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1 Introdução 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT), parte integrante do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo ao conjunto turístico Évora Resort, que se 
encontra em fase de estudo prévio. O Évora Resort reúne as seguintes actividades: 
Hotelaria, Aldeamentos e Apartamentos Turísticos, Campos de Golfe, Vinha e Adega / 
Restaurante, Actividades Desportivas e Culturais, Centro Hípico, Pecuária e Floresta e 
Comércio. 
 
O proponente deste Projecto é a Frontino Turismo, SA., sendo a CCDR-Alentejo a 
entidade licenciadora do projecto da Barragem e a Câmara Municipal de Évora a 
entidade licenciadora do projecto do conjunto turístico.  
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado no período compreendido entre Janeiro 
de 2007 e Abril de 2008, por uma equipa multidisciplinar da HIDROPROJECTO – 
Engenharia e Gestão S.A. 
 

2 Objectivos e justificação do Projecto 
Nos últimos 30 anos, a oferta turística em Portugal regeu-se, predominantemente, 
segundo o modelo de oferta centrada numa procura turística balnear. Contudo, a 
sazonalidade da procura e a existência de uma concorrência cada vez maior e mais 
agressiva vinda de destinos turísticos situados em territórios equatoriais (onde as 
amplitudes térmicas ao longo do ano praticamente não se fazem sentir) obrigam a 
reequacionar o conceito de turismo viável para o nosso país, no sentido de adaptar a 
oferta a uma procura cada vez mais exigente. 
 
No Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), elaborado para o período 2006-
2015, o Alentejo é considerado como uma das regiões / destinos turísticos de eleição, 
com fortes potencialidades em diversos vectores, nomeadamente Touring cultural e 
paisagístico, Saúde e Bem Estar, Turismo de Natureza, Tours de Vinho e 
Gastronomia, Turismo de Sol e Mar, Turismo Náutico e Turismo Residencial.  
 
O Alentejo, para além das características e belezas naturais da região, a hospitalidade 
do povo, a existência de uma gastronomia rica e variada e a enorme riqueza 
arqueológica e arquitectónica constituem, também, factores importantes na promoção 
turística da região.  
 
O Évora Resort é um conjunto turístico que pretende proporcionar uma oferta que 
conjugue habitação, lazer, desporto e cultura, através de uma vertente de valorização 
do património arqueológico existente na propriedade, num ambiente rural de grande 
beleza paisagística, enquadrando-se em vários dos produtos definidos como 
estratégicos no PENT. Assume-se como um conceito inovador na oferta turística 
devido ao facto de conseguir proporcionar novas e diversificadas experiências no 
mesmo espaço, porque é alternativo à tradicional oferta de Sol e Mar e porque ocupa 
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uma vasta área de cerca de 935 ha, vivendo de grandes espaços abertos e integrando 
várias actividades económicas.  
 
Em função do que foi referido, o interesse do Projecto assenta sobretudo no 
seguinte: 

 Desenvolvimento de uma oferta de turismo de qualidade, inovadora, 
diversificada e capaz de responder a vários segmentos de mercado, no 
Concelho de Évora; 

 Diminuição do turismo sazonal; 
 Garantia de ordenamento e valorização da área, nas vertentes ambiental e 

histórica (património arqueológico), devido à qualidade do empreendimento e à 
sua concepção cuidada, respeitando os valores naturais e culturais presentes; 

 Dinamização de actividades em torno de modalidades desportivas, com 
especial enfoque no golfe e hipismo; 

 Produção de uma harmonia paisagística, valorizando a preservação das 
espécies autóctones; 

 Criação de postos de trabalho (contribuindo para o crescimento do emprego); 
 Desenvolvimento económico e social sustentável da zona em estudo. 

 
A execução do projecto, em articulação com outros projectos previstos para a região, 
designadamente no domínio do turismo (vários projectos previstos para a zona do 
Alqueva) e acessibilidades (destacando-se o comboio de alta velocidade), irão 
promover, de uma forma muito significativa, a criação de postos de trabalho directos e 
indirectos, pelo desenvolvimento de actividades-satélite, que se reflectem na geração 
de receita pública e privada no Concelho e na Região do Alentejo e, 
consequentemente, na melhoria do bem-estar e das condições de vida da população. 
 

3 Descrição do Projecto 
3.1 Localização e área de intervenção 

O conjunto turístico Évora Resort será construído no Distrito de Évora, Concelho de 
Évora, freguesia de Senhora da Saúde.  
 
O limite Sul da área de implantação do projecto (propriedade Herdade de Sousa da 
Sé) situa-se a cerca de 6 km a Nascente da Cidade de Évora.  
 
Na Figura 1 encontra-se representado o enquadramento geográfico do local de 
implantação do empreendimento.  
 
Na Figura 2 apresenta-se a planta síntese do empreendimento Évora Resort. 
 

3.2 Descrição do conjunto turístico 
O conjunto turístico Évora Resort é constituído pelas seguintes actividades: 
Hotelaria: 
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- 1 hotel Full Service com 200 quartos, com SPA tradicional, zona de 
congressos, reuniões de empresas e salas de negócios. Existem conversações 
com várias cadeias hoteleiras de referência internacional para explorar este 
hotel de 5 estrelas. 

- 1 hotel boutique, com 60 quartos, SPA, a construir na vinha, totalmente 
concebido para responder a nichos de mercado de prestígio. Neste caso, com 
actividades hoteleiras, de lazer e bem-estar centradas na vinoterapia, para 
além da grande qualidade ambiental onde ficará instalado. 

Vinha e adega / restaurante: 
- Plantação de 43 ha de vinha (entretanto já concretizada)  
- Construção de adega para produção de vinhos de qualidade superior e que 

serão um dos ex-libris do empreendimento turístico. A adega será concebida 
de forma a potenciar visitas de residentes e turistas, criando condições para 
que comprem os produtos in-loco. 

- Construção de um restaurante de referência, associado à adega. Será um 
cartão de visita da região, em termos gastronómicos. 

2 campos de golfe 
- Dois campos de golfe de 18 e de 9 buracos (27 buracos no total), a 

desenvolver numa área de cerca de 90 hectares. 
2 campos de futebol 

- Dois campos de futebol de 11, os quais, ligados ao hotel Full Service, 
constituem a base indispensável de um centro de estágio de desporto de alta 
competição. Este espaço será concebido de forma polivalente, para acolher 
equipas de outros desportos, nomeadamente râguebi. 

Outras actividades desportivas 
- Campos de ténis, ciclovias, passeios pedonais, de bicicletas e de cavalos, 

ringues polidesportivos. 
Centro de artes e cultura 

- Criação e desenvolvimento de um centro de artes e cultura, que terá por 
missão formatar e executar um conjunto de actividades culturais e de lazer, 
para afirmar Évora Resort como um destino cultural. Exemplo: festival de 
musica anual ou roteiro arqueológico da propriedade, em torno das nove antas 
ali existentes. 

- O centro de artes e cultura deverá ter um espaço próprio para criar condições 
para os artistas de região de Évora ali desenvolverem a sua actividade. 
Investimento e plano de actividades a definir com professores da Universidade 
de Évora, com quem a FRONTINO está a analisar esta valência do conjunto 
turístico 

Centro hípico associado à criação de cavalos 
- Construção de um centro hípico para usufruto dos residentes e visitantes, com 

circuitos de passeio na propriedade, tirando partido da sua beleza paisagística 
e ambiental e da riqueza arqueológica. 
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- Criação de cavalos de raça, actividade que contribuirá para a manutenção da 
memória da herdade, sendo mais um foco de atracção para residentes e 
visitantes. 

Pecuária e Floresta 
- Desenvolvimento da vacada existente, de cerca de 80 cabeças de vacas de 

raça mertolenga pura. Produção de cavalos, associada à exploração do centro 
hípico. 

- Desenvolvimento de áreas florestais na propriedade e, desde logo, proteger e 
desenvolver o montado de azinho existente. Foi concluída a florestação de 
cerca de 40 hectares, constituída por povoamentos mistos de pinheiro manso e 
sobreiro, num total de 29 660 indivíduos. Para além destas áreas, serão ainda 
criadas outras áreas de floresta (sobro, azinho, pinheiro manso, espécies de 
galeria ripícola, etc.) Juntando os 40 hectares de floresta já plantada, em 2008, 
e as áreas previstas de nova florestação, ter-se-á no Évora Resort cerca de 
200 ha de áreas florestais  

Aldeamentos e Apartamentos Turísticos 
- O empreendimento oferecerá uma gama de produtos variados, incluindo 

moradias isoladas, moradias em banda e apartamentos.  
Comércio 

- O empreendimento será dotado de um conjunto de 20 lojas, especializadas na 
venda de produtos regionais de elevada qualidade. Exemplo: queijos, 
enchidos, vinhos, mel, etc. Desta forma, é criado um endereço para produções 
locais de grande qualidade, permitindo até a criação de marcas locais.  

 

3.3 Preocupações ambientais subjacentes à concepção do 
projecto 
Enumeram-se seguidamente os principais cuidados de natureza ambiental que 
nortearam a concepção do empreendimento: 

• O conjunto turístico está concebido de forma a que as construções fiquem 
dispostas em núcleos, que se relacionam em rede, recuperando a experiência e 
vivência das aldeias e montes alentejanos. A nuclearização das moradias e dos 
apartamentos turísticos evita uma ocupação dispersa do território. 

• Todas as condicionantes ambientais essenciais foram integradas no MasterPlan 
como mais-valias do conjunto turístico: Valorização das áreas REN, Montado, 
linhas de água, pontos de vista, protecção aos sítios de interesse arqueológico. 

• Foi feita uma forte aposta na valorização ambiental da propriedade, mediante a 
plantação de 40 ha de floresta mista, designadamente pinheiro manso e sobreiros, 
e 43 ha de vinha. Estão, ainda, previstas outras acções de valorização ecológica e 
paisagística, que se traduzem na criação de vastas áreas verdes (naturais, 
florestais) e áreas vocacionadas para a agro-pecuária (pastagens, pomares, olival).  

• Valorização histórica da propriedade, através da criação de um roteiro 
arqueológico em torno das antas existentes. 
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• A estratégia energética prosseguida para o empreendimento baseia-se numa 
filosofia de gestão da procura, caracterizada pela promoção da eficiência 
energética e aproveitamento de recursos renováveis.  

• O empreendimento ficará dotado de todas as infra-estruturas e serviços 
necessários ao seu adequado funcionamento, sem que seja posta em causa a 
qualidade ambiental da zona em que se insere, designadamente recolha e 
tratamento de águas residuais e resíduos sólidos.  

• A construção dos campos de golfe obedece a princípios de sustentabilidade 
ambiental e integração paisagística. Desta forma, estão previstos integrar desde a 
fase de projecto todos os conceitos e práticas reconhecidas como ambientalmente 
correctas, nomeadamente ao nível do uso de água, da movimentação de terras e 
da escolha e aplicação de espécies vegetais componentes dos campos e da 
paisagem envolvente. Não se prevê uma movimentação significativa de terras, 
atendendo à modelação natural do terreno, que se pretende preservar.  

 

3.4 Operação de loteamento 
A operação urbanística subjacente ao projecto é uma operação de loteamento 
destinada à implantação e desenvolvimento de empreendimentos turísticos Os 
parâmetros de loteamento são apresentados, resumidamente, no quadro seguinte. 

Quadro 3.1 - Características gerais das infra-estruturas a construir 

 Tipologias Nº Unidades 
Área 

Construção 
Total (m2) 

Nº Camas 

Moradias isoladas T2, T3, T4 906 180 050 3 514 
Moradias em banda T2 185 23 580 575 

Apartamentos T0, T1, T2, T3 400 36 790 961 
Total Habitação  1491 240 120 5 050 

Hotel 
Hotel Centro 

Hotel da Vinha 
 

 

1 
1 

 

16 000 
4 800 

 

400 
120 

Total Hotelaria   20 800 520 

Serviços   3 195  

Colégio   8 000  

Outros   9 051  

Total geral   281 166 5 570 

 
 

3.5 Campos de golfe 
Está prevista a construção de dois campos de golfe, um de 18 buracos, para 
competição, e outro de 9 buracos, para iniciação. No total, ocuparão uma área de 
cerca de 90 ha.  
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO  DO ÉVORA RESORT, NA HERDADE DE SOUSA DA SÉ  

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV1 – 2008-04-24) 
10 

Estão previstos integrar todos os conceitos e práticas reconhecidas como 
ambientalmente correctas, nomeadamente ao nível do uso de água, da movimentação 
de terras e da escolha e aplicação de espécies vegetais componentes dos campos e 
da paisagem envolvente. 
 
A modelação natural do terreno será preservada ao máximo, de forma a integrar 
naturalmente os campos de golfe na paisagem. Entre outras vantagens, o esforço 
desenvolvido pelo jogador e a agradabilidade daí decorrente, justificam este tipo de 
desenho. A intervenção sobre a paisagem natural será reduzida aos limites da criação 
das superfícies relvadas dos campos de golfe, preservando no seu interior, corredores 
de vegetação natural. 
 
As “áreas verdes” de enquadramento do campo de golfe apresentarão um carácter 
naturalizado, com recurso a espécies endémicas da região, que permitem a sua 
articulação com o espaço natural envolvente.  
 
Ao nível da manutenção, serão também aplicadas as mais modernas tecnologias e 
equipamentos, bem como práticas adequadas de gestão de trabalhos e materiais 
(água, fertilizantes, pesticidas e outros), recorrendo à monitorização destes inputs e 
avaliação dos impactos decorrentes. 
 

3.6 Necessidades de água e Barragem 
No que respeita às necessidades de água, haverá três tipos de consumos a satisfazer 
no empreendimento, a saber: 

 Consumos humanos directos, de índole doméstica 
 Consumos de rega do campo de golfe, espaços verdes e vinha 
 Reposição de perdas por evaporação nas albufeiras existentes e a criar 

 
Os consumos domésticos serão assegurados por uma conduta adutora a construir 
pela Águas do Centro Alentejo. Os dois últimos consumos são os mais importantes, 
embora o primeiro tenha exigências de qualidade superiores. As necessidades de 
água para o empreendimento são sistematizadas no quadro seguinte: 
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Quadro 3.2 - Necessidades de água 

 
Valores nos meses de 

maior consumo (m3/ mês) 
Total anual 
(m3/ ano) 

Abastecimento público 
        Abastecimento doméstico privado 

 
53 973 

 
494 285 

Sub-total  494 285 
Rega   

- Golfe (Golfe 1 + Golfe 2) 76 269 345 850 
- Espaços urbanos verdes (Públicos + 

Unidades de alojamento) 34 578 135 994 
- Espaços agrícolas (Vinha, Olival, 

Pomares, Horta) 24 930 95 130 
Sub-total 135 777 576 974 
Perdas por evaporação   257 000 
Caudais ecológicos   566 130 
Total  1 894 389 

 
Do total apresentado, cerca de 495 000 m3 dizem respeito a consumos domésticos 
que serão assegurados por uma origem externa à Herdade. Para a rega no interior do 
empreendimento, será necessário assegurar, em cada ano, um consumo total da 
ordem de 580 000 m3, com uma ponta superior a 135 500 m3 no mês de Julho. 
 
No que respeita à satisfação dos consumos para rega e para reposição das perdas por 
evaporação em lagos e albufeiras, houve que conceber uma solução, descrita no 
ponto seguinte, baseada em recursos hídricos captados dentro dos limites da própria 
herdade: Como nenhuma das origens consideradas é, isoladamente, suficiente para 
satisfazer a totalidade dos consumos estimados, foi necessário conceber uma solução 
global que tivesse a contribuição simultânea das três origens. Assim, a construção da 
barragem da ribeira do Freixo será o elemento fulcral da solução preconizada para o 
abastecimento de água para rega no Évora Resort, criando o armazenamento 
suficiente para contrabalançar o forte desajustamento temporal que se regista entre a 
ocorrência dos recursos hídricos e as suas necessidades de consumo. 
 
A barragem a construir no leito da ribeira do Freixo, cuja planta geral se encontra na 
Figura 3, terá, então, as seguintes características: 
 

- Tipo: barragem de terra. 
- Altura máxima acima da fundação: 7,5 m. 
- Comprimento no coroamento: 520 m. 
- Volume de aterro: 48 200 m3. 
- Nível mínimo de exploração da albufeira (NME): 244,00. 
- Nível de pleno armazenamento da albufeira (NPA): 246,50.  
- Nível de máxima cheia na albufeira (NMC): 247,50. 
- Cota do coroamento da barragem: 248,50. 
- Volume morto da albufeira: 113 665 m3. 
- Volume útil da albufeira: 612 013 m3. 
- Volume armazenado total: 725 678 m3. 
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Os órgãos hidráulicos principais desta barragem serão a torre de tomada de água 
central e de cuja base partirá a conduta de descarga de fundo e de caudal ecológico e 
o descarregador de cheias em canal de betão, implantado sobre a margem esquerda. 
Será da torre de tomada de água, também, que partirá a alimentação centralizada de 
todas as redes de rega a implantar no empreendimento. 
 

3.7 Solução de gestão da água 
Como referido anteriormente, a solução de gestão da água no empreendimento foi 
pensada de forma a utilizar, para a rega, os recursos hídricos captados nas seguintes 
três origens, por ordem de prioridade: 

− Águas usadas recicladas (ETAR) 
− Águas subterrâneas (furos) 
− Águas superficiais. 

 
A albufeira da Barragem do Freixo servirá como um reservatório central único onde 
serão armazenados e regularizados todos os caudais provenientes das três origens 
referidas. Reciprocamente, será desta albufeira que partirão todas as redes de rega a 
instalar na herdade. 
 
Para pôr em prática esta solução será necessário, para além da construção da nova 
barragem, explorar sete furos existentes na propriedade e construir mais cinco furos, 
bem como construir o sistema de ligação das águas residuais tratadas à nova 
albufeira. Será também construído um sistema de ligação de uma das albufeiras 
existentes na propriedade à albufeira da Barragem do Freixo.  
 

3.8 Projectos complementares ou subsidiários 
Associado ao projecto do Conjunto Turístico, existem projectos de infra-estruturas 
necessárias à sua utilização e manutenção. Esses projectos são os seguintes: 
 Projecto(s) das infra-estruturas da rede de abastecimento de água; 
 Projecto(s) das infra-estruturas da rede de drenagem de águas residuais e da 

ETAR; 
 Projecto da rede de rega; 
 Projecto de recolha de resíduos sólidos; 
 Projecto da rede de distribuição de energia eléctrica; 
 Projecto das redes de telecomunicações; 
 Projecto de abastecimento de gás; 
 Projecto(s) das infra-estruturas da rede viária no interior do empreendimento. 

 
O abastecimento de água para consumo doméstico no empreendimento terá origem 
no sistema público da cidade de Évora. Para tal, será necessário que a Câmara 
Municipal ou a Águas do Centro Alentejo promovam a construção de uma nova 
conduta adutora, com cerca de 7 km de extensão, que conduza a água desde o 
reservatório da zona baixa de Évora até à entrada da herdade. Nesta fase, ainda não 
se conhece o traçado desta conduta adutora de água. 
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Já dentro da Herdade, será necessário garantir o abastecimento de água potável e de 
água para rega. Assim, existirão duas redes distintas que se desenvolverão em 
paralelo – a rede de distribuição de água potável e combate a incêndio, e a rede de 
rega doméstica. A rede será implantada, preferencialmente pela berma dos 
arruamentos, nomeadamente pela faixa de implantação de infra-estruturas.  
 
Será também necessário construir a rede de drenagem de águas residuais, que serão 
conduzidas a uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a construir 
dentro da propriedade, para serem tratadas de forma adequada (tratamento terciário, 
envolvendo remoção de nutrientes e desinfecção), tendo em conta que serão 
posteriormente reencaminhadas para a nova albufeira.  
 

O Évora Resort possuirá um serviço próprio de recolha e transporte de resíduos até 
uma empresa especializada no seu tratamento e destino final (GESAMB, Gestão 
Ambiental de Resíduos, Empresa responsável pela gestão e exploração do Sistema 
Intermunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Distrito 
de Évora). 
 
A rede viária projectada para o empreendimento será constituída por arruamentos de 3 
tipos, de acordo com a sua importância e hierarquia: arruamentos de tipo “A”, que 
corresponderão às vias de acesso principais e entrada dentro do empreendimento, 
arruamentos de tipo “B”, com uma importância intermédia, que permitirão o acesso e 
distribuição às várias zonas do empreendimento e arruamentos de tipo “C, de menor 
importância, que garantem o acesso a todos os núcleos urbanos dentro de cada zona 
e a circulação no interior dos mesmos. 
 
A rede de distribuição de energia eléctrica e as redes de telecomunicações serão 
todas subterrâneas. A linha eléctrica actualmente existente na propriedade será 
desviada para salvaguarda dos critérios de qualidade paisagística e do 
enquadramento geral do projecto, havendo já aprovação da EDP. 
 
A rede de distribuição de gás prevista consiste na instalação de vários reservatórios, 
espalhados pela área de intervenção, concretamente nas áreas urbanas com maior 
densidade. Estes reservatórios serão abastecidos, periodicamente, por um veículo 
próprio para o efeito, pelo que apenas está prevista a instalação de tubagens de gás, a 
jusante dos mesmos, de pequenas dimensões e ramificadas. 
 
 

3.9 Actividades da fase de construção e exploração 
3.9.1 Fase de construção  

As principais actividades a realizar nesta fase são as que a seguintes: 
Construção do empreendimento turístico propriamente dito: 

 Implementação no terreno das estruturas de apoio à obra – estaleiros, depósito 
de materiais, etc; 
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 Execução de redes subterrâneas de abastecimento de água, de drenagem de 
águas residuais, de distribuição de energia eléctrica e de telecomunicações e  
rede de gás; 

 Decapagem do solo, movimentos de terras, execução das fundações e 
construção civil do empreendimento (incluindo os edifícios, equipamentos 
hoteleiros, equipamentos de desporto e lazer e infra-estruturas de abastecimento 
de água e saneamento básico); 

 Transporte de materiais e equipamentos; 
 Montagem de equipamento mecânico e de equipamento eléctrico; 
 Transporte dos materiais excedentários para as zonas de depósito autorizadas 
para o efeito. 

 
Construção do campo de golfe: 

 Limpeza do terreno / desmatação (em áreas diminutas); 
 Decapagem do solo 
 Movimentação de terras (se necessário) e modelação do terreno; 
 Instalação dos sistemas de drenagem e de irrigação; 
 Construção de caminhos; 
 Sementeira / plantação do campo; 
 Consolidação do campo (grow in) / trabalhos de manutenção; 
 Abertura do campo ao jogo. 

 
Construção da barragem 

 Preparação dos acessos e montagem do estaleiro; 
 Desmatação e escavações no local da barragem e nos órgãos de segurança e 
exploração; 

 Execução dos órgãos de segurança e exploração 
 Execução das injecções para tratamento da fundação da barragem 
 Execução do aterro da barragem e das portelas 
 Montagem do equipamento hidromecânico, sistema de iluminação e sistema de 
aviso e alerta; 

 Instrumentação da barragem; 
 Desmatação da albufeira. 

 
Em termos globais, admite-se que praticamente não haverá produção de terras 
sobrantes, uma vez que serão utilizadas, o mais possível, na construção do 
empreendimento.  

*** 
Durante a obra serão delimitadas áreas a preservar onde será proibido o acesso a 
maquinaria pesada. Apesar da propriedade não ter muita vegetação arbórea, serão 
tidos em conta todos os cuidados na realização da obra, de modo a proteger as 
espécies existentes (sobreiro e azinheira) através da sua marcação. A localização do 
estaleiro estará limitada ao perímetro da propriedade, ocupando a área estritamente 
necessária para o efeito, e não afectará zonas de sensibilidade ambiental. É 
recomendado que o estaleiro se localize em áreas que serão posteriormente 
intervencionadas (por exemplo, área a inundar pela albufeira ou áreas onde nas fases 
seguintes haverá construção). 
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O acesso aos locais das obras far-se-á, maioritariamente, por caminhos já existentes, 
já que a propriedade possui uma boa rede de caminhos asfaltados. Considerando a 
dimensão, natureza e composição de todo o conjunto turístico, o seu desenvolvimento 
(nomeadamente a construção e entrada em funcionamento) será realizado de uma 
forma faseada (12 fases), durante aproximadamente 12 anos, correspondendo cada 
fase a cerca de 1 ano. 
 

3.9.2 Fase de exploração  
Nesta fase, todas as unidades do empreendimento estarão construídas, com as 
seguintes actividades em pleno funcionamento: 
 Loteamento: 

- Ocupação e exploração de moradias 
- Utilização dos Apartamentos  

 Zona comercial: 
- Funcionamento de estabelecimentos comerciais (20 lojas especializadas na 

venda de produtos regionais de elevada qualidade) 
- Funcionamento de estabelecimentos de restauração e bebidas 

 Hotéis: 
- Funcionamento dos dois hotéis 

 Campos de golfe e equipamentos associados: 
- Utilização do campo de golfe de 18 buracos 
- Utilização do campo de golfe 9 buracos 
- Manutenção dos campos de golfe 

 Outros equipamentos (culturais e desportivos):  
- Adega para produção de vinhos de qualidade 
- Centro de artes e cultura 
- Centro hípico 
- Parque desportivo 
- Ciclo-vias  
- Passeios pedonais, de bicicletas e de cavalos 

 Áreas livres e espaços verdes: 
- Utilização de espaços naturais 
- Utilização de estruturas destinadas à prática de golfe 
- Utilização de espaços verdes associados às áreas urbanizadas 
- Realização de passeios naturais 

 Equipamento de manutenção: 
- Utilização de áreas de estacionamento dos veículos de manutenção e outros 

equipamentos  
- Utilização de locais destinados à separação de resíduos de diferentes categorias 

 Infra-estruturas: 
- Funcionamento das infra-estruturas de abastecimento de água destinada à rega; 
- Funcionamento das infra-estruturas de distribuição de água para consumo 

humano 
- Funcionamento das redes de drenagem de águas residuais e da ETAR  
- Funcionamento da barragem 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO  DO ÉVORA RESORT, NA HERDADE DE SOUSA DA SÉ  

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV1 – 2008-04-24) 
16 

- Funcionamento das redes de gás, de distribuição eléctrica e de 
telecomunicações 

- Funcionamento das redes viárias principal e secundária, localizadas no interior 
do empreendimento. 

 

4 Caracterização do local de implantação do 
projecto 

A zona em análise localiza-se numa região onde o clima é caracterizado por dois 
períodos bem demarcados, um seco e quente e outro húmido e frio, coincidentes com 
as estações do Verão e do Inverno, respectivamente.  
 
A qualidade do ar, face ao tipo de povoamento e ocupação actual do solo na área de 
intervenção e envolvente, é boa, devido à inexistência de fontes de poluição 
industriais. Realça-se que junto aos eixos viários, atendendo ao tráfego automóvel, é 
provável que haja alterações localizadas na qualidade do ar, embora sem 
corresponder a situações graves. 
 
Em termos de ambiente sonoro, a área em estudo, pelas suas características rurais, 
corresponde a uma zona calma. No limite da área em estudo mais próximo dos eixos 
viários EN18 e a A6, regista-se alguma influência destas fontes de ruído, embora 
pouco significativa, a qual vai diminuindo, à medida que se caminha para o interior da 
Herdade. As medições de ruído realizadas para a caracterização da situação de 
referência confirmam essa situação. Na envolvente da área de intervenção existem 
dois receptores sensíveis: uma habitação, sensivelmente 300 m a Sudeste e o Monte 
da Correia, cerca de 100 m a Oeste.  
 
Em relação aos recursos hídricos:  

 A rede hidrográfica superficial abrangida pela área em estudo é constituída por 
um troço da Ribeira do Freixo, com início a cerca de 3 km da confluência com o 
Rio Degebe e pelas linhas de água suas afluentes. A Ribeira do Freixo é 
considerada zona protegida, ao abrigo da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro e, 
sendo um afluente do rio Degebe, é classificada como águas piscícolas 
(ciprinícola) em toda a sua extensão (Aviso nº 12677/2000).  

 Ao nível subterrâneo, nesta zona desenvolve-se um sistema aquífero freático, em 
toda a extensão do substrato eruptivo e numa faixa ao longo das principais linhas 
de água, sendo que existem evidências da existência de relações hidráulicas 
entre o aquífero freático e a ribeira do Freixo. Subjacente a este sistema aquífero, 
existe ainda um sistema aquífero confinado, do tipo fissurado, captado em furos. 
Na área da Herdade de Sousa da Sé foram inventariados os seguintes tipos de 
captações: Furos, Poços, Charcas. 

 
A influência de fontes pontuais na qualidade da água da ribeira do Freixo é 
irrelevante, uma vez que não foram identificados pontos de descarga de origem 
doméstica, nem unidades industriais próximas do local de implantação do projecto. Em 
algumas zonas, próximas, tendo em conta a existência de áreas agrícolas junto à linha 
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de água, prevê-se que possam ser detectados na água nitratos e/ou fosfatos, embora 
em quantidades que não excedem os valores legais. Assim, pode concluir-se que, 
atendendo às fontes de poluição existentes no local, a qualidade da água da ribeira do 
Freixo é adequada aos usos a que se destina, ou seja, rega. 
 
Ao nível da flora e vegetação, a cobertura vegetal da Herdade da Sousa da Sé 
encontra-se, no geral, degradada, não existindo, portanto, estruturas vegetais 
originais. Existem, contudo, algumas estruturas que se aproximam da constituição 
florística original (no caso dos montados de azinho). Verifica-se igualmente a presença 
de montado de sobro (pequena mancha), freixiais e salgueirais, nas margens da 
ribeira do Freixo, e juncais e prados húmidos. Algumas das formações vegetais 
existentes são classificados como Habitats, de acordo com legislação comunitária 
(Directiva 92/43/CEE), designadamente Montado de Azinho, Montado de Sobro, ribeira 
do Freixo, prados húmidos, freixiais e salgueirais. 
   
No que se refere à fauna, concretamente à herptofauna, foi possível observar um 
número elevado de tartarugas de água doce na área de estudo. Por outro lado, dadas 
as características da área, não é provável a presença de espécies como a víbora 
cornuda, cágado-de-carapaça-estriada e lagartixa-do-mato-ibérica, pelo que as 
comunidades herpéticas da área de estudo não apresentam um valor relevante para a 
conservação das espécies. Quanto à avifauna, foram referenciadas 86 espécies de 
aves, o que constitui uma riqueza específica elevada, sendo que algumas das 
espécies apresentam estatuto de ameaça, designadamente o sisão. Esta espécie é 
rara na área em causa, admitindo-se que a nidificar estarão presentes poucos casais. 
Quanto aos mamíferos, foi possível confirmar ou considerar provável a presença de 16 
espécies de mamíferos, a que corresponde uma riqueza específica razoável. Uma das 
espécies cuja presença foi confirmada é a lontra, sendo de admitir a presença de 
toirão, gato-bravo e rato-toupeiro.  
 
Na área de intervenção, os usos do solo e respectivo tipo de ocupação distribuem-
se entre:  
 Habitacional;  
 Agrícola, correspondendo a pastagens e a algumas manchas de olival. Existe 

também vinha recentemente plantada, bem como uma pequena área de plantação 
de trigo; 

 Florestal, áreas de vegetação em mancha (montado de azinho, sobreiro, pinheiro 
manso e floresta mista de pinheiro manso e sobreiro) e de vegetação em estruturas 
lineares (sobreiro e eucalipto); 

 Natural, caracterizado pela galeria ripícola associada à Ribeira do freixo e linhas de 
água tributárias. 

Em termos de uso e ocupação do solo, é ainda de assinalar a existência de 2 
pequenas barragens de terra e 4 charcas, bem como de 5 antas. 
 
O novo PDM do concelho de Évora foi recentemente publicado, através do 
Regulamento nº 47/2008, de 25 de Janeiro. 
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Relativamente ao ordenamento do território, e de acordo com a planta de 
ordenamento do PDM do concelho de Évora (Figura 4), a área de estudo é identificada 
como “ Empreendimento turístico estruturante”.  
 
Na área em estudo, existe um conjunto de condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública que a seguir se referem:  
− Domínio Público Hídrico.  
− Reserva Ecológica Nacional. 
− Reserva Agrícola Nacional. 
− Protecção do Sobreiro e da Azinheira. 
− Protecção de Imóveis Classificados. 
− Protecção da Rede Rodoviária. 
− Protecção da Rede Ferroviária. 
− Protecção da Rede Eléctrica. 
 
Na Figura 5 em anexo, estão representadas as condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública, de acordo com a planta de condicionantes do  PDM. 
 
Em termos paisagísticos, o local de intervenção é caracterizado por um relevo plano 
e relativamente uniforme, predominando a “terra campa”, sem árvores, ocupada por 
pastagens, pousio e uma área de vinha, com pequenas manchas de vegetação de 
maior porte. A Ribeira do Freixo e respectivo corredor ripícola, é o elemento 
estruturante, natural da paisagem. Foram identificadas duas unidades de paisagem: 
UP Sousa da Sé e UP Monte do Freixo. A primeira corresponde a uma vasta área 
caracterizada pelo predomínio do relevo plano ou quase plano, e pelo domínio do 
campo aberto, englobando o vale da Ribeira do Freixo e as suas encostas suaves. 
 
A UP do Monte do Freixo corresponde à zona nordeste da propriedade, integrando a 
zona de relevo mais acentuado da propriedade. É dominada pela presença de 
montado de azinho, embora este se apresente com baixa densidade. O ondulado 
natural do terreno e o coberto de azinho limitam a vista a espaços mais pequenos e 
contidos. Considera-se que a paisagem possui qualidade média a elevada. 
 
Na vertente patrimonial, através da pesquisa documental e bibliográfica foram 
identificados 13 elementos de interesse patrimonial na área de estudo e envolvente, 
nomeadamente antas, cerâmicas comuns e de construção e outros vestígios. A 
prospecção sistemática realizada permitiu identificar mais nove ocorrências 
patrimoniais. O projecto já prevê a protecção das antas identificadas, bem como a 
valorização do património arqueológico da propriedade, mediante a criação de um 
roteiro arqueológico, integrando as antas existentes.  
 
A população do concelho de Évora, em 2001, trabalhava maioritariamente no sector 
terciário (serviços), sendo que o sector primário apresentava uma percentagem 
reduzida no concelho (5%). Entre 1991 e 2001, verificou-se um decréscimo do número 
de trabalhadores dedicados aos sectores primário e secundário e um acréscimo do 
sector terciário. 
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Em termos da componente turística, assinala-se que Évora e o Alentejo Central possui 
uma baixa capacidade de alojamento e um défice de estabelecimentos hoteleiros, face 
à situação nacional, sendo o número de dormidas na região do Alentejo, cerca de 4%, 
das dormidas a nível nacional. O número de dormidas no Concelho e na sub-região do 
Alentejo Central representam, respectivamente, 23% e 30% do número de dormidas 
registadas na Região do Alentejo (Fonte: Censos de 2001. INE). 
 

**** 
As perspectivas de evolução da situação de referência da área de implantação do 
projecto apontam para o seguinte: 

• Num cenário de não implementação do empreendimento, continuará o 
abandono das actividades desenvolvidas na propriedade, uma vez que não há 
projectos de investimento para o desenvolvimento de outras actividades. 

• Relativamente à zona envolvente próxima da área de implantação do 
empreendimento, mesmo sem a concretização do projecto em análise, haverá 
alterações substanciais devido à implantação de 3 projectos de grande 
envergadura, descritos no capítulo dos impactes cumulativos (linha de comboio 
de alta velocidade, linha de comboio de mercadorias Sines-Elvas e troço do 
IP2), com reflexos ao nível de vários descritores, designadamente uso e 
ocupação do solo, paisagem, qualidade do ambiente sonoro e sistemas 
ecológicos. 

 

5 Principais impactes associados ao projecto e 
medidas mitigadoras propostas 

O empreendimento foi concebido tendo subjacente a preocupação de assegurar o 
respeito pelo ambiente e pelos valores naturais e patrimoniais presentes na 
propriedade, a integração na paisagem e o cumprimento de todas as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis.  
 
Fase de construção 
A maior parte das situações ambientalmente negativas estão associadas a esta fase, 
salientando-se as seguintes: 
 
Impacte negativo sobre a geomorfologia, devido a alterações geomorfológicas 
resultantes do movimento de terras, da construção de edifícios, equipamentos e infra-
estruturas. No entanto, este impacte foi considerado pouco significativo. 
 
Impacte negativo sobre a qualidade das águas subterrâneas, devido à sua eventual 
contaminação por derrames acidentais de óleos e outros agentes contaminantes 
usados na obra. No entanto, se forem tomados os devidos cuidados no que se refere à 
gestão do estaleiro e da obra, a ocorrência de derrames será improvável e, se tal 
acontecer, prontamente resolvidos e controlados, pelo que o impacte sobre a 
qualidade das águas subterrâneas será pouco significativo, para além de improvável. 
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Impacte negativo sobre a qualidade da água superficial, devido à sua contaminação 
por óleos e combustíveis utilizados pelos equipamentos e viaturas afectas à obra, na 
sequência de derrames acidentais e por partículas sólidas, devido a uma maior 
exposição do solo à erosão e pelas intervenções no leito e margens da ribeira para a 
construção da barragem. Dado que se propõe que os efluentes domésticos gerados 
no estaleiro da obra sejam devidamente recolhidos e tratados e que os óleos e 
lubrificantes usados sejam armazenados em contentores apropriados, e que haja uma 
intervenção rápida em caso de acidente, de forma a reduzir a quantidade de produtos 
derramada e a extensão da área afectada, não são de esperar impactes significativos, 
devidos a estes factores. Contudo, as intervenções no leito e margens da linha de 
água que atravessa a propriedade para a construção da barragem irão causar 
alterações significativas na qualidade da água, pelo aumento de partículas em 
suspensão, embora temporárias e limitadas a um troço reduzido. Como medidas 
minimizadoras, recomendam-se as seguintes: 

 Discriminação das medidas ambientais a implementar na fase de obra que 
garantam as boas práticas de construção e gestão da obra e estaleiro, 
nomeadamente as relacionadas com a eventual contaminação com óleos e 
combustíveis e águas residuais; 

 Proceder à instalação do estaleiro fora da área de influência das linhas de água; 
 As acções de limpeza e movimentação de terras devem ser executadas 

preferencialmente no período seco, de modo a não coincidirem com a época de 
chuvas, evitando os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação; 

 Proceder à deposição e cobertura das terras removidas durante as operações de 
escavação em zonas preparadas para as receber, de modo a evitar o seu 
espalhamento por acção do vento e consequente contaminação dos recursos 
hídricos mais próximos; 

 De forma a evitar o levantamento de poeiras que poderão acumular-se na água, 
aumentando a concentração de sólidos em suspensão, deverá proceder-se, 
sempre que necessário, à aspersão de água sobre as terras removidas e sobre os 
acessos à obra no interior da propriedade, principalmente em dias de vento forte e 
quando o solo estiver seco; 

 A deposição de terras deverá ser executada longe das linhas de água, de modo a 
evitar o arrastamento de partículas; 

 Caso as zonas de drenagem natural e linhas de água sejam obstruídas por 
materiais sólidos decorrentes da fase de construção, deverá ser efectuada a sua 
remoção, de forma a minimizar os efeitos que daí decorrem. 

 
Impacte negativo sobre a qualidade do ar, devido à emissão, não só de poeiras 
associadas aos movimentos de terra e armazenagem de materiais em pó, mas 
também de gases poluentes emanados dos equipamentos e viaturas utilizados na 
zona da obra e respectivos acessos. No entanto, se forem tomadas as medidas 
adequadas, o impacte sobre a qualidade do ar será pouco significativo. Essas medidas 
minimizadoras são as seguintes: 

 Os materiais de construção devem ser acondicionados e cobertos, especialmente 
em dias secos e ventosos, de modo a evitar a sua dispersão por acção do vento; 
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 Rega de toda a área afecta à obra, durante o período seco, de modo a reduzir a 
emissão de poeiras; 

 Execução cuidada dos movimentos de terra, de forma a reduzir as emissões de 
poeiras para a atmosfera; 

 Manutenção em boas condições mecânicas dos motores das viaturas e 
equipamentos afectos à obra.  

 
Impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento dos níveis de ruído 
na zona de intervenção, em resultado do funcionamento dos equipamentos usados na 
realização de movimentos de terras e circulação de veículos pesados. Este impacte 
será pouco significativo (áreas adjacentes às áreas de intervenção), não afectando de 
forma relevante a zona envolvente, designadamente os dois receptores sensíveis 
identificados. A circulação de veículos pesados conduzirá a um acréscimo no nível de 
ruído junto dos eixos viários que servirão de acesso aos veículos e máquinas 
utilizadas (EN18 e A6) durante a fase de construção. Apesar de não se conhecer o 
número de veículos associados às várias fases da obra, admite-se que este não seja 
muito elevado, atendendo à tipologia das intervenções a realizar e ao faseamento da 
obra (12 fases). Para minimizar este impacte, a circulação dos veículos e maquinaria 
de apoio à obra deverá ser racionalizada, de forma a reduzir o número de viagens, as 
viaturas e equipamentos deverão ser escolhidas atendendo à sua idade, estado de 
conservação e classe de potência sonora e deverão ser adoptadas velocidades de 
circulação baixas.  
 
É previsível a ocorrência de impactes negativos na paisagem, devido à presença de 
elementos que funcionam como intrusões e agressões visuais (presença de 
maquinaria e infra-estruturas de apoio à obra, existência de áreas em obra, com 
remoção de vegetação e movimento de terras), que serão mais significativos na 1ª 
fase de obra que envolve um maior número de actividades. Como medidas 
minimizadoras, recomendam-se as seguintes: 

 Todas as áreas afectadas pela obra, de que são exemplo as áreas de circulação 
de viaturas e áreas do estaleiro, devem, após o término da obra, ser objecto de 
requalificação, devendo prever-se a descompactação dos solos afectados, 
integrando estas áreas na envolvente; 

 O projecto de integração paisagística deverá ser iniciado na fase de construção, 
podendo ter início após os trabalhos de corte de vegetação, movimentação de 
terras e modelação dos terrenos estarem concluídos, de forma a dar um maior 
período de adaptação das espécies ao novo local; 

 Na elaboração do projecto de integração paisagística deverão, sempre que 
possível, ser seleccionadas espécies vegetais características da zona 
(autóctones), de modo a minimizar os custos de manutenção e valorizar o espaço 
de intervenção e as estruturas nele introduzidas. A proposta de valorização 
paisagística que enforma o projecto teve em conta esta preocupação. 

 
Os impactes sobre os solos e uso e ocupação do solo resultam da remoção por 
decapagem nas áreas de implantação dos edifícios, equipamentos e infra-estruturas 
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várias; da alteração das suas características físicas (por compactação e erosão) e 
químicas (por eventual contaminação por produtos químicos); e pela ocupação pelas 
infra-estruturas de apoio à obra. Os impactes, embora negativos, são na sua grande 
maioria pouco significativos, sendo alguns temporários, outros permanentes. As 
principais medidas de minimização prendem-se com a não interferência com áreas 
não sujeitas a intervenção, com a programação das obras, de modo a que logo após 
uma acção de desmatação e decapagem ocorram os trabalhos de revestimento, com 
a utilização de solos de melhor qualidade, resultantes de acções de decapagem, nas 
áreas verdes previstas no projecto.  
 
Ao nível dos sistemas ecológicos, são identificados impactes negativos devido à 
afectação de biótopos pela implantação de estruturas necessárias à execução da 
obra, à remoção de vegetação e execução de movimentos de terras. Serão afectados 
formações vegetais classificadas como Habitats, embora em extensões pouco 
significativas, sendo estes impactes fortemente compensados pelas acções de 
plantação de vegetação natural (sobreiro, pinheiro manso, espécies de galeria ripícola) 
previstas no projecto, resultando, em termos globais, num impacte negativo pouco 
significativo, ao nível da flora e vegetação. Verificam-se impactes negativos 
significativos, devido ao aumento dos níveis de perturbação, causado pela presença 
de pessoas e maquinaria e aumento de ruído, afectando espécies de avifauna 
particularmente sensíveis a este factor. As principais medidas minimizadoras dos 
impactes consistem na implementação de boas práticas, quando ocorrem os impactes 
mais importantes sobre os sistemas ecológicos, nomeadamente:  

• Limitar as áreas a intervencionar ao mínimo necessário, evitando a ocupação e 
destruição do coberto vegetal em áreas onde tal não é absolutamente 
necessário; 

• Sinalizar as áreas mais sensíveis a preservar, de modo a evitar o acesso com 
maquinaria pesada durante a fase de construção; 

• Sensibilizar os trabalhadores para a importância dos cuidados ambientais a 
adoptar em obra, em particular no que se refere à preservação e protecção da 
vegetação; 

• Escolher locais de menor valor biológico para instalação de estaleiros, 
deposição de materiais, parqueamento de viaturas, etc. 

 
Ao nível do património arqueológico, o trabalho de pesquisa bibliográfica e documental 
permitiu identificar 13 elementos patrimoniais, entre antas, cerâmicas comuns e outros 
vestígios. A prospecção sistemática realizada no âmbito do EIA permitiu a 
identificação de mais 23 elementos patrimoniais. O projecto é passível de provocar 
impactes negativos sobre estes elementos, mas as medidas de minimização já 
adoptadas ao nível do projecto (delimitação de um raio de protecção de 50 m em torno 
de cada anta), bem como as que foram propostas no âmbito deste estudo, 
nomeadamente o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de construção, e a 
realização de sondagens de diagnóstico, permitirão eliminar ou diminuir a ocorrência 
de impactes negativos e a sua importância.  
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Impacte negativo ao nível da sócio-economia, com potenciais reflexos na qualidade 
de vida da população, em resultado da perturbação do tráfego associada à circulação 
de veículos pesados. Este impacte foi considerado pouco significativo, atendendo ao 
faseamento da obra e ao facto da zona ser servida pela A6, que será a principal via de 
acesso ao local, capaz de suportar o previsível aumento de tráfego, sem afectar 
significativamente as condições de circulação. As principais medidas preconizadas 
destinadas a minimizar este impacte são as seguintes: 

 A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança 
rodoviária, em particular no que respeita a velocidades de circulação; 

 Deverão ser implantados sistemas de lavagem de rodados de todos os 
veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra. 

 
Impacte positivo associado à dinamização das actividades económicas directa e 
indirectamente relacionadas com as obras a realizar, uma vez que com a criação de 
empregos durante esta fase, será gerado um impacte positivo significativo, a nível 
local e concelhio, admitindo que um número considerável dos trabalhadores e das 
empresas necessárias serão oriundos do concelho de Évora. Recomenda-se, sempre 
que possível, contratar trabalhadores que residam na zona de influência do projecto 
(no concelho de Évora e nas freguesias próximas do local de implantação, medida 
esta que deverá estender-se à fase de exploração. 
 
Fase de exploração 
Os impactes mais importantes identificados durante a fase de exploração da 
instalação, bem como as medidas de minimização propostas são os seguintes: 
 
Impacte negativo, pouco significativo, sobre os recursos hídricos subterrâneos 
devido ao aumento da exploração de recursos hídricos subterrâneos, envolvendo a 
construção de novos furos.  
 
Impacte negativo sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, devido 
à utilização de fertilizantes e pesticidas na manutenção dos campos de golfe. Esse 
impacte será muito pouco ou pouco significativo, uma vez que a manutenção do 
campo de golfe obedecerá a requisitos ambientais muito apertados, nomeadamente 
no que se refere à utilização de fertilizantes e fito-fármacos e ao suprimento das 
necessidades de água, devendo ser elaborado e aplicado um Plano de Gestão do 
Campo de Golfe. Os esgotos domésticos que serão produzidos pelos utilizadores do 
empreendimento serão recolhidos e enviados para a ETAR do empreendimento para 
tratamento, que inclui desinfecção e remoção de nutrientes. O efluente tratado será 
bombeado para a albufeira da barragem do Freixo para satisfazer as necessidades de 
rega. Refere-se, ainda, as possíveis alterações de qualidade da água da albufeira, 
devido a fenómenos de eutrofização. Contudo, tendo em conta que foram acautelados, 
ao nível do projecto, alguns factores que minimizam esta possibilidade (tratamento 
adequado das águas residuais, recolha em sistemas de drenagem das águas de 
escorrência dos campos de golfe,) e estando garantida a desmatação da zona da 
albufeira e uma boa renovação das águas desta, por haver extracção e entrada 
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constantes de água, não se prevê que ocorram alterações na qualidade da água que 
possam por em causa o uso previsto.  O facto do empreendimento ficar dotado de 
uma ETAR com remoção de nutrientes dá cumprimento ao disposto para as zonas 
consideradas sensíveis, como é o caso da Ribeira do Freixo, estando ainda garantida 
a protecção do meio hídrico, no que se refere à sua classificação como água 
ciprinícola.  
 
Ao nível da hidrologia, existe um potencial impacte negativo, em resultado da 
construção da barragem, com alteração dos escoamentos a jusante da mesma. Face 
ao estabelecimento de um caudal ecológico, considera-se que este impacte pouco 
significativo.  
 
Impactes positivos no clima, pouco significativos, devido, por um lado, à alteração das 
características climatéricas, a nível local, pela presença da albufeira e, por outro, ao 
sequestro de carbono associado ao aumento das áreas florestadas, previstas em 
projecto. 
 
Impacte negativo sobre a qualidade do ar, devido essencialmente, ao aumento do 
tráfego automóvel na zona do Évora Resort, associado à oferta de alojamento e de 
zonas de recreio e lazer inerentes ao funcionamento do conjunto turístico. O impacte é 
considerado pouco significativo, pois não se prevê a ocorrência de situações de 
congestionamento de tráfego, dado que o empreendimento oferece condições para 
que a sua utilização se faça ao longo de todo o ano e não concentrada numa 
determinada época, contribuindo para uma menor relevância das emissões 
associadas ao tráfego rodoviário. Como medidas minimizadoras de impactes, 
preconizam-se as seguintes: 
• Proceder à manutenção controlada dos equipamentos de manutenção dos campos 

de golfe; 

• Racionalizar a circulação de veículos e maquinaria de manutenção e, sempre que 
possível, escolher veículos com idades recomendáveis e com motores eléctricos; 

• A aplicação de produtos fitossanitários deve ser efectuada de forma controlada, 
devendo ser definidas as quantidades de produtos a adicionar, atendendo aos 
quantitativos estritamente necessários; 

• Qualquer aplicação dos produtos fitossanitários deve ser realizada de acordo com 
as instruções de segurança de cada produto, para assim se reduzir ao máximo a 
fracção volatilizada para a atmosfera; 

• Deverão ser realizadas acções de formação dos operadores dos produtos 
fitossanitários, de forma a alertá-los para a melhor forma de manuseamento, 
armazenamento e aplicação, bem como os cuidados de protecção social.  

 
Impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento do número de 
veículos automóveis na zona onde será construído o empreendimento. No entanto, tal 
como foi atrás referido, não se prevê que haja grande afluência de veículos 
automóveis, concentrada numa determinada época do ano, nas vias de acesso ao 
empreendimento, pelo que a situação de referência actual não será muito alterada, 
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devido ao funcionamento do empreendimento. O impacte identificado é, assim, pouco 
significativo. A adopção de algumas das medidas previstas para minimizar os impactes 
na qualidade do ar atenuam também as emissões de ruído. 
 
Impacte positivo sobre a paisagem, dado que actualmente a área onde será 
construído o empreendimento não possui uma qualidade elevada, em termos 
paisagísticos, e irá ser substituída por outro tipo de ocupação do solo que, pese 
embora mais humanizada, não deixa de marcar de forma positiva a paisagem, dada a 
qualidade do projecto, em termos urbanísticos e de integração paisagística. 
Considera-se que a principal medida de minimização sobre este descritor consiste na 
implementação do Plano de Integração Paisagística previsto, em articulação com a 
evolução do empreendimento, de forma a minimizar os impactes negativos gerados. 
Em complemento, deve ser desenvolvido um plano de gestão e manutenção, de modo 
a assegurar a preservação do coberto vegetal e a estabilização do terreno. 
 
Impacte negativo ao nível dos sistemas ecológicos devido a uma maior perturbação 
da área pelo acréscimo da presença humana e aumento de ruído, que será mais 
significativo para o caso concreto das aves sensíveis à perturbação, com estatuto de 
ameaça. A substituição de biótopos, com alterações nas comunidades animais e 
vegetais, e desaparecimento de algumas espécies de fauna e aparecimento de outras 
(anfíbios, avifauna menos sensível à perturbação, mamíferos, designadamente coelho-
bravo), traduz-se, em termos de balanço, num impacte negativo, pouco significativo. 
Como medidas minimizadoras, recomendam-se as seguintes: 

• Deverá evitar-se a plantação de macrófitos das margens das charcas ou 
corpos de água, designadamente Typha dominguensis (Tabúa) e Phragmites 

australis (Caniço), por forma a acelerar os processos de colonização; 

• Deverá evitar-se a introdução de peixes de grandes dimensões na albufeira a 
criar, para, na medida do possível, minimizar o impacte da predação de larvas 
de anfíbios. Sugere a utilização de espécies de ciprinídeos autóctones, com 
excepção do género Barbus; 

• Deverá minimizar-se o uso de pesticidas, de modo a manter uma boa 
quantidade de insectos necessários à alimentação de espécies de fauna. 

 
Ao nível do solo e uso e ocupação do solo, os impactes negativos estão associados 
à ocupação permanente do solo ligada a edificações, equipamentos e infra-estruturas 
viárias, nomeadamente arruamentos e barragem. A área impermeabilizada representa 
somente cerca de 5% da área do empreendimento. Prevê-se o corte de entre cerca de 
40 a 50 sobreiros devido à implantação da barragem. Esta alteração do uso actual do 
solo, de carácter negativo, será compensada com a criação de diversas áreas de 
vegetação (natural, florestal e agrícola) em solos com características adequadas. 
Salienta-se que a área total de floresta prevista no projecto é de cerca de 200 ha, 
sendo que 40 ha de floresta de sobreiro e pinheiro manso já foram plantados, e as 
áreas destinadas a agro-pecuária totalizam 73 ha, acrescendo 43 ha de vinha já 
plantada. As medidas de minimização recomendadas são as seguintes:  
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• Os acessos interiores do empreendimento deverão estar correctamente 
sinalizados, de forma a minimizar a degradação e erosão do solo de zonas 
envolventes, assim como, evitar que as áreas que não sejam efectivamente 
ocupadas por qualquer estrutura ou acesso sejam sujeitas a esse tipo de impactes. 

• Programação das operações de fertilização, mediante análises de foliares e de 
solos, evitando assim aplicação de nutrientes em excesso, podendo comprometer 
a integridade e capacidade do solo. 

• Utilização de fertilizantes de baixo teor salino, preferencialmente de libertação lenta 
dos princípios activos. 

• Adopção de boas práticas ambientais no que se refere ao manuseamento e 
armazenagem de substâncias químicas perigosas, como pesticidas e outros; estes 
materiais deverão estar armazenados em embalagens herméticas num local 
impermeabilizado. 

• Garantia da qualidade da água para rega, de modo a evitar a irrigação com 
compostos indesejáveis que a longo prazo favoreçam a salinização dos solos 

 
Ao nível do ordenamento do território, não foram identificados conflitos com os 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis à zona, nomeadamente com o PDM em 
vigor. Salienta-se ainda que o empreendimento vai ao encontro dos objectivos 
estratégicos do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Alentejo. 
 
Relativamente a condicionantes, os impactes negativos estão associados às 
seguintes afectações: 
- área integrada no domínio hídrico, devido à construção da barragem; 
- áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) e na Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), com a construção da albufeira, campo de golfe e rede viária 
(pontualmente); 

- servidão de protecção do sobreiro (em áreas limitadas, estimando-se entre cerca de 
de 40 a 50 o número de exemplares a abater) e da azinheira (admite-se que será 
necessário abater alguns exemplares, embora em número muito reduzido, face aos 
cuidados que estão a ser adoptados ao nível dos projectos de execução das infra-
estruturas).  

 
Impacte positivo muito significativo ao nível da sócio-economia, devido 
principalmente à criação de novos postos de trabalho, quer no próprio 
empreendimento, quer em empresas de serviços de apoio ao seu funcionamento, e à 
dinamização das actividades económicas no concelho de Évora e na região onde se 
insere. Com efeito, analisando o efeito que o empreendimento turístico terá a nível da 
sócio-economia, verifica-se que este trará um aumento do emprego, o que irá 
contribuir de uma forma positiva para o desenvolvimento do concelho e da região onde 
se insere. Prevê-se a criação de cerca de 500 postos de trabalho directo e 1000 
postos de trabalho indirecto. 
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6 Impactes cumulativos 
No que se refere a projectos previstos para a zona em estudo, os conhecimentos de 
que se dispõe no momento apontam para a execução de três, na proximidade da área 
em estudo: a rede de alta velocidade, troço Évora - Elvas, Itinerário Principal IP2 – 
Variante Nascente de Évora e a linha de caminho de ferro, ligação Sines-Elvas. Para 
além destes, refere-se ainda a construção de uma conduta adutora de água, 
desconhecendo-se, nesta fase, o respectivo traçado, sendo que será o mais 
conveniente, e cuja decisão cabe à empresa Águas do Centro Alentejo. Na Figura 6 
encontram-se representados estes projectos. 
 
Os principais impactes cumulativos que foram identificados, resultantes destes 
projectos em conjunto com o projecto em análise, são os seguintes: 
 
Fase de construção 
Qualidade do ar e ambiente sonoro 
Impacte negativo, embora temporário, devido à emissão de poeiras, circulação de 
veículos pesados e funcionamento de maquinaria pesada. Assumirá maior importância 
se for verificada a sobreposição das fases de obra dos projectos previstos.  
 
Paisagem 
Impactes negativos, que decorrem das actividades e factores normalmente associados 
a uma zona em obras (instalação de estaleiros, construção de acessos temporários e 
permanentes, corte de vegetação, etc), sendo mais importantes em áreas menos 
intervencionadas, com características de paisagem rural.  
 
Sócio-economia 
Dada a inexistência de aglomerados urbanos na proximidade, não haverá impactes na 
qualidade de vida das populações, causados pelas alterações do ambiente sonoro e 
qualidade do ar. As condições de circulação rodoviária poderão ser gravemente 
afectadas, devido à circulação de veículos pesados a velocidades reduzidas, 
afectação do estado do piso das estradas de acesso pela passagem de veículos de 
elevada tonelagem e possibilidade de corte de vias de circulação. Relativamente à 
criação de empregos durante as fases de construção dos vários projectos, será 
necessário recrutar trabalhadores no concelho de Évora e concelhos limítrofes, 
considera-se o impacte positivo muito importante, a nível do concelho e região. 
 
Fase de exploração 
Qualidade do ar e ambiente sonoro 
Nesta fase, dada a natureza dos vários projectos, os impactes identificados incidem, 
principalmente, sobre os descritores de qualidade do ar e ruído. Neste sentido, haverá 
um aumento do tráfego automóvel na zona, devido essencialmente à existência do 
IP2. O aumento directamente associado à oferta de alojamento e de uma zona de 
recreio e lazer, consubstanciada no Évora Resort, constitui um factor pouco 
expressivo, face ao tráfego que passará na zona, devido à existência da A6 e do futuro 
IP2.  
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A circulação de composições na Linha de Alta Velocidade e na linha Sines - Elvas, 
bem como o tráfego rodoviário no IP2, provocarão inevitavelmente um acréscimo dos 
níveis de ruído na zona do empreendimento, na envolvente destes eixos. Contudo, a 
adopção de medidas minimizadoras de ruído, designadamente barreiras acústicas no 
IP2 e linha de alta velocidade, junto do empreendimento, permitirão prevenir futuros 
impactos negativos, no que se refere ao ruído. 
  
Sistemas ecológicos 
Os corredores definidos para estes projectos localizam-se na zona Sul e Oeste da 
propriedade. Neste contexto, estes projectos contribuirão, de forma significativa, para 
o aumento dos níveis de perturbação da zona onde se insere o Évora Resort, que 
afectará sobretudos as espécies mais sensíveis a este factor e que são as que têm 
maior interesse do ponto de vista da conservação da natureza. O TGV, o IP2 e o 
comboio de mercadorias Sines-Elvas só por si, são factores determinantes para o 
afastamento destas espécies, pese embora o Évora Resort também contribuir para 
este efeito negativo.    
 

7 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

Dos descritores analisados, aqueles que se considera serem mais sensíveis e 
passíveis de acções de acompanhamento ambiental são a qualidade das águas 
superficiais, nas fases de construção e exploração, e a qualidade das águas 
subterrâneas, na fase de exploração do projecto. 
 
Na fase de exploração, o controlo da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 
proposto visa avaliar se a utilização de adubos e pesticidas está a causar 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas da zona. 
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