, e uma vez que à data não se regista qualquer 
interferência com áreas setoriais da competência desta Direção-Geral, emite-se parecer favorável 
relativamente à pretensão.  
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonor Sota 
Coordenadora da Equipa de SIG e Ordenamento 
(Despacho n.º49/2020 de 31/08/2020) 
 
 
LS 

Art. 3596 
 

Art. 
231 
 

Legenda: 

Pretensão 
 



INFORMAÇÃO 

Assunto: Pedido de Parecer Externo ao Estudo de Impacte Ambiental | Circuito do Sol – Treino de 

Automóveis e Equipamentos de Apoio 

A empresa Circuito do Sol Unipessoal, Lda., apresentou o Estudo de Impacto Ambiental do projeto 

“Circuito do Sol – Circuito de Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio, localizado no concelho 

de Serpa. 

Ao abrigo do n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, foi solicitado parecer externo ao 

IAPMEI. 

O projeto apresentado é descrito como 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, a ser implementado em fases.  

Para alvo do presente estudo de impacto ambiental, somente estão a ser consideradas as duas fases 

iniciais: 

 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. 

É ainda referido que o 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, procurando deixar assim vincada 
uma forte componente de desenvolvimento, investigação e inovação, aliada à indústria 4.0. 
 

Com um investimento financeiro estimado de 16 milhões de euros, prevê–se que o projeto 
“Circuito do Sol”, inicie a sua atividade de funcionamento em 2022. 
Estima–se ainda 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 estudo de impacto ambiental considera que na dimensão socioeconómica sejam expectáveis 
impactos ao nível da: 

 valorização e diversificação da oferta turística, com a concretização de um Hotel Rural 
com 14 unidades de alojamento; 

 diversificação da atividade económica em meio rural, com a aposta no setor dos veículos 
elétricos; 

 criação de emprego – podendo chegar aos 40 trabalhadores; 

 dinamização da restauração e comércio. 
 

 



Com base na informação remetida, é expectável que a concretização deste projeto possa contribuir 

para a dinamização e reforço da estrutura produtiva local e regional, bem como da sua oferta turística, 

e para o aumento das exportações nacionais (via prestação de serviços a não residentes), ao mesmo 

tempo que cria emprego direto numa zona geográfica de baixa densidade populacional. 

Com efeito, o investimento irá ser desenvolvido no concelho de Serpa, que de acordo com informação 

das Sínteses Estatísticas do Gabinete de Estratégia e Estudos se caracteriza por: 

 Ser um território de baixa densidade, sendo que em 2020 tinha uma população residente de 

14.177 habitantes, e em que a taxa de crescimento média anual no período compreendido 

entre 2011 e 2020 de -1,0%; 

 Concelho onde existiam 1.952 empresas em funcionamento no ano 2019, sendo 84 

respeitantes à indústria transformadora, onde o ganho médio mensal por trabalhador por 

conta de outrem foi de 853,4 euros no ano de 2018; 

 Em que a população residente a beneficiar de subsídio de desemprego era de 4,3% no ano 

2019; 

 Os maiores empregadores localizam-se nas atividades dos serviços relacionados com a 

agricultura, atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento, e olivicultura; 

 A oferta turística em termos de empreendimentos turísticos é de 13 empreendimentos 

existentes, que totalizam um total de 102 unidades de alojamento, sendo que somente 1 

empreendimento tem classificação de hotel rural de 3*. 

 

Face ao exposto e da análise realizada, é nosso entendimento que o investimento a desenvolver 

assume relevância local e tem um impacto socioeconómico positivo a nível local e regional. 

Neste contexto, o IAPMEI emite parecer favorável ao acolhimento da pretensão de investimento ora 

em análise. 

 

IAPMEI 

24.08.2021 
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação nº 17 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
  
Rua do Alportel,104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt  

 

Remetido para correio eletrónico:  

expediente@ccdr-a.gov.pt 

 Exmª. Senhora 

Vice-Presidente Engª. Carmen de Jesus 
Geraldo Carvalheira 
CCDRA – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 
Av. Engº Arantes e Oliveira, 193 
 
7004-514 Évora 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE 
NOSSA 
REFERÊNCIA 

SAÍDA DATA 

S 0 2 6 6 9 - 2 0 2 1 -

DSA/DAAMB 

P. 4 5 0 . 1 0 . 2 2 9 . 0 2 . 0 0 0 

3 6 . 2 0 2 0 

2021-08-18 D.2021.2491199 P.2021.355831 D.2021.2505694 
2021-09-06 

 

      

Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 462 CCDRA 
Projeto (Estudo Prévio): Circuito do Sol - Treino de Automóveis e Equipamentos 
de Apoio 
Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Lda. 
Solicitação de Parecer Externo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

Analisada a documentação apresentada a coberto do V. of. ref. ª S02669-2021-DSA/DAAMB - 

Proc.: 450.10.229.02.00036.2020 enviado por e-mail de 18/8/2021, relacionada com o 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, onde também se incluem elementos 

referentes ao Projeto de Arquitetura, considera-se de referir: 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A área em estudo apenas é servida por rede rodoviária. Neste contexto, importa salientar que as 

referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão respeitar a identificação, hierarquização e 

nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, 

de 17 de Julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado 

pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito do 

qual a RRN é constituída pela Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais-IP) e pela Rede 

Nacional Complementar (Itinerários Complementares-IC e Estradas Nacionais-EN). 
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2.4

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais (ER)”, as quais, de acordo 

com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as comunicações públicas 

rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo com a 

Lista V anexa ao citado Decreto-Lei. 

Para além das estradas da RRN e Estradas Regionais há ainda a referir as estradas não incluídas 

no PRN, “estradas nacionais desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP, S.A. 

até integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre 

estes Serviços e as Câmaras Municipais. 

Esta distinção, entre as estradas que se encontram desclassificadas pelo PRN, mas que se 

mantêm sob jurisdição da IP, S.A. e as desclassificadas que já se encontram entregues ao 

respetivo município, deverá ser explícita nos elementos constantes do projeto. 

De salientar ainda, a Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o novo Estatuto das 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de Julho de 2015, cujo âmbito 

de aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às estradas nacionais (EN) 

desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. 

O novo Estatuto revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de Agosto de 1949 (anterior Estatuto), 

os diplomas mencionados no artigo 5.º da Lei n.º 34/2015. 

 

2. ANÁLISE DOS ELEMENTOS APRESENTADOS/REDE RODOVIÁRIA  
 

Apreciados os elementos disponibilizados em http://webb.ccdr-

a.gov.pt/transferencias/CircuitoSol.zip e analisada a rede rodoferroviária da IP, S.A. existente na 

zona envolvente do projeto que abrange uma área de intervenção de 26.07 hectares inserida numa 

propriedade com 62.7 hectares, constata-se que a sua área de implantação não colide diretamente 

com nenhuma infraestrutura sob a jurisdição destes Serviços, nem com nenhum estudo/projeto 

que tenha em curso. 

No que diz respeito à área envolvente e de acordo com o PRN, verifica-se que a rede rodoviária 

existente de maior proximidade é constituída pela EN 260, Estrada Nacional Desclassificada sob 

jurisdição da IP, S.A., a qual se encontra a assegurar o corredor do Itinerário Principal IP 8 previsto. 
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3.4

Todavia, verifica-se que o afastamento da área de intervenção em relação à estrada referida não 

compromete a zona de proteção. 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP, S.A., o novo 

EERRN regula a proteção da estrada e sua envolvente, fixa as condições de segurança e 

circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, 

exploração e conservação, das estradas nacionais e das estradas regionais constantes do PRN, 

das estradas nacionais desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob 

jurisdição da IP, S.A., bem como das ligações à RRN, em exploração à data da entrada em vigor 

do novo Estatuto.  

Da análise dos elementos apresentados, verifica-se também que a área de intervenção é servida 

por vias municipais e que o acesso ao local é efetuado a partir da Estrada Nacional Desclassificada 

EN 260 (Troço entre Serpa e Vila Verde de Ficalho (fronteira)), ou pela E433 (Espanha), e em Vila 

Nova de São Bento, segue-se, posteriormente para sul pelo troço da antiga EN 392 transferida 

para o Município de Serpa (atual EM 519 e CM 1097) percorrendo-se cerca de 4 km até ao 

cruzamento com o caminho municipal CM 1071 que atravessa a propriedade e que termina em 

Vila Verde de Ficalho. 

Relativamente à parte ambiental, as preocupações da IP, S.A. prendem-se, sobretudo, com a 

possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente, consequente da implementação do 

projeto e do seu impacte nos recetores localizados junto de infraestruturas rodoferroviárias sob 

jurisdição destes Serviços. Neste contexto, verifica-se que se perspetiva um tráfego gerado pelo 

empreendimento na ordem dos 70 veículos/dia de TMDA, não se afigurando assim que o projeto 

venha a induzir impactes negativos nos recetores localizados junto das vias sob jurisdição da IP, 

S.A., pelo que nada há a opor. 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto e de acordo com a análise da informação disponibilizada, considera-se que nada 

há a objetar desde que sejam acauteladas as observações atrás mencionadas. 

 

Em complemento salvaguarda-se que, caso haja lugar a intervenções/alterações que interfiram 

com a rede viária na jurisdição destes Serviços, as mesmas deverão ser objeto de estudo 

específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições 
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4.4

legais e normativas aplicáveis em vigor e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral 

da rede rodoviária. Acresce o facto de que a sua materialização carece igualmente de autorização 

da IP, S.A.. 

 

Em face do exposto, emite-se parecer favorável condicionado à satisfação das observações 

referidas no presente parecer. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional 

 

 

Luís Pinelo
(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DRP/01/2019) 

(JB/TB) 

 







 

 

Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 
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 AIA Serpa - Projeto (Estudo Prévio) Circuito do Sol - Treino de 

                       automóveis, equipamentos de apoio, hotel rural, freguesia de  

                       Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa 

                       Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Ldª. 

 

 

 

 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da Informação 

de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/7628[DVO/DEOT/PO], bem como dos 

despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  

Ordenamento Turístico                                                                       

 

                                               

 

Em anexo: O mencionado 

 Exmo(a) Sr(a) 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo 

Avª. Engº. Arantes e Oliveira, 193 

7004-514   ÉVORA 

 

 
 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º 2021.I.7628 [DVO/DEOT/PO] 

 

Assunto: AIA Serpa - Projeto (Estudo Prévio) Circuito do Sol - Treino de automóveis, 
equipamentos de apoio, hotel rural, freguesia de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa 
(14.01.13/799) 

Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Ldª. 

 
Pelo exposto, emite-se parecer favorável ao EIA, condicionado à alteração da tipologia de 
empreendimento turístico proposto ou, em alternativa, ao ajustamento das unidades de 
alojamento, conforme referido no ponto 2.a) da parte IV do parecer técnico que antecede. 

Comunique-se à CCDR Alentejo. 

  

Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
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Informação de serviço n.º INT/2021/7628 [DVO/DEOT/PO] 
Assunto: AIA Serpa - Projeto (Estudo Prévio) Circuito do Sol - Treino de automóveis, 

equipamentos de apoio, hotel rural, freguesia de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa 
(14.01.13/799) 
Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Ldª. 
 
__________________________________________________________________ 
 
O EIA identificado em epígrafe incide sobre o projeto de um empreendimento que, para além 

da vertente desportiva e tecnológica, integra um Hotel Rural de 56 camas fixas / utentes, 
distribuídas por 14 unidades de alojamento. 
 
Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação de serviço, e sublinhando 
os impactes positivos na socioeconomia e na qualificação e diversificação da oferta turística, 
proponho a emissão de parecer favorável ao EIA, condicionado à alteração da tipologia de 

empreendimento turístico proposto ou, em alternativa, ao ajustamento das unidades de 
alojamento, conforme referido no ponto 2.a) da parte IV da Informação, de forma a dar 
cumprimento ao Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, e desde que enquadrado 
no PDM de Serpa.  
 
À consideração superior com proposta de comunicação à CCDR Alentejo. 
 

A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 

 

 
 
Fernanda Praça 
(03.09.2021) 
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ET existente  
 
Fig. 1: Oferta turística localizada na área 
do “Circuito do Sol” a cerca de 2500m de 
acordo com o SIGTUR (Agroturismo). 
Como referência traçou-se um raio de 
7,5kms até Vila Nova de Ficalho, na 
fronteira com Espanha, onde existem 
duas agências de viagem, um AL- 
Alojamento Local e uma Casa de Campo 
com 6 UA e 12 camas fixas. 

 

 

 

 

 

 

Informação de serviço n.º INT/2021/7628 [DVO/DEOT/PO] 
30/08/2021 

Assunto: AIA Serpa - Projeto (Estudo Prévio) Circuito do Sol - Treino de automóveis, 

equipamentos de apoio, hotel rural, freguesia de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa 

(14.01.13/799) 

Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Ldª. 
 

I. Enquadramento  
 

1) A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), através de e-mail 

referente à entrada registada no Turismo de Portugal, I.P., (TP), sob o n.º ENT/2021/23872, de 

18.08.2021, vem solicitar a estes serviços a emissão de parecer sobre o procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) do projeto supramencionado, ao abrigo do n.º 11 do art.º 14.º do Decreto-Lei 

n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que altera e república o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro.  

2) O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) corresponde à fase de projeto base e integra o Resumo Não 

Técnico (RNT), Relatório Síntese (RS), peças desenhadas, anexos técnicos. 

3) O projeto “Circuito do Sol”, 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. Este projeto será implementado em 4 fases, pretendendo-se a análise, para efeitos 

de EIA, apenas das fases 1 e 2 nos seguintes termos: 

a) Fase 1 - inclui o projeto do circuito (pista), edifícios de apoio, hotel rural (HR) combinando a 
gestão de instalações para desporto automóvel e turismo; 

b) 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.  

4) Na envolvente da propriedade foi identificada uma atividade turística conforme consta do quadro 

resumo que seguidamente se apresenta e refletida na figura 1: 

Número Designação Camas/utentes UA 

1 Empreendimento turístico (ET) existente (Agroturismo) 12 6 
 

 

http://www.visitportugal.com/


 

DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pág. 2/7 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 

II. Descrição  
 
Projeto: 

1) 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, 

aproveitamento e alargamento da pista de karts existente atualmente com 1 400 m de extensão para 

cerca de 3000 m. 

2) A proposta apresentada inclui, para além da pista de testes, 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 56 camas fixas/utentes distribuídas por 14 unidades de alojamento, 

(UA), um edifício destinado ao desenvolvimento, fabricação e inovação tecnológica de veículos 

elétricos (DEAL) - (edifício E), combinando assim, o desporto automóvel, turismo e a inovação 

tecnológica. 

3) Pretende-se, também, 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, a 

instalação de um edifício de oficinas e escritórios. 

4) A unidade estará vocacionada para o desenvolvimento de veículos elétricos e suas componentes em 

carbono e bio-fibra para automóveis, bem como um local de pesquisa, inovação e testes para os 

automóveis elétricos aliada à indústria 4.0 (quarta revolução industrial, impulsionada pelas 

tecnologias inovadoras). Deverá ainda 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 numa fase inicial, com apoio de equipas qualificadas.  

5) Os veículos elétricos terão energia proveniente do sol que será armazenada em várias baterias 

presentes no complexo, pelo que será instalado um parque solar numa área “morta” da pista do 

circuito, numa área de aproximadamente 1,28 ha. Para isso será colocada uma infraestrutura que 

permitirá carregar até 30 veículos, tornando-se um “local único” para testar e lançar veículos 

elétricos.  

6) 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, proporcionando uma oportunidade de negócio para o concelho de Serpa, 

região do Alentejo e para Portugal. 

7) O citado “Circuito do Sol” representa uma aposta em atividades económicas estruturantes e de 

especialização industrial, associadas ao desenvolvimento turístico numa região interior e 

transfronteiriça, com a criação de novos negócios com cariz tecnológico, afirmando a região como 

destino turístico e promovendo uma imagem de um país “desenvolvido” em termos nacionais e 

além-fronteiras.  
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8) Conforme já referido anteriormente, a proposta apresentada comporta a instalação de um hotel 

rural1 com a capacidade de 56 camas fixas/utentes2, distribuídas por 14 UA’s. Cada UA corresponde a 

uma “villa” independente composta por sala, cozinha, wc de serviço, wc completo e dois quartos, de 

tipologia T2, agrupadas em conjuntos de duas ou três, com um serviço de receção no edifício do club 

House. O futuro hotel rural terá ainda piscina a 1 lugar de estacionamento por cada “moradia”. 

9) Em termos do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A) e de acordo com o 

EIA, o projeto irá “…conciliar a atividade turística com desporto motorizado na vertente de veículos 

elétricos, e apostar no desenvolvimento tecnológico associado a este tipo de veículos, num 

alinhamento estreito com o EIXO III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional, em 

particular com os seguintes objetivos: OEBT III.1 “…consolidar o desenvolvimento das atividades 

estratégicas emergentes e diversificando e qualificando a base económica e afirmando novos 

sectores de especialização regional.”; OEBT III.4 — “Consolidar o Alentejo como destino turístico 

associado a uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região””. 

10) De acordo com os dados apresentados no projeto, a componente territorial comporta os seguintes 

parâmetros urbanísticos: 

Designação Dados do projeto 

Área parcela/Terreno  627 764,59m2 

Área de intervenção nas fases 1 e 2 260 700 m2 

Área de implantação dos edifícios 8 612,00m2 

Área total de construção 12 690,10m2 

Área do hotel rural1 2 100,00m2 

Área total impermeabilizada  43 827,00m2 

Área impermeabilizada dos edifícios2 8 965,00m2 

Área total impermeabilizada da plataforma do 
traçado da pista 

35 736,00m2 

Número de lugares de estacionamento no 
exterior 

124 

Número de lugares de estacionamento no 
interior do edifício E 

102 

Número de camas/utentes 56  

Número de Unidades de Alojamento (UA) 14 

Lugares de estacionamentos reservados para o 
hotel rural (incluídos no total exterior) 

14 

Número máximo de pisos 3 
  1 Incluída na área total de construção  

2 Incluída na área total impermeabilizada 

 
1 Os hotéis rurais (HR) integram o grupo dos empreendimentos turísticos (ET) no espaço rural nos termos do número 3/c) e número 7 
do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 80/2017, de 30 de junho (RJET). Ao 
abrigo do número 3 do artigo 3º da Portaria n.º 309/2015 de 25 de setembro que veio alterar a Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, 
aos hotéis rurais é atribuída uma categoria de 3 a 5 estrelas, de acordo com os requisitos constantes no anexo I da referida portaria. 
Nestes termos recomenda-se uma leitura dos requisitos obrigatórios e opcionais a aplicar no hotel rural, constantes do anexo I da 
Declaração de Retificação n.º 49/2015, de 2 de novembro, que veio retificar a citada Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, que serão 
auditados pelo Turismo de Portugal in situ para efeitos de classificação do empreendimento turístico. 
2 14 moradias tipo T2 (2 quartos duplos X 2 camas fixas X 14UA = 56 camas fixas/utentes). 
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11) O EIA releva a importância do presente projeto em “Promover o desenvolvimento transfronteiriço”, 

a inclusão e valorização da diversidade territorial uma vez que se localiza “…em posição privilegiada 

para o alinhamento com a estratégica, sendo que se dá particular enfâse “a novos domínios, como as 

estratégias de especialização inteligente conjuntas, a articulação entre a investigação científica, o 

ensino superior e as empresas, as novas tecnologias, a internacionalização, a preservação e 

valorização dos recursos comuns, a gestão e regeneração urbana, os serviços de proximidade, os 

transportes e a educação, entre outros””. Pode-se acrescentar igual relevância para o sector do 

turismo uma vez que a oferta existente é bastante reduzida e quase inexistente. 

 

III. Impactes, medidas de minimização e programas de monitorização: 
 

1) Relativamente aos principais impactes gerados pelo projeto nas diferentes fases e conforme relatório 
síntese de impactes e medidas de minimização, são os seguintes: 
a) Na fase de construção: 

 

Impactes Descrição 

Negativos Emissões de poluentes relacionadas com operações de desmatação e 
destruição da vegetação devido aos trabalhos de movimentações de 
terras, acréscimo de poeiras e partículas em suspensão, afetação do 
substrato geológico, alteração da morfologia do terreno, presença de 
estaleiro, aumento de área impermeabilizada, ações de mobilização e 
ocupação direta e permanente de solos, acessos precários, circulação 
de veículos pesados, depósito temporário de materiais, demolição e 
construção associadas à requalificação das antigas instalações, 
produção de resíduos, alteração do ambiente sonoro e qualidade do ar, 
alterações no uso do solo 

Positivos Plano de recuperação e integração paisagística e ambiental das áreas 
intervencionadas temporariamente, criação de emprego em obra, 
dinamização da restauração e comércio local/regional, preservação dos 
valores naturais, recuperação de edificado, integração paisagística do 
projeto, construção de novas edificações e pista-circuito e respetivas 
infraestruturas associadas 

 

b) Na fase de exploração: 
 

Impactes Descrição 

Negativos Emissões de gases de combustão devido ao aumento de tráfego 
automóvel e ao funcionamento de máquinas e equipamentos, 
alteração da qualidade do ar, aumento de área impermeabilizada, 
alteração do ambiente sonoro com o aumento de tráfego automóvel e 
funcionamento da pista, contaminação do solo durante a manutenção 
e limpeza dos espaços exteriores, alterações no uso do solo, 
condicionantes e servidões administrativas, carga humana e 
artificialização sobre a paisagem, produção de resíduos pelos 
utilizadores do empreendimento, manutenção dos espaços exteriores, 
interiores e das infraestruturas e equipamentos 

Positivos Produção de energia elétrica através da instalação de painéis 
fotovoltaicos (parque solar), contributo para a concretização das 
políticas e objetivos de desenvolvimento territorial, valorização e 
diversificação da oferta turística temática, diversificação da atividade 
económica em meio rural, criação de emprego local em algumas áreas, 

http://www.visitportugal.com/


 

DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Pág. 5/7 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

 

emprego altamente qualificado em várias áreas do projeto, 
dinamização da restauração e comércio local/regional, possível fixação 
humana de quadros técnicos, desenvolvimento e crescimento 
socioeconómico da região, espaço de referência desportiva, turística, 
tecnológica e de inovação com possível atratividade de outras 
empresas do sector, práticas ambientais adequadas na manutenção 
das áreas verdes e de todo o espaço  envolvente 

 

2) Para a minimização dos impactes esperados, é proposto um conjunto de medidas de minimização 
(principais), de onde se salientam:  

 

a) Na fase de construção: 
 

Descrição das medidas 

Serão aplicadas medidas de eficiência energética às áreas de estaleiro e outras 
infraestruturas necessárias à obra; adequação dos processos de escavação e 
estabilização dos taludes para implantação dos edifícios e valas das condutas de 
infraestruturas; proceder ao restabelecimento das linhas de água intercetadas pelo 
traçado da pista-circuito e assegurando as passagens hidráulicas; afetação das 
azinheiras e sobreiros isolados, vigilância e o material necessário à prevenção e ao 
combate de incêndios; evitar a destruição de azinheiras, sobreiros e oliveiras; garantir 
a utilização de vegetação predominantemente autóctone; recurso a mão–de–obra e 
serviços de empresas locais e incremento da economia local; garantir que a área de 
estaleiro e acessos necessários a implementação da obra não compromete áreas de 
maior sensibilidade; proceder à valorização ecológica da área de intervenção e garantir 
a integração ambiental e paisagística da pista; garantir os procedimentos e os objetivos 
do Sistema de Gestão Ambiental; implementação do Plano de Gestão de Resíduos 

 

b) Na fase de exploração: 
 

Descrição das medidas 

Adoção de fontes de energia renováveis, instalação de painéis solares para a 
iluminação do exterior; manutenção, reforço e conservação da vegetação envolvente; 
garantir que eventuais resíduos líquidos, acumulados na pista do circuito, nos 
arruamentos, passeios, estacionamentos e áreas impermeabilizadas, não cheguem às 
linhas de água e açudes e, consequentemente às águas subterrâneas; garantir as 
adequadas condições de funcionamento dos separadores de hidrocarbonetos, óleos e 
gorduras; estratégia de integração dos valores naturais presentes, que inclui medidas 
de conservação, valorização e recuperação paisagística promovendo a utilização de 
espécies autóctones, adoção de medidas de insonorização resultantes do uso do 
circuito; garantia da segurança de pessoas e bens no interior das áreas adstritas ao 
empreendimento e no exterior com que a atividade possa interferir, bem como o bom 
estado de conservação e funcionamento das bocas de incêndio; manter o controlo de 
espécies invasoras; preferência do mercado local para o recrutamento de mão-de-
obra, estimular a comunidade empresarial local/regional para o fornecimento de bens 
e serviços; assumir uma política de responsabilidade social por parte do promotor; 
concretização em projeto de execução do projeto integração paisagística, 
encaminhamento dos resíduos de acordo com a sua classificação, garantir a 
disponibilidade de equipamentos de proteção auditiva com características de 
atenuação adequadas às características das emissões sonorosas em presença no 
circuito; executar o programa de manutenção das margens dos açudes existentes 
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3) É referido no EIA 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.”. 
 

IV. Apreciação 
 

1) De acordo com o Relatório Síntese – EIA do projeto, a área do “Circuito do Sol” insere-se em 
conformidade com a Planta de Ordenamento do PDM de Serpa, em áreas de solo rústico na 
categoria de “Espaços agrossilvopastoris”, enquadrado em “Outros Equipamentos” e atravessado a 
sudeste por um “Infraestrutura de Transporte” - Rede rodoviária, correspondente ao CM 1071. Este 
espaço encontra-se enquadrado nos seguintes artigos do Regulamento do PDM que resumidamente 
se transcreve: 

a) Artigo 20º - Estatuto geral de ocupação do uso do solo: apenas admissível quando necessária ao 
suporte de atividades económicas associadas à valorização dos recursos naturais, culturais e 
paisagísticos e à multifuncionalidade dos espaços rurais; apenas são passíveis de autorização as 
alterações de uso de solo ou de edifícios, quando o novo uso seja admitido por este regulamento 
para a respetiva categoria de espaço; 

b) Artigo 22º - Usos especiais: implantação ou a instalação de infraestruturas e equipamentos, 
podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que o Município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento 
locais; 

c) Artigo 26º - Espaços agrossilvopastoris  - Usos dominantes, complementares e compatíveis: 
Nestes espaços podem ser viabilizados, como compatíveis com o uso dominante, os seguintes 
tipos de usos: Empreendimentos turísticos que integrem uma ou mais componentes de qualquer 
dos seguintes tipos: estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas especificas, 
empreendimentos de turismo no espaço rural; construção de outros edifícios indispensáveis à 
diversificação de atividades produtivas dentro e fora das explorações que contribuam para 
reforçar a base económica e para promover o emprego, desde que tal seja devidamente 
reconhecido pelo Município; 
 

2) Analisado o EIA, do ponto de vista do turismo, informa-se o seguinte: 
 

a) Embora a presente análise incida sobre o EIA, será importante acautelar a noção de 
estabelecimento hoteleiro que se encontra plasmada no n.º 2 do artigo 11º do RJET, conjugado 
com o artigo 8º da Portaria 937/2008, de 20 de agosto. Considerando que as 14 UA propostas 
são “Villas” do tipo “moradia”, de acordo esta legislação estamos perante um Hotel-apartamento 
(aparthotel), porque todas as UA são moradias. Caso se pretenda implantar um hotel rural, a 
maioria das UA terá de ser constituída por quartos ou suites, podendo as restantes serem 
apartamentos, nos termos da nota n.º 9 do anexo I da Declaração de Retificação n.º 49/2015 de 
2 de novembro, que veio retificar a Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril. Importa ainda 
esclarecer que nos termos da nota n.º 10 do citado anexo I, “As suites podem ter mais do que um 
quarto, devendo estes cumprir a área estipulada para os quartos suplementares e incluir uma 
instalação sanitária privativa. Não podem ser instaladas kitchenettes ou cozinhas nas suites.” 
(sublinhado nosso). 

 

3) Sobre o conteúdo do EIA: 

a) A recuperação e a ampliação do antigo kartódromo de Serpa, a excelência da localização com a 
proximidade da fronteira com Espanha, o reaproveitamento de património edificado, é, 
globalmente, de relevante interesse económico, enquadrando-se em ações de apoio à criação de 
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novos negócios que privilegiem a criatividade, a tecnologia e o conhecimento, através da 
construção de um Development Eletric Auto Lab na segunda fase; 

b) Encontra-se associada uma componente turística com o aumento da oferta de alojamento 
turístico no concelho de Serpa que é positivo e tem enquadramento na linha de atuação de 
qualificar a oferta turística do referido Eixo “Impulsionar a Economia” da ET27. Este concelho da 
região do Alentejo, situado na sub-região “Eixo do Guadiana/Baixo Alentejo”, identificado no 
PROT-A, tem um forte potencial turístico ao nível de recursos (ativos diferenciadores como a 
cultura, o património, o desporto e a natureza referidos na citada ET27); 

c) Sublinha-se ainda, a importância para o turismo da implementação da globalidade das medidas de 
minimização e dos planos de monitorização previstos, relevando-se em particular a adoção das 
medidas direcionadas para a integração paisagística do projeto e a adoção de boas práticas 
ambientais ao nível do ambiente sonoro e da eficiência hídrica, que contribuirão para o 
cumprimento dos objetivos e metas de sustentabilidade ambiental estabelecidos para as empresas 
do turismo na ET27; 

d) Considera-se que a proposta se enquadra no Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Alentejo (PROT-A), numa estratégica para a região capaz de gerar novas oportunidades alinhadas 
com a sustentabilidade territorial (Ponto 2 do Capítulo II – Visão e Desígnios Regionais para o 
Alentejo), com uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e 
patrimoniais, apresentando uma fileira de produtos tecnológicos e turísticos de elevada 
qualidade e identidade na região.  

e) Note-se que o empreendimento turístico se encontra associado a uma temática específica que é 
o desporto automóvel (utilização de veículos elétricos), com a adoção de soluções 
ecologicamente sustentáveis e eficientes, podendo ser uma “alavanca” de desenvolvimento para 
aquela região. 

f) Salientam-se os impactes socioeconómicos e significativos do projeto na fase de exploração, pelo 
emprego que será gerado e pelos efeitos positivos na economia local e regional, salientando-se 
ainda o seu contributo para a diversificação da oferta de alojamento turístico no concelho de 
Serpa, aliado a uma componente de cariz tecnológica e de inovação industrial apoiada no desporto 
automóvel, representando um produto diferenciador na fileira do turismo. 

g) Visando o cumprimento da globalidade dos objetivos estratégicos de sustentabilidade elencados na 
ET27 (ponto II. – 4.2. Metas), o projeto incorpora metas relativas à dimensão económica, social e 
ambiental. 
 

V. CONCLUSÃO  
 

Face ao exposto e do ponto de vista do turismo, propõe-se a emissão de parecer favorável ao presente EIA, 
relevando os impactes positivos na socioeconomia inerentes ao incremento e diversificação da oferta 
turística de qualidade no município de Serpa e na região, condicionado à correção da tipologia de 
empreendimento turístico ou à retificação das unidades de alojamento conforme referido no n.º 2/a) da 
parte IV desta apreciação, de forma a conformar-se com o Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, 
acautelando e em consonância com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis. 
 
À consideração superior, 
 
 

 
 
 

Paulo A. Oliveira, arqt.º 
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Antecedentes 

O Projeto veio a parecer prévio do ICNF em 2019, por solicitação da CCDR Alentejo para integrar 

parecer conjunto ao processo de licenciamento para obras de ampliação reconstrução e 

alteração de edifícios existentes e construção de novos equipamentos de o Projeto “Circuito do 

Sol”. 

O ICNF, emitiu, em 14-03-2019 (ofício n.º 15298/2019/DCNF-ALT/DPAP), parecer favorável 

condicionado à reconfiguração do projeto com a relocalização da unidade de alojamento 

identificada na figura 3 – Edifício E (Hotel Rural), para área não abrangida por povoamento de 

azinheira e garantir que as vias de acesso não afetam o sistema radicular das azinheiras, 

garantindo que as árvores que ficam no terreno ficam com uma faixa de proteção equivalente à 

projeção no terreno do dobro do raio da copa da respetiva árvore.  

Deverão igualmente ser observadas as disposições do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

na sua atual redação. 

Importa referir que o promotor no âmbito do presente Projeto “Circuito do Sol” (maio, 2020) 

realizou vários acertos ao desenho final da implantação das edificações, sobretudo do Edifício E, 

referente ao Hotel Rural, acessos e infraestruturas associadas ao projeto, por forma a respeitar a 

integridade das azinheiras (Quercus rotundifolia) existentes na área em questão. 

 

Elementos disponíveis para análise: 

- Resumo Não Técnico 

- Relatório Síntese do EIA 
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Assunto 

subject 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 462 

Projeto: Circuito do Sol – Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio 

Proponente: Circuito do Sol, Unipessoal, Lda.  

Licenciador: Câmara Municipal de Serpa 

 

 

Relativamente ao processo de AIA em título, procedeu o ICNF/Direção Regional da Conservação 
da Natureza e das Florestas (DRCNF) do Alentejo à avaliação dos elementos disponibilizados, 
enquanto entidade externa, cumprindo informar o seguinte: 
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- Peças Desenhadas 

- Anexos Técnicos 

- Projeto de Arquitetura 

 

Enquadramento 

A tipologia do Projeto “Circuito do Sol” é enquadrável no artigo 1.º, 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). 

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. 
 

Localização 

Administrativamente, o local de implementação do Projeto “Circuito do Sol” localiza-se no distrito 

de Beja, NUT II – região do Alentejo e NUT III – sub-região Baixo-Alentejo, no 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, 

está enquadrada pela Folha n.º 534 da Carta Militar de Portugal e abrange os prédios 

denominados “Vale de Milhanito”, mais precisamente os artigos n.ºs 1, 3, 24, 25, 98 e 99, todos 

da secção L, da freguesia de Vila Verde de Ficalho (fig. 1 e 2), sendo a área de intervenção do 

Projeto Geral relativo à Fase 1 e Fase 2 de aproximadamente 26 hectares. 

Não foi verificada a presença de quaisquer vestígios arqueológicos com significado patrimonial 

na área de inserção do projeto. 
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Figura 1 – Planta de Localização geográfica do projeto 

 

Fonte – Volume 2/3 - Peças desenhadas, 2020 

Figura 2 – Planta de Localização do projeto sobre fotografia aérea 

 

Fonte – Volume 2/3 - Peças desenhadas, 2020 
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Objetivos, Justificação e Descrição do Projeto 

O Projeto “Circuito do Sol” enquanto Complexo Turístico, Desportivo e Tecnológico possui 4 fases, 

tendo o promotor considerado 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. 

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. 

O presente projeto geral, para além do circuito de pistas considera ainda 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 (fig. 3). 

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 (3717 MWh/ano). 

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

implantação do empreendimento ser limitada em termos de área. 
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Figura 3 – Planta de implantação do projeto 

 

Fonte – Resumo Não Técnico, 2020 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

A Revisão do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) foi aprovada pela 

Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro, definindo “para os espaços florestais o quadro 

estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso, ocupação, 

utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a produção 

de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.” 

De acordo com a Carta Síntese do PROF ALT, o projeto “circuito do Sol” insere-se na sub-região 

homogénea “Margem Esquerda” e integra o Corredor Ecológico. 

Nesta sub-região homogénea, com igual nível de prioridade, visa-se a implementação e o 

desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais:  

a) Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 

geomonumentos; 

b) Função geral de proteção; 

c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 

As intervenções florestais nos corredores ecológicos devem respeitar as normas de silvicultura e 

gestão para estes espaços, salientando-se que “Não deverão ser realizados cortes rasos em áreas 

contínuas ou contiguas superiores a 25ha”. 
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Os corredores ecológicos coincidentes com linhas de água são dos mais importantes em termos 

de conectividade, mesmo em áreas urbanas significativamente fragmentadas, permitindo a 

circulação da fauna e flora ao longo da componente aquática, ou ao longo da galeria ripícola. Para 

além das servidões e restrições legais aplicáveis, nessas áreas devem ser aplicadas, consoante o 

tipo de linha de água e a distância à margem da mesma, normas relativas à arborização ou 

rearborização, que visam respeitar a proteção, conservação e promoção da galeria ripícola, a 

integridade física das margens e a funcionalidade dos leitos das linhas de água. 

Plano Diretor Municipal de Serpa 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa foi revisto em 2014 e publicado pelo Aviso n.º 

12785/2014, de 14 de novembro, e teve a 1ª alteração em 2017 (Aviso n.º 15689/2017, de 29 de 

dezembro) por adaptação aos planos especiais de ordenamento do território entretanto 

publicados. 

De acordo com a Carta de ordenamento do PDM, o projeto localiza-se em área classificada como 

Solo Rural e enquadra-se na categoria “Espaços agrossilvopastoris” e “Outros equipamentos” e 

atravessado a sudeste por uma “Infraestrutura de Transporte” da Rede Rodoviária, 

correspondente ao CM 1071. 

Em termos de Condicionantes, o projeto enquadra-se nas categorias “Domínio Público Hídrico”, 

“Reserva Ecológica Nacional” e “Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou 

exemplares isolados”. 

No Artigo 26.º [Espaços agrossilvopastoris], relativo aos “Usos dominantes, complementares e 

compatíveis” é referido o seguinte: 

3 — Nestes espaços podem ser viabilizados, como compatíveis com o uso dominante, os seguintes 

tipos de usos: 

b) Empreendimentos turísticos que integrem uma ou mais componentes de qualquer dos 

seguintes tipos: estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas especificas, 

empreendimentos de turismo no espaço rural, […]; 

d) Construção de outros edifícios indispensáveis à diversificação de atividades produtivas dentro 

e fora das explorações que contribuam para reforçar a base económica e para promover o 

emprego, desde que tal seja devidamente reconhecido pelo Município; 

e) Equipamentos públicos ou de interesse público cuja natureza e características sejam 

reconhecidas pelo Município como justificativas da sua localização em solo rural, designadamente 

instalações de espaços de desporto, miradouros e outras estruturas de apoio às atividades de 

fruição do território e à multifuncionalidade dos espaços rurais. 

O projeto cumpre os índices urbanísticos aplicáveis no Regulamento do PDM e enquadra-se nos 

“Usos Especiais” nas exceções previstas no mesmo Regulamento. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Serpa (dezembro 2016), 

classifica a área do projeto do “Circuito do Sol” como de perigosidade baixa a média e risco baixo 

a moderado/alto (nordeste). A norte a área do projeto confronta com uma vasta área classificada 

com risco alto a muito alto. 
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A informação disponível no ICNF sobre áreas ardidas indica que a área em estudo não foi 

percorrida por incêndios, nos últimos 10 anos. 

No EIA são referidas todas as ações em matéria de faixas de gestão de combustíveis e edificação 

aplicáveis ao projeto, em conformidade com o Sistema Nacional de Defesa da Florestal Contra 

Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de janeiro, na sua redação atual). 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas - SNAC 

O projeto não se insere em nenhuma área sensível integrada no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, englobando a Rede Nacional de 

Áreas Protegidas (RNAP), áreas classificadas da Rede Natura 2000, ou áreas classificadas ao abrigo 

de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. 

Importa, contudo, referir a presença na envolvente da área de estudo (considerada num raio de 

20 km) de outras áreas classificadas e sensíveis (e.g. Áreas Importantes para as Aves [IBA]), 

nomeadamente: 

• Zona Especial de Conservação Moura/Barrancos (PTCON0053) e Zona de Proteção 

Especial (ZPE) Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045) e IBA Mourão, Moura e Barrancos 

(PT027) que se localizam a cerca de 7 km a norte da área de estudo; 

• Zona Especial de Conservação do Guadiana (PTCON0036) que se localiza a cerca de 12 

km a oeste da área de estudo; 

• ZPE Vale do Guadiana (PTZPE0047) e IBA Rio Guadiana (PT030) que se localizam a cerca 

de 18,5 km a sudoeste da área de estudo; 

• Parque Natural do Vale do Guadiana que se localiza a cerca de 19 km a sudoeste da área 

de estudo (Fig. 4) 

Figura 4 – Planta de integração em áreas classificadas 

 
Fonte – RS do EIA, 2020 



 

Documento processado por computador.  8/19 

N
IP

C
 5

10
 3

4
2

 6
47

 |
 E

m
 f

u
tu

ra
s 

co
m

u
ni

ca
çõ

es
 r

ef
er

en
ci

e 
o

 n
o

ss
o 

n
ú

m
er

o
 d

e 
d

o
cu

m
en

to
 e

/o
u

 d
e 

p
ro

ce
ss

o 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

A identificação das condicionantes, restrições e servidões de utilidade pública em vigor, permite 

conhecer logo à partida, as limitações ou impedimentos no que concerne ao uso do solo e sua 

transformação na área de implantação do Projeto “Circuito do Sol”. Estas condicionantes têm por 

finalidade a conservação do património natural e edificado, a proteção de infraestruturas e 

equipamentos. 

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). 

Sobreiros e Azinheiras em Povoamento, Pequenos Núcleos ou Exemplares Isolados 

O Regime Jurídico de Proteção ao Sobreiro e Azinheira (RJPSA) é definido pelo Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, propõem uma 

série de medidas de proteção e medidas compensatórias em caso de abate de povoamentos, 

obrigando à emissão de autorização pelo ICNF. 

O reconhecimento de campo realizado em março de 2020, na propriedade do Projeto “Circuito 
do Sol” permitiu identificar sobreiros e azinheiras isoladas e em povoamento e registar o seu 
estado: 

o Bom estado vegetativo 
o Mau estado vegetativo 
o Secos em pé e/ou Mortos no Chão 

A presença de sobreiros e azinheiras na área de implementação do projeto constituiu uma 

importante condicionante ao desenvolvimento do mesmo. Neste contexto, houve preocupação, 

por parte do proponente, na definição de implantação das infraestruturas a excluir as zonas de 

montado/povoamentos de quercíneas (incluindo o Habitat 6310).  

Apesar da preocupação não foi possível evitar totalmente a afetação de alguns exemplares 

dispersos de azinheira, pelo que a implementação do projeto implica o abate de 32 exemplares 

arbóreos isolados: 17 situados na área das edificações e 15 localizados na área prevista para a 

implantação da pista de testes do circuito.  

Estão ainda contabilizados para remoção, 17 exemplares secos/ mortos e 3 outros que se 

apresentam em mau estado de conservação. 

No estudo é apresentado um plano de abate de quercíneas, com identificação de todas as árvores 

isoladas que é necessário abater, assim como um Plano de Integração Paisagística (PIP), onde está 

previsto a compensação com a plantação de sobreiros e azinheiras. 

Descrição do Ambiente Afetado pelo Projeto e Avaliação de Impactes 

Relativamente à Ecologia – Fauna, Flora, Vegetação e Biodiversidade, foram identificadas várias 

unidades de vegetação (biótopos): montado de azinho, matos, vegetação ruderal, charca, linha 

de água, olival e outras áreas agrícolas e áreas artificializadas.  

De entre as unidades identificadas uma delas corresponde ao habitat 6310 – Montados de 

Quercus spp. de folha perene listado no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, na 

sua redação atual. 
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Flora e vegetação 

O trabalho de campo realizado para caraterização da flora e vegetação da área de estudo permitiu 

a identificação de sete espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo 

de Extinção), distribuídas por quatro famílias e correspondendo a cerca de 5% do elenco florístico. 

De entre as espécies elencadas estão identificados dois endemismos ibéricos (Marsilea batardae 

e Ulex eriocladus), estando a Marsilea batardae listada nos anexos II e IV do decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, e classificada como “Quase Ameaçada” (NT) na Lista 

Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (SPB & PHYTOS, 2018). 

Das espécies RELAPE identificadas destaca-se ainda a presença de três espécies da família 

Orchidaceae, Ophrys lutea, Orchis italica e Serapias parviflora. 

As áreas de ocorrência das espécies anteriormente referidas não estão cartografadas, à exceção 

das áreas de montado de quercíneas e exemplares dispersos, também consideradas espécies 

RELAPE. 

Os impactes sobre a componente ecológica presente na área de estudo podem ser significativos, 

destacando-se, os impactes que dizem respeito às espécies de flora RELAPE, em especial, o abate 

de 32 azinheiras isoladas, que apresentam um estatuto de proteção com valor ecológico na área 

de implantação do projeto. 

No que respeita às restantes espécies com estatuto de proteção não é possível avaliar os 

impactes, tendo em conta que as peças desenhadas não incluíram estes valores. 

De referir ainda que se encontram elencadas para a área de estudo seis espécies exóticas, sendo 

que duas delas têm carater invasor, a figueira-da-Índia (Opuntia ficus-indica) e azedas (Oxalis pes-

caprae). 

Fauna 

Para a área de estudo foram identificadas 10 espécies de anfíbios, sendo de referir que cinco das 

espécies estão listadas no Anexo II da Convenção de Berna e outras cinco no Anexo III da mesma 

convenção, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, na sua redação 

atual. Uma das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se listada nos anexos B-II e B-

IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, quatro espécies listadas no 

Anexo B-IV e uma listada no Anexo B-V, do mesmo Decreto-Lei. 

Foram ainda elencadas onze espécies de répteis, distribuídas por oito famílias. Deste elenco 

encontra-se um endemismo ibérico cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai). A 

maioria das espécies de elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de 

acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a víbora-cornuda (Vipera 

latastei) que está classificada como vulnerável. Uma das espécies elencadas para a área de estudo 

encontra-se listada nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua 

redação atual, o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) e, duas estão listadas no anexo B-IV 

do mesmo Decreto-Lei, Cobra-de-pernas-pentadáctila e cobra-de-ferradura (Hemorrhois 

hippocrepis). 

No que respeita às aves foram elencadas cento e duas espécies, pertencentes a 46 famílias, não 

estando no entanto identificadas áreas de reprodução ou de alimentação de espécies prioritárias 

para a conservação, ou com estatuto de conservação desfavorável.  
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Não estando prevista a instalação de infraestruturas aéreas de transporte de energia, considera-

se que o impacte do projeto na avifauna não é significativo. 

De uma forma geral, a implementação do projeto induzirá impactes negativos nos Sistemas 

Ecológicos que estão relacionados, sobretudo, com as seguintes ações: 

✓ Na fase de construção: Atividades que promovem a afetação da vegetação, como a 

desarborização, desmatação e a decapagem, implantação das edificações e outras 

infraestruturas associadas, e a instalação e o funcionamento dos estaleiros e a circulação 

de maquinaria e de veículos pesados afetos à obra. 

✓ Na fase de exploração: Atividades de manutenção e de conservação e a conversão de 

áreas de culturas tradicionais em áreas de cultivo intensivo e/ou não tradicional. 

 

Fase de Construção  

Flora e Vegetação 

De acordo com o RS do EIA o impacte resultante da implantação das edificações (Club House, 

Edifício de Manutenção, Boxes, Hotel Rural e DEAL), traçado da pista-circuito e outras 

infraestruturas associadas, originam afetação dos biótopos e respetivos habitats naturais 

associados referidos no Quadro 1. 

A avaliação dos impactes na flora e vegetação só poderá ser avaliada mediante apresentação de 

peças desenhadas que contemplem a localização das espécies da flora RELAPE, à exceção das 

azinheiras e sobreiros e do habitat montado, já cartografados. 

Quadro 1 – Áreas de afetação de cada uma das unidades de vegetação e habitats por 

infraestrutura 

Unidade de 
vegetação/Habitat 

Club 
House 

Hotel 
Rural 

Edifício 
DEAL 

Outros 
elementos 
do Projeto 

Total 

Montado de azinho    0,61 0,61 

Matos    0,12 0,12 

Ruderal 0,04   0,34 0,38 

Açude/Charca    0,04 0,04 

Linha de água    0,03 0,03 

Olival   0,05 0,91 0,96 

Áreas agrícolas  0,43 0,05 2,58 3,06 

Total 0,04 0,43 0,10 4,63 5,20 

Fonte: RS do EIA, 2020 

Prevê-se a afetação de um total de 32 exemplares de azinheiras dispersas (17 exemplares na área 

das edificações e 15 exemplares na área de implantação da pista de testes do circuito), sendo 

estas maioritariamente exemplares jovens. 

Acrescenta também o RS do EIA que, embora se trate do abate de azinheiras isoladas, não sendo 

obrigatório a sua compensação, este impacte será minimizado através da plantação de novos 

exemplares, bem como da valorização e integração paisagística dos exemplares de azinheira e 

sobreiro existentes, no âmbito do Plano de Integração Paisagística 
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Fauna  

De acordo com o RS do EIA o impacte resultante da implantação das edificações (Club House, 

Edifício de Manutenção, Boxes, Hotel Rural e DEAL), traçado da pista-circuito e outras 

infraestruturas associadas, originam afetação dos biótopos e respetivos habitats das espécies 

elencadas, afetando diretamente as mesmas. 

Não é possível avaliar o impacte do projeto nas espécies da fauna identificadas para a área de 

estudo, tendo em conta que as peças desenhadas que acompanham o EIA não identificam os 

locais de ocorrência das mesmas. 

Fase de Exploração  

Flora e Vegetação 

As movimentações de veículos na área do projeto, tanto associados ao seu normal 

funcionamento (acessos e pista de testes), como a atividades de manutenção, poderão ser 

responsáveis pela suspensão de uma pequena quantidade de poeiras, produção de gases de 

combustão e de outras substâncias poluentes. 

Este é um impacte que foi identificado também na fase de construção e cujos efeitos esperados 

são semelhantes aos descritos para essa fase, sendo por isso um impacte negativo, indireto, 

permanente, de efeito a médio prazo, de magnitude reduzida, de ocorrência restrita, afetando 

essencialmente valores de elevado valor ecológico (dada a presença de montado de azinho na 

envolvente), provável, minimizável e pouco significativo. 

Fauna 

Não é possível avaliar o impacte do projeto nas espécies da fauna identificadas para a área de 

estudo, tendo em conta que as peças desenhadas que acompanham o EIA não identificam os 

locais de ocorrência das mesmas. 

Fase de Desativação  

Durante a fase de desativação, deverá ocorrer a implementação de um plano de recuperação 

paisagística de cariz ambiental que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos 

anteriormente. A implementação do plano de recuperação paisagística irá promover a 

recuperação da vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado 

neste plano.  

Este é um impacte positivo, indireto, permanente, de efeito a longo prazo, de reduzida 

magnitude, permanente, certo, de longo prazo, direto, reversível, de magnitude reduzida, com 

efeito sobre uma área restrita, afetando espécie de valor ecológico reduzido e pouco significativo. 

Impactes Cumulativos 

Tendo em conta a ausência de projetos de grande envergadura na envolvente da área de estudo 

consideram-se apenas como impactes cumulativos os decorrentes das estradas nacionais 

presentes na envolvente que contribuem para a mortalidade por atropelamento e, em menor 

proporção, para a perturbação da fauna. 
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Medidas de Minimização, Valorização e/ou de Compensação 

No RS do 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 estudo destacam-se as mais importantes em termos 

florestais e de ecologia: 

Medidas de Carácter Geral 

MG1 - Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 

impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 

cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

MG2 - Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de 

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos 

mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início 

de abril e o fim de junho. 

MG4 - As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 

MG12 - Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as 

obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora 

das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 

MG21 - Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos 

e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e suspensão de poeiras; 

MG31 - Proceder à descativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

Medidas de Minimização Específicas 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

FP11. Implementar um plano de valorização dos valores naturais, que deverá ser desenvolvido 

em Projeto de Execução e estar articulado com o Projeto de Integração Paisagística a desenvolver. 

A este respeito devem ser consideradas as seguintes orientações: 

✓ Utilização de vegetação arbustiva e herbácea autóctone, e se possível, plantas provenientes da 

região, privilegiando-se a manutenção das características cénicas e naturais presentes, 

potenciando assim a partilha da história do local aos visitantes e a sua aproximação aos valores 

naturais e ambientais existentes; 

✓ Quando não for possível utilizar espécies de plantas da região utilizar espécies autóctones da 

flora nacional, evitar o uso de espécies exóticas sobretudo daquelas com caráter 

comprovadamente invasor; 
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✓ Privilegiar o uso de sobreiros e azinheiras. 

FP12. Antes do início da construção salienta-se que todos os trabalhos a desenvolver na área do 

projeto devem ser planificados, devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os 

trabalhadores direta ou indiretamente envolvidos na obra. Estes trabalhadores devem ser 

informados acerca dos cuidados a ter durante o período em que estiverem no local, com o 

objetivo de minimizar os impactes negativos sobre as comunidades vegetais, populações de 

espécies com interesse para conservação e respetivos habitats de ocorrências. É fundamental 

que os trabalhadores compreendam que, após a conclusão da obra, a área intervencionada terá 

que ficar igual ou mesmo melhor, do ponto de vista ambiental, do que anteriormente. 

FP21. 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 quercíneas. 

Fase de construção 

FC29. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 

perturbação, nomeadamente desmatação e escavação; 

FC30. Refere-se para o caso da afetação das azinheiras e sobreiros isolados (32 exemplares) as 

medida de minimização apresentadas, implementando o Projeto de Integração Paisagística; 

FC31. As obras deverão concentrar-se durante o período diurno, evitando ao máximo o ruído 

durante a noite e crepúsculo. Esta medida beneficiará espécies de hábitos noturnos, como é o 

caso das aves de rapina noturnas, dos quirópteros e algumas espécies de mamíferos não 

voadores; 

FC32. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar; 

FC33. Evitar a afetação de indivíduos de sobreiro e azinheira que se encontrem na envolvente da 

área de intervenção, identificando-os e balizando-os, num raio de 30m da obra; 

FC36. Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas 

intervencionadas, tendo por base o elenco florístico apresentado no presente EIA (ver Anexo III 

– Elementos de Projeto, Volume 3/3 – Anexos Técnicos). Neste sentido, salienta-se que não 

devem ser utilizadas as espécies listadas como invasoras no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de 

julho, por apresentarem comportamento invasor em Portugal Continental ou comportarem um 

elevado risco ecológico no que respeita ao seu potencial invasor; 

FC37. 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; 

FC46. Relativamente à minimização dos impactes negativos gerados pelo abate de 32 sobreiros 

isolados (17 exemplares na área das edificações e 15 exemplares na área de implantação da pista 

de testes do circuito), pretende potenciar o desenvolvimento destas espécies importantes do 

ponto de vista da conservação da natureza, efetuando uma plantação de novos exemplares de 

azinheiras e sobreiros na propriedade. Assim, atribuindo-se uma majoração de 25% ao número 

de azinheiras e sobreiros isolados afetados (32) teremos no mínimo uma plantação de 40 

exemplares. No entanto, a proposta, apresentada estima a plantação de 100 novas quercíneas: 

46 exemplares de azinheira e 54 exemplares de sobreiros; 



 

Documento processado por computador.  14/19 

N
IP

C
 5

10
 3

4
2

 6
47

 |
 E

m
 f

u
tu

ra
s 

co
m

u
ni

ca
çõ

es
 r

ef
er

en
ci

e 
o

 n
o

ss
o 

n
ú

m
er

o
 d

e 
d

o
cu

m
en

to
 e

/o
u

 d
e 

p
ro

ce
ss

o 

FC47. Recuperação e valorização dos habitats naturais de acordo com as medidas propostas no 

âmbito do descritor Ecologia; 

FC48. Cumprimento das medidas propostas no âmbito do descritor Solos e Ocupação Atual do 

Solo relativamente à proteção de sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou 

exemplares isolados. 

- Fase de exploração 

FE19. Durante a exploração do empreendimento devem ser promovidas ações de sensibilização 

ambiental para os visitantes e trabalhadores/funcionários do empreendimento. Estes devem ser 

informados acerca das boas práticas ambientais a ter face aos valores ecológicos presentes na 

área; 

FE22. Implementar o Projeto Integração Paisagística, a desenvolver em Projeto de Execução e 

que deverá concretizar os objetivos definidos no Plano de Integração Paisagística apresentado 

nesta fase; 

FE24. 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 

n.º 10/2018 de 14 de fevereiro e da Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, relativo aos Critérios para a 

gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de gestão de combustíveis. 

Plano de Integração Paisagística 

De forma geral, a intervenção atua com dois níveis distintos de intensidade: 

a) à escala da integração das áreas mais artificializadas: vias e infraestruturas associadas, edifícios 

e equipamentos. A intervenção nessas áreas procura essencialmente promover o 

enquadramento da intervenção; 

b) à escala da paisagem, intervindo nos espaços dedicados à proteção (zonas com coberto de 

sobro e azinho, zonas de declives mais acentuados, domínio publico hídrico dos barrancos e linhas 

de drenagem). Esta segunda tipologia de intervenção compreende áreas de enorme 

sensibilidade: 

- Áreas do sistema seco, onde se privilegia o sobreiro e a azinheira e o pinheiro manso; 

- Áreas de elevado risco de erosão hídrica onde se deverá garantir: 

i) Conservação do recurso solo; 

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos; 

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o 

assoreamento das massas de água; (DL 166/2008, Secção III, d, na sua atual redação) 

Medidas gerais de intervenção 

o A valorização de zonas de acumulação de água e das linhas de drenagem natural, 

contribuem para reduzir a velocidade de infiltração da água no solo e consolidar os 

corredores ecológicos a elas associados, contribuindo para biodiversidade e será 
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assegurada pelo reforço das plantações ribeirinhas com vegetação edafo-higrófila e pelo 

controlo das espécies infestantes presentes; 

o Já nas áreas de matos e de uso agrosilvopastoril, deverá ser favorecida a regeneração 

natural fomentando, por exemplo a introdução de espécies espontâneas de interesse 

ornamental como sejam Arbutus unedo, Lavandula luisieri e Rosmarinus officinalis; 

o Sobretudo na área mais intervencionada, o ajuste permanente para salvaguarda dos 

exemplares de Quercus suber e Quercus rotundifolia, foi uma das maiores condicionantes 

ao desenvolvimento do projeto, tendo implicado reajustes da estrutura, infraestruturas 

e da localização de implantação do edifícios e/ou equipamentos. Nas áreas de 

enquadramento do Circuito deverá ser assegurada a recuperação dos caminhos pedonais 

existentes, preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente e plantada vegetação 

arbórea ao longo das estruturas de circulação para sua valorização e enquadramento; 

o No que respeita às faixas de gestão de combustíveis, deverão estas ser tratadas de acordo 

com o Regime Jurídico da Defesa da Floresta Contra Incêndios (RJDFCI), devendo-se 

recorrer à lavoura em toda a faixa e ao uso do corta-matos, quando possível. Em 

simultâneo, deve-se promover sempre a manutenção e a conservação da vegetação 

classificada presente na envolvente na área intervencionada, tendo sempre em atenção 

as faixas de gestão de combustível contra incêndios. 

 

Árvores a abater/ Zonas a desmatar 

A implantação da proposta implica o abate de 32 exemplares arbóreos isolados – quercíneas, (17 

situados na área das edificações e 15 localizados na área prevista para a implantação da pista de 

testes do circuito) (fig. 4). Reconhecendo a importância daquelas espécies do ponto de vista da 

conservação da natureza e na continuidade do carácter da paisagem, propõe-se que o número 

de exemplares a abater (32) seja compensado pela introdução de novos exemplares de 

quercíneas. A proposta, agora apresentada em fase de Estudo Prévio, estima a plantação de 100 

novas quercíneas: 46 exemplares de azinheira e 54 exemplares de sobreiro. 

Estão ainda contabilizados para remoção, 17 exemplares secos/ mortos e 3 outros que se 

apresentam em mau estado de conservação. 

Figura 4 – Planta de abates e áreas de desmatação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexos técnicos – Plano de Integração Paisagística 
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Complementarmente, e tendo em vista minimizar os impactes inerentes à intervenção, as ações 

de desmatação assinaladas na planta da fig. 4, e que ocorrem sobre vegetação arbustiva e 

herbácea estimadas para as áreas envolventes ao edificado, nas faixas afetas pelas estruturas e 

infraestruturas - redes de abastecimento - deverão ser de imediato recuperadas com a reposição 

de solo e plantação de vegetação. De forma alguma, no decurso das ações de desmatação, 

poderão ser comprometidos quaisquer exemplares arbóreos pelo que as suas estruturas 

radiculares deverão ser devidamente salvaguardadas por um buffer de proteção (especificação a 

definir nas medidas cautelares a indicar em caderno de encargos). 

Plantações / Elenco vegetal (árvores, arbustos e sementeiras) 

Pretende-se que as espécies arbóreas a plantar ofereçam continuidade com as espécies 

existentes na área de intervenção, heterogeneidade e promovam a continuidade ecológica dos 

fluxos e estruturas da paisagem (fig. 5). 

O elenco florístico da vegetação de porte arbóreo proposta compreende espécies como: 

Cupressus sempervirens – Cipreste, Fraxinus angustifolia – Freixo, Olea europaea var.sylvestris – 

Zambujeiro, Pyrus communis – Catapereiro, Pinus pinea - Pinheiro manso, Quercus rotundifólia – 

Azinheira e Quercus suber – Sobreiro. 

Figura 5 – Distribuição da vegetação de porte arbóreo a instalar 

 

Fonte: Anexos técnicos – Plano de Integração Paisagística 

A vegetação de porte arbustivo, sub-arbustivo e herbáceo é proposta em faixas com cerca de 2 

metros de largura que ocorrem estrategicamente ao longo do sistema de circulação, no 

enquadramento dos volumes edificados, sobretudo do edifício E, e ao longo das linhas de 
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drenagem como medida de redução da erosão, promoção da infiltração, enquadramento 

paisagístico e valorização cénica da proposta. 

As manchas de plantação, cujo plano de plantação será detalhado em sede de projeto de 

execução, compreendem unicamente espécies autóctones: Arbutus unedo – Medronheiro, 

Daphne gnidium – Trovisco, Lavandula luisieri – Rosmaninho, Lavandula viridis - Rosmaninho-

verde, Phillyrea angustifolia - Lentisco-bastardo, Pistacia lentiscus – Lentisco, Rosmarinus 

officinalis – Alecrim e Viburnum tinus – Folhado. 

Como medida de controlo da erosão e por forma a garantir maior probabilidade de 

adaptabilidade propõe-se a realização de uma sementeira em todas as zonas plantadas e 

desmatadas com uma mistura biodiversa de herbáceas resistentes à secura e com necessidades 

de manutenção reduzidas. 

A instalação da vegetação será apoiada por uma rede de rega, fundamental para o sucesso da 

mesma e consequente prevenção, minimização e monitorização dos impactes ambientais 

potencialmente gerados. 

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 

construção e da exploração do projeto são pouco significativos a significativos, e, quase sempre 

minimizáveis e reversíveis, no que respeita às espécies florestais. 

Relativamente às espécies da flora e de anfíbios identificados e com estatuto de conservação 

desfavorável e/ou protegidos pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, 

considera-se que a falta de informação relativamente aos locais de ocorrência das espécies não 

permite realizar a avaliação dos impactes. 

No que diz respeito à afetação de quercíneas, os impactes são negativos mas pouco significativos. 

O abate de 32 azinheiras isoladas incide sobretudo em exemplares jovens, que possuem menor 

valor ecológico na área de implantação do projeto. 

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 na paisagem, garantir a salvaguarda das quercíneas e reduzir 

eventuais impactes negativos significativos.  

O EIA contempla ainda outras 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, como a realização de programas 

de monitorização no âmbito dos recursos hídricos (qualidade da água) e ambiente sonoro.  

Importa referir que o presente projeto havia tido previamente consulta ao ICNF, de forma a 

preservar as áreas de povoamento de quercíneas e os habitats. 

Parecer  

Face ao exposto, relativamente ao projeto “Circuito do Sol”, emite-se parecer favorável 

condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização e de 

compensação seguidamente indicados.  
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Condicionantes 

1. Na fase de construção, a implementação do projeto em todas as suas componentes deve 

preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização 

prévia do ICNF, nos termos legais, quando comprovadamente implicarem graves 

inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto; 

2. Deverão ser apresentadas peças desenhadas que contemplem a localização dos valores 

naturais relativos às espécies da flora RELAPE, dos anfíbios e répteis com estatuto de 

proteção ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual, e que 

deverão ser submetidos a aprovação do ICNF. Estas áreas identificadas deverão ser 

integradas no Plano de Integração Paisagística e no Relatório de Conformidade do Projeto 

de Execução;   

 

3. Deverão ser preservadas em bom estado de conservação as charcas cartografadas, tendo 

em conta a importância destes sistemas para a conservação das espécies de anfíbios 

identificados. 

Medidas de minimização de carácter geral  

Fase prévia à obra 

1. O Adjudicatário deverá elaborar um Plano de Obra, previamente ao início da Empreitada, 

com o planeamento de todos os aspetos relativos à obra, bem como a explicitação das 

medidas cautelares a tomar aquando da sua execução; 

2. O Plano de Obra deverá incluir, entre outros aspetos relevantes da empreitada, as fases 

previstas para as movimentações de terras, para as ações de desarborização e 

desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, bem como a fase de 

desativação de estaleiros, recuperação das áreas afetadas pela empreitada e a integração 

paisagística das infraestruturas; 

3. A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de vertentes 

ambientais possíveis: 

i. A localização destas infraestruturas não é permitida em povoamentos de sobreiro ou 

azinheira, sendo interdito o abate ou dano de qualquer exemplar de sobreiro ou 

azinheira, mesmo que isolados; 

ii. A localização está condicionada à utilização de áreas consideradas sensíveis em termos 

ecológicos, arqueológicos ou paisagísticos; 

iii. É interdita qualquer afetação de linhas de água, permanentes ou temporárias, e 

respetiva envolvente numa distância mínima de 10 metros; 

iv. Deverá ser evitada a afetação de zonas de elevada densidade de coberto vegetal 

arbustivo e/ou arbóreo; 

v. As áreas selecionadas deverão preferencialmente corresponder a zonas anteriormente 

intervencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não 

apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras provenientes de maus 

usos antecedentes. 

Fase de construção 
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1. A remoção do coberto vegetal deverá ser limitada às áreas estritamente necessárias à 

execução dos trabalhos, devendo ser delimitada por piquetagem e/ou por sinalização 

bem visível. No caso do pedido de autorização para abate de azinheiras ou sobreiros, 

deverá ser efetuada a sua cintagem prévia com tinta de cor branca e de forma visível; 

2. Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na 

envolvente dos locais da obra e acessos, através da implementação de medidas 

cautelares a definir no início da obra. Destacam-se como sensíveis as áreas de montado, 

as galerias ripícolas, e outros elementos vegetais com interesse, que deverão ser 

assinalados; 

3. Os parques de materiais, locais de empréstimo, depósitos de terras e todas as 

infraestruturas de apoio à obra, não poderão afetar áreas sensíveis do ponto de vista 

ambiental ou patrimonial e devem estar sinalizadas e/ou vedadas; 

4. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou 

azinheira, bem como quaisquer ações como sejam a remoção de terra vegetal ou 

mobilizações profundas do solo, que conduzam ao seu perecimento ou evidente 

depreciação. 

 

Medidas de compensação 

Fases de obra e fase de exploração 

1. As plantas alvo de compensação a integrar o Plano de Integração Paisagística, 

nomeadamente sobreiros, azinheiras e pinheiro-manso, devem ser provenientes de 

viveiro certificado; 

2. Deve ser apresentado um Plano Orientador de Gestão (POG) que garanta o sucesso das 

plantações, com um horizonte temporal de 20 anos. Pode ser consultado em: 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/0b80e6da4c970383 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo 

 

 

 

 

Olga Martins 

Documento processado por computador, nº S-040438/2021 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/0b80e6da4c970383
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Nº - PARECER/10085/2021/DRAPAL 

 

DE:  
Divisão de Ambiente e Infraestruturas/Serviço 
Regional do Baixo Alentejo 

Data:  2021-10-12 

 
Processo Nº: AMB/1021/2021/DRAPAL 

Assunto: 
Emissão de parecer nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei 
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro - Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) n.º 462 – Circuito do Sol – Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio 

 

Enquadramento legal e âmbito 

 

Emissão de parecer externo no âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 462 - 

Circuito do Sol – Treino de Automóveis e Equipamentos de Apoio, nos termos do disposto no n.º 11 

do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11,de dezembro. 

 

No que concerne ao âmbito do parecer, tendo em consideração as competências desta DRAP o 

mesmo incide sobre o descritor Solos. As interferências do Projeto com os solos presentes, suas 

aptidões e limitações. Considerando para esse efeito a tipologia do Projeto em análise, pelo que 

entende-se que há a assinalar alguns impactes para as várias fases do projeto. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) corresponde à fase de projeto base e integra o Resumo Não 

Técnico (RNT), Relatório Síntese (RS), peças desenhadas, anexos técnicos. 

 

Identificação do Projeto 

 

O Projeto “Circuito do Sol”, 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 do presente 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. 

 

O promotor pretende com o projeto em causa criar uma unidade vocacionada para o 

desenvolvimento de veículos elétricos e suas componentes em carbono e bio-fibra para automóveis, 
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bem como promover a 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), pretende com as suas parcerias no meio académico, 

colocar 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 esteja previsto que seja utilizado também por veículos 

(carros e motos) a combustão (gasolina ou gasóleo), sendo espectável que nos primeiros anos, seja 

essencialmente utilizado por este tipo de veículos. O “Circuito do Sol” posiciona-se no mercado 

como 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. 

 

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. 

 

Localização  

 

O local de implementação do Projeto “Circuito do Sol” insere-se no distrito de Beja, NUT II – região 

do Alentejo e NUT III – sub–região Baixo-Alentejo, concelho de Serpa, na freguesia da Vila Verde de 

Ficalho. 

 

 

Folha 534 da Carta Militar 1:25:000 
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Parcelas iSIP: 2691039854901; 2691039854001; 2691038815001; 2691039854002; 2701022494001; 2701022494002; 

2701027818001 

 

Parcelas iSIP: 2691039854901; 2691039854001; 2691038815001; 2691039854002; 2701022494001; 2701022494002; 

2701027818001 



 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo - Serviço Regional do Baixo Alentejo 
R. São Sebastião, 7800-298 Beja, PORTUGAL 

TEL + 351 284 311 500  EMAIL sr.baixoalentejo@drapalentejo.gov.pt www.drapal.min-agricultura.pt 
 

DRAPAL/SRBA 

Fase de desenvolvimento do Projeto 

 

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). 

 

Identificação do proponente  

 

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

na Rua Francisco Pereira Barroso, n.º 70, Apartado 5, 7830-088-Vila Nova de São Bento, concelho de 

Serpa, NIPC 514784652. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO 

 

Solos 

 

 



 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo - Serviço Regional do Baixo Alentejo 
R. São Sebastião, 7800-298 Beja, PORTUGAL 

TEL + 351 284 311 500  EMAIL sr.baixoalentejo@drapalentejo.gov.pt www.drapal.min-agricultura.pt 
 

DRAPAL/SRBA 

 

 

A identificação da tipologia de solos presentes nas áreas de intervenção pelo projeto baseia-se na 

classificação e cartografia de solos SROA 1:50.000. 

 

Na área de implantação do projeto estão presentes as seguintes tipologias de solos:  

 

 (Ex) Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques 

 (Px) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 

Normais, de xistos ou grauvaques 
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 (Vx) Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques 

 

Capacidade de uso do solo  

 

A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial natural que os solos apresentam face às 

possíveis utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, encontrando-se, desta 

forma, bastante dependente das características dos horizontes superficiais do solo. 

 

A classificação utilizada para a capacidade de uso do solo considera cinco classes (A, B, C, D e E), 

em função da utilização agrícola ou florestal dos solos, em que as três primeiras classes (A, B e C) 

são suscetíveis de utilização agrícola (culturas pouco intensivas a intensivas), e as restantes (D e E), 

geralmente com fortes limitações para utilização agrícola.  

 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, verifica-se que na área de estudo dominam 

os solos com menor capacidade de uso. Relativamente às áreas diretamente afetas ao projeto 

verifica-se que:  

 

 Predominam essencialmente solos de vocação não agrícola (D e E), com limitações associadas a 

erosão e escorrimento superficial e limitações na zona radicular. 
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IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

As previsões de impactes nos solos baseiam-se na análise das ações decorrentes nas fases de 

construção, exploração e desativação. No essencial os impactes são criados na primeira fase, sendo 

que alguns permanecem nas seguintes. 

 

Fase de Construção 
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A instalação dos estaleiros, preparação de acessos e a movimentação de veículos afetos às obras são 

ações que carecem de desmatação prévia e, por si só, potenciam um efeito de compactação, 

alterando as caraterísticas físicas do solo e capacidade de retenção de água.  

 

Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, local, temporário e 

reversível. Se não for mitigado pode, em determinadas circunstâncias, ter efeito permanente. 

Considerando a eventual adoção de medidas de mitigação, o impacte é temporário. De qualquer 

modo, e considerando a adoção de medidas de mitigação, considera-se um impacte pouco 

significativo, até pelo facto da afetação ocorrer sempre em solos delgados e geralmente pedregosos, 

de reduzido potencial produtivo.  

 

As ações de preparação do terreno para a implementação do projeto implicam 

desmatação/decapagem/aterro/escavação prévia do terreno. Ações que tornam os solos mais 

vulneráveis aos processos de erosão hídrica e eólica, sobretudo nas áreas de maior declive. No 

entanto, atendendo ao facto dos declives em presença se apresentarem pouco acentuados, o risco 

efetivo é reduzido. 

 

Tanto o tráfego de veículos afetos à obra, como o funcionamento de máquinas e equipamentos, são 

ações suscetíveis de originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes que podem, localmente, contaminar o solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo 

representa um impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente reduzida, provável, 

temporário e localizado. Admitindo a adoção de medidas adequadas, o impacte resultante será 

pouco provável, ainda mais localizado e pouco significativo.  

 

No final da fase de construção, parte das áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas ao 

estaleiro e áreas de auxílio), deverão ser recuperadas utilizando solos reservados para o efeito 

resultantes das decapagens/escavações, sendo, em parte, mitigados os efeitos negativos anteriores.  

 

Fase de exploração  

 

A possibilidade de manutenção de vegetação herbácea e arbustiva, permite assegurar coesão ao solo 

e contribui para o seu enriquecimento natural em matéria orgânica, constituindo um impacte 

positivo permanente, pouco significativo.  

 

Fase de desativação  

 

Em relação aos solos, prevê-se impactes positivos associados a um eventual cenário de 

renaturalização de toda à área, contudo, face à tipologia do projeto em causa e à sua longevidade 

em termos de exploração é um cenário não expectável nesta fase, de qualquer das formas sempre 
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sujeito à 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.  

 

Condicionantes 

 

A propósito do Regime Jurídico da RAN – não existem, na área abrangida pelo projeto solos 

classificados pela RAN contudo é de referir o seguinte: 

 

As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se (Artº 22º, nº 1) quando 

cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não 

exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, 

económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão. Esta possibilidade só pode concretizar-se quando estejam em 

causa vários tipos de ações, entre os quais (alínea l) do Art.º 22º, nº1) obras de construção, 

requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, 

de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de 

gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou de 

serviço público. 

 

Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte 

ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 

compreende a pronúncia da Entidade Regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º7).  

 

Mais, indicamos as Medidas de Minimização a acautelar no desenvolvimento do projeto: 

 

Para efeitos do controlo e minimização de impactes ambientais da fase de construção devem ser 

adotadas soluções que minimizem os impactes associados à implementação do projeto, devendo ser 

acauteladas as seguintes medidas de minimização: 

 

Fase de construção 

 

Implantação e gestão dos estaleiros, parques de materiais, outras áreas de apoio à obra e frentes 

de obra 

 

-Os estaleiros, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à obra (incluindo, quando 

necessário, áreas de empréstimo e /ou áreas de deposição de terras sobrantes) devem localizar-se 

em áreas já utilizadas para o mesmo fim ou em áreas degradadas ou impermeabilizadas/de reduzido 
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coberto vegetal, privilegiando locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou 

minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.  

 

Não devem ser ocupados os seguintes locais:  

- Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Áreas de ocupação agrícola. 

 

- A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser 

reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta 

implementação, salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível; 

- Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais; 

- As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, devem ser devidamente 

sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e animais; 

- Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação 

dos estaleiros; 

- Proceder, no caso em que o declive seja acentuado, à drenagem periférica na área de trabalho, 

de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo. 

 

Desmatação, limpeza e decapagem dos solos 

- Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas 

intervencionadas; 

- Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis. 

 

Escavações e movimentação de terras 

- Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

- Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o 

transporte de sólidos; 

- Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura 

de valas, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para recobrimento das mesmas, após a 

instalação das condutas; 

- Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante 

o armazenamento temporário; 

 

Construção e reabilitação de acessos 

- Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos florestais ou acessos/áreas 

de circulação de máquinas agrícolas) já existentes para aceder aos locais da obra; 

- Na abertura de novos acessos dever-se-á:  
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- Assegurar dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, nomeadamente 

nas áreas em que atravessam zonas de depressão; 

- Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

- Evitar a destruição de vegetação ripícola; 

- Reduzir a afetação de culturas;  

- Reduzir a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional; 

- Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-

se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da 

descompactação do solo; 

- Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria 

fora destes; 

 

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

- Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos 

e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para 

destino adequado; 

- As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho; 

- Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de 

sistemas de drenagem de águas pluviais. 

 

Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

- Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, considerando 

todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, 

em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão 

e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como 

as águas residuais passíveis de ser produzidas e sua gestão; 

- Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto 

aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado; 

- Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento 

dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado; 

- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado; 

- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento; 

- Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando esta se 

localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem 

dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que os mesmos fiquem depositados junto das 

terras a utilizar posteriormente; 
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- Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem 

ser adotadas casas de banho químicas ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas 

residuais. A recolha dos efluentes deve ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito; 

- Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas áreas 

impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame; 

- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 

Fase final de execução das obras 

- Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro, parque de materiais 

e outras áreas afetadas pelas ações de obra, com reposição das condições existentes antes do início 

das obras; 

- Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra; 

- Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais 

em obra e que possam ter sido afetados; 

- Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra; 

- Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente reparados; 

- Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, 

induzida pela obra, bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido 

afetados pelas obras de construção.  

 

Face ao exposto anteriormente entende-se não existir nada a opor à instalação do projeto em causa, 

devendo ser garantido em todas as fases do projeto as medidas anteriormente expostas, sem 

prejuízo, do cumprimento do exposto no EIA nomeadamente nas medidas de minimização propostas 

(FC41;FC42;FC43; FC44;FC45;FC46 e FE23). 




