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O que é o Resumo Não Técnico? 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), mas 
que é editado de forma autónoma, por forma a facilitar uma divulgação mais alargada, em particular 
durante a consulta pública. 

O RNT resume, em linguagem corrente, as principais informações constantes do EIA. Quem pretender 
aprofundar algum dos aspectos relativos ao estudo dos potenciais efeitos do Parque Alqueva poderá 
consultar o EIA que estará disponível, durante o período de consulta pública, na Agência Portuguesa 
do Ambiente – APA, em Lisboa, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
do Alentejo, em Évora, e na Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 
 
 
O que é o Estudo de Impacte Ambiental? E o que é o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental? E a Declaração de Impacte Ambiental? 

Determinadas categorias de projectos estão sujeitas ao procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA), prévio ao seu licenciamento. 

A AIA tem como objectivos avaliar os potenciais efeitos (impactes), positivos e negativos, identificar as 
medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos significativos e indicar as medidas de 
controlo (monitorização) a adoptar, antes de uma decisão ser tomada. A AIA também permite que as 
entidades e o público interessado se possam pronunciar, contribuindo para essa decisão sobre o 
projecto. 

Assim, o promotor de um projecto sujeito a AIA deve preparar um documento, designado como Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA), contendo as informações sobre os potenciais efeitos do projecto e as 
medidas que se propõe adoptar para evitar, reduzir ou compensar os efeitos negativos significativos. 

O regime legal da AIA foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo Decreto-
Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que o republica). Este diploma transpõe para o direito nacional a 
directiva europeia 85/337/CEE, usualmente designada como Directiva AIA. 

O procedimento de AIA é da responsabilidade de uma entidade da Administração, designada como 
Autoridade de AIA. No presente caso, a Autoridade de AIA é a APA. 

Alguns dos projectos previstos no Parque Alqueva - barragens, portos de recreio e campos de golfe - 
apresentam dimensões que tornam o respectivo licenciamento sujeito ao procedimento de AIA. 

O procedimento de AIA termina com a emissão pelo Ministro (ou pelo Secretário de Estado) do 
Ambiente de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que pode ser favorável, favorável 
condicionada ou desfavorável. A DIA deve ter em conta a análise dos impactes do projecto realizada 
por uma comissão (a Comissão de Avaliação), nomeada para o efeito, bem como os resultados da 
consulta pública realizada. O projecto apenas pode ser licenciado após a emissão de uma DIA 
favorável ou favorável condicionada. 
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Qual o projecto objecto de AIA? Quem é o promotor? Quem é a entidade licenciadora? 

O projecto analisado no EIA é constituído por um empreendimento turístico designado como Parque 
Alqueva. O seu promotor é a SAIP – Sociedade Alentejana de Investimentos e Participações, SGPS, 
SA. 

O Parque Alqueva foi um dos primeiros projectos a ser classificado como projecto PIN – Potencial 
Interesse Nacional. 

O projecto do Parque Alqueva é constituído por várias componentes ou subprojectos.  

Dos subprojectos sujeitos a AIA, os campos de golfe são licenciados pela Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz e as barragens e os portos de recreio pela CCDR do Alentejo. 
 
 
O EIA incide apenas sobre os subprojectos sujeitos a AIA (barragens, portos de recreio, campos de 
golfe) ou sobre todo o empreendimento do Parque Alqueva? 

Embora pudesse ter apresentado vários EIA, incidindo apenas sobre os subprojectos sujeitos a AIA, a 
SAIP entendeu elaborar um EIA, em fase de Estudo Prévio, da globalidade do empreendimento 
turístico do Parque Alqueva. Tratou-se de uma opção que constitui uma boa prática de AIA.  
 
 
Em que fase se encontram os subprojectos? 

Os subprojectos das barragens, dos portos de recreio e dos campos de golfe do Parque Alqueva, bem 
como das infra-estruturas gerais (vias, condutas, etc.) encontram-se em fase de Estudo Prévio. 

A AIA pode decorrer em fase de estudo prévio ou ante-projecto ou na fase de projecto. Quando decorre 
em fase de estudo prévio, como é o caso, então o licenciamento ainda está sujeito à verificação do 
cumprimento da DIA emitida, o que é assegurado através da preparação, pelo promotor, de um 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) para cada subprojecto. O 
RECAPE constitui a base do procedimento de pós-avaliação, previsto na legislação sobre AIA, e que 
também será objecto de divulgação pública. 
 
 
Qual a relação do projecto com o Plano de Pormenor (PP) do Parque Alqueva? 

O PP do Parque Alqueva é um plano de ordenamento do território, de iniciativa municipal, que incide 
sobre o território de localização do empreendimento do Parque Alqueva: Herdades das Areias, do 
Postoro e do Roncão. 
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De acordo com a legislação, a elaboração e aprovação do PP é independente do procedimento de AIA. 
No entanto, a elaboração do PP envolveu, desde o início, uma preocupação com a minimização de 
potenciais impactes ambientais negativos e com a adopção das melhores práticas em domínios tão 
diversos como a biodiversidade, a paisagem, o património arqueológico, etnográfico e arquitectónico, a 
água, a energia, os materiais, a mobilidade, as emissões de carbono e a responsabilidade social. 

O PP do Parque Alqueva foi aprovado, após período de discussão pública e parecer final da CCDR 
Alentejo, em Assembleia Municipal a 15 de Outubro de 2007. 

O projecto do Parque Alqueva está em conformidade com o PP, bem como com os restantes planos de 
ordenamento aplicáveis: 

- PROZEA - Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira do 
Alqueva; 

- POAAP – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão; 

- PBH – Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana; 

- PROF AC – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central; 

- PDM – Plano Director Municipal de Reguengos de Monsaraz. 
 
 
Em que consiste o projecto? E quais as alternativas consideradas? 

O Parque Alqueva integra as seguintes componentes ou subprojectos 

- três barragens (Areias, Sardinha e Postoro), com capacidade de armazenamento de 252.000, 
340.000 e 370.000 m3, respectivamente; 

- dois portos de recreio, com capacidade para 60 e 156 embarcações na Herdade do Postoro e na 
Herdade do Roncão, respectivamente; 

- quatro campos de golfe de 18 buracos (Areias Norte, Areias Sul, Postoro e Roncão), com um total 
de 34 pequenos lagos associados; 

- alojamento turístico num total de cerca de 17.000 camas; 

- equipamentos recreativos, desportivos e culturais (Centro Equestre, Instituto do Alentejo, Campo 
de Férias, Centro Desportivo); 

- equipamentos e estruturas de apoio e serviços (portarias, estacionamentos, centros de assistência 
médica, plataformas de aterragem de helicópteros, unidade de valorização de resíduos); 

- infra-estruturas (rede viária, redes de água potável e não potável, rede de drenagem de águas 
pluviais, rede de esgotos, rede eléctrica, rede de gás natural, sistema de gestão de resíduos, redes 
de telecomunicações); 
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- área agrícola, para produção hortícola e frutícola em modo de produção biológico; 

- área natural – a Estrutura Ecológica Principal corresponde a cerca de 40% da área total do Parque 
Alqueva.  

A construção do Parque Alqueva será faseada, prevendo-se a existência de três fases, com uma 
duração indicativa de cinco anos cada. 

O emprego durante a construção não é constante, embora se estime que nos terceiro e quarto anos de 
cada fase ultrapasse os 1200 postos de trabalho. Já na fase de exploração prevê-se um volume de 
emprego directo de cerca de 2.100 postos de trabalho. Estima-se em mais de três mil os postos de 
trabalho indirectos criados pelo Parque Alqueva. 

O volume de investimento previsto é de 974 milhões de euros. 

Os trabalhos preparatórios do projecto, atrás referidos, conduziram naturalmente à optimização das 
alternativas inicialmente consideradas, em particular de localização das diversas valências do Parque 
Alqueva. Não foi, assim, contemplada no EIA a análise de soluções alternativas. 
 
 
Onde se localiza? 

O Parque Alqueva distribui-se por três núcleos, situados entre Reguengos de Monsaraz e a albufeira 
do Alqueva: Herdade das Areias, Herdade do Postoro e Herdade do Roncão (ver Fig. 1), com uma área 
total de 2.074 ha. Os núcleos das Herdades do Postoro e do Roncão marginam a albufeira do Alqueva. 

O projecto localiza-se nas freguesias de Corval (Herdade das Areias) e de Campo (Herdades do 
Postoro e do Roncão), concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, região do Alentejo. 

 

 
Quais os objectivos do Parque Alqueva? 

O Parque Alqueva pretende constituir-se como “uma operação integrada de desenvolvimento regional 
de longo prazo, com especial enfoque no turismo integrado, inovador e de elevada qualidade que, 
pelas interacções que estabelece com o património ambiental, cultural e social e com a economia local, 
se posiciona como estruturante para o sector turístico nacional e para a região que o acolhe” (ponto 1 
do Relatório do PP do Parque Alqueva).  

O Parque Alqueva pretende “definir e concretizar modelos sustentáveis de desenvolvimento de 
produtos de elevado potencial de crescimento da procura, designadamente o turismo sénior, de 
congressos e incentivos, o turismo da natureza, o turismo de golfe, o turismo cultural e o turismo 
desportivo” (ponto 1 do Relatório do PP do Parque Alqueva). 
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Quais as principais características da área de implantação do Parque Alqueva? 

A área está abrangida por Plano de Pormenor aprovado.  

Não se encontra classificada como área protegida, sítio de importância  comunitária (Rede Natura 
2000), zona de protecção especial (da avifauna) ou zonas de protecção de património cultural 
classificado. No entanto, o núcleo da Herdade das Areias está parcialmente abrangido pelos limites de 
uma Área Importante para as Aves (IBA, da denominação inglesa Important Bird Area) delimitada pela 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, mas que não tem estatuto legal de protecção. As 
espécies que motivaram a criação dessa IBA não estão presentes (caso da perdiz-do-mar e do cortiçol-
de-barriga-negra) ou têm efectivos pouco importantes (caso do sisão) na Herdade das Areias. 

Parte da área está classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou como Reserva Ecológica 
Nacional (REN). O projecto do Parque Alqueva não prevê construções em áreas de RAN ou de REN. 

Na área do projecto não existem recursos geológicos com valor económico nem elementos do 
património geológico. Foi identificado algum risco de estabilidade das vertentes marginais da albufeira 
do Alqueva. 

A generalidade dos solos tem reduzida capacidade de utilização agrícola. 

A ribeira da Sardinha, afluente da ribeira do Álamo, é a linha de água mais importante da Herdade das 
Areias: tem uma extensão de cerca de 8 km e uma bacia hidrográfica de 31 km2. Nas Herdades do 
Roncão e do Postoro as linhas de água são de pequena dimensão e drenam directamente para a 
albufeira do Alqueva. 

As disponibilidades de águas subterrâneas são escassas. 

A zona apresenta alguns habitats com importância ecológica relativa. O montado de azinho é o habitat 
mais bem representado. Nas áreas mais rochosas o montado cede lugar ao azinhal, onde ocorrem as 
espécies de vegetação mais interessantes, entre as quais orquídeas. De entre a fauna que utiliza esta 
área merecem referência, pelo seu estatuto de protecção, o gato-bravo, a lontra, o milhafre-real, o 
rolieiro, o cágado-mediterrânico e a rã-de-focinho-pontiagudo. 

As três herdades foram objecto de prospecções arqueológicas, tendo sido identificados numerosos 
sítios com interesse arqueológico e etnográfico. O Monte da Herdade do Roncão, antigo edifício 
utilizado pelo Rei D. Carlos, tem também interesse histórico. No entanto, algumas das antas 
referenciadas nos anos 50 na Herdade das Areias não conseguiram ser relocalizadas, presumindo-se 
que tenham sido entretanto destruídas. 

O Parque Alqueva insere-se numa região em processo de despovoamento acentuado, verificando-se 
um fenómeno de concentração nas sedes de concelho. O concelho de Reguengos de Monsaraz 
apresenta um índice de envelhecimento elevado. O sector terciário (comércio e serviços) é dominante 
na estrutura de emprego. 

A paisagem na Herdade das Areias tem como característica dominante o montado de azinho e as 
manchas de vegetação (azinheira, zambujeiro, aroeira, pilriteiro, carrasco, sanguinho) associadas a 
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afloramentos rochosos. Nas galerias ribeirinhas desta herdade predominam os freixos, choupos e 
loendros. 

A Herdade do Postoro apresenta uma paisagem de vales encaixados com montado de azinho. Dos 
pontos mais altos há vistas amplas sobre a margem esquerda do Degebe. 

Na Herdade do Roncão salienta-se a área aplanada onde se insere o Monte do Roncão e a extensa 
península recortada na albufeira do Alqueva. Na primeira existe uma posição de domínio total sobre a 
vasta paisagem envolvente. 
 
 
Quais os principais efeitos (impactes) do projecto? Quais as principais medidas de minimização dos 
impactes negativos e de potenciação dos positivos? 

Muitos dos potenciais impactes negativos inicialmente identificados foram classificados como pouco 
significativos, em muitos casos por terem sido devidamente acautelados na elaboração do Plano de 
Pormenor e nas soluções técnicas desenvolvidas no Estudo Prévio. É o caso, nomeadamente, dos 
impactes nos consumos e na qualidade da água, nos solos, na flora, vegetação e habitats, na gestão 
de resíduos, no património cultural e na paisagem. 

Geologia 

O projecto não tem efeitos em recursos geológicos ou em valores geológicos com interesse científico. 

Foram identificadas duas situações pontuais de risco de instabilidade de encostas, podendo envolver 
escorregamento e queda de blocos. Estas situações localizam-se na zona da barragem do Postoro e 
nas áreas de utilização recreativa e de lazer situadas junto à albufeira do Alqueva, nas Herdades do 
Postoro e do Roncão. Estes riscos, embora classificados como pouco significativos, requerem a 
realização de um reconhecimento geológico-geotécnico destes locais, propondo, se for caso disso, 
soluções correctivas ou preventivas (por ex. retirada de blocos). 

Solos 

O projecto tem como principais efeitos nos solos, durante a construção, o agravamento dos riscos de 
erosão, de contaminação e de compactação. As zonas de construção (ou de alagamento pelas 
albufeiras), incluindo as que são terraplenadas, envolvem a destruição do solo: trata-se de um impacte 
pouco significativo dado que a generalidade dos solos tem reduzida qualidade. A minimização dos 
impactes nos solos é assegurada por um conjunto de boas práticas para as actividades de construção, 
incluindo regras relativas à localização de estaleiros e de depósitos de terras. 

O aproveitamento agrícola dos melhores solos, previsto no projecto, constitui um impacte positivo. 

Recursos hídricos e qualidade da água 

As actividades de construção obrigam a alguns desvios, temporários, de linhas de água e geram um 
aumento de sedimentos nas linhas de água e na albufeira do Alqueva (no caso da construção dos 
portos de recreio). Alguns dos projectos obrigam a alterações pontuais das linhas de drenagem natural.  
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Como em qualquer obra de grande dimensão, as actividades de construção podem provocar a poluição 
das águas superficiais. As medidas preconizadas no EIA, incluindo a construção de estruturas de 
retenção de sedimentos e o tratamento adequado das águas residuais dos estaleiros, permitem evitar 
ou reduzir essa poluição. 

Prevê-se que o enchimento das albufeiras provoque a subida permanente, cerca de 3 a 5 m, das cotas 
das águas subterrâneas na sua envolvente. O total de áreas impermeabilizadas é muito reduzido, 
sendo considerado o efeito na infiltração como pouco importante. 

Um dos principais impactes potenciais do Parque Alqueva diz respeito ao consumo de água na fase de 
exploração. Esta preocupação levou ao estudo de soluções de redução dos consumos de água potável 
e de água para outros usos, de selecção de origens de água adequadas aos vários usos e da 
sustentabilidade dos consumos previstos. Os estudos efectuados concluem que a maioria da água 
necessária (83%) não necessita de ser potável. 

A água potável será fornecida pela empresa Águas do Centro Alentejo (com origem na albufeira de 
Monte Novo e, futuramente, na albufeira do Alqueva). Para os restantes usos da água (rega do golfe e 
espaços verdes, rega de áreas agrícolas, lavagem de pavimentos, piscinas, autoclismos) recorre-se à 
água pluvial armazenada em cisternas (que são obrigatórias em todas as construções), às águas 
armazenadas nas albufeiras das barragens a construir e a água da albufeira da barragem do Esporão. 
Para a rega dos campos de golfe também está prevista a utilização do esgoto tratado. Em anos 
extraordinariamente secos pode ser necessário recorrer a águas da albufeira do Alqueva. 

Está previsto para cada barragem assegurar um caudal ecológico variável ao longo do ano entre 5 e 
15% do escoamento estimado em cada mês. 

Conclui-se que a utilização dos recursos hídricos superficiais próprios é viável e sustentável. 

Não está previsto o recurso a águas subterrâneas. As captações existentes serão desactivadas antes 
do início da construção do Parque Alqueva. 

Na fase de exploração, as águas residuais são enviadas para estações de tratamento (ETAR) das 
Águas do Centro Alentejo.  

Os principais impactes na qualidade da água prendem-se com os riscos de degradação da água dos 
lagos e albufeiras das barragens previstas e do Alqueva. Este risco deve-se sobretudo às escorrências 
das águas de drenagem dos campos de golfe, que podem conter um excesso de nutrientes. Para 
minimizar este risco foi estudado um plano de fertilização que inclui boas práticas de gestão, entre as 
quais a selecção dos fertilizantes, a restrição ao uso de fertilizantes em áreas sensíveis e a construção 
de corredores de vegetação entre os campos de golfe e os lagos que funcionem como biofiltros.  

Também o funcionamento dos portos de recreio, incluindo a presença e navegação de embarcações, 
pode provocar alguma poluição da albufeira do Alqueva.  

Nas fases seguintes de projecto serão estudadas, com o pormenor adequado, soluções que evitem ou 
minimizem os impactes nos recursos hídricos, tais como o eventual tratamento de águas de drenagem 
ou o encaminhamento de águas residuais das embarcações para a ETAR. As medidas de gestão 
ambiental previstas para a exploração do Parque Alqueva também permitem evitar ou reduzir a 
generalidade destes impactes negativos.  
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Ecologia 

A transformação de uma área com cerca de 2000 ha tem, necessariamente, efeitos negativos 
potenciais nos habitats e nas espécies da flora e da fauna. 

O principal impacte, relacionado com a ocupação de áreas com interesse ecológico, foi parcialmente 
evitado com a definição de uma Estrutura Ecológica Principal – que não é objecto de ocupação, 
baseada nos estudos de sensibilidade realizados na fase inicial do processo de elaboração do Plano 
de Pormenor do Parque Alqueva. 

Um dos impactes mais significativos reside na destruição do coberto vegetal, em particular dos 
montados de azinho. Também as galerias ribeirinhas de freixiais são afectadas pelas albufeiras a criar. 

No caso da fauna, os principais impactes negativos dizem respeito à fragmentação de habitats, à perda 
de habitats favoráveis e à perturbação induzida pela circulação de veículos e presença de pessoas. Os 
grupos mais afectados são os mamíferos, os répteis e as aves. Os principais impactes ocorrem na 
Herdade das Areias. 

Relativamente à Área Importante para Aves (IBA – Important Bird Area) de Reguengos de Monsaraz, 
que abrange parte da área do Parque Alqueva, o EIA conclui que se regista um impacte negativo na 
perturbação das comunidades de aves terrestres que dependem do território que vai ser transformado, 
e um impacte positivo nas comunidades de aves aquáticas, devido à criação de novas zonas húmidas, 
parte das quais com características tranquilas, de refúgio. 

Na fase de exploração, as acções de conservação e valorização dos habitats, da flora e vegetação e 
da fauna, incluídas no Plano de Gestão da Floresta e da Biodiversidade, constituem um impacte 
positivo significativo. 

Qualidade do ar 

Os impactes na qualidade do ar são muito distintos nas fases de construção e de exploração: na 
primeira devem-se sobretudo à emissão de poeiras, na segunda às emissões do tráfego automóvel e 
de alguns equipamentos (restauração, climatização). 

Os impactes das poeiras são facilmente minimizáveis, através da adopção de boas práticas nas obras. 

A política energética do Parque Alqueva já assegura uma redução do consumo energético e das 
emissões para a atmosfera. O objectivo do Parque Alqueva de obter a certificação “CarbonoZero” 
constitui uma oportunidade de combate às alterações climáticas e à redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. 

Ruído 

Os acréscimos de ruído durante as actividades de construção são pouco significativos dado não 
existirem ocupações humanas nas imediações que possam ser afectadas. No entanto, a partir do início 
da ocupação turística de parte do empreendimento, serão necessários cuidados particulares (horários, 
localização de actividades ruidosas, barreiras) para evitar a perturbação dos turistas. 
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As actividades a desenvolver no Parque Alqueva não são particularmente ruidosas. As soluções 
construtivas e as medidas de controlo do ruído a adoptar asseguram o conforto acústico dos utentes do 
próprio empreendimento. 

O ruído do tráfego gerado pelo Parque Alqueva foi objecto de uma análise específica. Prevê-se um 
acréscimo de níveis sonoros médios de cerca de 1 dB na EN 256 (Reguengos-Mourão) e de 2 a 3 dB 
na EN 255 (Reguengos-Amieira), vias junto das quais se localizam habitações.  

Ordenamento do território 

Tal como já referido, o Parque Alqueva foi objecto de um Plano de Pormenor (PP), já aprovado, no 
âmbito do qual foi assegurada a compatibilidade das ocupações previstas com os planos de 
ordenamento do território em vigor. 

A Reserva Ecológica Nacional foi objecto, no quadro da aprovação do PP, de uma redelimitação que já 
evita situações de sobreposição com as ocupações previstas no Parque Alqueva. 

Parte das áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) são ocupadas pelas albufeiras previstas (9 ha), 
pelos campos de golfe (29 ha) e por infra-estruturas (4 ha). A área remanescente, 24 ha, localiza-se na 
Herdade das Areias e é destinada à actividade agrícola (24 ha).  

As azinheiras, quer isoladas quer em povoamento florestal, encontram-se legalmente protegidas. A 
estimativa do número máximo de azinheiras a abater é de 6632, correspondendo a cerca de 560 ha de 
povoamento, de acordo com a delimitação da Direcção-Geral de Recursos Florestais. Este abate de 
azinheiras será objecto de compensação nos termos da legislação de protecção ao sobreiro e à 
azinheira. 

As principais alterações do uso do solo decorrem da implantação dos campos de golfe e da construção 
dos outros equipamentos turísticos e de serviços numa área actualmente florestal e agro-florestal. 

Componente social 

Os principais impactes da construção, que se divide em três fases com uma duração de cinco anos 
cada, são os seguintes: 

- criação de um volume de emprego significativo (média de quase mil postos de trabalho ao longo de 
15 anos); 

- efeitos na economia local e regional, durante um período significativo, do investimento (média 
anual de 55 a 70 milhões de euros), nomeadamente no que diz respeito a subcontratações, 
fornecimento de materiais de construção e outros produtos, prestação de serviços, comércio e 
restauração; 

- incómodos resultantes das actividades construtivas, quer nos residentes e utentes dos espaços já 
construídos nas primeiras fases, quer em espaços e actividades das herdades vizinhas, 
classificado em geral como pouco importante; 

- perturbação das acessibilidades e circulações locais, também considerados pouco importantes; 

- transformação dos usos actuais do território, com expressão pouco relevante; 
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- presença do contingente de trabalhadores da obra, parte residente no concelho de Reguengos e 
concelhos vizinhos, mas grande parte sem residência local, imigrantes e alojados em estaleiro 
social. 

O promotor assume o objectivo da repercussão local dos benefícios do investimento, seja pela 
solicitação e consequente dinamização de actividades já existentes (por ex. materiais de construção de 
S. Pedro do Corval), seja pelo estímulo à criação de uma rede local de fornecedores. 

Na fase de exploração, os principais impactes do Parque Alqueva são os seguintes: 

- emprego directo (estimado em 2100 postos de trabalho) e indirecto (cerca de três mil); 

- qualificação e formação profissional, através de parcerias com escolas, universidades e outras 
instituições; 

- efeito de arrastamento da economia local devido ao volume das despesas de exploração (47,5 
milhões de euros anuais, em ano de cruzeiro após a conclusão da 1.ª fase); 

- contribuição positiva para os produtos e motivações prioritários que o Plano Estratégico Nacional 
do Turismo (PENT) preconiza para o desenvolvimento do turismo nacional e, em particular, para o 
destino turístico do Alqueva; 

- fixação de população jovem, contribuindo para contrariar as perdas demográficas do concelho e da 
sub-região do Alqueva. 

O Parque Alqueva também apresenta alguns riscos e impactes negativos, que são acentuados pelo 
efeito combinado de outros projectos similares previstos para o Pólo do Alqueva: 

- excessiva dependência do turismo, com grande vulnerabilidade às variações e fraca capacidade de 
retenção local dos benefícios; 

- perda da identidade sociocultural, com desvalorização dos valores, das tradições, dos saberes e 
dos produtos locais, incluindo a sua “folclorização”; 

- perda de coesão social, acentuando os desníveis sociais e enfraquecendo os laços de 
solidariedade; 

- segregação de turistas e população local; 

- redução da autonomia e independência das instituições locais. 

O Parque Alqueva encara seriamente grande parte destes riscos e integra ou preconiza medidas e 
acções tendentes a evitá-los ou minimizá-los. A intenção de desenvolver uma política de 
sustentabilidade social é assumida pelo promotor. Podem agrupar-se as medidas previstas em quatro 
vertentes: 

- envolvimento com a comunidade local; 

- maximização da incidência local dos benefícios e vantagens; 
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- salvaguarda e valorização das identidades e cultura locais; 

- promoção de outras acções de apoio à comunidade local. 

Estas medidas constituem um importante programa de minimização dos potenciais impactes negativos 
e de potenciação dos impactes positivos. 

Património cultural 

Como impactes positivos regista-se a recuperação de alguns elementos patrimoniais, com destaque 
para o conjunto do Monte da Herdade do Roncão, residência de caça do rei D. Carlos, com capela 
anexa, que será adaptado a hotel, bem como de várias construções tradicionais (montes) na mesma 
herdade e na Herdade das Areias. As acções de salvaguarda e de valorização, nomeadamente no seu 
enquadramento visual, de outros elementos, como as antas da Herdade das Areias, também 
constituem efeitos positivos do projecto. 

Tendo em conta que a generalidade das construções ainda não se encontra com implantações 
definidas, existe, portanto, flexibilidade para evitar a afectação da maioria dos sítios patrimoniais. 

Os elementos patrimoniais localizados em áreas que não serão objecto de intervenção serão 
assinalados e protegidos.  

Nas áreas de intervenção dos vários subprojectos, os elementos já localizados e a preservar serão 
objecto de acções de preservação e de medidas de protecção adequadas. Nestas áreas, as operações 
de desmatação e de escavação serão objecto de acompanhamento arqueológico; no caso de não ser 
possível evitar a afectação de algum sítio, proceder-se-á à realização de medidas de minimização, tais 
como escavações e levantamentos topográficos e fotográficos. 

Paisagem 

A implantação das várias componentes do Parque Alqueva constituirá um importante factor de 
fragmentação da paisagem, alterando as características dominantemente agrícolas, florestais e 
pastoris da área em que se implanta. 

A distribuição das construções é muito mais disseminada do que o mosaico de povoamento 
característico da paisagem envolvente. 

Os principais impactes na paisagem devem-se aos movimentos de terra previstos, à alteração do 
coberto vegetal, à existência de faixas sem vegetação nas margens das albufeiras e à presença das 
construções. 

A SAIP promoveu a elaboração de “Normas Orientadoras de Projecto” que contêm medidas que evitam 
ou minimizam muitos dos impactes negativos identificados, tais como indicações relativas ao tipo de 
vegetação a implantar, lista das espécies vegetais a utilizar no projecto, definição de regras para o 
traçado de vias e de limites de lotes, regras quanto à forma de implantação de parques de 
estacionamento, permeabilidade dos pavimentos exteriores, soluções de integração paisagística das 
margens dos lagos e albufeiras. 
 












