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Acrónimo Descrição 

APA              Agência Portuguesa do Ambiente 
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Preventor de erupção; Sistema de Prevenção contra Erupções não 
controladas no Poço (do inglês Blowout Preventer) 

CH4 Metano 

COV Compostos Orgânicos Voláteis 

CO  Monóxido de Carbono 
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Based Mud) 
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NUTS  Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

PM  Partículas 

PROF  Plano Regional de Ordenamento Florestal  

PDM   Plano Diretor Municipal  

PDR  Programa de Desenvolvimento Rural  
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RAN  Reserva Agrícola Nacional 

REN  Reserva Ecológica Nacional 

RNAC  Rede Nacional de Áreas Classificadas 

SIC  Sítio de Importância Comunitária 

SO2  Dióxido de Enxofre   

WBM 
Lamas de perfuração à Base de Água (WBM do inglês Water Based 
Mud) 
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1 INTRODUCAO 

1.1 ÂMBITO 

O presente documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de prospeção e pesquisa de gás natural na 

Área de Concessão da Batalha, da Australis - Australis Oil & Gas Portugal, 

Sociedade Unipessoal Lda.  

 

A área proposta para a Concessão da Batalha integra-se na freguesia de 

Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.  

 

Em termos de enquadramento de licenciamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

152-B/2017, de 11 de dezembro é estabelecido que para projetos de Extração 

subterrânea que compreendem sondagens de pesquisa e ou prospeção de 

hidrocarbonetos por métodos Convencionais, existe a necessidade de realizar uma 

análise caso a caso para determinar se deve ser sujeito a uma Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA).  

 

Em fevereiro de 2018, no âmbito do programa de trabalhos aprovado pela ENMC 

para o presente ano, foi apresentado um Estudo de Apreciação Prévia de forma a 

determinar da necessidade de se realizar um Estudo de Impacto Ambiental (EIA); 

depois da resolução da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) de 23/03/2018, 

com a referencia S034838-201806-DAIA.DAP, (DAIA.DAPP.00074.2018) e da 

comunicação da ENMC de 20/06/2018 (ref:CE-2521/2018),  procedeu-se à 

elaboração deste PDA que inclui a metodologia proposta para a realização do EIA. 

 

 

1.2 TIPOLOGIA DE PROJETO 

O trabalho proposto para a concessão da Batalha, consiste na sondagem em 2019 

de um poço vertical com o objetivo de atingir a formação da Dagorda, a uma 

profundidade total de aproximadamente 3.200 m. Uma vez alcançada esta 

formação, com a recolha até 200 metros de testemunho convencional ao longo do 

poço e execução de diagrafias em toda a sua extensão, será realizada uma 

sondagem horizontal a partir de aproximadamente 2.130 metros de profundidade 

e com um alcance de 300 a 700 metros de extensão, com o objetivo de avaliar a 

formação do Lemede intermédio para a produção de hidrocarbonetos. 

 

Em termos da conceção da sondagem, a opção pela tecnologia de sondagem 

horizontal permite avaliar 300 a 700 m na horizontal, através de um único furo na 

vertical, e foi escolhida por forma a minimizar o impacte que teria a perfuração de 

vários poços exclusivamente verticais para recolher informação relevante sobre o 

prospeto geológico. 
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No caso de descoberta de Gás Natural, proceder-se-á ao teste do poço. Este teste 

tem o objetivo de caracterizar o recurso em termos de qualidade e quantidade, 

procedendo-se à elaboração de uma série de análises físicas e químicas, que podem 

ser de curta e/ou de longa duração (até 6 meses). 

 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projeto para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e 

exploração de petróleo e gás natural na área da Concessão da Batalha é a empresa 

Australis Oil & Gás Portugal, Sociedade Unipessoal Lda., doravante denominada 

Australis com sede em Av. Da Liberdade, nº 129B Lisboa, numero de telefone +351 

21 346 13 87.  

 

A Australis possui direitos exclusivos para duas áreas concessionadas pelo 

Governo de Portugal, nomeadamente as concessões da Batalha e Pombal que 

cobrem aproximadamente 2.510 km2 contíguos no onshore da Bacia Lusitânica em 

Portugal com um acordo de exploração e pesquisa de 8 anos com início a 30 de 

setembro de 2015 sujeito a um mínimo de programas de trabalho. 

 

A Australis foi criada em 2014, é uma empresa de petróleo e gás e está listada na 

Bolsa de Valores de Australia (Australia Stock Exchange – ASX) desde julho de 

2016.A mesma adquiriu também uma posição significativa no projeto Tuscaloosa 

Marine Shale (TMS), onshore nos Estados Unidos que se encontra em 

desenvolvimento.  

 

1.4 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) é a entidade 

responsável pela regulação, supervisão, controlo e fiscalização das atividades de 

pesquisa e exploração dos recursos petrolíferos, assegurando a gestão e o 

aproveitamento sustentável destes recursos.  

 

Desde o início a Australis tem vindo a desenvolver o Projeto sob a fiscalização 

constante da ENMC. 

 

1.5 IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AIA 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.), nos 

termos da alínea a) do ponto 1 do Artigo 8º Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro. 

 

1.6 IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO  

Os estudos técnicos de suporte ao projeto em fase de projeto de execução e do EIA 
serão elaborados pela ERM Portugal, Consultores em Engenharia do Ambiente, 
Lda., com escritório em Avenida João Crisóstomo 30 - 1º, 1000-120 Lisboa. Os 
números de telefone e fax são, respetivamente., 21 813 03 80 e 21 813 03 64. 
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A equipa técnica proposta para a elaboração das diversas vertentes do EIA 
encontra-se descrita na Tabela 1.1 e, em anexo, apresenta-se um resumo dos 
respetivos curricula.  
 

Tabela 1.1   Equipa técnica do Autor do Estudo  

ESPECIALIDADE  TÉCNICO  EXPERIÊNCIA 

Diretor do Projeto EIA Paula Gonzalez  Mais de  20 anos de experiência em consultaria 
ambiental e 15 anos de experiência na 
industria de petróleo e gás natural em 
empresas nacionais e estrangeiras  (7 anos na 
Galp Energia) 

Gestor do Projeto EIA Ferran Climent  Experiência de gestão de projetos 
internacionais de estudos de Impacte 
Ambiental da indústria de petróleo e gás  

Especialista em Geologia César Aguas   13 anos de experiência na avaliação e gestão 
ambiental 

Especialista em Biodiversidade  João Paula  Mais de 10 anos de experiência  em avaliações 
de biodiversidade em Portugal 

Especialista em EIA Martha Silva 5 anos de experiência em Avaliação de 
Impacto Ambiental, incluindo o sector de 
Petróleo & Gás Natural 

Especialista em Arqueologia e 
Património  

Carla Alves Prospeção arqueológica e levantamento do 
património arquitetónico e etnográfico no 
âmbito da avaliação de impactes ambientais  

Especialista em avaliação de 
riscos 

Maria João 
Costa 

Experiência em projetos de segurança que 
cobrem Saúde e Segurança, Métodos de 
Avaliação de Risco (MARAT, PHA, Avaliação 
de Consequências utilizando Modelos 
Matemáticos; Árvore de Eventos), Acidentes 
Graves e Auditorias de Sistemas de Gestão de 
Prevenção de Acidentes - SEVESO -, 
Elaboração e implementação de Planos de 
Emergência Interna e Externa, Verificação 
Jurídica de Segurança e Ambiental, Auditorias 
de Segurança contra Incêndios e 
Implementação da Diretiva ATEX. 
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2  CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

2.1 JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVO DO PROJETO 

A pesquisa de Gás Natural em Portugal e em particular na área de Batalha foi 

identificada como um dos principais fatores determinantes para o sucesso do 

projeto de pesquisa de gás natural no onshore da Bacia Lusitânica, em Portugal.  

 

A partir da análise dos resultados de campanhas sísmicas 2D e 3D e sondagens 

executadas anteriormente na Bacia Lusitânica, foi identificada a existência de 

sinais de hidrocarbonetos na área da concessão da Batalha, nomeadamente: 

 

 O pós-sal do Jurássico, com rochas do Período do Jurássico localizadas 

acima de uma formação denominada de Formação Dagorda, sendo 

essencialmente uma sequência evaporítica com possíveis fraturas e 

intercalações de calcários calciclásticos e dolomíticos. Acredita-se que a 

rocha sedimentar orgânica do Jurássico Inferior seja a rocha que gera essas 

ocorrências; e  

 O pré-sal do Triásico: O reservatório primário conhecido como Formação 

de Silves, um arenito fluvial, potencialmente produzido por carvão e 

rochas sedimentares do período Permo-Carbonífero, rochas sedimentares 

do período Devónico e rochas sedimentares do período Silúrico. 

 

O diagrama de Estratigrafia da Bacia Lusitânica, pode ser  apreciado na Figura 1.1. 
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Figura 1.1  Estratigrafia da Bacia Lusitânica 

 
 

Deste modo, e com base em análises detalhadas da informação existente, a 

Australis pretende realizar uma sondagem de Prospeção e Pesquisa de 

Hidrocarbonetos por de métodos convencionais, na área de Concessão Batalha 

(“Sondagem” ou `Projeto`) numa determinada parcela, em Aljubarrota, no 

concelho de Alcobaça, Distrito Leiria. Esta será uma sondagem piloto vertical até à 

formação da Dagorda e uma sondagem horizontal desde a mesma sondagem 

vertical para testar o Lemede intermédio. O Projeto proposto tem como objetivo 

avaliar as principais características desta formação. Esta avaliação será de carácter 

temporário e exploratório, com uma duração máxima aproximada de dez meses de 

trabalho de campo. 
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2.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.2.1 Trabalhos Propostos 

O trabalho proposto para a concessão da Batalha, consiste na execução de uma 

sondagem vertical no ano de 2019 com o objetivo de atingir a formação da 

Dagorda, a uma profundidade de aproximadamente 3.200 m. 

 

Uma vez alcançada esta formação, com a recolha de 200 metros de carote em 

intervalos diferentes e execução de diagrafias em toda a sua extensão, será 

realizada uma sondagem horizontal a partir de aproximadamente 2.130 metros de 

profundidade, com o objetivo de testar o Lemede intermédio para produção de gás 

natural. 

 

As seguintes secções apresentam um resumo das diferentes fases e atividades do 

projeto proposto. 

 

2.2.2 Principais Fases do Projeto 

A materialização do projeto proposto decorrerá em três fases distintas, 

nomeadamente:  

 

 Fase 1 – Fase de trabalhos de preparação, construção e instalação; 

 Fase 2 – Fase de avaliação: Sondagem e teste do poço; e 

 Fase 3 – Fase de desativação: Recuperação ambiental e paisagística do local. 

 

As diferentes atividades a serem desenvolvidas em cada uma das fases do projeto, 

são descritas nos capítulos subsequentes. 

 

2.2.3 Fase 1: Fase de Trabalhos de Preparação, Construção e Instalação 

A fase de construção envolve a preparação do local e a implementação de 

atividades, que incluem: 

 

 Construção do estaleiro e das infraestruturas associadas (tais como 

movimentação e nivelamento de terras, construção da rede de água, rede 

de saneamento, eletricidade e cablagem necessária);  

 Movimentação de veículos, equipamentos, equipa de trabalho e provisões 

dentro do local em zonas não pavimentadas; 

 Movimentação e armazenamento de materiais de construção; e 

 Armazenamento e manipulação de combustíveis e químicos. 

 

Na área de implantação do Projeto, antes da instalação do equipamento de 

sondagem e dos equipamentos auxiliares, o solo será nivelado e estabilizado, de 

forma a atingir-se um nível de compactação que permita suportar os 

equipamentos e as instalações necessárias para as diferentes fases do projeto. 

Todas as atividades de construção previstas serão desenvolvidas no período 

diurno. 
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A área de implantação do Projeto encontra-se há vários anos desmatada, não 

existindo quase vegetação. No caso de existir, só será removida a vegetação 

necessária de modo a garantir a movimentação dos equipamentos e das pessoas na 

área de implantação do estaleiro para a sondagem, proporcionando um ambiente 

de trabalho seguro. A remoção da vegetação na área de sondagem deverá ser 

suficiente para garantir a movimentação dos equipamentos e das pessoas, 

proporcionando um ambiente de trabalho seguro. 

 

O solo mais à superfície será retirado e colocado no local para a futura recuperação 

ambiental e paisagística, após o abandono do poço. 

 

O local contará com um sistema de drenagem que recolherá as águas pluviais num 

reservatório dedicado para a sua utilização nas diferentes fases do projeto , assim 

como um equipamento de controlo e segurança da sonda, de modo a prevenir 

quaisquer fugas. 

 

Serão utilizadas bacias de retenção onde seja necessário, de modo a que nos 

processos de limpeza e fornecimento de combustíveis aos equipamentos se evite 

derrames que possam contaminar os solos e aquíferos. 

 

A área de sondagem será projetada de modo facilitar a instalação de 

equipamentos. Deste modo, por cima do terreno já compactado, serão aplicadas 

duas camadas de agregado de pedra e pó (tout-venant) e devidamente 

compactadas sobre uma tela de manta geotêxtil que suportará a estrutura da sonda 

e demais equipamentos. 

 

Figura 2.1  Exemplo da utilização de manta geotêxtil 

 
Fonte: Australis, 2018. 
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De forma adicional, no caso de não se poder obter água da rede de distribuição 

local, ainda em avaliação, prevê-se a execução de um furo de água para 

abastecimento e utilização na operação de sondagem. Este furo será executado por 

uma empresa Portuguesa de sondagem e captação de águas devidamente 

credenciada e serão obtidos todos os licenciamentos necessários. 

 

A duração média dos trabalhos de construção civil para a preparação do local, será 

de cerca de 60 dias. De ressaltar que, a localização proposta para o poço, encontra-

se numa área adjacente a uma estrada existente, pelo que, os trabalhos de 

preparação relativos a abertura de acessos será reduzida, devendo-se cingir apenas 

a abertura de acessos para a ligação do local do projeto à estrada existente, de 

forma a assegurar um acesso seguro. Espera-se que a fase de construção considere 

cerca de 22 pessoas, das quais apenas duas pessoas serão de fora de Portugal, uma 

vez que os subcontratados serão empresas locais. Nenhum operário irá residir no 

local de construção. 

 

Prevê-se que a área a ocupar pelo projeto será de aproximadamente 7.500 m2. 

 

Os equipamentos que serão utilizados durante os trabalhos de construção civil 

podem incluir gruas, escavadoras, retroescavadoras, bulldozers, cilindros de 

compactação e camiões ou camiões articulados (dumpers) para a movimentação de 

terras.   

 

 

Não está previsto nenhum projeto de construção complementar ou associado. 

 

Figura 2.2  Exemplo de atividades padrão de preparação do local de sondagem 
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Fonte: Australis, 2018. 
 

 

2.2.4 Fase 2: Fase de avaliação: Sondagens e teste do poço 

 

Sondagens 

Este projeto de exploração convencional, será executado com um equipamento de 

sondagem. A duração da sondagem será de aproximadamente de 90 a 120 dias. 

 

Um dos objetivos da sondagem numa primeira fase e a elaboração do poço piloto 

para avaliar e testar a formação da Dagorda no Jurássico Inferior a uma 

profundidade de 3 200 metros. Concluída esta primeira fase, sela-se a secção 

inferior da sondagem piloto dos 2 860 metros até aos 2 000 metros por forma a ser 

abandonada de forma segura. A segunda fase da sondagem começa com um poço 

horizontal aos 1.200 metros de profundidade, momento em que se inicia o desvio 

da sua trajetória, que terá uma orientação horizontal a aproximadamente 2.130 

metros e com um alcance de 300 a 700 metros de extensão, a fim de avaliar a 

formação do Lemede intermédio. 

 

O programa de sondagem para este poço de avaliação foi entregue à ENMC para 

avaliação, mas ainda não se encontra finalizado. De referir que o programa final 

será incluído no Estudo de Impacto Ambiental.  

 

O poço será iniciado com um furo de superfície de 17½” de diâmetro até uma 

profundidade de aproximadamente 230 metros e será descida e cimentada a 

tubagem de revestimento (casing) com 13⅜” de diâmetro. Esta fase inicial do poço 

será executada por uma empresa Portuguesa. Será então executado o furo 

intermédio de 12¼” de diâmetro até uma profundidade de cerca de 1.200 metros 

com a descida e cimentação da respetiva tubagem de revestimento com 9⅝” de 

diâmetro. Por fim, será executado o furo piloto até à profundidade total de 3.200 

metros, com um diâmetro de 8½”. De seguida realizar-se-ão as diagrafias e a 

recolha de 200 m de carote em dois intervalos diferentes. Após estas duas 

operações o poço será selado no intervalo dos 2.860 metros até aos 2.000 metros. 
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Na fase seguinte, aos 1.200 metros, inicia-se uma seção de desvio com 5.0-8.0°/30m 

(ângulo de 5 a 8° por cada 30 metros) tendo como alvo o Lemede intermédio. A 

seção inicial de desvio tem uma razão de progressão de 5.0°/30m na direção Sul 

em relação ao poço de superfície. É mantida uma tangente à curva por 528m, 

instante em que uma segunda curva com 8.0°/30m é iniciada, para trazer a 

trajetória do poço para a horizontal numa orientação com o sentido Norte. Nesta 

secção será descida e cimentada uma tubagem de revestimento com 7” de 

diâmetro. 

 

Já na fase horizontal do poço aos 2.130 metros - poço de produção - a sondagem a 

executar terá 6⅛” de diâmetro e uma extensão de 300 a 700 metros, se possível. De 

seguida será descida a coluna (liner) de 4-1/2” (completação inferior) pré-

perfurada, com mangas deslizantes (sliding sleeves) no seu interior e obturadores 

(packers) insufláveis.  

 

A tubagem de revestimento (casing) e respetiva cimentação tem a finalidade de 

garantir o isolamento e integridade das formações (previne o colapso do poço) e 

permitir a instalação de tubagem de produção (tubing) e respetivos equipamentos 

e acessórios. Começa normalmente com uma tubagem de superfície de diâmetro 

maior que isola e protege as zonas superficiais menos consolidadas e com 

possíveis aquíferos potáveis. Termina com a tubagem de produção de menor 

diâmetro, ou liner, onde se efetuam as perfurações, através das quais os fluidos são 

trazidos para a superfície. 

 

A integridade da tubagem de revestimento é avaliada através de testes de pressão: 

 

a) Antes de se perfurar o tampão após a cimentação, todas as colunas de 

revestimento, exceto a coluna de revestimento estrutural à superfície, devem 

ser sujeitas a um teste de pressão. A coluna de revestimento condutor deve ser 

testada a pelo menos 140.613,915 kgf/m2. As colunas de revestimento abaixo 

da coluna de revestimento condutor devem ser testadas a 351.534,789 kgf/m2. 

Se a pressão cair mais de 10% em 30 minutos ou se houver qualquer outra 

indicação de fuga, a coluna de revestimento deverá ser recimentada, 

consertada ou uma coluna de revestimento adicional deverá ser descida e ser 

testada novamente. Os procedimentos acima descritos devem ser repetidos até 

que seja obtido um teste satisfatório. O tempo, as condições de teste e os 

resultados de todos os testes de pressão da coluna de revestimento devem ser 

registados no relatório do sondador; e 

 

b) Após a cimentação de qualquer coluna de revestimento que não seja 

estrutural, a perfuração não será retomada até que tenha ocorrido um 

intervalo de tempo de pelo menos 8 horas sob pressão para a coluna de 

revestimento condutor ou 12 horas sob pressão para todas as outras colunas 

de revestimento. O cimento é considerado sob pressão se uma ou mais 

válvulas de flutuação (válvula utilizada na coluna de perfuração, que impede 

o retorno de fluido do espaço anular para dentro da coluna) mostrarem que o 

cimento está no lugar e consolidado, ou quando outros meios de retenção de 

pressão sejam utilizados.  
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Durante a sondagem, serão utilizadas lamas de perfuração (ou fluídos de 

perfuração), que neste processo originarão fragmentos de rocha denominados 

detritos de sondagem (drill cuttings). 

 

Figura 2.4           Exemplo de atividades de Montagem da Sonda 

 
Fonte: Australis, 2018. 
 

 

Lamas de Perfuração  

Durante qualquer operação de sondagem, são utilizadas lamas, também 

designadas por fluídos de perfuração. Estas lamas são bombeadas e circuladas 

através do sistema de circulação. O sistema de circulação conduz os fluídos de 

perfuração dos tanques de superfície pelo interior da coluna de perfuração e de 

volta ao equipamento de superfície, e será instalada uma lagoa de lamas 

impermeável de aproximadamente 350 a 500 m3. 

 

Um sistema de circulação típico inclui o seguinte: 

 

 O equipamento que conduz o fluido que transporta os detritos de 

sondagem (cuttings) do furo; e 

 O equipamento que limpa e recircula o fluido de perfuração. 
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As lamas de perfuração são uma mistura complexa de líquidos, sólidos e, em 

alguns casos, gases inertes tais como azoto, que podem assumir aspetos de 

suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, que depende da composição química e 

do estado físico dos seus componentes. A sua função é: 

 

 Transportar os sólidos gerados, detritos de sondagem (cuttings), durante a 

sondagem de um poço até à superfície; 

 Manter os sólidos em suspensão; 

 Exercer pressão hidrostática suficiente contra as zonas permeáveis para 

evitar o influxo de fluídos da formação para o poço; e 

 Manter a estabilidade do poço, inibir a reatividade de formações argilosas, 

arrefecer e lubrificar a broca, reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e 

as paredes do poço e permitir a recolha de informações do poço através de 

detritos de sondagem (cuttings), carotes e diagrafias. 

 

Existem três tipos de fluídos de perfuração ou lamas. Lamas à base de água 

(WBM), lamas à base de óleo (OBM) e lamas de base sintética.  

 

Nesta sondagem utilizar-se-ão lamas à base de água. Caso haja necessidade, 

poderão ser utilizadas lamas à base de óleo. 

 

Nas lamas à base de água, a água é o componente com maior percentagem na 

solução. Representa +/- 80%. Existem outros componentes, tais como a bentonite e 

a barite, que representam 5% a 10% da solução. 

 

Os poços de avaliação serão perfurados em fases de acordo com a Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1   Perfil do poço de avaliação da Batalha  

Diâmetro do 

furo 

(polegadas) 

Diâmetro da 

tubagem 

(polegadas) 

 Intervalos de 

Perfuração 

(m) 

  

Tipo de Lamas 

Secção do poço Vertical 

17 ½ 13 3/8 0-230 WBM 

12 ¼ 9 5/8 230-1.200 WBM/Ar/Espuma de perfuração 

8 ½ Sem 

revestimento 

1.200-3.200 WBM/Ar/Espuma de perfuração 

8 ½ 7 1.200-2.130 WBM/Ar/Espuma de perfuração 

Secção do poço Horizontal 

6 ⅛ 4 ½ entre 300 e 700 m na  

horizontal  

WBM (ou OBM  se necessário) 

Fonte: Australis, 2018. 

Notas: WBM: water based mud - Lamas à base de água; OBM: oil based mud - lamas à base de óleo. 

 

De momento, a composição específica da lama não é conhecida. O objetivo da 

Australis na formulação das lamas será o de evitar tanto quanto possível o uso de 

substâncias prejudiciais para o ambiente. Um exemplo de composição típica de 

lama à base de água e suas funções é apresentado na Tabela 2.2 note-se que, na fase 
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de desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental uma avaliação mais precisa 

da composição e quantidade dos fluídos de perfuração será fornecida.  

 

 

Tabela 2.2  Composição típica de lamas à base de água (WBM) e suas funções  

Produto  Função 

Água* Matriz da lama 

Bentonite  Controlo da viscosidade (facilita a suspensão e o transporte dos 

detritos de sondagem (cuttings)) 

Carbonato de sódio Na2CO3 Precipitação de cálcio 

Hidróxido de sódio NaOH Controlo do pH da solução 

Biocida Eliminação de organismos 

Amido modificado Filtrante 

Carbonato de cálcio natural 

(calcite) 

Controlo do peso das lamas (agente espessante) 

Solução de fosfonatos e 

alquilo fosfatos 

Absorção de oxigénio 

Soda cáustica Controlo do pH da solução 

Celulose poli aniónica Controlo de perdas de fluxo 

Poliamina líquida Controlo e hidratação das rochas sedimentares 

Bipolímero de goma xantana Viscosificador primário para facilitar a suspensão e transporte 

dos detritos de sondagem (cuttings) 

Celulose poli aniónica Controlo de perdas de fluxo 

Ácido Cítrico (opcional) Controlo do pH da solução 

Agentes surfactantes 

(opcional) 

Lubrificante para reduzir a resistência da coluna de perfuração 

Fonte: ERM e Australis, 2018 

* Solução saturada em cloreto de sódio NaCl 

 

Durante a sondagem, no processo de circulação, as lamas e os detritos de 

sondagem (cuttings) são recuperadas à superfície ao passarem por vários 

equipamentos com mecanismos de separação, de entre os quais se destaca a 

peneira vibratória (shaker), onde o movimento de vibração separa os elementos 

sólidos das lamas e os detritos de sondagem (cuttings) depositados em contentores 

instalados para o efeito. As lamas são recuperadas e tratadas para recirculação em 

que são adicionados, quando necessário, os componentes para que as suas 

propriedades químicas e físicas se mantenham constantes. 

 

Testes de Poço 

Uma vez concluída a sondagem, serão realizados uma série de testes para 

determinar a sua produtividade e a viabilidade económica. Inicialmente, será 

efetuado um teste preliminar nos primeiros 7 dias com recurso a equipamentos 

instalados no local. 
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Durante os testes iniciais, os fluídos provenientes do poço, óleo, água e ou gás 

serão processados e separados num sistema fechado de atmosfera controlada. 

Cada um destes fluídos será depois tratado individualmente. O gás, produto deste 

processo de separação e tratamento irá fluir através de um sistema de medição de 

pressão e volume, sendo de seguida transportado para uma conduta vertical, torre 

do queimador da tocha (stack flare), com um sistema de ignição automática, onde 

será queimado de modo a prevenir a emissão direta de gás natural (metano - CH4) 

para a atmosfera, convertendo-o em emissões de CO2 no processo de combustão. 

 

Figura 2.5          Exemplo de local com instalação de sonda, torre do queimador da tocha (stack 

flare) e lagoa de lamas (350-500 m
3

) 

 
Fonte: Australis, 2018. 

 

Na eventualidade de êxito nos testes iniciais de 7 dias, entrar-se-á na fase de testes 

de longo prazo, por um período estimado em cerca de 6 meses.  

 

 

2.2.5 Fase 3: Desativação, Recuperação Ambiental e Paisagística do Local 

As ações planeadas para a fase de desativação, recuperação ambiental e 

paisagística do local são: 

 

 Abandono permanente do poço; 

 Restauração das áreas temporariamente ocupadas para o seu estado 

original; 

 Remoção dos materiais de construção utilizados; 
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 Desmontagem e remoção de equipamentos e estruturas; e 

 Monitorização e documentação da recuperação do estaleiro. 

 

O abandono permanente do poço consiste em selar a secção inferior do poço com 

tampões de cimento injetado dentro da tubagem de revestimento. Esses tampões 

variam em número, podendo ser de 3 a 4 consoante o poço. São colocados a 

diferentes profundidades, com  o diâmetro da tubagem e  aproximadamente 100 

metros de extensão, tendo o último tampão, o mais próximo da superfície, cerca de 

50 metros de cimento. Cada um destes tampões será testado para garantir a correta 

selagem e estanquicidade. Por último, a tubagem é cortada a aproximadamente 1 

metro abaixo da superfície do solo e colocada uma placa. 

 

Figura 2.6            Reposição Paisagística 

 

 
Fonte: Australis, 2018. 

 

Após esse procedimento, a área que foi destinada à operação de sondagem poderá 

ser recuperada para o seu estado original (topografia, reposição de solo fértil e 

revegetação). 

 

2.2.6 Utilização  de Recursos   

Água  

 

A água a utilizar na sondagem, no caso de não poder ser obtida a partir da rede de 

distribuição local, prevê-se a realização de um furo de água para abastecimento e 

utilização na operação de sondagem. 

 

Antes da sua utilização, a água será tratada e armazenada de modo a garantir a 

sua qualidade. O consumo de água está estimado entre 4 000 a 6 000 m3 para todas 

as fases do projeto. 
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A água representa a maior fração na composição das lamas de perfuração. Irá 

também ser utilizada por exemplo, em atividades de limpeza e armazenada para 

um potencial combate a incêndios. 

 

Energia  

 

Caso não seja possível a ligação à rede pública de distribuição de electricidade, a 

energia necessária para o funcionamento de todo o equipamento de sondagem 

será fornecida por grupos eletrogéneos (geradores) diesel. Outros equipamentos 

auxiliares e instalações, caso seja possível, também serão ligados à rede pública. 

 

Sendo possível, os equipamentos de processamento também serão alimentados a 

partir da rede pública local durante o teste de longo prazo. . 

 

Substâncias Químicas  

 

Uma gama de substâncias químicas será armazenada no local com a finalidade de 

serem utilizados neste projeto. Entre as mesmas encontram-se componentes que 

serão adicionados à água para preparação da solução das lamas de perfuração, 

cimento, gasóleo lubrificantes, detergentes, etc. 

 

As quantidades estimadas de produtos químicos a ser utilizados durante o projeto 

serão posteriormente apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental, quando os 

detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

2.2.7 Produção de Resíduos  

Lamas de perfuração e detritos de sondagem (cuttings) 

Os resíduos predominantes de uma operação de sondagem são os detritos de 

sondagem (cuttings) com restos de lamas de perfuração, provenientes da ação da 

broca de perfuração que são trazidos até à superfície pela circulação das lamas. Em 

intervalos regulares, pequenas amostras desses detritos de sondagem são 

analisadas no local pelo geólogo de serviço, acondicionadas e guardadas para 

serem entregues às autoridades competentes. 

 

Todos os resíduos provenientes da operação de sondagem, serão transportados e 

depositados em locais apropriados, tais como aterros sanitários, através de uma 

empresa de gestão de resíduos devidamente licenciada para o efeito. 

 

As quantidades estimadas de lamas de perfuração e detritos de sondagem a serem 

produzidos durante as atividades do projeto serão posteriormente apresentadas no 

Estudo de Impacto Ambiental, quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

Resíduos sólidos domésticos 

Por norma, os resíduos domésticos ou urbanos, tais como resíduos orgânicos, 

papel/cartão, plástico, vidro, têxteis, madeira, etc., serão geridos e tratados por 
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uma empresa de gestão de resíduos para a sua eliminação em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

As quantidades estimadas de resíduos sólidos domésticos a serem produzidos 

durante as atividades do projeto serão posteriormente apresentadas no Estudo de 

Impacto Ambiental, quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

Resíduos sólidos especiais 

Outro tipo de resíduos sólidos especiais, podem incluir por exemplo, cablagem, 

sucatas, metais ferrosos e pequenas quantidades de outros materiais. As 

quantidades que poderão exigir um procedimento especial, serão pequenas e 

selecionadas no local para recolha e tratamento por uma empresa licenciada. 

 

As quantidades estimadas de resíduos sólidos especiais a serem produzidos 

durante as atividades do projeto serão posteriormente apresentadas no Estudo de 

Impacto Ambiental, quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

Resíduos Perigosos 

Os resíduos perigosos resultantes de operações normais poderão incluir óleos 

usados, massas lubrificantes, têxteis para limpeza de óleo e massas lubrificantes, 

filtros de óleo não metálicos, absorventes, tinta, cartuchos de absorção e filtragem 

utilizados, tambores de produtos químicos usados, filtros metálicos, baterias e 

acumuladores. 

 

É expectável que a quantidade de resíduos perigosos especiais resultantes seja 

pequena, mas exigirá cuidados especiais. Os resíduos de óleo (panos de limpeza, 

materiais absorventes) e materiais perigosos serão selecionados/separados no 

local e geridos de forma adequada. 

 

Os produtos químicos que não forem consumidos, serão armazenados no local 

para uma futura utilização ou devolvidos aos fornecedores. As baterias e 

acumuladores, os tambores de produtos químicos etc., serão recolhidos e 

transportados por uma empresa de gestão de resíduos para destruição ou 

reciclagem, se possível. 

 

As quantidades estimadas de resíduos perigosos a serem produzidos durante as 

atividades do projeto serão posteriormente apresentadas no Estudo de Impacto 

Ambiental, quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

2.2.8 Produção de efluentes 

Os principais efluentes líquidos terão origem nas seguintes fontes: 

 

 Águas residuais provenientes do sistema de circulação de lamas de 

perfuração caso existam, da lavagem e limpeza da plataforma e 

equipamentos adjacentes e pequenos vazamentos; e  
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 As águas residuais provenientes da utilização de instalações sanitárias por 

parte das pessoas que trabalham nas operações de sondagem. Assumindo 

que 120 litros de águas residuais são produzidos por pessoa diariamente, 

será gerado diariamente uma produção de entre 1.800 e 6.000 litros por dia, 

dependendo do número de trabalhadores presentes no local. No caso de 

não existir ligação à rede municipal de saneamento, as fossas sépticas a ser 

construídas no local para esse efeito, serão limpas e mantidas com 

regularidade por entidades licenciadas para o efeito. 

 

As quantidades estimadas de efluentes a serem produzidos durante as atividades 

do projeto serão posteriormente apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental, 

quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

2.2.9 Produção de emissões para o ar 

As emissões atmosféricas durante a sondagem resultarão da utilização de 

combustível gasóleo para a produção de energia na plataforma de perfuração 

(sonda), nos equipamentos auxiliares, veículos presentes na instalação e da queima 

controlada durante fase de teste de poço no queimador da tocha (flare). Poderão 

também ocorrer emissões fugitivas e emissões atmosféricas acidentais de 

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) e metano associadas  (armazenamento, 

carregamento e a potenciais  libertações acidentais). Poderão também ocorrer 

emissões de partículas associadas à movimentação de veículos durante a fase de 

construção do estaleiro, com operações de nivelamento do terreno com vista à 

implantação da sonda  

 

As fontes de emissão estão resumidas na (Tabela 2.3): 
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Tabela 2.3  Fontes de emissões para o ar 

Fonte: ERM, 2018 

 

As estimativas de emissões atmosféricas a serem geradas durante as atividades do 

projeto serão posteriormente apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental, 

quando os detalhes do projeto estiverem definidos. 

 

2.2.10 Substâncias perigosas  

Espera-se que nenhuma das substâncias perigosas enumeradas no Anexo I 

Decreto-Lei n.º 150/2015 que transpõe a Diretiva da UE 2012/18/UE para a 

legislação portuguesa, seja utilizada em volume elevado, sendo expectável que as 

mesmas se encontrem sempre abaixo dos limites estabelecidos no referido Decreto. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Durante a atual fase de conceção do projeto, e em linha com as práticas padrão do 

sector e a política ambiental e social da Australis, tem sido efetuada uma análise 

destinada à seleção de alternativas e locais. Em concreto, têm sido avaliadas dois 

tipos de alternativas: 

 

 Alternativas relacionadas com a localização da parcela onde será executada 

a sondagem; e 

 Alternativas relacionadas com as tecnologias a ser utilizadas (sondagem, 

teste do poço, gestão de resíduos). 

Descrição Razão de 

emissão 

Fonte Qualidade  Fases do projeto 

Gases de escape  

 

Utilização de 

produtos de 

combustão 

(gasóleo, 

gasolina) 

 

Gases de escape da 

exaustão dos 

motores durante a 

sondagem, 

geradores de 

energia, veículos 

utilizados  

CO2, CO, 

NOx, COV, 

N2O, PM 

 

Construção, 

operação e 

desmantelamento  

Partículas / 

poeiras  

Movimentação 

de veículos e 

terraplenagens 

 

Veículos  de 

terraplenagem 

 Partículas/ 

poeiras (PM10, 

PM2,5) 

 

Construção, 

operação e 

desmantelamento 

 Queima 

 

Teste de poço Equipamento para 

teste de poço (tocha 

(Flare)) 

 

CO
2
, CO, 

NOx, COV, 

CH4, N2O, PM 

 Operação  

Hidrocarbonetos Exaustão de 

vapores 

Fugas de 

emissões  

Emissões 

fugitivas 

Tanques / 

armazenamento de 

líquidos 

 

  

Hidrocarbonet

os (COV, CH4) 

 Tanques de 

armazenamento 

Emissões geradas 

por eventos não 

planeados 

 Incêndios, 

derrames 

 

 Variável 

 

  Variável 

 

 Geral 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT                                                                                                                                                                               AUSTRALIS 

25 

 

Estas análises são importantes nesta fase de conceção do projeto, para assegurar 

que os possíveis impactos ambientais, sociais e de património cultural sejam tidos 

em consideração, com o objetivo de minimizá-los e geri-los adequadamente. 

 

2.3.1 Localização  

Para a seleção do local específico para a sondagem, foi definida a Zona de interesse 

na qual foi estimado que os recursos geológicos a investigar estejam presentes.  

 

Sobre esta zona foram definidos una série de “critérios de avaliação” (e.g. zonas 

protegidas, urbanas, etc.), que permitiram identificar as zonas potencialmente 

apropriadas para a localização exata da sondagem. 

 

P para identificar de forma ainda mais detalhada as possíveis localizações, foram 

consideradas uma série complementar de critérios para identificar aquelas zonas 

em que a combinação de critérios seja mais favorável (e.g. maximização de 

distâncias a zonas residenciais, topografia do terreno plano e sem vegetação 

arbórea importante, etc.). O conjunto de critérios avaliados pode resumir-se na 

seguinte lista de elementos tidos em consideração: 

 

 Zonas Naturais Protegidas (REN); 

 Zonas urbanas e núcleos populacionais; 

 Elementos classificados ou de interesse cultural (incluindo zonas 

arqueológicas, arquitetónicas e etnográficas); 

 Zonas com vegetação arbustiva ou arbórea abundante ou com cultivos 

permanentes; 

 Outros elementos de potencial interesse natural (proximidade de massas de 

águas superficiais, zonas de interesse para a conservação de espécies…); 

 Topografia (preferência de locais com topografia plana, minimizando assim 

as necessidades de alteração topográfica); e, 

 Minimização da necessidade de criação de novos acessos à parcela 

escolhida.  

 

A área finalmente selecionada para a implantação do Projeto insere-se, do ponto 

de vista administrativo, na freguesia de Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, no 

distrito de Leiria e a ocupação da parcela durante o projeto será, limitada a 0,75 ha. 

 

 

2.3.2 Tecnologias 

Duas alternativas diferentes de sondagem foram analisadas no âmbito do 

desenvolvimento do projeto proposto, respetivamente: 

 

 Sondagem através da implementação de diversos poços ao longo da 

Concessão de Batalha; e  

 Sondagem através da implementação de apenas um poço, incluindo 

sondagem horizontal. 
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Em termos da conceção da sondagem, a opção pela tecnologia de sondagem 

horizontal permite avaliar 300 a 700 metros na horizontal, através de um único 

furo vertical, e foi escolhida por forma a minimizar o impacte que teria a 

sondagem de vários poços exclusivamente verticais para recolher informação 

relevante sobre o prospeto geológico. A opção pela sondagem horizontal permite a 

possibilidade de maximizar o número de interseções entre o furo e as fraturas que 

ocorrem naturalmente. 

 

No caso de descoberta de Gás Natural, proceder-se-á ao teste do poço. Este teste 

tem o objetivo de caracterizar o recurso em termos de qualidade e quantidade, 

procedendo-se à elaboração de uma série de análises físicas e químicas, que podem 

ser de curta e/ou de longa duração.  

 

Foram analisadas, da mesma forma, duas possíveis alternativas para proceder ao 

teste do poço, a queima controlada do gás no sistema de queima em tocha 

instalado para o efeito (em inglês “flaring”) e a conexão à rede do Sistema Nacional 

de Gás Natural (SNGN) gerido pela REN, dado que um dos gasodutos da Rede 

Nacional passa a menos de 4 km da zona de localização da parcela de sondagem. 

 

A alternativa da conexão à rede do Sistema Nacional de Gás Natural foi descartada 

pelo projeto, uma vez que implicaria a construção de vários quilómetros de 

gasoduto para um uso limitado de seis meses,  após a analise de todas as variáveis 

relevantes (ambientais, sociais, técnicas e económicas). 

 

Desta forma, foi selecionada a metodologia de queima controlada do gás no 

sistema de queima em tocha instalado para o efeito, uma prática comum na 

indústria, de controlar emissões de CO2 e evitar ou reduzir ao máximo possível as 

emissões de outros gases com maior efeito estufa tais como o metano (CH4). 
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3 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1 DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A área selecionada para a implantação do Projeto se encontra na Rua dos Prazeres, 

e terá uma área de 0,75 ha aproximadamente. Esta insere-se, do ponto de vista 
administrativo, na freguesia de Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, no distrito 

de Leiria (Figura 3.1).  

As povoações mais próximas da área selecionada para a implantação do Projeto 
são: 

 Boa Vista de Cima, localizada a cerca de 700m a sudoeste; 

 Aljubarrota, localizada a cerca de 800m a sudeste; e 

 Chãos, localizada a cerca de 1,1km a nordeste; 

As edificações mais próximas, nomeadamente residências, localizam-se a cerca de 

150m a oeste e 400 m a leste.  

Ao nível de infraestruturas rodoviárias, a área selecionada para prospeção 

confronta a norte com a Rua dos Prazeres, que liga a Aljubarrota a Boavista. A 

cerca de 600m a sul passa a Rua da Cadavosa. A cerca de 1km a sul-sudeste 
passam a Estrada Nacional nº 8 (EN 8) e o Itinerário Complementar nº 9 (IC9). 

A cerca de 2km a este está instalada uma Linha de Muito Alta Tensão de 400 kV. 

Em termos regionais o Projeto integra-se na Sub-região do Oeste (NUTS III), na 
Região Centro de Portugal Continental (NUTS II). 

 

Em termos de referenciação da informação a ser avaliada neste PDA, foram 
definidas:  

- Área de implantação do Projeto: Área de aproximadamente 0,75 Ha, onde o as 

infraestruturas do projeto virão a ser implantadas, cujas coordenadas são: 

 

WGS84 UTM_ED1950_Zone29N ETRS_1989_Portugal_TM06 

Lat Long ED50_X_Met

ers 

ED50_Y_Met

ers 

TM06_X_Met

ers 

TM06_Y_Met

ers 

39,572

14 

-8,94300 504895,95 4380346,70 -69589,93 -10358,54 

39,572

61 

-8,94039 505120,19 4380399,23 -69365,10 -10308,15 

39,571

19 

-8,94069 505094,10 4380241,94 -69392,72 -10465,24 

39,570

79 

-8,94226 504959,70 4380196,46 -69527,61 -10509,44 

 

- Área de influência indireta: Área de aproximadamente com um 1 km de raio em 

redor da Área de implantação do Projeto onde poderão ocorrer impactes diretos 
ou indiretos; dependendo dos fatores ambientais, esta área poderá ser aumentada.  
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Figura 3.1  Localização da área de implantação do Projeto 

 
Fonte:  Australis, 2018.  
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS 

A área selecionada para implantação do Projeto não se encontra inserida em 

nenhuma área do Sistema Nacional de Áreas Classificadas.  

 

As áreas Classificadas mais próximas são as seguintes (Figura 3.2):  

 

 Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, da Rede Nacional de 

Áreas Protegidas, criado pelo D.L nº118/79, de 4 de maio, localizado a 

cerca de 4km a Este;   

 Sítio de Importância Comunitária PTCON0015 – Serra de Aire e 

Candeeiros, criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 

de julho, localizado a cerca de 4km a Este; 

 Sítio Classificado Monte de São Bartolomeu, da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, criado pelo DL nº108/79, de 2 maio, localizado a cerca de 9km 

a Oeste; 

 Zonas de Proteção Especial PTZPE0060 - Aveiro/Nazaré, criada pelo 

Decreto Regulamentar nº17/2015, de 22 de setembro, localizada a cerca de 

11km a Oeste; 

 Reserva Natural Local do Paul da Tornada, da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, criado pela Deliberação da Assembleia Municipal das Caldas 

da Rainha (Aviso n.º 11724/2009, de 2 de julho, Diário da República nº126 -

Serie II), localizados a cerca de 19km Sudoeste; e 

 Sítio de Importância Comunitária PTCON0046 – Azabuxo/Leiria, criado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de julho, 

localizado a cerca de 25km a Nordeste.  
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Figura 3.2  Localização do projeto face à Rede Nacional de Áreas Classificadas (RNAC) 

 
Fonte:  ICNF, 2018; SPEA, 2010 
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3.3 CONFORMIDADE DO PROJETO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área de implantação do 

projeto, nomeadamente, planos nacionais, setoriais, regionais e municipais, são os 

que em seguida se apresentam: 

 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste (PROF Oeste); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território Oeste e Vale do Tejo (PROT 

OVT); e 

 Plano Diretor Municipal do município de Alcobaça (PDM de Alcobaça). 

 

Seguidamente apresentam-se a descrição das implicações e limitações definidas no 

âmbito dos diferentes IGT identificados, assim como uma análise de conformidade 

do local do projeto com estes instrumentos. 

 

Âmbito Nacional/Setorial: 

 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNOT) - 

Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro - Constitui, no quadro do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, um instrumento 

de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, com precedência 

em relação aos restantes IGT. Ao estabelecer as grandes opções com 

relevância para a organização do território nacional, consubstancia, por 

isso, o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 

instrumentos de gestão territorial. Dos objetivos e medidas estabelecidas no 

PNOT destaca-se o Objetivo Específico 8 – Definir a executar uma política de 

gestão integrada dos recursos geológicos, que define, entre outras medidas 

prioritárias, promover a criação de áreas de reserva e áreas cativas para a gestão 

racional dos recursos geológicos, reforçando a inventariação das potencialidades em 

recursos geológicos do PNPOT. 

 

Não existem aspetos condicionantes aplicáveis ao local selecionado para a 

prospeção. 

 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste (PROF Oeste) - 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 14/2006, de 17 de outubro, 

propõe um ordenamento dos espaços florestais sustentáveis e 

multifuncionais, norteado por um zonamento estruturado em sub-regiões 

homogéneas, as quais correspondem a unidades territoriais com elevado 

grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços 

florestais e às suas características.  

 

Segundo o mapa síntese que integra o PROF do Oeste, verifica-se que a Área de 

Estudo recai na sub-região homogénea Floresta do Oeste Interior, na qual se visa, 
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como função primária, a de produção, seguida de proteção e por último, a 

silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores. 

Pela análise efetuada à carta síntese, verifica-se que o local selecionado para 

prospeção não interfere com: 

o  corredores ecológicos - localizados a mais de 1km a norte e a sul da área 

selecionada para prospeção; 

o com áreas classificadas - localizadas a mais de 4km a este da área 

selecionada para prospeção; ou 

o com áreas críticas do ponto de vista de incêndio – localizadas a mais de 

5km a noroeste da área selecionada para prospeção. 

 

Âmbito Regional: 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território Oeste e Vale do Tejo (PROT 

OVT) – Elaboração determinada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

30/2006, de 23 de março, tendo o Plano sido aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 64-A/2009 e retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 71-A/2009. A elaboração deste Plano visou a espacialização de 

estratégias de desenvolvimento territorial para as NUT III Oeste, Médio Tejo e 

Lezíria Oeste, envolvendo um conjunto de 33 municípios, incluindo o 

concelho de Alcobaça onde se insere o Projeto em estudo. Atendendo à 

natureza do Projeto em estudo, destaca-se o Eixo Estratégico 3 – Diversificação e 

qualificação da base económica regional, com especial enfoque para o Objetivo 

Estratégico 1 – Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização, e 

dentro deste destaca-se o objetivo 1.1 – Renovar o modelo de crescimento 

económico, valorizando os recursos endógenos da região, promovendo polos de 

competitividade e tecnologia, afirmando lógicas sectoriais ou de atividades 

relacionadas e organizadas em clusters ou redes e dinamizando a renovação económica 

urbana e revitalização da atividade económica em centros urbanos. Os programas 

regionais de ordenamento do território definem a estratégia regional de 

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível 

nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de 

desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração 

dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais. 

Assim, e uma vez que os PROT tendo um carácter essencialmente estratégico para 

o desenvolvimento do território e generalista, não apresentam condicionantes ao 

desenvolvimento do projeto na parcela selecionada. 

 

Âmbito Municipal: 

 

 Plano Diretor Municipal do concelho de Alcobaça (PDM de Alcobaça) - 

ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 177/97 de 25 de 

setembro, publicada no Diário da República I série B, nº 248 de 25 de outubro 
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de 1997. O PDM de Alcobaça encontra-se presentemente em Revisão tendo o 

respetivo procedimento de Revisão do PDM de Alcobaça dado início a 22 de 

fevereiro de 2002, através do Aviso nº 1355/2002, publicado no Diário da 

República nº 45 II série. 

Dado que a Revisão do PDM ainda não se encontra aprovada e disponível no site 

da Câmara Municipal de Alcobaça, toma-se como referência o PDM em vigor, 

nomeadamente a Planta de Ordenamento e respetivo regulamento que servem de 

base para análise pretendida.  

Da categorização de espaços definida em sede de PDM, verifica-se a afetação das 

classes de espaço apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 Classes de ordenamento definidas para a área selecionada para prospeção 

CLASSES DE ESPAÇO CATEGORIA DE ESPAÇO 

Espaços Agrícolas Outras áreas agrícolas 

Espaços Canais  Rede Rodoviária Nacional - via de ligação à solução base IC1 

Fonte: Planta de Ordenamento do PDM de Alcobaça, 2018. 

Refira-se que área selecionada para prospeção se encontra classificada como 

Espaços Agrícolas, designadamente, Outras áreas agrícolas. Sobrepõe-se também o 

Espaço Canal de Rede Viária (via de ligação à solução base IC1), abrangendo quer 

a parcela completa do terreno quer o local destinado à prospeção. 

Relativamente à classe de espaço Outras áreas agrícolas, segundo o Artigo 41º do 

Regulamento, a Câmara Municipal poderá autorizar a construção de certos 

empreendimentos (ponto 7), desde que obedeçam a certos condicionalismos 

(ponto 7.3). 

 

Servidões, condicionantes e equipamentos ou infraestruturas 

 

área parcela selecionada para prospeção está sujeita a diversas servidões e 

restrições de utilidade pública, que se sintetizam na Tabela 3.2 (Figura 3.3). 

Tabela 3.2 Condicionantes ao uso do solo identificadas na área selecionada para prospeção 

NATUREZA Servidões e Restrições de utilidade pública 

Espaço Canal Rede Rodoviária Nacional 

Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça, 2018. 

 

Face ao apresentado na Tabela anterior, procede-se ao enquadramento legal 

respetivo que institui as servidões e restrições das condicionantes identificadas. 
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Rede Viária 

 

De acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto-Lei n.º 380/85, revisto 

e atualizado pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de julho e Lei n.º 98/99 de 26 

de julho), a estrutura viária é constituída por dois tipos de redes de estradas:  

 A rede nacional fundamental que agrupa os itinerários principais 

(IP) responsáveis pela ligação entre centros urbanos influentes a 

nível supradistrital, e os principais centros/locais de entrada e 

saída nacional: portos, aeroportos e fronteiras. As autoestradas 

inserem-se na rede fundamental; 

 A rede nacional complementar, que inclui os itinerários 

complementares (ICs) responsáveis pelas ligações regionais mais 

importantes, incluindo as principais vias envolventes e de acesso às 

duas grandes áreas metropolitanas nacionais - a de Lisboa e a do 

Porto. A rede complementar agrega igualmente estradas nacionais e 

municipais, de acordo com a importância das ligações que 

estabelecem; 

Às redes nacionais acrescentam-se as redes viárias municipais, que 

estabelecem as ligações dentro dos concelhos respetivos, com 

continuidades interconcelhias. 

 

As faixas de terreno que constituem as servidões consideradas, são 

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro: 

 

 Para os IP - na fase de execução e nas estradas já concluídas a faixa 

de servidão non aedificandi de 50 m para cada lado do eixo da 

estrada e nunca a menos de 20 metros da zona de estrada; na fase 

de projeto a faixa de servidão tem largura de 200 metros; 

 Para os IC - na fase de execução e nas estradas já concluídas a zona 

de servidão non aedificandi de 35 metros para cada lado do eixo da 

estrada e nunca a menos de 15 metros da estrada; na fase de projeto 

a faixa de servidão tem largura de 200 metros; 

 Outras estradas - na fase de execução e nas estradas já concluídas a 

zona de servidão non aedificandi de 20 metros para cada lado do 

eixo da estrada e nunca menos de 5 metros da zona de estrada. 

 

Do exposto, o uso de áreas delimitadas como zonas non aedificandi fica 

sujeito a parecer da Infraestruturas de Portugal. 

 

A este nível destaca-se o Espaço Canal para a via de ligação à solução base 

do IC1 que atravessa a área selecionada para prospeção (Figura 3.3), mas 

até à data não é conhecido se este projeto será mantido na revisão do 

PDM, pelo que será consultado junto da Câmara Municipal.  

 

Refere-se também que a área selecionada para prospeção confronta com 

uma via que se enquadra na categoria de “Outras estradas”. Tendo em 

conta que o projeto será implantado dentro dos limites da parcela, não se 

prevê a afetação da área de 5m da zona da estrada.  
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Figura 3.3  Condicionantes identificadas no local do Projeto em análise (PDM do concelho de 

Alcobaça, em vigor) 

 
 

Fonte: Extrato da Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Alcobaça, alterada em junho de 

2013. 

 

Património  

Os bens imóveis, nas suas categorias de monumento, conjunto ou sítio, 

classificados como monumento nacional ou como imóvel de interesse 

público constituem testemunhos de especial importância da civilização, da 

identidade e da cultura nacional, justificando-se plenamente que sejam 

objeto de especial proteção e valorização. Com este intuito, o regime de 

classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o das zonas 

de proteção encontra-se previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e no 

Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro. 

 

A área selecionada para prospeção não afeta nenhum imóvel enquadrado 

nesta categoria. 

 
 

3.4 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO E ÁREA DE 

INFLUÊNCIA INDIRETA 

Ao nível dos sistemas ecológicos, tal como referido 3.2., salienta-se que a área 

selecionada para implantação do projeto não interceta nenhuma área classificada 

como sendo parte da Rede Nacional de Áreas Classificadas nem Área Importante 

para Preservação de Aves (IBA do inglês Important Bird Area). Na área de 

influência indireta identificou-se a potencial ocorrência de 5 habitats naturais 

classificados, de 11 espécies de flora com interesse para a conservação e de 15 

espécies de fauna com estatuto desfavorável de conservação, sendo que nenhuma 

delas é considerada prioritária para a conservação. 
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Ao nível da Paisagem a Área de implantação do Projeto insere-se 

fundamentalmente no Grupo de Unidades de Paisagem Estremadura-Oeste que se 

individualiza na “Unidade Oeste”, definidas por Cancela d’Abreu, P. Correia e R. 

Oliveira (2004), no concelho de Alcobaça. Esta unidade de paisagem é sobretudo 

marcada por um relevo ondulado, através de colinas, sulcadas por alguns vales 

profundos. Refere-se que o caráter desta paisagem é dominado por uma 

diversificada policultura, onde domina a pequena propriedade, e pelo 

povoamento disperso, por vezes, desordenado. Refira-se ainda que na Área de 

influência indireta do Projeto se localiza também o Grupo de Unidades de 

Paisagem identificada como Serra de Aire e Candeeiros, do grupo de Unidades de 

Paisagem “Maciços Calcários da Estremadura”.  

 

Em termos socioeconómicos, e de uma forma geral, a Área de implantação do 

Projeto localiza-se num território de características rurais, enquadrado pelos polos 

urbanos de Alcobaça e Porto de Mós, os quais exercem um domínio funcional 

sobre as áreas envolventes, onde predomina um modelo de povoamento difuso 

assente na estrutura viária e na dispersão de aglomerados de pequena dimensão. 

Estes assumem características tanto mais rurais quanto mais periféricos 

relativamente aos principais polos urbanos da região. A população na envolvente 

da área de estudo tem revelado, nos últimos anos, uma tendência de crescimento, 

embora sem alterar o panorama negativo ao nível dos diferentes indicadores de 

envelhecimento e da baixa qualificação/nível de instrução dos recursos humanos. 

A taxa de desemprego é genericamente inferior à existente a nível nacional e a 

maioria da população exerce a sua atividade no sector terciário. Os serviços 

concentram-se nos principais polos urbanos da região, enquanto que o comércio 

apresenta uma tendência de localização mais difusa, acompanhando os processos 

de difusão do povoamento. Em termos agrícolas, é de destacar a produção 

frutícola, assente sobretudo nas conhecidas Maçã de Alcobaça e Pêra Rocha do 

Oeste. Quanto à questão das acessibilidades, a área de implantação do Projeto tem 

condições de acessibilidade rodoviária satisfatórias, tanto internas como de ligação 

ao exterior. Na sua proximidade é atravessada por alguns dos principais eixos 

viários que servem o Oeste (designadamente o IC2/EN1, o IC9 e a EN8), 

encontrando-se na proximidade dos nós de ligação a outros que asseguram a 

ligação às outras regiões do território nacional (como são os casos do IP1/A1 e do 

IC2/A8). Além disso, a densidade da rede viária de âmbito municipal garante 

condições satisfatórias de acesso e mobilidade à Área de Estudo.  

 

A cobertura de equipamentos públicos em termos de Saúde Publica (centros de 

saúde, hospitais, centros de enfermagem, etc.) é relativamente satisfatória, embora 

seja evidente uma maior concentração nos principais núcleos urbanos da região 

(Alcobaça, Porto de Mós, Aljubarrota, etc.). 

 

 

Também em termos de outros equipamentos públicos (escolares, apoio social, 

etc.) é relativamente satisfatória, confirmando-se também uma maior concentração 

nos principais núcleos urbanos da região (Alcobaça, Porto de Mós, Aljubarrota, 

etc.). 
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4 IDENTIFICAÇAO DE QUESTÕES POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

Tendo por base a descrição do projeto da Australis, que corresponde a um projeto 

típico de Sondagem de Prospeção e Pesquisa de Hidrocarbonetos por métodos 

convencionais concebido para seguir as práticas padrão internacionais, assim 

como as características gerais ambientais e sociais da área de implantação do 

Projeto e o meio circundante numa área de influência indireta com 

aproximadamente 1 km de raio em redor da Área de implantação do Projeto, 

foram identificados potenciais fatores ambientais e sociais que são considerados 

relevantes para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. 

 

4.1 QUALIDADE DO AR 

Relativamente ao fator qualidade do ar é expectável que ocorram impactes 

decorrentes de emissões para o ar de fontes pontuais tais como geradores e 

veículos. Na fase de construção as fontes pontuais, tais como geradores e veículos, 

libertarão poluentes atmosféricos tipicamente associados à combustão de 

combustíveis fósseis, como por exemplo, óxidos de azoto (NOx), dióxido de 

enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), e matéria em partículas (por ex., PM10), 

bem como outros poluentes atmosféricos incluindo compostos orgânicos voláteis 

(COVs) e metais. Poderão também vir a ser produzidas partículas (por ex., PM10) 

associadas à movimentação de veículos na superfície do estaleiro, durante a fase 

de construção tal como na fase de desativação. 

 

Na fase de operação os prováveis impactos estarão principalmente relacionados 

com atividades de teste de poço, que ocorrerão somente se for queimada uma 

quantidade significativa de hidrocarbonetos durante o teste de longo prazo.   

 

Os poluentes esperados incluem maioritariamente CO2, NOx, SO2, CH4 e COV, 
embora as quantidades dependam, em grande parte, do tipo de hidrocarbonetos 
encontrado. Alguns dos poluentes identificados estão considerados Gases de 
Efeito Estufa, pelo que serão avaliados neste sentido.  
 

4.2 RUIDO, VIBRAÇÕES E ILUMINAÇÃO 

Durante a Fase 1 de construção e Fase 3 de Desativação haverá circulação de 

veículos e equipamentos, bem como instalação das infraestruturas e trabalhos 

mecânicos (associados à construção). No entanto, estima-se que a produção de 

ruido ambiente seja principalmente associada às operações de sondagem, que 

normalmente resultam em níveis de ruído até 70 dBA a uma distância de 75 m da 

fonte. Além disso, os equipamentos auxiliares a ser instalados e operados irão 

gerar ruído a diferentes níveis. 

 

Já na fase de avaliação, a queima em tocha poderá gerar ruído ambiente 

dependendo da quantidade de gás natural a ser queimada.  
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Poderão existir também fontes de emissão de vibrações associadas à sondagem, a 

equipamentos e veículos a circular, que serão igualmente avaliadas para assegurar 

que as construções mais próximas não sejam afetadas pelas atividades do projeto, 

quer durante a fase de construção, quer durante a fase de avaliação. 

 

Está planeada a laboração de 24 horas por dia durante a fase 2 da operação, pelo 

que existirá impacto em termos de iluminação ambiente. De acordo com a 

descrição do projeto, as fontes luminosas serão projetadas por forma a iluminar 

exclusivamente as áreas de trabalho e as vias transitáveis.  

  

 

4.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DE ÁGUA 

Relativamente às águas superficiais salienta-se que não se encontram corpos de 

água superficiais na periferia do projeto ( o curso de água mais próximo, Ribeira 

de Mogo,  encontra-se a aproximadamente a 2,8 km da área em direção sudoeste), 

embora exista uma rede de drenagem de águas pluviais que acompanha a rua dos 

Prazeres (localizada a norte e a uma cota mais alta), sendo que as águas pluviais na 

área de projeto infiltram-se no terreno ou escorrem naturalmente para cotas mais 

baixas a sul da área de implantação do projeto. 

 

Embora seja  um cenário pouco provável, podem ocorrer eventos acidentais como 

um derrame de substâncias químicas durante trabalhos de manutenção ou 

abastecimento de combustíveis aos geradores que possam atingir a rede de 

drenagem de águas pluviais num dia de chuva muito intensa. As águas serão 

recolhidas por um simples sistema de drenagem para uma bacia de retenção a ser 

instalada no local. Potencialmente também poderá acontecer um acidente durante 

o transporte de substâncias químicas ou resíduos para fora do local que possa 

culminar com a afetação de cursos de água.  

 

Em relação aos recursos de águas subterrâneas, o projeto prevê a realização de um 

furo de água para abastecimento e utilização na operação de sondagem, caso não 

houver disponível ligação a rede de abastecimento local. Neste caso, existirá 

impacte em termos de redução do recurso água subterrânea dependendo das 

características de recarga do aquífero, pelo que deverão ser observadas as 

restrições em termos de extração e água a ser definidas pela licença de utilização 

de Recursos hídricos.  

 

As caraterísticas técnicas apresentadas pelo projeto em termos de sondagem 

seguem as práticas e padrões internacionais, de modo a evitar a possibilidade de 

afetação dos recursos de águas subterrâneas. Em particular a escolha do fluido de 

perfuração à base de água que irá exercer pressão hidrostática suficiente para 

manter a estabilidade do poço e evitar o influxo não planeado de fluidos da 

formação para o poço, antes da instalação da tubagem de revestimento (casing) e 

respetiva cimentação, que tem a finalidade de garantir o isolamento e integridade 

das formações. 
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4.4 SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO  

Durante as fases de construção e avaliação do projeto, relativamente ao fator solos 

poderão ocorrer impactes com origem em atividades não planeadas, associadas à 

gestão e manuseamento inadequados dos diferentes fluxos de resíduos gerados 

durante as atividades do projeto (seja por incorreto armazenamento ou derrames), 

mas dados os procedimento que a Australis espera implementar, não se espera que 

os mesmos possam ocorrer facilmente.  

 

Relativamente ao fator ocupação do solo, durante a fase de desativação e dado este 

ser um projeto com uma duração limitada, caso não venha a acontecer uma 

recuperação ambiental adequada, situação não expectável, poderão vir a existir 

impactes em termos de limitação do uso do solo para outros fins, tais como 

agricultura, embora na fase de pré-projecto o terreno não estivesse a ser utilizado 

com essa finalidade. 

 

De referir que, embora estes impactes possam ser considerados negligentes em 

termos de significância, serão avaliados na fase de Estudo de Impacto Ambiental. 

 

 

4.5 FLORA E FAUNA 

Ao nível dos sistemas ecológicos, durante a fase de trabalhos de preparação, 

construção e instalação, destacam-se os potenciais impactes a flora e vegetação, 

uma vez que poderá haver destruição de alguns biótopos naturais em 

consequência do potencial corte de espécies florestais e à desmatação na área de 

obra. Os impactos poderão assumir maior significância caso ocorra a destruição de 

biótopos de valor mais elevado, aos quais estão associadas espécies de flora com 

maior interesse para a conservação. Realça-se, ainda, que as ações levadas a cabo 

na fase de construção poderão favorecer a invasão de espécies de flora exótica, 

devido à maior perturbação existente na área. Relativamente à fauna, durante a 

fase de construção, é expectável que que a destruição de biótopos resulte numa 

potencial perda de habitat e na potencial alteração e perturbação do 

comportamento de espécies faunísticas existentes na área.  

 

É possível que o aumento da atividade humana durante a fase de construção 

conduza a um potencial aumento do risco de atropelamento de espécies de menor 

mobilidade (anfíbios e répteis). Realça-se que a Área de Estudo não abrange áreas 

de proteção de abrigos de quirópteros nem áreas críticas para aves. Assim, face ao 

exposto, são expectáveis impactes de baixa a muito baixa significância, mas que 

ainda assim podem ser mitigados.  

 

Durante a fase de avaliação, ao nível dos sistemas ecológicos, poderão ocorrer 

alterações/perturbações ao comportamento das espécies faunísticas presentes. A 

significância desses impactes prevê-se baixa a muito baixa dado que a área tem 

uma presença humana marcada, pelo que é expectável que a fauna presente já 

apresente alguma tolerância/habituação. Ao nível da flora, não é expectável a 

ocorrência de impactos significativos durante a fase de avaliação do projeto.  
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Durante a fase de desativação é expectável a recuperação da vegetação e 

consequentemente dos habitats para as espécies florísticas e faunísticas. No 

entanto, esta recuperação poderá ser afetada pela presença de espécies de flora 

exóticas com carácter invasor.  

 

4.6 PAISAGEM 

Os potenciais impactes do projeto sobre a paisagem durante a fase de construção 

estão relacionados com a potencial degradação visual inerente à situação de uma 

zona em obras, com a instalação de tapumes, a circulação de viaturas e 

consequentemente alteração da paisagem local. Esta alteração da paisagem 

manter-se-á durante a fase de avaliação, embora com a implementação de medidas 

de minimização parcial, com a regeneração da cobertura vegetal em algumas 

zonas intervencionadas. Poderão ocorrer impactes mais significativos sobre a 

paisagem nas zonas com maior presença e proximidade de observadores 

potenciais, e este fato será avaliado. 

 

Na fase de desativação prevê-se a recuperação paisagística, sendo expectável que 

se reponha a situação pré- projeto.   

 

 

4.7 SOCIOECONOMIA 

Ao nível da componente socioeconómica, de uma análise preliminar, esperam-se 

na fase de construção impactes positivos associados à geração de emprego e a um 

aumento da dinâmica económica (restauração e alojamento). Estes impactes, 

embora significativos, apresentam, no entanto, um caráter temporário e uma 

incidência muito local. Na fase de construção podem também surgir impactes 

negativos que resultam do condicionamento da circulação e das correspondentes 

condições de segurança (veículos e pessoas), bem como da perturbação / afetação 

temporária da qualidade de vida da população residente nas imediações da obra 

(emissão de partículas e ruído), sendo que os impactes poderão ser potencialmente 

significativos dependendo a intensidade do tráfego e da aplicação de medidas de 

mitigação. Na fase de avaliação, os impactes negativos acima referidos poderão 

diminuir, em resultado da diminuição de tráfego pesado nas redes viárias 

municipais e no atravessamento dos núcleos populacionais. Na fase de desativação 

é expectável a ocorrência de impactes positivos e negativos similares aos 

identificados na fase de construção. Contudo após término desta fase é expectável 

o restabelecimento da situação pré-projeto. 

 

 

4.8 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Em relação ao ordenamento do território, cujos impactes são semelhantes na fase 

de construção e fase de avaliação, não se espera a ocorrência de impactes 

potencialmente significativos ao nível dos instrumentos de âmbito supramunicipal 

vigentes na Área de Estudo. Atendendo em particular aos Planos Diretores 

Municipais (PDM), verifica-se não existir incompatibilidade no espaço expectável 

a ser ocupado pelo projeto, cuja compatibilização depende pareceres, aprovações 
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ou autorizações de entidades com competência nesta matéria. Os potenciais 

impactes suscetíveis de ocorrer sobre o ordenamento do território e as 

condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, serão de carácter 

temporário, fazendo-se sentir nas fases de construção avaliação. Na fase de 

desativação a área de projeto será reabilitada em termos ambientais prevendo-se 

que a situação pré-projeto seja restituída. 

 

4.9 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

No que respeita ao Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, a Área 

de implantação e área de influência indireta, integram-se num território de elevada 

sensibilidade arqueológica e espeleo-arqueológica. 

 

De fato e relativamente ao potencial arqueológico, as fontes documentais referem a 

existência de vestígios de ocupação humana desde períodos bastante remotos a 

céu aberto e em gruta. 
 

As principais categorias de património histórico-cultural que podem condicionar a 

configuração ou a execução do Projeto, na sua área de incidência direta, potencial 

área de incidência indireta ou mesmo na respetiva envolvente, são as seguintes:  

 

 Património abrangido por figuras de proteção compreendendo imóveis 

classificados e em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e 

áreas protegidas por lei e respetivo enquadramento cénico/paisagístico 

(não expectável); 

 Ocorrências de natureza arqueológica, visíveis à superfície do solo, total ou 

parcialmente enterradas, designadamente estruturas edificadas ou 

escavadas no solo ou substrato rochoso e níveis de ocupação/sequências 

estratigráficas; e 

 Património edificado, independentemente do seu uso atual ou estado de 

conservação (não expetável). 

 

4.10 POTENCIAIS EFEITOS DECORRENTES DA VULNERABILIDADE DO PROJETO PERANTE OS 

RISCOS DE ACIDENTES GRAVES  

 

Embora não expectável, poderão ocorrer eventos acidentais (eventos não 

planeados) durante a sondagem ou fase de testes de poço que possam ser 

classificados como acidentes graves de acordo a definição estabelecida no Regime 

Jurídico da Prevenção de Acidentes Graves. O risco de acidentes potenciais neste 

tipo de projetos tem em todos os casos, uma probabilidade muito baixa de 

ocorrência associada, que é definida e publicada a nível internacional através do 

registo de acidentes semelhantes no setor. 

 

Neste projeto, é considerado como um acidente potencial relevante, uma erupção 

descontrolada ou blowout. Um blowout pode ocorrer quando a pressão hidrostática 

da coluna das lamas, ou fluidos de perfuração, for inferior à pressão de poro da 

formação, que pode levar à produção descontrolada de fluidos (água salobra, óleo 

ou gás, ou a mistura de todos esses componentes) das formações para o poço. 
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Poderá haver um acidente, quando de repente e sem controlo, houver uma ejeção 

contínua dos fluidos do poço para a superfície. Felizmente, devido à evolução de 

equipamentos que permitem detetar ou prever a pressão esperada das formações e 

também ao avanço e à obrigatoriedade do uso de um preventor de erupção (BOP - 

Blowout Preventer) e outros equipamentos de controlo como segunda barreira, estas 

situações são muito raras. 

 

Tal evento acidental levaria a um aumento dos impactos na qualidade do ar, bem 

como a potenciais impactos no solo, águas subterrâneas e recursos hídricos 

superficiais. Da mesma forma, dependendo da extensão do mesmo, a flora e fauna 

nas proximidades do poço, assim como potenciais vizinhos seriam afetadas. A 

natureza deste evento também pode resultar num incêndio florestal que, 

dependendo da estação de ocorrência, pode espalhar-se rapidamente, afetando 

grandes áreas. 

 

Este tipo de evento, como indicado anteriormente, tem uma probabilidade muito 

baixa de ocorrer (a modo de referencia, nos Estados Unidos estes acidentes 

acontecem 1 em cada 10.000 sondagens de pesquisa realizadas). O nível de 

consequências em termos de poluição e distúrbios de flora/fauna pode ser 

avaliado de nível médio, com exceção no caso de um incêndio florestal, com um 

nível de consequências avaliado como alto. Como resultado, a magnitude do risco 

pode ser avaliada como Média. 

 

Os efeitos decorrentes deste cenário junto dos fatores ambientais, será incluída no 

EIA.  
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5 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO 

ACTUAL DO AMBIENTE 

5.1  INTRODUÇÃO 

A caracterização da situação ambiental de referência do ambiente biofísico, 

socioeconómico e cultural da Área de implantação do projeto e área de influência 

indireta do projeto constituirá o referencial que suportará a avaliação subsequente 

de impactes ambientais. 

 

Na definição da Área de Estudo e influência direta a considerar para cada um dos 

fatores ambientais a ser analisados, haverá a preocupação de proceder a uma 

análise enquadrada num contexto regional ou local, prevendo-se que as unidades 

espaciais de análise e as respetivas escalas de trabalho sejam diversas. 

 

A caracterização da situação de referência fundamentar-se-á na síntese da 

informação de base disponível, na realização de trabalhos de campo e na análise e 

tratamento da informação fornecida ou adquirida junto das entidades a consultar 

com o objetivo de garantir os necessários levantamentos temáticos e a aferição e 

validação da informação de base. 

 

Os fatores ambientais a considerar na caracterização do estado atual do ambiente e 

na avaliação de impactes ambientais serão os seguintes: 

 

 Clima; 

 Qualidade do ar; 

 Ambiente sonoro e vibrações; 

 Geologia e geomorfologia; 

 Recursos hídricos superficiais; 

 Recursos hídricos subterrâneos; 

 Solos e Ocupação atual do solo; 

 Ecologia; 

 Paisagem; 

 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; 

 Aspetos socioeconómicos; 

 Aspetos de saúde; e 

 Património histórico-cultural. 

 

No que respeita aos aspetos metodológicos respeitantes à previsível evolução do 

ambiente afetado sem o Projeto, esta consiste na consideração de um cenário 

tendencial de evolução previsível do estado do ambiente sem o Projeto, o que 

constitui a comummente designada “alternativa zero”. Trata-se de uma 

importante etapa de um EIA uma vez que a avaliação de impactes ambientais 

consiste em estimar o “conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis 

produzidas em parâmetros ambientais e sociais num determinado período de 

tempo e numa determinada área, resultantes da realização de um Projeto, 

comparadas com a situação que ocorreria nesse período de tempo e nessa área se 
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esse Projeto não viesse a ter lugar” (alínea k) do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013 de 31 de outubro). 

 

Nesta perspetiva, a caracterização do estado do ambiente a afetar pelo Projeto, 

refletirá, as condições atuais da Área de Estudo que serão encontradas à data de 

início de construção/instalação do Projeto e que suportarão a fase de avaliação de 

impactes para todas as fases do projeto. 

 

No que respeita à avaliação de impactes referentes à Fase de avaliação: Sondagens 

e teste do poço, tomar-se-ão, como termo de comparação para a avaliação de 

impactes, as análises efetuadas para o estado atual do ambiente, a que acrescerão 

as considerações ou projeções tendenciais definidas pela equipa do EIA à luz dos 

conhecimentos da área em estudo. Adicionalmente considerar-se-ão as previsões 

que se encontrem estabelecidas por entidades, privadas ou públicas, cujos Projetos 

ou intenções tenham consequências previsíveis no território, ou que tenham sido 

definidas por órgãos da Administração com jurisdição ou capacidade de regulação 

no território. 

 

Seguidamente descrevem-se os aspetos metodológicos a considerar na 

caracterização do ambiente afetado para cada fator ambiental. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

5.2.1 Clima 

O fator clima constitui uma base muito importante para o desenvolvimento da 

análise de outros fatores ambientais, tais como o ruído e qualidade do ar 

relativamente ao regime de ventos, e recursos hídricos relativamente a 

precipitação. 

 

Uma vez que, não se encontram dentro da Área de implantação do projeto ou de 

influência indireta de estações meteorológicas, a análise a realizar para este fator 

ambiental terá como base informações bibliográficas, assim como informação 

extraída das quatro estações meteorológicas mais próximas: Base aérea de Monte 

Real (26 km ao norte), Santarém (37 km ao sudeste), Coimbra (70 km a nordeste) e 

Cabo Carvoeiro (42 km ao sudoeste). 

 

Nos últimos 30 anos (1971-2000), o clima na Área de Estudo apresenta duas 

estações distintas e alternadas: a chuvosa (de novembro a abril) e a seca (de maio a 

outubro). A temperatura média anual e humidade são de 13,6°C e 78%, 

respetivamente, com picos durante a estação chuvosa de novembro a abril.  

 

Tendo em vista o projeto a implementar, não se prevê que as atividades 

decorrentes da sua implementação venham a induzir impactes mensuráveis sobre 

a generalidade das variáveis climatológicas.  
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5.2.2 Qualidade do ar 

A distribuição de poluentes na atmosfera é influenciada por vários fatores tais 

como, a localização das fontes emissoras, a orografia, a transformação e fenómenos 

meteorológicos.  

 

Os dados sobre a qualidade do ar para a Área de influência indireta do projeto, 

foram recolhidos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), especificamente a 

partir das informações fornecidas por duas estações localizadas em áreas rurais. A 

estação de qualidade do ar Ervedeira, localizada 359 km a norte da área de 

implantação do Projeto e da estação da qualidade do ar Chamusca, localizada 40,7 

km a sudeste da área de implantação do Projeto. Os últimos resultados 

disponíveis, datam de 2016. 

 

Estes dados provêm de estações localizadas em áreas rurais, portanto, são 

representativos das condições existentes em áreas agrícolas e em áreas florestais 

existentes na Área de Estudo. Nas áreas povoadas as principais fontes de emissões 

encontram-se associadas ao tráfego (CO2, NOx, O3) e, em alguns casos (em grandes 

áreas povoadas, como a Leiria) pode haver algumas emissões de SOx, NOx, PM10 e 

CO2 associadas à indústria de cerâmica. 

 

Adicionalmente aos dados já recolhidos, será feita uma identificação dos trabalhos 

a realizar e seus possíveis impactes na qualidade do ar, bem como dos recetores 

passíveis de serem afetados. Será ainda analisado o volume de tráfego na rede 

viária existente, com particular atenção as vias passíveis de alterações de volume 

de tráfego como resultado das atividades do projeto. 

 

 

5.2.3 Ambiente sonoro, vibrações e iluminação 

Fontes de ruído e vibrações 

As principais fontes de ruído e vibrações identificadas dentro da área de influência 

indireta correspondem a infraestruturas de transporte, especialmente as três 

estradas (IC9, N8 e N1) que atravessam a área no seu sector sul e norte ocidental.  

A frente norte de aproximadamente 200 m da área de implantação do Projeto 

limita com a Rua dos Prazeres, na qual é gerado ruído e vibrações pela passagem 

de veículos, sendo o tráfego bastante reduzido.  

 

Da mesma forma, os centros populacionais constituem importantes fontes de 

ruído, devido à normal atividade urbana e industrial. Outras fontes potenciais de 

ruído e vibrações na área são aquelas associadas às atividades rurais típicas, como 

o uso de máquinas agrícolas. 

 

 

Com base na experiência e, o nível de ruído de fundo (LAeq ou nível de ruído 

contínuo equivalente, isto é, a quantidade física de energia na forma de som, 

medido ao longo de um determinado tempo e expresso em decibéis) em pequenas 

localidades rurais durante o dia geralmente varia entre 45 e 55 dB (A) e poderá ser 
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ainda menor em áreas naturais longe de fontes antrópicas de ruído, como o caso 

do local escolhido 

 

Recetores de ruído, vibrações e iluminação 

Os principais recetores que poderiam ser afetados pelo ruído, e vibrações a serem 

gerados pelas atividades da Australis são as vivendas mais próximas localizadas 
ao longo da Rua dos Prazeres, além de potencial fauna que possa existir na área de 

influência indireta do projeto. As edificações mais próximas, nomeadamente 

residências, localizam-se a cerca de 150m a oeste e 400 m a leste.  

 

Já em termos de iluminação, e tendo em conta as características do projeto não são 

identificados recetores sensíveis em termos de iluminação. 

 

 

5.2.4 Geologia e geomorfologia 

No que diz respeito à geologia, de acordo com as informações fornecidas no 

Geoportal do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), a Área de 

Estudo está inserida na Bacia Lusitânica, sendo composta por uma bacia 

sedimentar, da Era Mesozóica, com uma forma de depressão alongada, com 

orientação NNE-SSW, onde os sedimentos depositados na zona axial podem 

atingir cerca de 5 km de espessura. A sua litologia tem um caráter sedimentar, em 

formações do Período Terciário tem uma forte expressão carbonatada (margas e 

calcários) e nas formações do Quaternário os materiais são compostos por 

depósitos fluviais e de praia. 

 

Existem dois sistemas petrolíferos na Bacia Lusitânica, em Portugal: 

 

 O pós-sal do Jurássico, com rochas do Período do Jurássico localizadas 

acima de uma formação denominada de Formação Dagorda, sendo 

essencialmente uma sequência evaporítica com possíveis fraturas e 

intercalações de calcários calciclásticos e dolomíticos. As operações de 

sondagem realizadas em Aljubarrota provaram os recursos nesta área, e a 

NSAI aplica a melhor estimativa para recursos contingentes, ou seja, 458 

bcf. Acredita-se que a rocha sedimentar orgânica do Jurássico Inferior seja a 

rocha que gera essas ocorrências; e 

 O pré-sal do Triássico: O reservatório primário conhecido como Formação 

de Silves, um arenito fluvial, potencialmente produzido por carvão e 

rochas sedimentares do período Permo-Carbonífero, rochas sedimentares 

do período Devónico e rochas sedimentares do período Silúrico. A 

formação da Dagorda proporciona um bom selo de cobertura (halite e 

anidrite) com potenciais colunas de acumulação de hidrocarbonetos. 

 

Para o fator ambiental Geologia e Geomorfologia, serão tidos em consideração 

como aspetos relevantes: 

 Contexto/Enquadramento Geológico Regional e Local; 

 Geomorfologia; e 

 Solos. 
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A caracterização será realizada de forma a permitir a análise dos impactos do 

projeto. 

 

Os dados e análises serão proporcionais à importância dos potenciais impactos. Os 

seguintes aspetos serão também abordados: 

 

 Identificação e descrição/quantificação de impactos ambientais 

significativos resultantes do projeto nos fatores em análise; e 

 Avaliação da importância/significância dos impactos com base na 

definição das respetivas escalas de análise, bem como na análise dos 

impactos cumulativos. 

 

Fontes bibliográficas adicionais contendo informações geológicas e 

geomorfológicas sobre a Área de Estudo, incluindo gráficos geológicos e outros 

recursos disponíveis, serão adicionalmente consultadas em instituições como o 

LNEG. 

 

 

5.2.5 Recursos hídricos superficiais 

Em termos de hidrologia, o curso de água mais perto da área de implantação do 

projeto e a Ribeira de Mogo, encontra-se a aproximadamente a 2,8 km da área em 

direção sudoeste. 

 

Os cursos de água principais que correm mais próximos da área de implantação 

do projeto encontram-se a mais de 3 km e são o Rio Mondego, o Rio Lis e os rios 

da Areia, do Meio e Alcobaça (que atravessa a o extremo sul da Área Batalha, no 

sentido este-oeste, desaguando no Oceano Atlântico). Não existe, nenhum curso de 

água permanente ou perene na Área implantação do projeto. 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(http://snirh.pt/) a qualidade dos rios é a seguinte: 

 

 Rio Mondego – qualidade razoável; 

 Rio Lis - qualidade razoável; e  

 Rios da Areia, do Meio e Alcobaça – sem informação disponível. 

 

A vulnerabilidade (possibilidade de contaminantes chegarem a um dado recetor) 

dos recursos hídricos superficiais é considerada média devido à elevada densidade 

de pequenos cursos de água que alimentam os rios principais, mas tendo em 

consideração a distância da Área de implementação do projeto aos corpos de água 

mais próximos (Ribeira de Mogo). Considerando que as linhas de água são usadas 

para fins recreativos e que a sua qualidade é razoável, a sensibilidade 

(consequência potencial para eventuais impactos) é considerada de média a 

elevada. 

 

 

Será feita a caracterização do regime hidrológico superficial e da qualidade das 

águas superficiais do entorno através da consulta de estudos setoriais académicos 

http://snirh.pt/
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e institucionais publicamente acessíveis em diversas entidades como o Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Serão ainda identificados os 

aspetos críticos relacionados aos cursos de água que correm nas proximidades da 

Área de Estudo e respetiva bacia hidrográfica. 

 

5.2.6 Recursos hídricos subterrâneos 

No que se refere à Hidrogeologia, de acordo com o SNIRH a Área do Projeto 

localiza-se na Administração da Região Hidrográfica do Centro, Orla Ocidental 

(Unidade Hidrogeológica) com comportamento hidrogeológico variado, com 

aquíferos livres, aquitardos e aquiclusos, formando sistemas multicamada. Dos 

principais sistemas aquíferos destaca-se o Sistema Aquífero carbonatado O12 de 

Vieira de Leiria – Marinha Grande. O sistema aquífero é caracterizado por ser 

poroso e multicamada, abrangendo uma área aproximada de 320 km2. A qualidade 

da água subterrânea é classificada, segundo o SNIRH, como A2-A3 (mediana) 

sendo necessário tratamento para consumo humano. O sentido de fluxo das águas 

subterrâneas regional segue a direção oeste para o Oceano Atlântico. 

 

Para a caracterização deste fator ambiental, pesquisas bibliográficas de estudos 

setoriais, académicos e institucionais publicamente disponíveis em diversas 

entidades serão realizadas.  

 

5.2.7 Solos e ocupação atual do solo 

Na fase do desenvolvimento do EIA será efetuada uma análise mais detalhada das 

caraterísticas dos solos que ocorrem na Área de Estudo, nomeadamente, a 

tipologia e capacidade de uso e a determinação dos seus aspetos críticos, como 

sejam a permeabilidade e os riscos de erosão. 

 

Complementarmente, serão analisados e apresentados em cartografia os usos e 

ocupações atuais do solo na Área de Estudo (quantificando áreas e percentagens 

em função do uso e ocupação do solo), correspondente à área de intervenção e 

envolvente próxima a fim de fundamentar a avaliação dos impactes decorrentes 

das alterações associadas à implementação do projeto. 

 

 

5.2.8 Ecologia: Habitats, Flora e Fauna 

Para o fator ambiental Ecologia será considerada uma Área de Estudo definida por 

uma área de 1km em torno da área selecionada para prospeção. Esta área abrange 

a totalidade da parcela a intervencionar, a qual estará sujeita aos potenciais 

impactes diretos decorrentes das 3 fases do projeto, assim como uma área onde 

poderão ocorrer potenciais impactos indiretos resultantes das ações previstas. 

Considera-se assim que a Área de Estudo permitirá identificar e avaliar os 

potenciais impactes decorrentes da execução das 3 fases do projeto. 

 

Seguidamente apresenta-se a abordagem metodológica a implementar no EIA para 

o fator ambiental Ecologia: 
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Tendo em consideração os principais valores ecológicos potencialmente presentes 

na Área de Estudo serão ser caracterizados os seguintes elementos ecológicos: 

• Flora; 

• Fauna, nomeadamente Ictiofauna, Anfíbios, Répteis, Avifauna, Mamofauna; e 

• Biótopos e Habitats. 

 

Flora e vegetação 

 

Serão efetuados inventários florísticos nos diversos biótopos presentes na Área de 

Estudo, assim como prospetados locais favoráveis às espécies florísticas de elevado 

valor para a conservação, tais como matos, afloramentos rochosos e galerias 

ripícolas. Os locais de inventário e localizações dos indivíduos de espécies de 

interesse conservacionista serão georreferenciados. Quando não for possível 

identificar os espécimes no campo estes serão recolhidos para posterior 

identificação em laboratório. Para realização da identificação em laboratório serão 

utilizadas obras de referência.  

 

Serão identificadas, também, as espécies exóticas com carácter invasor presentes 

na Área de Estudo e registadas as suas localizações. 

 

A informação recolhida será complementada através de pesquisa bibliográfica 

para uma caracterização completa da flora com potencial de ocorrência na área em 

estudo. Seguidamente apresentam-se algumas obras de referência: 

 

 Flora-On: Flora de Portugal Interativa (Sociedade Portuguesa de Botânica, 
2014) 

 Flora ibérica - Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares 
(Castroviejo, 1986-2013); e 

 Nova Flora de Portugal (Franco & Afonso, 1994, 1998, 2003; Franco, 1971, 
1984) 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida serão 

consultados especialistas ou entidades que trabalham na Área de Estudo e/ou 

possuem informação para o local, nomeadamente o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF). 

 

Após a obtenção de um elenco florístico, serão consideradas como espécies com 

interesse para a conservação aquelas que possuem um estatuto de proteção 

nacional ou internacional, que figuram nos anexos B-II, B-IV e/ou B-V do Decreto-

Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro e/ou que são endémicas de Portugal ou da 

Península Ibérica. Estas espécies serão alvo de uma breve descrição, indicando os 

biótopos mais favoráveis de ocorrência e probabilidade de ocorrência na Área de 

Estudo. 

 

Fauna 

Para a caracterização dos grupos de fauna serão registados todos os contactos com 

indivíduos vivos ou indícios de presença destes. Para tal, serão prospetados os 
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Biótopos presentes na totalidade da Área de Estudo de forma a inventariar o 

máximo de espécies possível, concentrando o esforço em locais onde podem 

ocorrer espécies com estatuto desfavorável de conservação com potencial de 

ocorrência na Área de Estudo.  

 

Tendo em conta que o rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae) tem ocorrência potencial 

na zona onde se insere a área a intervencionar, serão efetuadas prospeções em 

locais favoráveis à sua ocorrência (como sejam os prados de gramíneas perenes e 

depressões no terreno com ervas altas e arbustos dispersos) para localizar os 

vestígios característicos da sua presença (montículos de ervas cortadas, trilhos na 

vegetação e latrinas). 

 

Especificamente para os morcegos serão inventariados e visitados todos os  

locais com potencial de abrigo, nomeadamente: a) Pontes de pedra; b) Casas 

abandonadas; c) Edifícios em pedra; d) Minas de extração; e) Fissuras, tetos e 

paredes rugosas, escuros, com entradas acessíveis e locais pouco perturbados. 

 

Adicionalmente, para as aves, será efetuada uma prospeção de locais de 

nidificação de espécies com estatuto desfavorável de conservação, visitando todos 

os locais conhecidos. 

 

A informação recolhida será complementada através de pesquisa bibliográfica 

para uma caracterização completa da fauna com potencial de ocorrência na área 

em estudo. Seguidamente apresentam-se algumas obras de referência: 

 

a) Fauna em geral: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006) 

b) Ictiofauna: Carta Piscícola Nacional (Ribeira et al., 2007); 

c) Herptofauna: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 

2010); 

d) Aves: Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008); 

e) Mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Bencatel et al. 2017); Guia dos 

Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias 

et al., 1999); Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (ICNF, 2013); 

Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & 

Rodrigues, 1992) 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida serão 

consultados especialistas ou entidades que trabalham na Área de Estudo e/ou 

possuem informação para o local, nomeadamente o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF). 

Sempre que se justifique, será produzida uma cartografia da ocorrência de espécies 

relevantes para a conservação a uma escala que poderá variar entre 1:10000 e 
1:25000, consoante o grupo ou a espécie.  

 

Biótopos e Habitats 
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A cartografia dos biótopos e habitats da Área de Estudo será feita como base em 

ortofotomapas e no trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos 

ortofotomapas serão delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos 

de ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de campo, deverá 

identificar-se os biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. 

 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril com a redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013 de 8 de novembro, considerados de interesse comunitário e cuja 

conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, serão 

identificados por: consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 

2000); e posterior confirmação direta in situ. 

 

A informação recolhida será complementada através de pesquisa bibliográfica 

para uma caracterização completa dos habitats com potencial de ocorrência na 

área em estudo. 

 

De modo a melhorar a qualidade e quantidade da informação obtida serão 

consultados especialistas ou entidades que trabalham na Área de Estudo e/ou 

possuem informação para o local, nomeadamente o Instituto da conservação da 

Natureza e das Florestas. 

 

Toda a informação obtida será referenciada no SIG para o sistema de coordenadas 

Hayford-Gauss (Datum de Lisboa – militar), sendo a escala de digitalização 1:5000. 

Assim será produzida uma carta de biótopos e Habitats a esta escala. 

 

5.2.9 Áreas sensíveis 

Áreas classificadas como Área Importante para Preservação de Aves (IBA do inglês 

Important Bird Area) 

Para a identificação das principais condicionantes será elaborado um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) onde se sobrepõem os elementos vetoriais do projeto 

aos limites das Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC) definido no Decreto-Lei 142/2008, de 24 de julho. O SNAC 

engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que 

integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas ao abrigo de 

compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Deverá ainda 

verificar-se se o local do projeto faz parte de alguma Área Importante para as Aves 

(IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do 

planeta para a avifauna) (Costa et al., 2003). 

 

Áreas de Maior Relevância Ecológica 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse 
conservacionista) será efetuada através da análise detalhada das informações 

bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida. Serão definidos 3 critérios para 

o seu estabelecimento, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito 

Sensíveis” e que incluem os seguintes dois critérios: 
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• Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro; 

• Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies 

animais com estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional 

ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife 

International para a avifauna; 

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas 

“Sensíveis”:  

• Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais 
potencialmente suscetíveis ao tipo de projeto em estudo (que correspondam 

aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-

Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a legislação específica de 
proteção ou consideradas raras a nível nacional. No grupo da flora em 

particular, consideram-se apenas as espécies incluídas nos anexos B-II e/ou B-

IV. 

Será produzida uma carta de Área de Maior Relevância Ecológica a uma escala de 
1:5000, que deverá integrar a Carta de condicionantes do projeto. 
 

 

5.2.10 Paisagem  

A metodologia que se propõe para a caracterização da situação atual tem como 

objetivo conhecer e compreender o território, nomeadamente a sua dinâmica, o seu 

funcionamento, bem como o seu resultado visual. 

 

Esta caracterização compreende várias aproximações metodológicas; inicialmente 

uma caracterização objetiva com o estudo dos elementos estruturantes do 

território e estudo do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço 

e, posteriormente, uma caracterização mais subjetiva que é a caracterização e 

avaliação do resultado visual do território – a paisagem. 

 

Com base nas características biofísicas (com destaque para a hipsometria e a 

hidrografia) e antrópicas (resumidas na ocupação atual do solo) da paisagem local, 

serão identificadas as Unidades Homogéneas de Paisagem abrangidas pela Área 

de Estudo da paisagem, que serão posteriormente individualizadas em 

Subunidades Homogéneas de Paisagem (SHP). 

 

Com base nas UHP e SHP identificadas para a Área de Estudo da paisagem, 

proceder-se-á à caracterização visual da paisagem, através dos seus elementos 

mais marcantes, nomeadamente, da qualidade visual e cénica, da capacidade de 

absorção visual e dos seus principais componentes culturais, e como resultado 

destas duas componentes, da sensibilidade da paisagem. 

 

Para a análise e caracterização da paisagem, na qual se pretende implantar o 

projeto (Área de Estudo da paisagem), definir-se-á uma área delimitada por um 

buffer de 3 km em redor de todos os elementos de projeto. Servirão de apoio a esta 

caracterização a Carta Militar de Portugal à escala 1/25 000 (folhas n.º 307 e 317), a 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT                                                                                                                                                                               AUSTRALIS  

53 

ocupação do solo disponibilizada pelo Corine Land Cover (CLC) 2010, elementos a 

obter nas visitas de campo, cobertura aérea e bibliografia diversificada. 

 

Serão elaboradas as seguintes cartas temáticas para o fator ambiental paisagem: 

 

• Hipsometria; 

• Declives; 

• Unidades e subunidades homogéneas de paisagem; 

• Qualidade visual da paisagem; 

• Absorção visual da paisagem; 

• Sensibilidade visual da paisagem; e 

• Bacia visual do projeto. 

 

 

5.2.11 Aspetos socioeconómicos 

A caracterização da situação atual ao nível da socio economia visa a identificação 

das principais características do ambiente humano e económico da Área de 

Estudo, suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em análise.  

 

O âmbito geográfico base de análise deverá abranger, num primeiro nível, as áreas 

de intervenção direta e indireta do projeto (raio máximo de 4 Km), nomeadamente 

os concelhos de Alcobaça e Porto de Mós e, sempre que os dados disponíveis o 

permitam, as freguesias mais diretamente relacionadas com a Área de Estudo, isto 

é, as freguesias de Aljubarrota (Prazeres), Maiorga, Évora de Alcobaça, União das 

freguesias de Alcobaça e Vestiaria e União das freguesias de Coz, Alpedriz e 

Montes, do concelho de Alcobaça, e a freguesia de Juncal, do concelho de Porto de 

Mós. Em termos comparativos, a análise será estendida ao nível regional (NUTS III 

do Oeste e Região de Leiria e NUTS II do Centro). 

 

A análise a efetuar terá por base um conjunto diversificado de parâmetros, tais 

como: 

 

 Estrutura e forma do povoamento; 

 População (nº de habitantes, densidade populacional, taxas de crescimento 

populacional, saldos migratórios e naturais, população flutuante, estrutura 

etária, indicadores de envelhecimento, nível de instrução); 

• Condições de habitabilidade (n.º de alojamentos familiares, taxa de 

crescimento médio anual de alojamentos familiares, idade média dos 

edifícios); 

• Atividades económicas (taxa de atividade, sectores de atividade, evolução 

do VAB das empresas); 

• Emprego (população empregada por atividade económica) e desemprego 

(evolução da taxa de desemprego, indicadores de desemprego); 

• Identificação e caracterização de áreas industriais existentes e previstas; 

• Acessibilidades e volumes de tráfego nas vias a afetar pelo projeto;  

• Oferta de equipamentos sociais, culturais, de lazer e outros relevantes; e 

• Qualidade de vida da população. 
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Os dados estatísticos do INE, nomeadamente os Censos e o Anuário Estatístico da 

Região do Centro, constituirão a principal fonte de informação e o seu tratamento 

e apresentação será sempre feita numa perspetiva evolutiva (pelo menos 2 

períodos de referência). Estes dados serão complementados com informação de 

carácter estatístico, bibliográfico e cartográfico recolhida junto de outras fontes, 

nomeadamente as Câmaras Municipais de Alcobaça e Porto de Mós (PDM e outros 

planos/estudos de carácter municipal), o IEFP (Estatísticas Mensais por 

Concelhos) e a CCDR do Centro (estudos e planos estratégicos de âmbito regional 

e nacional). 

 

A recolha e tratamento dos dados de fontes secundárias acima referidos serão 

complementados, sempre que considerado relevante, com informação recolhida 

através de reconhecimento e observação direta in loco, a ser efetuada por elementos 

da equipa técnica. 

 

A análise da situação de referência em termos socioeconómicos terá tradução 

cartográfica através da elaboração da Carta com a localização e identificação dos 

principais núcleos urbanos, unidades industriais, infraestruturas e equipamentos coletivos, 

à escala 1:25 000 (Sistema de referência PT-TM06/ETRS89). 

 

 

5.2.12 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

A diversidade e a abundância de vestígios arqueológicos, arquitetónicos e 

etnográficos registados numa área alargada a volta da área de implantação do 

projeto indiciam uma elevada sensibilidade arqueológica. 

 

Salienta-se igualmente a profusão de vestígios arqueológicos documentados em 

contexto de gruta, reveladora de uma elevada sensibilidade espeleo-arqueológica. 

Destaca-se em termos geológicos e paisagísticos a sensibilidade do Vale da Ribeira 

do Môgo, um vale muito encaixado com morfologia cársica. A atualização e 

desenvolvimento dos dados existentes em fase de EIA serão indispensáveis 

  

A metodologia de recolha de informação para a caracterização da situação atual ao 

nível do património arqueológico assenta sobre duas fases de trabalho: 

 

• A primeira consiste na pesquisa documental que permite a identificação e 

mapeamento das ocorrências de interesse científico e patrimonial 

conhecidas, criando um quadro de referência de base para a execução do 

trabalho de campo subsequente; e 

• A segunda etapa consiste no trabalho de campo de prospeção arqueológica 

e reconhecimento de património edificado localizado na área de incidência 

do Projeto (prevendo as áreas de afetação direta e as potenciais áreas de 

afetação indireta inerentes ao mesmo), procedendo à relocalização das 

ocorrências bibliograficamente documentadas na fase de pesquisa, para 

obtenção de uma georreferenciação de precisão métrica indispensável a 

uma correta avaliação impactes e à verificação da caracterização e avaliação 

do estado de conservação. 
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A compilação dos dados recolhidos em pesquisa documental e em campo visa:  

 

• O mapeamento das ocorrências patrimoniais de desenvolvimento pontual, 

linear ou em mancha, em função da tipologia de sítio/estrutura a registar e 

respetivos zonamentos e/ou áreas classificadas (quando aplicável); e 

• A atribuição de valoração patrimonial a cada ocorrência, de forma a obter 

uma hierarquização das mesmas, em termos de relevância e significado, da 

qual decorre uma hierarquia de condicionamentos correspondente, com 

particular destaque para os condicionamentos legalmente previstos, 

inerentes a património classificado ou em vias de classificação. 

 

Pesquisa documental 

 

As fontes de informação pertinentes na abordagem do fator ambiental património 

consistem em:  

 

• Instrumentos de gestão territorial e entidades públicas da administração 

central e local, de consulta obrigatória, por via do seu enquadramento legal; 

e 

• Outras fontes de informação bibliográfica e cartográfica, instituições e 

investigadores com interveniência no património local. 

 

Assim elencam-se seguidamente as principais entidades a contactar e fontes de 

informação a consultar: 

 

• Direção-Geral do Património Cultural (DGPC): Portal do Arqueólogo; base 

de dados Ulysses - Sistema de Informação do Património Classificado e 

SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico; 

• Direção Regional de Cultura do Centro; 

• Direção Geral do ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(DGOTDU): planos diretores municipais e outros instrumentos de 

ordenamento do território; 

• Câmara Municipal de Penedono – Plano diretor municipal e eventuais 

inventários do património concelhio; 

• Cartografia geral: Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 (Instituto 

Geográfico do Exército) e Carta Geológica de Portugal, na escala disponível 

para a Área de Estudo; 

• Bibliografia especializada de âmbito local e regional; e 

• Investigadores e outras entidades: projetos de investigação ou processos de 

avaliação de impactes ambientais em curso ou ocorridos na região. 

 

Trabalho de campo 

 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro) a prospeção arqueológica será 

previamente autorizada pela Direção-Geral do Património Cultural. 

 

A equipa procurará desempenhar as seguintes tarefas: 
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• Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa 

documental; 

• Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a 

presença no terreno de outros vestígios de natureza antrópica 

(arqueológicos, arquitetónicos ou etnográficos) não detetados na 

bibliografia; 

• Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos 

locais citados; 

• Prospeção arqueológica sistemática da área de incidência do Projeto. 

• Elaboração de fichas descritivas das ocorrências patrimoniais e respetivo 

registo fotográfico 

• Registo das condições de visibilidade do solo e consequente fiabilidade da 

amostragem para a avaliação de impactes sobre o potencial arqueológico e 

verificação de áreas com necessidade de trabalhos de diagnóstico 

complementares. 
 

 

Da observação visual do terreno resultará a potencial identificação de vestígios, 

para registo dos quais é indispensável proceder a: 

 

A metodologia empregue consiste na progressão no terreno apoiada por 

cartografia em formato papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), 

permitindo o estabelecimento prévio da área a percorrer. 

 

Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas 

conhecidos de antemão na área de afetação do projeto são introduzidas em GPS, 

para que se possa proceder a uma verificação/correção de todas as localizações 

facultadas pela bibliografia. 

 

Posteriormente procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um inventário 

(compilação dos elementos identificados). O inventário é materializado numa 

Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico.  

 

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior 

sensibilidade patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais 

identificadas e delimitação de zonas que possam vir a ser objeto de propostas de 

proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000 e a escala de 

Projeto 1:10.000, sobre as quais as realidades inventariadas são georreferenciadas.  
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6 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

IMPACTES 

6.1 METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.1.1 Componentes Ambientais do EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental deverá descrever o projeto nos aspetos que forem 

considerados relevantes, relativamente ao impacte esperado. De modo a compilar 

a informação sobre as componentes ambientais do EIA, será realizada uma análise 

multidisciplinar que abrangerá a análise dos aspetos relevantes, nomeadamente 

aspetos biofísicos e sócio económicos. 

 

6.1.2 Identificação e Avaliação de Impactes  

A avaliação dos potenciais impactes e benefícios decorrentes da implementação do 

projeto irá seguir uma metodologia científica padronizada, que irá reduzir a 

subjetividade envolvida na realização de tais avaliações.  

 

Esta metodologia é utilizada para determinar com precisão a significância de 

impactes previstos sobre, ou para beneficiar, o ambiente natural e / ou social 

circundante. Os principais objetivos da avaliação de impactes consistem em: 

 

 Identificar e avaliar a significância dos potenciais impactes do projeto sobre 

os recetores identificados e os recursos naturais de acordo com um critério 

de avaliação definido;  

 Desenvolver e descrever as medidas que serão tomadas para evitar, 

minimizar, reduzir ou compensar os potenciais efeitos negativos; 

 Indicar a importância dos impactes residuais que permanecem depois de 

mitigação; e 

 Desenvolver recomendações para o monitoramento a ser implementado. 

 

6.1.3 Definição da Natureza do Impacte 

Cada potencial impacto será identificado pela sua causa subjacente (a atividade ou 

ação do projeto) que resultará num impacte (alteração de estatuto no ambiente 

natural e social, seja positivo ou negativo) num recetor (o ambiente natural ou 

comunidade que vai ser afetado).  

 

Com base no descrito acima, o potencial impacte é definido como um Benefício 

Positivo ou Impacte Negativo (Tabela 6.1). Além disso, o impacte pode ser definido 

como Impacte Direto ou Indireto. 

 

 

Tabela 6.1  Definição da Natureza do Impacte 

Termo Definição 
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Termo Definição 

Natureza do Impacte  

Positivo 
Um impacte que representa uma melhoria na situação ambiental 

de referência ou introduz uma mudança positiva. 

Negativo 
Um impacte que representa uma mudança adversa na situação 

ambiental de referência, ou introduz um novo fator indesejável. 

Tipo de Impacte  

Impacte direto 

Impactes que resultam de uma interação direta entre uma 

atividade do projeto planeada e o ambiente recetor / recetores 

(por exemplo, entre a ocupação de um local e os habitats pré-

existentes ou entre uma descarga de efluentes e a qualidade da 

água recetora). 

Impacte indireto 

Impactos que resultam de outras atividades que tendem a 

acontecer como consequência do projeto (por exemplo, imigração 

laboral que exige especial demanda de recursos). Os impactes 

indiretos podem também ser referidos como impactes induzidos 

ou secundários. 

Impacte cumulativo   

Impactes que agem em conjunto com outros impactes (incluindo 

os de futuras atividades de terceiros já planeadas ou a ocorrer 

em simultâneo) e que afetam os mesmos recursos e/ou recetores 

do projeto. 

 

6.1.4 Classificação do Potencial Impacte 

Cada potencial impacte será classificado com base em critérios estabelecidos, 

incluindo a sua Escala Espacial e Temporal, Intensidade e Probabilidade (Tabela 

6.2). A magnitude do impacte é, portanto, uma função destes critérios. 

 

Tabela 6.2 Tabela de Classificação do Impacte 

Magnitude do impacte – o grau de alteração causado no ambiente 

Extensão 

 No local – impactes limitados aos limites do local e que afetam uma área 

num raio de 500 metros em torno do local. 

 Regional – impactes que afetam recursos ambientais importantes a nível do 

distrito de Leiria.  

 Nacional – impactes que afetam recursos ambientais importantes a nível 

nacional ou que afetam uma área importante a nível nacional / ou com 

consequências macroeconómicas. 

 Transfronteiriços/Internacional – impactes que se estendem além das 

fronteiras do país ou afetam recursos importantes a nível internacional.  

Duração 

 Temporário – impactes que deverão ser de curta duração e 

intermitentes/ocasionais. 

 Curto-prazo – impactes que deverão durar apenas no período de 

construção.    

 Longo-prazo – impactes que vão continuar durante a vida do projeto, mas 

cessam quando o projeto é concluído ou interrompido.   

 Permanente – impactes que causam uma alteração permanente no recetor 

ou recurso afetado (por exemplo, remoção ou destruição de habitat) que se 

prolonga substancialmente para além da vida do projeto. 

Intensidade 

AMBIENTE BIOFÍSICO: A intensidade pode ser considerada em termos da 

sensibilidade do recetor de biodiversidade  

 Insignificante – o impacte no ambiente não é detetável. 

 Baixa – o impacte afeta o ambiente de forma a não afetar as funções e 

processos naturais. 

 Média – quando o ambiente natural é alterado, mas as funções e processos 

naturais continuam, apesar de continuarem de forma modificada. 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT                                                                                                                                                                               AUSTRALIS  

59 

 Alta – quando os processos ou funções naturais são alterados a ponto de 

cessarem temporária ou permanentemente. 

AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO: A intensidade pode ser considerada em 

termos da capacidade das pessoas /comunidades afetadas pelo projeto se 

adaptarem às alterações causadas pelo projeto. 

 Insignificante – não existe nenhuma alteração percetível nos meios de 

subsistência das pessoas. 

 Baixa – As pessoas/comunidades conseguem adaptar-se com relativa 

facilidade e manter os meios de subsistência pré-impacte. 

 Média – Conseguem adaptar-se com alguma dificuldade e manter os meios 

de subsistência pré-impacte, mas apenas com algum apoio. 

 Altas – As pessoas afetadas não vão conseguir adaptar-se às alterações e 

continuam a manter os meios de subsistência pré-impacte. 

Probabilidade do impacto – a probabilidade de ocorrência de um impacte 

Pouco provável  É pouco provável que o impacte ocorra. 

Provável É provável que o impacte ocorra. 

Definitiva O impacte vai ocorrer. 

 

6.1.5 Determinação da Significância do Impacte 

Depois de se determinar uma classificação para a magnitude e probabilidade, será 

significância do impacte. A significância do impacte é determinada com base nas 

informações sobre a magnitude dos impactos, refletindo o que esse impacto 

significa em termos da sua importância para a sociedade e para o ambiente. Um 

impacto será considerado significativo se, isoladamente ou em combinação com 

outros impactos, deva, no julgamento da equipa da avaliação de impacto 

ambiental, ser reportado no Relatório do Estudo de Impacto Ambiental, para que 

possa ser tido em conta nas decisões sobre as condições sob o qual o projeto pode 

prosseguir. A magnitude e o valor / sensibilidade serão igualmente analisados em 

conjunto para avaliar se um impacto é significativo ou não. 

Figura 6.1  Avaliação da significância do impacte 

 
Fonte: ERM, 2018. 

 

A metodologia de identificação e avaliação de impactes, é sumarizada na figura 

que se segue:
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 Figura 6.2   Metodologia de identificação e avaliação de impactes 
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6.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOBRE OS PRINCIPAIS COMPONENTES AMBIENTAIS E 

SOCIOECONÓMICOS  

Durante a preparação do EIA serão estudados em detalhe os principais impactes 

do projeto proposto sobre os aspetos ambientais e sociais que são a seguir 

apresentados. 

 

6.2.1 Qualidade do Ar 

Os principais impactes expectáveis na qualidade do ar estão associadas ao 

aumento de partículas, principalmente durante as fases de trabalhos de 

preparação, construção e instalação, e fase de avaliação; assim como emissões de 

veículos, geradores de eletricidade e maquinaria afeta ao projeto. Durante a fase de 

avaliação, as principais emissões estarão relacionadas a queima associada aos 

testes de poço. 

 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro procedeu à transposição para o 

direito interno Português da Diretiva n.º 2008/50/CE, do Conselho, de 21 de maio, 

relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, a qual foi 

aprovada no âmbito da Estratégia Temática sobre Poluição Atmosférica da União 

Europeia.  

 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e 

estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. O Decreto-

Lei fixa também, os valores limite das concentrações no ar ambiente dos poluentes 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), 

partículas em suspensão (PM10 ) e benzeno. 

 

Em termos de qualidade do ar, a dispersão das emissões consideradas é rápida e 

os níveis de base geralmente são alcançados em alguns metros a partir da fonte, no 

caso de queima. 

 

Assim, de forma a avaliar estes mesmos impactes em detalhe propõe-se 

desenvolver uma modelação atmosférica. 

 

 O modelo de dispersão atmosférica visa quantificar a concentração de poluentes a 

nível do solo associadas as emissões de um equipamento a ser instalado na 

instalação e utilizado na fase de testes. De acordo com as características do projeto 

espera-se que o hidrocarboneto a ser extraído seja gás natural sem grandes 

concentrações de sulfureto de hidrogénio (sweet gas) mas de forma conservadora 

serão simulados dois cenários associados a potenciais características diferentes do 

gás natural a ser extraído. 

 

A simulação da qualidade do ar será feita com um sistema de modelação ainda por 

confirmar, mas espera-se que o mesmo siga os padres CALMET-CALPUFF 

adotado e recomendado pela Agência de Proteção ambiental dos Estados Unidos 

(US EPA) (http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_prefec.htm#calpuff). 

http://www.epa.gov/ttn/scram/dispersion_prefec.htm#calpuff
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A modelagem irá incorporar como dados de entrada valores meteorológicos e 

topográficos específicos da instalação, como por exemplo: 

 

 Variáveis meteorológicas de superfície e perfil da altura, para elaborar os 
campos de vento tridimensionais; se espera que as variáveis de entrada se 
possam conseguir a partir da informação das estações meteorológicas mais 
cercanas ou a partir do modelo meteorológico MM5;  

 Características da fonte de emissão e dados sobre as emissões esperadas; e 

 Modelo Digital do Terreno com a elevação da zona que influenciará a 
dispersão dos contaminantes. Este modelo será obtido a partir do ASTER 
GDEM (Instrumento Avançado Aéreo Transportador de Emissões 
Térmicas e Reflexão Radiométrica (ASTER) e do Modelo Digital de 
Elevação Global (GDEM), desenvolvida em conjunto pelo Ministério de 
Economia, Comercio e Industria (MECI) do Japão e a Administração 
Nacional Aeronáutica e Espacial dos Estados Unidos(NASA). 

 
Os dados a ser gerados pelo modelo permitirão obter linhas de concentração a 
nível do solo de NOx (considerado de forma conservadora como NO2), CO, SO2 e 
partículas numa quadrícula de 20 por 20 km, centrada aproximadamente na fonte 
de emissão do projeto. Os resultados do modelo serão comparados com os valores 
de qualidade do ar estabelecidos na legislação aplicável. 
 
Convém salientar a modelização tem um enfoque conservador, e que os valores de 
emissão a ser obtidos serão superiores aos que finalmente poderão ser obtidos 
durante a execução do projeto. 
 
Estes resultados serão apresentados no EIA em forma de mapas que permitirão 
avaliar os potenciais impactes sobre a qualidade do ar derivados das emissões do 
projeto.   

 
Dada a localização do projeto e tendo em conta as caraterísticas atuais do local, que 

já se encontra desmatado, assim como o local dos potenciais recetores sensíveis, 

não se esperam impactes significativos nos mesmos. No entanto, far-se-á uma 

avaliação qualitativa em relação à emissão de partículas devido à movimentação 

de veículos e equipamentos.  

 

Relativamente as alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases 

com efeito de estufa, resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis 

nos veículos e equipamentos móveis, geradores assim como da queima (flaring) 

durante os testes de poço. 

 

Em termos de produção de Gases Efeito Estufa, dado o caracter temporário, não se 

espera que a mesma seja significativa. No entanto, como parte da avaliação de 

impacte ambiental, se fará uma avaliação quantitativa das emissões esperadas de 

gases de efeito de estufa, que serão estimadas de forma a avaliar a significância do 

impacte esperado, de acordo com a metodologia apresentada na Secção 6.1.  

Durante a fase de desenvolvimento do EIA, para os impactes identificados, serão 

definidas medidas de mitigação com base nos resultados da avaliação de impacte. 
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6.2.2 Ambiente Sonoro, Vibrações e iluminação 

 

Durante a construção haverá circulação de veículos e equipamentos, bem como a 

instalação das infraestruturas e trabalhos mecânicos (associados à construção), o 

que poderá gerar alguns níveis de ruído que, em princípio, serão apenas notados 

na área do projeto. Já na fase de operação, estima-se que a poluição sonora será 

principalmente associada às operações de sondagem, que normalmente resultam 

em níveis de ruído até 70 dBA a uma distância de 75 m da fonte.  O impacto das 

atividades de sondagem em termos de aumento de níveis de ruído é temporário,  

localizado e limitado à periferia próxima do local do poço, mas sem medidas de 

mitigação poderá ser um impacte moderado pelo que se recomenda um estudo 

detalhado, dada a distância dos recetores sensíveis.  

 

Na fase de desenvolvimento do EIA será feita em detalhe a caracterização do 

ambiente sonoro da Área de Estudo, através da identificação das principais fontes 

de poluição sonora e dos principais recetores, o que possibilitará a identificação e 

classificação dos potenciais impactos do projeto sobre o meio sonoro em detalhe. 

 

Por forma a avaliar o impacte do projeto derivado da geração de ruído, um 

modelo de dispersão de ruído será preparado, o qual permitirá comparar os níveis 

de ruído esperados registrados pelos recetores localizados nas proximidades do 

local com os níveis regulatórios aplicáveis.  

O modelo considerará dois cenários de simulação dependendo das atividades do 

projeto que possam gerar mais ruído, nomeadamente:  

• atividades de sondagem  

• testes de produção (queima em tocha) 

 

As atividades de preparação do local (por exemplo as movimentações de terra e 

instalações de equipamentos) e desmobilização (por exemplo, a reabilitação do 

local) assim como o ruído produzido pelo tráfego induzido, não devem gerar 

emissões de ruído relevantes, portanto, não foram consideradas necessárias a 

modelagem destas. O modelo será aplicado de forma conservadora, considerando 

os cenários menos favoráveis, ou seja, com todos os equipamentos (geradores, 

bombas de lama e torre de perfuração) operando simultaneamente em plena 

capacidade 24 horas por dia (ou seja, dia e noite). No caso do teste de produção, a 

única fonte sonora considerada será da queima em tocha. O modelo acústico a ser 

desenvolvido será feito através de um programa de ruído ambiental ainda a ser 

determinado (por exemplo SoundPLAN, baseado nos métodos de propagação de 

ruído descritos na ISO 9613 Parte 2 e frequentemente usados em projetos 

industriais). 

 

Os dados de entrada a serem considerados no modelo serão as emissões de ruído 

dos diferentes equipamentos e da tocha, bem como os dados meteorológicos da 

área e um modelo do terreno digital (DTM) que influenciarão na propagação do 

som. Na simulação do modelo, o efeito de tela derivado de obstáculos presentes 

fora do local, entre a fonte e os recetores, como cortinas arbóreas, não será 

incluído, para que os resultados sejam conservadores. O resultado do modelo 
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permitirá obter isolinhas com os níveis de ruído esperados nas piores condições 

possíveis nas proximidades do local do projeto. Estes resultados serão 

apresentados na forma de mapas, bem como tabelas com os níveis de ruído 

esperados nos recetores sensíveis próximos. 

 

Esses resultados serão comparados com os limites de ruído aplicáveis de acordo 

com a legislação (Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-lei n° 

9/2007, de 17 de janeiro e alterado pela Declaração de Retificação n° 18/2007, de 

16 de Marco e pelo Decreto-Lei n° 278/2007, de 1 de agosto). No caso de 

excedências nos limites de ruído aplicáveis, serão consideradas medidas de 

mitigação. 

 

Os impactes as ser gerados por fontes de vibrações e iluminação serão avaliadas de 

forma qualitativa com base em informação bibliográfica, não sendo proposta a 

elaboração de modelações ou estudos quantitativos dado os impactes expectáveis 

serem considerados baixos. 

 

6.2.3 Geologia e Geomorfologia 

As caraterísticas técnicas do projeto apresentado em particular em termos de 

sondagem seguem as práticas e padrões internacionais, não sendo previsto 

nenhum impacte relevante em termos de geologia ou geomorfologia devido às 

atividades do projeto. No entanto, a potencial ocorrência de fenómenos de erosão 

será considerada e avaliada.  

 

Ainda neste âmbito, será dada especial atenção a zonas potencialmente instáveis e 

que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar tendências evolutivas 

preocupantes, caso existam. 

 

Serão ainda avaliados os impactes sobre a eventual afetação de património 

geológico de elevado interesse científico e paisagístico. 

 

6.2.4 Recursos Hídricos Superficiais 

Os principais potenciais impactes sobre os recursos hídricos superficiais que se 

prevê que possam ocorrer resultam de alterações na fisiografia e no regime de 

escoamentos, rejeição de água pluviais e efluentes, assim como, derrames 

acidentais de efluentes e águas residuais. 

 

Relativamente a este fator ambiental, far-se-á uma avaliação dos impactes 

temporários e permanentes sobre os cursos de água superficiais decorrentes das 

diferentes fases do projeto, particularmente no que respeita a afetação da 

qualidade dos cursos de água em casos de eventos não planeados. 

 

Serão ainda analisadas e interpretadas as ações decorrentes de movimentações de 

terras em particular durante a Fase 1 e 3 (implicações sobre o regime erosivo e 

infiltração/escoamentos). 
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6.2.5 Recursos Hídricos Subterrâneos  

As caraterísticas técnicas do projeto apresentado em particular em termos de 

sondagem seguem as praticas e padrões internacionais, não sendo previsto 

nenhum impacte em termos de afetação da qualidade de águas subterrâneas pelos 

trabalhos de sondagem, ou gestão de instalações auxiliares como a lagoa 

impermeável de lamas de aproximadamente 350 a 500 m3. 

 

Relativamente a este fator ambiental, far-se-á uma avaliação dos impactes 

temporários e permanentes sobre os corpos de água subterrâneos decorrentes das 

diferentes fases do projeto, particularmente no que respeita a potencial afetação da 

qualidade dos recursos hídricos subterrâneos associada eventos não planeados 

como derrames que possam causar contaminação de solos e potencial 

contaminação de águas subterrâneas. 

 

Para este fator ambiental, serão tidas em consideração as potenciais alterações do 

sistema hidrogeológico e as suas repercussões na recarga e escoamento 

subterrâneo associadas a localização temporária de maquinaria e equipamentos na 

área de implantação do projeto. Serão ainda analisadas e interpretadas as ações 

decorrentes de movimentações de terras (implicações sobre o regime erosivo e 

infiltração/escoamentos). 

 

Caso o abastecimento de água do projeto seja feito através de um furo de água e 

não através da rede de abastecimento local, como atualmente previsto, uma 

avaliação dos impactes em termos quantitativos sobre os corpos de água 

subterrâneos será incluída. 

 

De referir que os impactes potenciais sobre a qualidade das águas subterrâneas 

dependerão, essencialmente, da profundidade do nível freático e do grau de 

permeabilidade do maciço geológico, que são fatores a analisar durante o estudo. 

 

6.2.6 Qualidade da Água 

Relativamente as águas superficiais, o potencial impacte refere-se à qualidade dos 

sólidos em suspensão nos cursos de água, principalmente durante as fases de 

trabalhos de preparação, construção e instalação, e fase de avaliação. O fator que 

assume maior relevo sobre a qualidade da água superficial é o transporte de 

sólidos e águas de drenagem para as linhas de água, com o consequente 

incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e outros materiais. 

No entanto, os impactes sobre a qualidade dos cursos de água superficiais são 

grandemente influenciados pelo regime hidrológico dos cursos de água. Neste 

sentido, e dada a localização da área de implementação do projeto e a ausência de 

corpos de água nas proximidades, não são expectáveis impactes. No entanto, serão 

avaliadas as caraterísticas de escoamento de águas da chuva e outras plausíveis de 

serem geradas no local por forma a avaliar estes potenciais impactes em detalhe.   
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6.2.7 Solos e Ocupação Atual do Solo 

Para este fator ambiental será analisada e quantificada a Área implantação do 

projeto em função da proposta de ocupação, em comparação com a utilização e 

ocupação atual do solo. 

 

 Serão ainda analisados, os eventuais impactes provocados pelos trabalhos a 

decorrer no decorrer das diversas fases do projeto em termos da potencial afetação 

a qualidade global dos solos, incluindo potenciais processos erosivos.  

 

 

6.2.8 Flora, Fauna e Habitats 

Os principais impactes na flora, fauna e habitats da Área do Projeto expectáveis 

durante o seu desenvolvimento, resultarão dos trabalhos de preparação do local 

do projeto (atividades de desmatação) assim como atividades de avaliação 

(sondagens e testes de poço) propostas (perturbação da fauna devido a geração de 

ruído, presença humana, etc.). 

 

Para este fator ambiental, será feita uma descrição detalhada dos recursos de flora 

e fauna passíveis de serem afetados pelo projeto, com base nos resultados das 

pesquisas de campo realizadas na área de implementação do projeto (ver Secção 

5.2.8) e serão avaliados os impactes de cada uma das atividades propostas no 

âmbito do desenvolvimento do projeto.  

 

6.2.9 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

A identificação e avaliação de situações que possam implicar impactes negativos 

são efetuadas através do cruzamento da informação compilada, relativa à 

localização e ao valor de ocorrências patrimoniais, com a informação disponível 

sobre as obras programadas. 

São avaliadas as três fases do projeto das quais podem resultar impactes sobre as 

ocorrências patrimoniais registadas. 
 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor 

patrimonial dos sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das tarefas 

inerentes à avaliação de impactes: 

 

 Potencial cientifico – Pertinência para as problemáticas científicas, como 

exponente de funcionalidade, de cronologia, etc.; 

 Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica 

e ponto de referência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

 Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade 

local/nacional e entidades competentes; 

 Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do 

sítio/monumento verificando-se a presença/ausência e número de 

paralelos; 

 Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 
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 Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente 

estética/artística e a dimensão das estruturas; 

 Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos 

empregues na edificação da estrutura; 

 Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao 

período de referência; e 

 Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente 

e indícios de degradação/preservação da paisagem de enquadramento 

original. 
 

Tabela 6.3  Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial  

 Valores quantitativos e qualitativos 

 Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 

1- Sem contextos preservados 2- Existência de 
contextos pertinentes 

e mediamente 
preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 
contextualizados, com 

estratigrafia e 
estruturas 

preservadas 

Significado histórico-

cultural 

 

1 - Ausência de significado 
histórico / cultural 

2- Associação a marco 
históricos 

3- Ícone de um 
determinado período 

histórico 

Interesse público 

 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da comunidade 

local e entidades 

2 - Reconhecimento ao 
nível local, mas não 

classificado 

3 - Interesse 
reconhecido local e 
nacional e respetiva 

classificação 

Raridade/singularida

de 

1- Muito comum 2- Mediamente 
comum 

3 - Raro 

Antiguidade 
* 1- Época contemporânea * 2 -Período Baixo 

medieval e Época 
Moderna 

* 3 - Pré-história e 
Época alta medieval 

 

Dimensão/monument

alidade 

 

1- Reduzida dimensão e ausência 
de elementos de 

monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 

monumentalidade 

3 -Grande dimensão e 
exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / ausentes 2 -Mediamente 
evidentes  

3- Grande 
preocupação estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de destruição 2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 
 

Inserção paisagística 

 

1- Grau de alteração 
da paisagem elevado 

2- Grau de alteração 
da paisagem mediano 

 

3- Preservação do 
enquadramento 
paisagístico do 

monumento 

Classificação 

 

1 - Sem classificação, inédito 2 - Sem classificação, 
mas integrado em 

inventários 
patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada 

ocorrência são adicionados, permitindo o seu cômputo final a determinação do 

valor patrimonial correspondente (valor patrimonial reduzido ≤14; médio da 15 a 

22; elevado da 23 a 30). 
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Uma vez que o valor do elemento arqueológico seja estabelecido, o critério usual 

de avaliação de impacte será aplicado, através da definição da magnitude, 

extensão e duração do impacte esperado. 

 

6.2.10 Paisagem 

Os impactes visuais associados à implementação do projeto serão avaliados de 

acordo a legislação em vigor. A sobreposição do projeto com as unidades de 

paisagem definidas na situação de referência permitirá determinar a tipologia dos 

impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá 

fundamentar a sua caracterização e avaliação. O significado dos impactes 

paisagísticos dependerá das características biofísicas e culturais da paisagem e, 

acima de tudo, da forma como o projeto as irá afetar. 

 

A análise e avaliação dos impactes paisagísticos e visuais incidirão sobre todas as 

intervenções previstas pelo projeto. Para tal será efetuada cartografia digital, onde 

será possível perceber mais rapidamente qual a bacia visual afetada por cada um 

dos elementos de projeto e qual o seu significado e extensão ao nível da Área de 

Estudo. 

 

6.2.11 Ordenamento do Território e Planeamento Municipal   

Será avaliado o grau de compatibilidade entre a implementação do projeto e a 

afetação de áreas sujeitas a servidões ou restrições de uso, regulamentadas por 

instrumentos de gestão territorial existentes. 

 

Verificar-se-ão em detalhe as condicionantes da legislação enquadrante nessas 

figuras de ordenamento do território, propondo-se, sempre que possível e quando 

tal seja necessário, medidas de compatibilização entre as normas legais em vigor e 

os objetivos do projeto. Serão feitas consultas junto das autoridades relevantes 

para identificar potenciais mudanças a curto prazo que possam afetar o 

cronograma do projeto (por exemplo alteração do PDM em revisão).  

 

 

6.2.12 Aspetos Socioeconómicos 

Os impactes do projeto sobre o meio socioeconómico serão detalhadamente 

caracterizados durante o desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental. A 

avaliação destes impactes terá em consideração a influência do projeto na criação, 

manutenção e ou perda de postos de trabalho; influência no desenvolvimento 

económico direto e indireto a nível local e regional, entre outros aspetos. 

 

Verificar-se-á também a potencial afetação da qualidade de vida temporária dos 

vizinhos mais próximos, nomeadamente em termos de aumento de fatores de 

incomodidade no âmbito da qualidade do ar, ambiente sonoro e paisagem. 
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6.2.13 Saúde 

Dada a quantidade de trabalhadores afetos as diferentes fases do projeto, os 

mesmos poderão necessitar de assistência médica, que poderá ser prestada nas 

instalações de cuidados de saúde disponíveis na zona. Potencialmente, este facto 

poderá causar uma diminuição de disponibilidade de serviços médicos para as 

populações locais.  

Outros potenciais impactes sobre a saúde dos recetores passíveis de serem 

afetados pelas atividades do projeto, como resultado da exposição a alterações de 

qualidade de ar e ambiente sonoro (nomeadamente os vizinhos) serão 

detalhadamente caracterizados e avaliados durante a fase de desenvolvimento do 

Estudo de Impacto Ambiental. 

 

6.2.14 Riscos de acidentes graves 

Os impactos associados a situações acidentais serão identificados e avaliados no 

Estudo de Impacto Ambiental.  

 

Para conhecer em detalhe os riscos associados às ações do projeto, a Australis 

desenvolverá uma análise de risco na qual serão contempladas as diferentes 

situações que podem ocorrer, desde a geração de pequenos vazamentos acidentais, 

até a uma erupção não controlada ou blowout. A análise de risco permitirá, além de 

identificá-los, conhecer a probabilidade de tais eventos e antecipar medidas de 

mitigação.  

 

A partir desta análise de risco, serão identificados os acidentes graves de acordo 

com o estabelecido no regime Jurídico da Prevenção de Acidentes Graves. Com 

base nos resultados da referida análise de risco, as situações acidentais mais 

propensas a gerar um impacto no ambiente serão selecionadas, a fim de avaliar o 

impacto que elas poderiam gerar. 

 

 O tratamento de situações acidentais dentro do Estudo de Impacto Ambiental 

segue uma metodologia diferente do restante dos impactos do projeto, pois as 

situações de emergência não são uma consequência direta e planeada do projeto 

em si, mas carregam uma probabilidade de ocorrência associada. Na avaliação dos 

riscos ambientais, as consequências ambientais de um acidente e a probabilidade 

de que tal acidente ocorra são avaliadas em conjunto. Essa avaliação é feita sem 

considerar a implementação de um Plano de Contingência, nem a adoção de 

medidas de mitigação que reduzam tanto o risco de ocorrência quanto os efeitos 

potenciais. 

 

As categorias de probabilidade utilizadas na avaliação de riscos ambientais são as 

seguintes: 

• Frequente: evento comum que é normal acontecer pelo menos uma vez 

durante a vida do projeto; 

• Provável: situação que provavelmente ocorrerá pelo menos uma vez 

durante a vida do projeto ou durante a vida das equipes designadas ao 

projeto (barcos, por exemplo);  
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• Possível: um evento raro que pode ocorrer durante a vida do projeto 

ou durante a vida das equipes designadas para o projeto;  

• Improvável: evento que provavelmente não ocorrerá durante a vida do 

projeto;  

• Muito improvável: evento possível, mas nunca antes. A probabilidade 

de ocorrência é remota. 

 

Assim, para a avaliação de riscos, utiliza-se uma matriz que cruza as categorias de 

probabilidade com as categorias de impacto ambiental utilizadas ao longo deste 

capítulo (compatível, moderada, severa e crítica). A matriz de avaliação de risco é 

apresentada na Tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela Matriz de avaliação de riscos 

Impacto 

potencial 

Probabilidade 

Muito 

pouco 

provável 

Pouco 

provável 
Possível Provável Frequente 

Crítico      

Severo      

Moderado      

Compatível      

Intolerável: o risco deve ser reduzido 

Área ALARP: deve ser demonstrado que a probabilidade de ocorrência foi reduzida 
a um máximo razoável do ponto de vista prático e que medidas de contingência são 
propostas para minimizar as consequências 

Tolerável: se aplicará o princípio de melhoria continua  

 

 

A matriz acima define os níveis de risco: 

 Alto risco: o nível de risco não é tolerável e deve ser reduzido antes de iniciar 

as atividades do projeto; 

 Médio risco: o risco está localizado na zona "ALARP" ( do inglês ´As Low As 

Reasonably Practicable´), definida como uma área em que o risco foi reduzido ao 

seu nível mais baixo, razoavelmente praticável. O princípio ALARP reconhece 

que toda atividade industrial acarreta algum risco, que deve ser analisado. O 

nível ALARP é alcançado quando é demonstrado que o custo de medidas 

adicionais de mitigação de risco é desproporcional em comparação com a 

redução no risco que é alcançado; e  

 Baixo risco: situações que apresentam baixo risco são aceitáveis, e esforços 

dedicados à análise desses riscos não se justificam. 
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7 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE COMPARATIVA DE 

ALTERNATIVAS 

As alternativas disponíveis para o projeto serão detalhadamente avaliadas na fase 

de desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental, por um processo de seleção 

que permitirá identificar os aspetos das soluções ambientais e sociais preferidas 

para o projeto. A avaliação basear-se-á na resposta aos seguintes critérios: 

 

 fornece a alternativa de uma solução viável para as atividades a serem 

propostas? 

 usa a alternativa de tecnologias comprovadas e tecnicamente viáveis? 

 é a alternativa consistente com as iniciativas de legislação do Governo 

nacional e ferramentas de gestão a nível regional e local? 

 pode a alternativa ser desenvolvida sem efeitos negativos significativos 

para importantes recetores ambientais? 

 é a alternativa implementável, financeiramente realística e economicamente 

viável? 

 pode a alternativa ser implementada dentro do local do projeto? 

 

Cada uma das alternativas identificadas será avaliada com base nos critérios 

identificados acima. 

 

O resultado da avaliação incluirá ainda:  

  a identificação de uma alternativa definitiva (a alternativa preferida); ou  

  a identificação de um número de alternativas que satisfazem os critérios 

de avaliação. 

 

Cada uma das alternativas que apresentem respostas positivas aos critérios de 

avaliação descritos acima serão selecionadas para uma posteriormente avaliação 

comparativa usando critérios de desempenho ambiental e técnico. 

 

Se apenas uma alternativa se mostrar viável, será identificada com alternativa 

preferida para o projeto e consequentemente avaliada como parte do projeto. 
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8 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE 

MITIGAÇÃO 

O principal objetivo do processo de avaliação de impacte é garantir que todas as 

decisões relativas a um projeto sejam tomadas com pleno conhecimento dos 

potenciais efeitos sobre o ambiente e as pessoas. As avaliações de impacte são 

também necessárias para identificar as medidas que são económica e tecnicamente 

viáveis, para serem implementadas, visando reduzir a extensão, a intensidade e a 

duração dos possíveis impactes identificados. 

 

De forma a garantir que este projeto consiga minimizar os seus potenciais 

impactes, uma vez que sejam identificados os impactes significativos, uma série de 

medidas de mitigação serão consideradas e incluídas como parte da avaliação de 

impacte ambiental e para sua implementação durante a implementação do projeto. 

 

Estas medidas de mitigação serão definidas seguindo a hierarquia de mitigação 

abaixo apresentada: 

 

 Evitar – Eliminar a fonte do impacte (isto é, evitar a ocupação de um local 

sensível em termos de habitats ou flora); 

 Reduzir – A redução na fonte do impacte (por exemplo, reduzir a emissão de 

partículas durante a fase de construção através da pulverização de áreas não 

pavimentadas); 

 Reabilitar – reparar os danos uma vez que o impacte tenha ocorrido (ou seja, 

reabilitação de uma área impactada através do plantio de espécies nativas, uma 

vez o projeto terminado); e 

 Compensar – substituição de um recurso perdido ou danificado por um 

recurso diferente, mas equivalente, como a reintrodução de uma população de 

espécie suscetível da Área do Projeto para outra em melhor estado de 

conservação.  

 

8.1 QUALIDADE DO AR 

Serão propostas medidas com vista a minimizar os impactes gerados pelo aumento 

de partículas como resultado das atividades do projeto. Estas medidas terão 

prioritariamente em vista a redução da emissão de partículas, definindo-se 

medidas organizacionais e corretivas necessárias. O mesmo acontecerá em termos 

de outros poluentes atmosféricos, para os quais poderão ser sugeridas medidas de 

revisão do projeto (como por exemplo a altura do queimador da tocha) entre 

outras.  

 

8.2 AMBIENTE SONORO, VIBRAÇÕES E ILUMINAÇÃO 

Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projeto em termos de geração e 

ruido, vibrações e iluminação no ambiente dos locais sensíveis identificados, e no 

caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas 
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medidas mitigadoras desses impactes com vista à convergência dos níveis 

característicos com os limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 

8.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Tendo em consideração o tipo de impactes identificados, serão indicadas 

recomendações e medidas necessárias para a minimização dos impactes negativos 

associados ao desenvolvimento do projeto quando aplicável. Estas recomendações 

e medidas de minimização terão, por um lado, um carácter preventivo e, por outro 

lado o objetivo de garantir a máxima interação entre o projeto e a futura 

restauração paisagística do local. 

 

8.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Por forma a minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a 

implementar, tanto na fase de construção assim como na fase de operação do 

projeto. 

 

Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar 

durante as diferentes fases de desenvolvimento do projeto, que pretendem 

assegurar a preservação e a prevenção de qualquer alteração de qualidade, tanto 

dos meios hídricos superficiais como dos subterrâneos. 

As ações definidas visarão reduzir ou anular os impactes negativos identificados 

no decurso da elaboração do EIA e prendem-se com os eventuais efeitos que o 

projeto poderá ter sobre o normal escoamento da rede hidrográfica e da circulação 

subterrânea. 

 

8.5 SOLOS E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

Em função da tipologia de solos presentes na Área de Estudo e dos impactes 

detetados, serão preconizadas as medidas cautelares e de minimização 

consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior utilização deste 

recurso natural não renovável, após a recuperação paisagística da área 

intervencionada. 

 

8.6 FLORA E FAUNA 

Na sequência da avaliação dos impactes das atividades do projeto na flora e fauna 

serão definidas medidas de mitigação de forma a permitir sempre que possível a 

sua mitigação e compensação, no caso de impactes negativos, e ou potenciação no 

caso de impactes positivos. As medidas de mitigação a serem propostas terão em 

conta todas as fases do projeto. 

 



ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT                                                                                                                                                                               AUSTRALIS  

74 

8.7 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

Relativamente ao fator ambiental património arqueológico, se aplicável, serão 

propostas medidas de mitigação para fazer face aos impactos identificados e 

avaliados no Estudo de Impacto Ambiental. 

 

Assim, e em função da tipologia de valores eventualmente detetados, serão 

propostos trabalhos de acompanhamento arqueológico das atividades de 

desmatação, levantamento técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros 

que se considerem convenientes para a devida salvaguarda do património cultural 

potencialmente presente na área de intervenção. 

 

8.8 PAISAGEM 

Com base nos impactes identificados, serão propostas medidas de mitigação 

adequadas de caráter preventivo e de recuperação/reabilitação para os impactes 

negativos previstos durante as fases de construção, avaliação e desativação do 

projeto. 

 

Serão igualmente propostas medidas de valorização do projeto e, eventualmente, 

de potenciação de impactes positivos, para as quais também serão apresentadas 

ações específicas, em particular para a fase de reabilitação.  

 

8.9 ASPETOS SOCIOECONÓMICOS  

Embora sejam expectáveis impactes positivos em termos socioeconómicos a nível 

local e regional, ligados ao aumento de emprego e consumo de serviços e bens 

locais, no caso de serem identificados impactes negativos, serão definidas medidas 

de mitigação para fazer face aos mesmos. Considera-se que os principais 

potenciais impactes negativos poderão verificar-se na afetação da qualidade de 

vida temporária dos vizinhos mais próximos, nomeadamente, no âmbito da 

qualidade do ar, ambiente sonoro e paisagem. 

 

8.10 SAÚDE 

Tendo em consideração os potenciais impactes do projeto sobre a saúde dos 

potenciais recetores sensíveis, nomeadamente os vizinhos mais próximos, que 

poderão resultar maioritariamente da exposição destes a alterações na qualidade 

do ar e ambiente sonoro, após a avaliação dos resultados de modelação de ruído e 

emissões gasosas, se aplicável serão igualmente propostas medidas de mitigação. 

Em termos de redução de acessibilidade de serviços médicos por parte das 

populações locais, no caso do aumento de uso por parte do pessoal contratado 

para o projeto, serão identificadas medidas de mitigação adequadas.  
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8.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL  

Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de 

ordenamento do território vigentes para a área de implantação do projeto, serão 

apontados os mecanismos regulamentares que deverão ser desencadeados. 

 

8.12 RISCOS DE ACIDENTES GRAVES 

Independentemente dos resultados do EIA, a Australis implementará as seguintes 

medidas de mitigação para reduzir a probabilidade de ocorrência de tal evento ou 

redução das suas consequências, nomeadamente:   

· Desenvolvimento de um Plano de Emergência para garantir uma 

resposta rápida e adequada que minimize as consequências, 

especialmente para evitar um incêndio florestal; 

· Conceção geral do poço (com BOP - Blowout Preventer de 

prevenção contra erupções não controladas); 

· Operações de controlo do poço: 

o Plano de prevenção e gestão de emergências para o poço; 

o Controlo da pressão superficial; 

o Implementação de práticas internacionais padrão para o 

encerramento do poço; 

o Definição, treino e implementação dos procedimentos de 

encerramento do poço; 

o Procedimentos de segurança apropriados, inspeção, 

manutenção e formação; e 

o Identificação e disponibilidade de empresas de controlo de 

poços, às quais a Australis possa recorrer para dar resposta 

no caso de uma erupção não controlada. 

 

Considerando que serão implementadas as práticas padrão da indústria para a 

sondagem e para encerramento de todos os poços, a probabilidade de uma 

erupção não controlada ocorrer é muito baixa. Além disso, com a implementação 

das medidas de mitigação adequadas, o impacto de uma erupção será 

minimizado. O risco potencial de uma erupção nos recetores considerados acima é 

avaliado como baixo.  
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9 PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE 

MONITORIZAÇÃO 

O Plano de Monitorização Ambiental (PMA) do projeto, deverá definir 

procedimentos e medidas para o controlo dos aspetos considerados como tendo 

maiores impactes negativos na implementação do projeto proposto. 

 

A implementação do PMA traduz-se na avaliação contínua ou periódica da 

qualidade ambiental da área durante o ciclo de vida do projeto, baseada na recolha 

sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo, através da 

análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da 

situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-

definidos. Desta forma, será também possível estabelecer relações entre os padrões 

observados e as ações específicas da atividade, assim como encontrar as medidas 

de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham a ser 

detetados. 

 

As diretrizes da monitorização a implementar durante todas as fases incluirão os 

seguintes aspetos: 

 

 Vertentes ambientais e respetivos parâmetros a controlar; 

 Áreas e indicadores específicos a monitorizar; 

 Periodicidade; e 

 Estruturas e equipas do projeto responsáveis pela execução e fiscalização 

das atividades de monitorização. 
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10 PLANEAMENTO DO EIA 

10.1 ESTRUTURA DO EIA 

A realização do presente EIA envolverá a definição de diferentes metodologias de 

abordagem para cada fator ambiental estudado, face ao local de implantação e a 

especificidade do projeto. 

 

A estrutura do EIA poderá sofrer ajustamentos a aspetos particulares, no entanto, 

será composto por: 

 Resumo Não Técnico (RNT) - que sintetiza e traduz em linguagem não 

técnica o conteúdo do EIA, que obedece ao estipulado na Alínea J do 

Artigo 2 e anexo V (Conteúdo mínimo do EIA), do Decreto-Lei nº 151-

B/2013; e 

 Relatório de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - que obedece ao estipulado 

na Alínea J do artigo 2 e anexo V (Conteúdo mínimo do EIA), do Decreto-

Lei nº 151-B/2013. 

 

A estrutura base do Relatório de EIA será a seguinte: 

 

 Capítulo 1: Introdução  

 Capítulo 2: Quadro Legal 

 Capítulo 3: Descrição e Localização do Projeto 

 Capitulo 4: Avaliação da Situação de Referencia 

 Capítulo 5: Identificação e Avaliação de Impactes 

 Capítulo 6: Medidas de Minimização de Impactes Negativos 

 Capítulo 7: Plano de Gestão Ambiental 

 Capítulo 8: Lacunas Técnicas ou de Conhecimento 

 Capítulo 9: Conclusões 

 Capítulo 10: Bibliografia 

 Anexos:  

o Peças Desenhadas 

o Estudo de Modelação de Ruído; Estudo de Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico;  

o outros 

 

10.2 ESPECIALIDADES TÉCNICAS  

As especialidades técnicas associadas à elaboração do EIA incluem: 

 

 Engenharia do Ambiente; 

 Engenharia Civil; 

 Geologia; 

 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico; 

 Paisagismo; 

 Biologia; e 
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 Ecologia. 

 

10.3 POTENCIAIS CONDICIONALISMOS 

Não é previsível que venham a existir condicionalismos (nomeadamente 

motivados pelas atividades de recolha e tratamento da informação) em relação ao 

prazo de elaboração do EIA. 

 

 

 


