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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental da Operação de 

Loteamento para instalação de Empreendimentos Turísticos na Herdade de Vale dos Reis, localizado no 

distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal, abrangendo as freguesias de Alcácer do Sal (Santiago) e 

São Martinho (conforme Desenho 1). O loteamento encontra-se actualmente em fase de Estudo Prévio 

(instrução do licenciamento de loteamento). 

O proponente é a Lazer e Floresta – Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, Imobiliário, Turístico e 

Cinegético, S.A., proprietária da Herdade de Vale dos Reis.  

A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS). 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR Alentejo). 

Face à dimensão da operação de loteamento para instalação de empreendimentos turísticos, a realização 

do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorre da alínea c) do n.º 12 (Turismo) do Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelos Decretos-Lei n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro e n.º 

69/2003, de 10 de Abril e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) – 

“Estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico quando localizados fora de 

zonas urbanas e urbanizáveis delimitadas em plano municipal de ordenamento do território ou plano 

especial de ordenamento do território”, no seu caso geral. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., 

entre finais de Fevereiro e Maio de 2010 e aditado em Novembro de 2010. 
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2. Breve descrição do projecto 

A operação de loteamento para instalação de Empreendimentos Turísticos na Herdade de Vale dos Reis 

(doravante também designada abreviadamente como “loteamento”) visa a instalação de dois Conjuntos 

Turísticos (CT) e três Aldeamentos Turísticos (AT), com a categoria mínima de 4 estrelas. No total serão 

criadas cerca de 4.910 camas (para efeitos de licenciamento1).  

A Área de Ocupação turística é de cerca de 448,6 hectares, integrada numa parcela de terreno com 

2.460 hectares. A área remanescente, ou seja, na qual não se intervém, é deste modo significativa 

(20.117 hectares), mantendo-se o carácter florestal actualmente existente, ancorado no montado de sobro. 

A Lazer e Floresta, S.A., empresa detida a 100% pelo Estado Português através da SGPS2 

Capitalpor/Parpública, possui um vasto portfólio de propriedades distribuídas um pouco por todo o país, 

sendo no entanto a Herdade de Vale dos Reis a que possui maior potencial de desenvolvimento turístico, 

segundo análises comparativas efectuadas. Neste sentido, e como forma de orientar o desenvolvimento 

dos empreendimentos turísticos, foi desencadeado em 2007 um estudo aprofundado de caracterização e 

diagnóstico da totalidade da Herdade, de forma identificar as áreas mais adequadas à instalação do 

programa de ocupação turística pretendido, atendendo a critérios biofísicos, ecológicos, ambientais e de 

ordenamento do território. Pesadas todas as condicionantes nesta fase inicial, foi elaborado um Pedido de 

Informação Prévia dirigido à Câmara Municipal de Alcácer do Sal (2008/2009). Foram também consultadas 

as entidades relevantes ao longo do processo, como sejam o Turismo de Portugal e a CCDR Alentejo, entre 

outras, tendo emitido pareceres favoráveis ou favoráveis condicionados. A solução final foi afinada em 

função dos comentários e observações referidos nos respectivos pareceres, quando aplicável.  

A área considerada adequada a sujeitar a avaliação de impactes, ou seja a Área de Estudo do EIA (ver 

Desenho 1), compreende um total de cerca de 860 hectares, englobando no seu interior a Área de 

Ocupação acima referida e garantindo uma envolvente adequada ao estudo de pormenor dos potenciais 

impactes ambientais. A Área de Estudo (e por conseguinte a Área de Ocupação turística nela contida) 

desenvolve-se a Norte-Nascente do eixo de atravessamento da Auto-Estrada A2 e a Sul do limite do Sítio 

de Importância Comunitária (SIC) “Cabrela”, da Rede Natura 2000. A Nascente coincide parcialmente com 

o limite da freguesia de Santa Susana (concelho de Alcácer do Sal) (ver Desenho 1). No entanto, as 

freguesias do concelho de Alcácer do Sal abrangidas são apenas Alcácer do Sal (Santiago) e São Martinho. 

                                            
1 O n.º de camas para efeitos de licenciamento corresponde a n x 2 onde n é o índice de Tn, a tipologia dos edifícios propostos e 

deve aplicar-se unicamente para efeitos de exploração turística, com o objectivo de atingir o correcto dimensionamento de 

equipamentos e infra-estruturas para assegurar a qualidade do estabelecimento hoteleiro e o bem-estar dos turistas. 
2 Sociedade Gestora de Participações Sociais.  
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Quer a Área de Estudo quer a Área de Ocupação turística não interceptam nenhuma área classificada para 

a Conservação da Natureza, quer no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, quer no âmbito da 

Rede Natura 2 000. No entanto o limite norte da área de estudo é coincidente com o limite do SIC 

“Cabrela” (PTCON0033), incluído na Lista Nacional de Sítios estabelecida pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, tendo sido reconhecido como SIC segundo a Decisão da Comissão 

2004/813/CE, de 7 de Dezembro. 

Resumem-se seguidamente as intervenções previstas (ver Desenho 2): 

• Criação de dois Conjuntos Turísticos (CTA e CTB) nos quais se instalam os correspondentes 

Estabelecimentos de Restauração, Estabelecimentos Hoteleiros (um de menor dimensão que 

resultará da operação de reconversão do edificado do Monte de Vale dos Reis existente no 

Conjunto B – 80 camas, e um outro a construir com maior capacidade de alojamento no Conjunto 

A – 200 camas). Ambos os Estabelecimentos Hoteleiros, bem como os Aldeamentos integrados 

nos Conjuntos Turísticos (Aldeamentos 1, 2, 3, 4, no Conjunto A e Aldeamento 5 no Conjunto B), 

deverão ter no mínimo uma classificação de 4 estrelas. Integram ainda os Conjuntos Turísticos, 

como Equipamentos de Animação Autónomos, um Campo de Golfe de 18 buracos no Conjunto A, 

e um Centro Equestre (capacidade para 30 animais, numa primeira fase) no Conjunto B, bem 

como todas as respectivas infraestruturas e equipamentos de apoio; 

• Criação de três Aldeamentos Turísticos (não integrados no conjuntos turísticos acima referidos) 

com características diferenciadas, dando resposta a várias possibilidades de mercado, e com uma 

classificação mínima de 4 estrelas). Os Aldeamentos Turísticos compreendem, para além das 

respectivas unidades de alojamento (entre o T2 e o T5, isoladas ou agrupadas, por norma com 

dois pisos), um conjunto de equipamentos de uso comum, como sejam piscinas e zonas 

desportivas, bem como áreas verdes de uso comum; 

• Definição de áreas integradas nos vários Empreendimentos Turísticos, destinadas à actividade 

recreativa e de lazer, bem como uma rede de percursos pedonais, cicláveis e/ou equestres; 

• Salvaguarda e valorização das Áreas Livres (de utilização comum), constituídas como espaço de 

transição entre as zonas de ocupação turística e a parcela remanescente da propriedade, onde 

não se intervirá. Serão sobretudo espaços essenciais ao funcionamento dos ciclos naturais (por 

exemplo as linhas de água) e também de enquadramento e de valorização, estando previstas, 

essencialmente, acções de melhoria do coberto vegetal e recuperação do património cultural; 

• Definição das infraestruturas viárias e urbanas a propor (rede de água, esgotos, gás, 

electricidade, etc.). 

O quadro seguinte sintetiza os principais parâmetros urbanísticos associados à operação de loteamento. 
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Quadro 1 – Parâmetros urbanísticos associados à operação de loteamento 

Área de Intervenção (AI) 24.603.170m2 
Área Ocupada (AO) 4.486.099m2 

Parâmetro Total Proposto Máximo permitido PDM 

Área de implantação máxima 129.284 m2 - 

Índice de utilização líquido 0,041 0,15 

Área bruta de construção máxima 182.110 m2 3.690.475 m2 

Índice de construção bruto 0,007 - 

Número de camas (1) - Densidade (camas/hectare) 3.749 camas - 1,71 camas/ha 86.111 camas - 35 camas/ha 

Número de camas (2) - para efeitos de licenciamento 4.910 camas - 

Uso Turístico Turístico 

Número de pisos acima da cota de soleira 2 2 

Número de pisos abaixo da cota de soleira 1 - 

Número máximo de Unidades de Alojamento (em 

Aldeamentos e estabelecimentos hoteleiros) 
909 - 

Número total de lugares de 

estacionamento previstos 

Privativos 1.474 
- 

De utilização comum 1.232 
(1) O nº de camas para efeitos de cálculo da densidade máxima, aferido para avaliação do cumprimento do PDM e dos 
restantes instrumentos de gestão territorial corresponde à aplicação do factor de conversão Tn+1,5 em conformidade com o 
Despacho n.º 11375/2007, de 11 de Junho do Secretário de Estado do Turismo.  
(2) O n.º de camas para efeitos de licenciamento corresponde a n x 2 onde n é o índice de Tn, a tipologia dos edifícios 
propostos. Este é o valor a partir do qual foram também dimensionados os equipamentos, estacionamento e infraestruturas  

Analisando os indicadores constantes do Quadro acima verifica-se que a proposta desenvolvida fica 

claramente aquém dos indicadores máximos estabelecidos pelo Plano Director Municipal (PDM). 

Em termos das redes de infraestruturas urbanas optou-se pela implementação de um sistema local 

autónomo uma vez que na zona não é servida por redes públicas. Desta forma o loteamento irá ter redes 

de abastecimento, drenagem e tratamento próprias, compostas por furos, reservatórios de água, estações 

elevatórias e Estação de Tratamento de Água potável (ETA), bem como Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). A origem de água potável será subterrânea (através de 3 furos) e a água de rega (para o 

campo de golfe e outros espaços verdes) provirá das barragens existentes (duas) e da reutilização das 

águas residuais tratadas na ETAR.   

A construção dos empreendimentos turísticos desenvolver-se-á em 4 fases. Em relação aos meios 

humanos, prevê o projectista que possam vir a ser mobilizados um total acumulado de aproximadamente 

8500 trabalhadores, ao longo de todo o período de construção dos empreendimentos previstos (que 

poderá demorar cerca de 10 anos). 

Na fase de plena exploração estima-se a criação de 350 a 420 postos de trabalho directos. Habitualmente, 

um loteamento desta natureza e dimensão, com golfe incluído, poderá gerar cerca de 3 a 4 postos de 

trabalho indirectos para cada um directo. 
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3. Estado actual do ambiente 

Para caracterizar o estado actual do ambiente na área de influência dos empreendimentos turísticos 

integrados na operação de loteamento foram estudadas várias temáticas, abrangendo questões 

relacionadas com a geologia, a qualidade do ambiente (qualidade do ar e ruído), a ecologia, flora e fauna, 

a paisagem, a sócio-economia e o património arqueológico e arquitectónico, entre outras. 

Neste âmbito foi feita uma pesquisa detalhada de informação sobre a área em estudo e realizaram-se 

trabalhos de campo, no sentido de elaborar uma descrição do estado actual do ambiente o mais completa 

possível. Adicionalmente, foram tidos em conta os estudos antecedentes realizados para a Herdade (2007 

e 2008), estudos técnicos específicos e bibliografia geral que abrangesse a zona. Apresentam-se 

seguidamente as principais conclusões desse trabalho inicial de caracterização. 

A formação geológica predominante é a Formação da Marateca, constituída essencialmente por areias, 

conglomerados e pelitos. Não existem extracções de recursos minerais, embora a área se localize num 

zonamento especial (área de salvaguarda de recursos minerais) e exista um contrato de prospecção e 

pesquisa em vigor que abrange a área. 

A área de estudo coincide com solos maioritariamente das ordens Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

(Luvissolos), e à associação entre estes com Solos Calcários, representando mais de metade dos solos da 

área de estudo. A capacidade de uso agrícola é reduzida. 

A rede hidrográfica de interesse que se 

desenvolve na área de estudo inclui a Ribeira 

de Vale de Trigo, a Ribeira de Vale de Reis e 

um subsidiário da Ribeira da Ulmeira a 

Nascente da área de estudo, todas 

pertencentes à bacia hidrográfica do rio Sado. 

Destaca-se ainda a existência de duas massas 

de água represadas – Barragem Norte e 

Barragem Este – as quais constituem reservas 

estratégicas de água na área de estudo. A 

área de estudo, bem como as áreas a 

montante das sub-bacias que compreendem as linhas de água que atravessam a área de estudo, não 

apresentam relevantes fontes de poluição, quer pontuais quer difusas. Ainda assim, embora com pouca 

significância, a contaminação de águas superficiais que se poderá verificar será de origem difusa 

associada à actividade agro-pecuária extensiva. 

Fotografia 1 – Albufeira (na zona norte da área de estudo) 
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As formações da área de estudo caracterizam-se por uma elevada aptidão aquífera (águas subterrâneas), 

enquadrando-se no sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda e numa área de interesse 

hidrogeológico definida no plano de bacia hidrográfica do Sado. Os níveis piezométricos são relativamente 

superficiais, variando entre 9 e 20 metros de profundidade. 

A fonte de perturbação atmosférica que se destaca na vizinhança da área de estudo corresponde ao 

tráfego rodoviário da Auto-Estrada A2, associado ainda ao desenvolvimento paralelo do Itinerário 

Complementar 1 a poente desta. No entanto a qualidade do ar na zona de influência do projecto não 

deverá apresentar problemas relevantes. 

Verificam-se, actualmente, níveis de ruído reduzidos, com excepção da envolvente imediata das principais 

vias de comunicação existentes, nomeadamente a Auto-Estrada A2 e o Itinerário Complementar 1 e 

compatíveis com os limites legais definidos para “zona sensível” (residencial) a partir de uma faixa de 

aproximadamente 400 metros do eixo da Auto-Estrada A2 e 150 metros a partir do eixo do Itinerário 

Complementar 1. 

A gestão de resíduos no município de Alcácer do Sal é assegurada de forma integrada com outros 

municípios do Litoral Alentejano através da empresa intermunicipal AMBILITAL – Investimentos Ambientais 

no Alentejo, EIM3, que gere e explora um Aterro Sanitário, uma Central de Triagem, Ecocentro e Sistema de 

Vidro, bem como Estações de Transferência e Estações de Recepção e Armazenagem de Recicláveis 

dispostas em cada um dos municípios que a compõem. 

Os habitats naturais e semi-naturais em presença 

na área de estudo incluem montados de Sobro, 

povoamentos de Pinheiro-manso, povoamentos 

mistos de Sobreiro e Pinheiro-manso, Eucaliptal, 

Olival, Prados e pastagens, Vegetação marginal às 

linhas de água e Planos de água. A flora e 

vegetação da área em projecto apresenta 

formações típicas, embora do ponto de vista da 

conservação o seu interesse não seja muito 

significativo. Não obstante, em termos ecológicos 

a sua importância é significativa, na medida em 

que os diferentes habitats revelam uma boa capacidade de suporte para a fauna potencialmente 

ocorrente. 

                                            
3 Empresa intermunicipal 

Fotografia 2 – Montado de sobro 
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As áreas a intervir inserem-se numa paisagem 

que, analisada no seu conjunto é interessante do 

ponto de vista visual, com “qualidade visual” 

média/elevada. No entanto, considerando 

individualmente as unidades de paisagem, grande 

parte da área (correspondente a eucaliptais) 

possui uma “qualidade visual” baixa, verificando-

se ainda áreas significativas cujas unidades de 

paisagem possuem “qualidade visual” média. No 

que respeita à “capacidade de absorção visual” 

das áreas abrangidas pelos empreendimentos, 

esta é dominantemente média/elevada a elevada. 

Relativamente ao ordenamento do território, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) actualmente 

(Novembro 2010) em vigor na área de estudo são: 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Sado; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral; 

• Plano Director Municipal (PDM) de Alcácer do Sal. 

No que se refere à existência de condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, são válidas 

para a área de estudo as seguintes: 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Reserva Ecológica Nacional; 

• Protecção do sobreiro e da azinheira; 

• Domínio Público Hídrico; 

• Áreas de salvaguarda de recursos minerais; 

• Servidões da rede eléctrica; 

• Servidões rodoviárias; 

• Marcos geodésicos. 

Fotografia 3 – Eucaliptal 
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A região alargada em que o loteamento se insere contém uma riqueza patrimonial muito específica 

associada à ocupação romana, e mais recentemente, à presença do palácio de Vale de Reis. Destacam-se 

também as duas capelas existentes (S. Lourenço e Vale de Reis, junto ao palácio). 

  
 

 

Fotografia 4 – Palácio de Vale dos Reis Fotografia 5 – Capela de S. Lourenço 

Em termos populacionais a sub-região do Alentejo Litoral é muito marcada pela tendência para a 

desertificação humana, que é mais acentuada no concelho em estudo, uma vez que tem sofrido um 

decréscimo populacional ao longo das últimas décadas. Alcácer sofre igualmente do fenómeno do 

envelhecimento da população, apresentando um elevado índice de envelhecimento, ainda assim inferior a 

alguns concelhos vizinhos, como Grândola e Odemira. O concelho regista níveis de desemprego 

moderados, um pouco inferiores aos verificados em média para o Continente e para a sub-região Alentejo 

Litoral, mas superiores aos da região alentejana. 

Tudo indica que o Litoral Alentejano irá sofrer uma profunda transformação nos próximos anos. De facto, 

foram já manifestadas, junto das entidades oficiais, intenções de investimento comportando vários 

milhares de camas turísticas, bem como a implantação de um importante conjunto de aldeamentos 

turísticos, prevendo-se a construção de centenas de apartamentos associados ao turismo residencial. O 

desenvolvimento turístico do Alentejo e, em particular, do Litoral Alentejano, é encarado pelo Plano 

Estratégico Nacional do Turismo (PENT) como fundamental para a qualificação de Portugal como um dos 

principais destinos turísticos europeus. Pretende-se conciliar o produto “sol e mar” com a tranquilidade e 

diversão saudável, apostando em empreendimentos integrados com uma componente de turismo 

residencial. Alcácer do Sal pode vir a apresentar-se como um importante concelho em termos de intenções 

de investimento no sector do turismo. O número de novas camas previsto para a zona mais próxima da 

Herdade (no concelho de Alcácer) é cerca de 4 vezes superior ao das previstas para o loteamento de Vale 

dos Reis.  
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4. Principais impactes e medidas ambientais 

Por impacte ambiental entende-se toda e qualquer alteração que se verifique sobre a área de estudo e 

envolvente, ao nível das componentes ambientais descritas, decorrente do projecto de forma directa ou 

indirecta. 

Os impactes da operação de loteamento nas várias componentes ambientais foram caracterizados e 

avaliados através de determinados critérios, resultando na previsão da sua importância. Por valor de um 

impacte entende-se a natureza da sua consequência, ou seja, um impacte é positivo se representa a 

valorização do ambiente e negativo se, pelo contrário, representa uma desvalorização. Por sua vez, o 

significado de um impacte traduz a importância ecológica, ambiental ou social desse impacte. Este é o 

critério descritivo mais importante, sendo que a determinação do seu grau (pouco significativo, 

significativo, muito significativo) é influenciada pelos restantes critérios de avaliação, em particular a 

magnitude (dimensão da afectação do impacte), a duração (temporária ou permanente) e a reversibilidade 

(capacidade de reverter a afectação) do impacte. 

A análise dos impactes ambientais refere-se às fases de construção e de exploração dos empreendimentos 

turísticos previstos na operação de loteamento, considerando que a fase de desactivação (assumindo 

como cenário possível o desmantelamento dos vários empreendimentos e o término da actividade 

turística na zona) terá, de modo geral, impactes semelhantes aos da fase de construção, porém de menor 

envergadura e duração temporal, numa fase inicial. 

 

4.1. Fase de construção 

A maioria dos impactes negativos identificados na fase de construção é pouco importante, estando 

essencialmente relacionados com a preparação e desmatação do terreno, bem como com as 

movimentações de terras necessárias à construção dos vários componentes dos empreendimentos. Estas 

acções provocam tipicamente afectações permanentes nos factores biofísicos (geologia, solos, linhas de 

água, ecologia, paisagem) e temporárias na qualidade do ambiente (ruído, qualidade do ar, qualidade da 

água). 

Na fase de construção, foram no entanto identificados alguns impactes negativos tendencialmente 

significativos sobre a paisagem e o património arqueológico e arquitectónico, decorrentes nomeadamente 

das movimentações de terras necessárias à implantação dos lotes e das infraestruturas e das próprias 

actividades construtivas. 
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No caso da paisagem os impactes identificados têm a ver com as degradações visuais temporárias 

causadas por uma obra desta dimensão, atendendo às intervenções previstas e à duração e faseamento 

previsivelmente alargado das mesmas. Estes impactes cessam com a finalização da fase de construção, 

perdurando o seu resultado (empreendimentos) na fase de exploração. 

No caso do património foram identificados impactes significativos (após aplicação de medidas) sobre um 

sítio arqueológico de cronologia romana identificado na prospecção efectuada no terreno, devido à 

construção do Aldeamentos 5. Foi definido um Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos, a 

implementar em fase prévia à obra, que prevê a realização de sondagens de diagnóstico neste local de 

forma a definir as medidas adequadas, viabilizando assim a posterior construção. 

Por outro lado, a correcta implementação dos projectos de valorização do palácio e igreja de Vale dos Reis 

e capela de S. Lourenço, conforme previsto no processo de licenciamento do loteamento e reforçado na 

secção das medidas dedicadas a este descritor, terá um impacte positivo muito significativo nos referidos 

elementos patrimoniais, promovendo a sua integração no local e potenciando os empreendimentos numa 

perspectiva cultural. 

Nos restantes descritores estudados (clima, geologia, solos, recursos hídricos, ecologia, ruído, qualidade 

do ar, ordenamento do território, população, etc.), foram identificados alguns impactes negativos 

decorrentes da fase de construção, mas pouco importantes. Esta tendência deriva, em grande medida, do 

profundo trabalho de base realizado na fase de planeamento dos empreendimentos, que resultou numa 

distribuição correcta e equilibrada dos vários usos propostos no território, evitando-se a afectação dos 

principais valores biofísicos e ecológicos, bem como das condicionantes e servidões existentes. O amplo 

afastamento da zona de ocupação em relação a áreas habitadas, bem como a fácil acessibilidade 

(dispensando o atravessamento de povoações), contribuíram também para este cenário geral de afectação 

pouco importante durante a obra. 

Assinala-se apenas o risco de poluição acidental das águas subterrâneas durante a fase de obra face às 

características das unidades geológicas presentes (permeabilidade elevada) e respectiva aptidão aquífera 

(alta). A superficialidade dos níveis de água subterrânea na área em algumas alturas do ano faz também 

aumentar o risco de poluição. Este risco poderá ser no entanto minimizado caso as obras se realizem de 

acordo com regras rigorosas de segurança e de protecção ambiental.  

Em relação aos impactes positivos na fase de construção, foram identificados ao nível da Sócio-Economia, 

relacionando-se com o aumento temporário da população da área de estudo, dada a previsível importação 

de mão-de-obra na fase de construção, e com a beneficiação da estrutura de emprego, com a criação 

directa e indirecta de postos de trabalhos e desenvolvimento das actividades económicas paralelas 

(materiais de construção, restauração, alojamento, etc.), efeitos esses que, embora temporários, serão 
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certamente significativos face à dimensão do investimento previsto. De salientar ainda que poderão desde 

logo nesta fase haver efeitos cumulativos e sinergéticos entre os vários empreendimentos previstos para o 

concelho de Alcácer do Sal, caso as respectivas empreitadas coincidam ou sejam sucessivas. 

Ao nível das medidas ambientais recomendadas para prevenir, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e para potenciar os positivos, destacam-se, na fase de construção: 

• As “medidas de minimização gerais da fase de construção”, publicadas pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA)4, salientando-se: 

- Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de 

todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização 

a implementar na fase da execução das obras, e respectiva calendarização. Este PGA deverá 

incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras; 

- Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou 

em áreas degradadas, evitando-se a afectação de áreas naturais, linhas de água e zonas 

inundáveis, servidões e restrições de utilidade pública, entre outros factores;  

- Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de 

intervenção); 

- Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local;  

- Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte 

de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais 

excedentários, minimizando a passagem no interior dos aglomerados.  

5A este respeito, se for utilizada a Auto-Estrada 2 para acesso à zona através do nó de Alcácer, 

não haverá atravessamento de localidades. Se porventura o tráfego de obra usar o Itinerário 

Complementar 1 no sentido Sul-Norte não haverá também atravessamento de povoações. No 

caso de acesso a partir do sentido Norte-Sul será atravessada parte da povoação de Alberge. 

Para as proveniências neste último caso recomenda-se que sejam planeados previamente os 

fluxos de tráfego pesado, tentando na medida do possível evitar as horas de maior 

congestionamento de tráfego, desconcentrando o mais possível a afluência diária de pesados 

e limitando a sua circulação estritamente às vias necessárias para acesso à obra. O acesso a 

                                            
4 Documento disponível em http://aiacirca.apambiente.pt 
5 O texto a itálico é da responsabilidade da NEMUS 
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partir de Alcácer do Sal deve ficar interdito, salvo por razões de forma maior devidamente 

justificadas; 

- Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras; 

- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos 

de lavagem dos rodados; 

- Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

definido, considerando todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a 

sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 

- Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos; 

- Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afectados ou 

destruídos; 

• Considerar o aumento da capacidade de armazenamento da barragem Norte, mediante 

licenciamentos adequados a requerer junto das entidades competentes, de forma a garantir com 

maior segurança e fiabilidade os quantitativos necessários para rega; 

• Caso algumas das empreitadas de construção sejam realizadas quando já existirem núcleos 

turísticos com ocupação as acções construtivas deverão ficar restritas ao período diurno, entre as 

8 e as 20 horas e apenas nos dias úteis; 

• Utilização preferencial de caminhos e vias pré-existentes de forma a evitar a afectação adicional 

de habitats naturais; 

• As actividades da fase de obra com mais efeitos negativos (por exemplo as movimentação de 

terras e desmatação) deverão ser programadas de forma evitar a sua realização na época de 

reprodução das espécies de animais potencialmente utilizadoras desta zona, época que decorre 

genericamente na Primavera/Verão (Abril – Junho), sugerindo-se que estas acções não sejam 

desenvolvidas durante estes meses; 
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• Equacionar a construção de charcas e pequenos lagos em pontos estratégicos das linhas de 

água, ecológica e paisagisticamente integrados, de forma a potenciar a sua utilização por parte 

dos recursos faunísticos; 

• Para o campo de golfe (bem nos restantes espaços verdes) devem ser plantadas 

preferencialmente espécies típicas da área; sempre que tal não seja adequado, deve ser prestada 

especial atenção na escolha de espécies vegetais a plantar, de forma a que não sejam usadas 

espécies com carácter infestante; Para o relvado do campo de golfe deverão ser seleccionadas 

espécies características da região, compatíveis com as condições climáticas locais, o que trará 

ganhos em termos do consumo de água, de adubos e de pesticidas; 

• Recomenda-se o levantamento das árvores nas áreas que estão previstas manter-se não 

edificadas no interior dos empreendimentos, para que possam ser consideradas no 

desenvolvimento dos projectos de espaços exteriores, dos campos de golfe e dos lotes a 

construir. Devem manter-se o maior número possível das árvores preexistentes, em especial se se 

tratarem de Sobreiros; 

• Durante a fase de construção deverão tomar-se as medidas necessárias para a protecção dos 

sobreiros de modo a que estes não sejam danificados no decorrer das obras e durante as 

deslocações das máquinas. Para tal deverão ser devidamente assinalados no terreno os 

exemplares a manter, bem como definido um perímetro de segurança de 5 metros em redor de 

cada árvore ou outro, de acordo com as instruções da autoridade competente;   

• Efectuar a reconversão das áreas de eucaliptal que não sejam intervencionadas para sobreiral ou 

pinhal manso; 

• Deve ser efectuado antes da obra um Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos 

reconhecidos e que se venham a identificar, e para os quais se preveja um impacte 

potencialmente negativo; 

• Elaboração de um Plano Integrado de Recuperação Igreja de Vale de Reis e respectiva decoração 

a Fresco. O Plano deverá respeitar as acções definidas no Aditamento ao EIA, com base nas 

orientações definidas pelo projectista; 

• Os projectos de Enquadramento e Valorização da Capela de S. Lourenço e do Hotel H2 deverão 

respeitar as acções definidas no Aditamento ao EIA, com base nas orientações definidas pelo 

projectista; 

• Durante a fase de construção deverá ser implementado um Programa de Acompanhamento 

Arqueológico; 

• Recorrer sempre que possível à mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados 

residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em 

particular Odemira e Sines, onde se verificam elevados níveis de desemprego; 
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• Adquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção sedeadas em Alcácer do 

Sal ou nos concelhos vizinhos, no sentido fixar o valor acrescentado gerado pelo projecto no 

território em que se insere. 

 

4.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração surgem impactes permanentes (se bem que alguns destes terão magnitudes 

variáveis ao longo do ano, devido à flutuação da taxa de ocupação turística), devido ao funcionamento 

geral dos empreendimentos e às actividades de manutenção, adquirindo especial destaque no âmbito 

destas últimas as relacionadas com o campo de golfe. 

Com efeito, a exploração do campo de golfe exercerá uma pressão negativa permanente sobre os recursos 

hídricos locais, superficiais (água para rega) e subterrâneos (risco de poluição) que se estima por agora 

como pouco importante, atendendo à informação existente e à possibilidade de aplicação de medidas de 

mitigação, mas que convirá ser detalhadamente investigada numa fase posterior através de estudos e 

projectos específicos. Destaca-se neste contexto a afectação do balanço hídrico superficial local (relação 

entre as necessidades e as disponibilidades de água) e o aumento da área de susceptibilidade elevada à 

poluição, nas águas subterrâneas, de acordo com as estimativas efectuadas. 

As medidas recomendadas para este efeito prendem-se sobretudo com o equacionar o aumento da 

capacidade de armazenamento de água superficial já existente (mediante a obtenção dos licenciamentos 

adequados) e/ou a constituição de reservas adicionais de água superficial na zona de estudo, de forma a 

assegurar com maior fiabilidade os quantitativos necessários para rega, racionalizar os consumos de água 

e seleccionar e controlar criteriosamente a aplicação de adubos e pesticidas no campo de golfe, 

atendendo à sensibilidade do meio hídrico subterrâneo, em particular. 

Nos restantes descritores de qualidade do ambiente, designadamente no domínio da qualidade do ar e do 

ambiente sonoro, considerou-se não serem de prever impactes relevantes, apesar do aumento local das 

fontes de emissão. 

No caso da ecologia preconiza-se um impacte local negativo pouco significativo a significativo devido à 

perturbação induzida pelo funcionamento geral dos empreendimentos, atendendo ao estatuto de 

conservação de algumas das espécies potencialmente ocorrentes na área. A distribuição espaçada dos 

vários núcleos de desenvolvimento turístico, garantindo corredores de conectividade entre as áreas livres, 

bem como a ampla área remanescente (e envolvente exterior à parcela) onde não se intervirá, tenderá a 
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manter estas afectações num nível limitado, considerando também a aplicação das medidas propostas no 

EIA. 

Por outro lado, quer na ecologia quer na paisagem, identificaram-se impactes positivos de longo prazo 

devido às acções previstas de valorização das áreas manchas florestais actuais, designadamente a 

substituição de eucaliptais por povoamentos mais interessantes do ponto de vista ecológico (sobreiro e 

pinheiro manso).  

No que respeita à afectação das redes públicas de saneamento e resíduos considera-se apenas um 

impacte negativo mas pouco importante sobre o sistema de gestão de resíduos que serve a zona 

(AMBILITAL). 

Os usos previstos cumprem com as condicionantes e servidões que impendem sobre o território em causa, 

seguindo também as orientações e disposições dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, 

nomeadamente do PDM de Alcácer do Sal e do Plano Regional Florestal do Alentejo Litoral, bem como os 

desígnios estratégicos do Plano Estratégico Nacional do Turismo para a região. Assinala-se assim um 

impacte positivo significativo no domínio do ordenamento do território. 

No âmbito económico e social, a exploração do projecto representará um investimento considerável no 

concelho de Alcácer do Sal em geral, e na freguesias de Santiago e S. Martinho, em particular, prevendo-se 

que este venha a afectar positivamente a estrutura sócio-económica local e regional, nomeadamente ao 

nível da criação de novos postos de trabalho (melhoria do nível de rendimentos das famílias e das 

condições de vida das populações) e da promoção da actividade turística e actividades associadas 

(restauração, alojamento, actividades desportivas, recreativas e culturais, etc.), contribuindo também para 

um rejuvenescimento demográfico, nomeadamente através de fixação de população jovem. Neste sentido, 

os impactes identificados na fase de exploração são positivos, de carácter permanente, significativos a 

muito significativos, revelando também um carácter cumulativo com o conjunto de outros 

empreendimentos turísticos previstos para o concelho. 

Por outro lado, tanto pelo facto do loteamento se localizar numa zona isolada e afastada em relação a 

povoações ou actividades económicas, como pelo acesso principal não atravessar povoações, evitam-se 

potenciais afectações negativas, directas e indirectas, por via dos factores da qualidade ao ambiente e/ou 

dos recursos naturais (ruído, poeiras, consumo de água).  
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Ao nível das medidas ambientais recomendadas para prevenir, reduzir ou compensar os impactes 

negativos e para potenciar os positivos, destacam-se, nesta fase: 

• Deverá ser implementado um Sistema de Gestão Ambiental e uma Política de Ambiente que 

assente na estratégia de redução dos consumos, nomeadamente a racionalização da utilização 

de água; 

• Implementar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos definido no Aditamento ao EIA que, de 

acordo com as quantidades e tipos de resíduos produzidos, indica o sistema de recolha e destino 

final a ser adoptado, estabelecendo metas para a redução da produção e para as taxas de recolha 

selectiva e com acompanhamento regular para optimização do sistema de recolha de resíduos; 

• Reutilização de águas pluviais e das águas residuais tratadas provenientes da ETAR para rega, 

como é prática corrente neste tipo de empreendimentos. Esta deve ser feita de forma controlada, 

monitorizando a qualidade dos efluentes pluviais e residuais tratados e a sua aplicabilidade 

como água de rega; 

• Na envolvente às captações não se devem aplicar fertilizantes e pesticidas. Atendendo ao 

comportamento hidrogeológico das formações aquíferos e à vulnerabilidade à poluição 

recomenda-se que estas acções sejam restringidas num raio de 100 m. A utilização de águas 

residuais tratadas para rega deve também ficar condicionada nestas zonas; 

• No caso do centro equestre deve se dada uma especial atenção à remoção regular dos resíduos 

nas áreas cobertas e descobertas onde permaneçam os animais, de forma a evitar que a sua 

acumulação e degradação gere odores incomodativos e poluição das águas;  

• Limitação da velocidade nas vias internas, quer através da imposição de velocidades máximas de 

circulação reduzidas, quer através do uso de técnicas e soluções de pavimentação como 

preconizado; 

• Limitar as operações de fornecimento das áreas de comércio e serviços ao período diurno (7h às 

20h), bem como as operações de manutenção que possam produzir níveis de ruído mais 

significativos, salvo em casos excepcionais; 

• Impedir a circulação fora dos percursos/áreas designados para o efeito; 

• Promover a limpeza regular as áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco 

de incêndio; 

• Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os Centros de Emprego regionais, a 

colocação dos desempregados residentes no Concelho de Alcácer bem como nos concelhos 

Vizinhos (nomeadamente Odemira e Sines); promover, eventualmente, acções de formação 

profissional tendo em vista a reconversão ou o aperfeiçoamento desses desempregados, de 
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modo a que a sua probabilidade de colocação nos serviços a disponibilizar pelo futuro 

aldeamento turístico aumente significativamente; 

• Desenvolver parcerias entre os diferentes promotores turísticos a operar na região e instituições 

de ensino (escolas e universidades) com vista à formação e qualificação de mão-de-obra futura 

dos empreendimentos turísticos previstos para a região;  

• Desenvolver outras parcerias tendo em vista maximizar o contributo dos futuros 

Empreendimentos Turísticos para a consolidação do Pólo Turístico do Litoral Alentejano, 

nomeadamente, com as Regiões de Turismo ou com produtores e artesãos locais. 

No que respeita ao Plano de Monitorização recomenda-se que incida, na fase de exploração, sobre os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com o objectivo de averiguar a adequabilidade da água de 

rega e o efeito da exploração dos empreendimentos no meio hídrico envolvente. 

Propôs-se a recolha de amostras de água nas duas barragens existentes e na principal linha de água 

(ribeira de Vale dos Reis), bem como à saída da ETAR a construir, de forma a determinar um conjunto de 

parâmetros de qualidade química da água. Definiu-se também a análise da qualidade da água obtida 

através dos furos existentes e a construir, e que terão como função o abastecimento de água potável aos 

empreendimentos.   

Propôs-se também a monitorização dos resíduos produzidos na fase de exploração. 

Como nota final salienta-se que para um adequado desempenho ambiental do projecto será fundamental 

garantir a implementação das medidas recomendadas, quer para a fase de construção, quer para a fase de 

exploração e actuar sempre que possível preventivamente.  

 




