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Introdução 
 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) constitui o terceiro volume do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do projecto para o Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago, em Alcácer do Sal. 

O projecto em análise encontra-se em fase de Licenciamento, sendo a entidade licenciadora, de 
acordo com a legislação correspondente (nomeadamente o Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de 
Março), a Câmara Municipal de Alcácer, com parecer vinculativo do Turismo de Portugal, I.P. 
Nesse sentido, os dados disponibilizados para elaboração do presente EIA são relativos ao 
Projecto de Licenciamento. Após esta fase, seguir-se-á então o Projecto de Execução, com 
todos os dados de pormenor necessários para a construção do projecto. A realização deste 
empreendimento é da responsabilidade da Terras d’Alcácer – Empreendimento Imobiliários, S.A. 
(proponente). 

O EIA, que se desenvolveu entre Maio de 2009 e Agosto de 2010, foi elaborado/coordenado pelo 
Cubo Verde – Arquitectura Paisagista, Lda. 

Além do presente volume, o EIA é constituído pelo Relatório Síntese (Volume 1) e pelas Peças 
Desenhadas e Anexos Técnicos (Volume 2). 

 

 

Localização do Projecto 
 

O Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago localiza-se no concelho de Alcácer do Sal e na 
freguesia de Santiago (Figura 1 ).  

Geograficamente, a Área de Estudo localiza-se a 2,2km a Sul de Alcácer do Sal, na zona rural 
do concelho. A Oeste/Noroeste a Área de Estudo é limitada pela EM-2. Os restantes limites não 
assumem uma importância física e visual tão evidente, sendo constituídos por marcos no terreno 
e por uma vedação que se localiza a Nordeste. Na extremidade Este o terreno é ainda 
atravessado por duas Linhas de Muito Alta Tensão. Embora sobrepassem a propriedade, as 
linhas não têm qualquer apoio implantado na Área de Estudo. 

A propriedade é constituída pela Quinta de D. Manuel, que é atravessada por um caminho que 
se desenvolve de NW para SE e a divide em duas partes. 
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Figura 1 – Enquadramento territorial da Área de Estudo 
 
 

Objectivos do Projecto 
O Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago pretende ser um empreendimento integrado na 
geografia social, cultural e económica de Alcácer do Sal. À semelhança das diversas aldeias e 
bairros localizados na envolvência da cidade, o empreendimento pretende assumir-se como uma 
aldeia, ainda que com características diferentes, dado o seu carácter turístico. Nesse sentido, o 
empreendimento Aldeia de Santiago assume-se com um aldeamento turístico urbano, 
reconstituindo a morfologia e densidade territorial de um aldeia, com as suas ruas, as suas 
praças e os seus equipamentos colectivos, sem por isso deixar de atender às questões 
específicas das funcionalidades turísticas. 

A aposta do empreendimento é a de estabelecer uma ligação à cidade de Alcácer do Sal, com 
repercussões imediatas e directas na sua revitalização urbana, na criação de postos de trabalho 
e no aumento e diversificação turística e complementar esta ligação com Alcácer e a sua 
envolvente com a praia, aproveitando a expansão do turismo de sol e praia no eixo Tróia / Sines. 

Características do Projecto 
O projecto para Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago visa recuperar a tipologia das aldeias 
que crescem sobre núcleos em torno de caminhos e se vão adaptando ao território existente. 
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Dessa forma, em termos estruturais, o aldeamento organiza-se em 10 núcleos de moradias, 
unidos por si por uma via em anel que contorna todo o empreendimento (Figura 2  e Desenho 1 ). 

 

 

Figura 2 – Planta de Implantação do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago 
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Figura 3 – Simulação Visual da Implantação do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago 

Em termos programáticos, o aldeamento é constituído por: 

� 235 Moradias , das quais: 79 são T1, 99 são T2, 51 são T3 e 6 são T4; 

� Edifício Central , no sentido em que centraliza a gestão da logística do empreendimento: 
recepção, áreas administrativas, mini-mercado, zona de aluguer de bicicletas, áreas de 
estadia e acesso à internet, zona de pequenos-almoços e cozinha associada, salas 
polivalentes e centro de interpretação de avifauna. Neste edifício centram-se ainda 
funções associadas ao funcionamento do aldeamento como: serviços de lavandaria e 
engomadoria, armazéns de apoio e oficina, dependências para o pessoal, posto de 
transformação, centro de recolha e separação de lixos, reservatórios de água para 
consumo e incêndio e central de bombagem; 

� Zonas de Lazer / Piscinas : na zona central do empreendimento localiza-se uma área 
de recreio activo constituída por um campo polidesportivo, uma piscina grande com zona 
de chapinheiro, ginásio, bar, parque infantil, instalações sanitárias e posto médico. Para 
além desta área, surgem mais quatro piscinas, de menor dimensão, que servem de 
forma mais intimista os núcleos de moradias; 

� Edifícios Técnicos de Apoio , que são as instalações técnicas de apoio ao 
funcionamento das infra-estruturas do empreendimento. São constituídos por centrais 
térmicas, abrigos para a recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) e pela estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR). As centrais térmicas são quatro e localizam-se 
junto à via principal que circunda o aldeamento. Os abrigos para RSU são 10, um por 
cada núcleo de moradias. A ETAR localiza-se na extremidade Este do empreendimento 
e no seu recinto ir-se-ão também localizar um armazém de máquinas e equipamentos 
relacionados com a gestão florestas do empreendimento, e depósitos de gás; 

� Rede Viária e Estacionamento . O acesso ao empreendimento será feito pela EM-2, 
sendo para isso construído um entroncamento. A rede viária interna é constituída por um 
anel exterior que faz a distribuição para as vias secundárias que dão acesso aos núcleos 
de moradias. Os estacionamentos localizam-se ao longo da via principal em pequenas 
bolsas de forma a evitar circulação automóvel no interior da “mata” de sobreiros, assim 
como garantir a segurança de circulação de pessoas.  

 

No que se refere aos parâmetros urbanísticos, o projecto baseou-se nas especificações do Plano 
Director Municipal (PDM) de Alcácer do Sal: 

� Densidade máxima: 35 camas/ha – o que neste caso corresponde a 1071 camas 
turísticas; 

� Índice de utilização líquido máximo: 0,15% - o que neste caso corresponderia a 
45.900m2; 

� Número máximo de pisos: dois pisos. 

No projecto do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago os parâmetros acima indicados não só 
foram integralmente respeitados, como estão abaixo dos limites permitidos. O quadro seguinte 
resume em termos numéricos as áreas do empreendimento: 

Nome do empreendimento Aldeia de Santiago 

Área total do terreno 30,6 ha (~306 000 m 2) 
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Área total de construção 41 900 m 2 (máximo PDM: 45 900 m 2) 

Área total de implantação 38 796 m 2 

Volume total de construção acima do solo 144 000 m 3 

Superfície impermeabilizada  

Edifícios  39 614 m2 

Piscinas  4 411,9 m2 

Campo polidesportivo 1 579 m2 

Rede viária principal e estacionamentos 17 334 m2 

Rede viária secundária de acesso aos edifícios 24 495 m2 

Total  87 433,9 m2 

Nº de pisos acima da cota de soleira 1 e 2 pisos 

Nº de pisos abaixo da cota de soleira 0 

Classificação legal pretendida Aldeamento Turístico  4 estrelas 

Nº de camas 908 (Máximo PDM: 1071) 

Unidades de alojamento – moradias   

T1 79 

T2 99 

T3 51 

T4 06 

Total  235 

 

Em termos formais, os edifícios propostos têm volumetrias variadas, com telhados de duas ou 
mais águas, apresentando uma linguagem de conjunto. As plantas das moradias têm geometrias 
orgânicas de forma a permitirem uma flexível implantação no terreno, podendo assim adaptar-se 
melhor às árvores existentes, evitando (sempre que possível) o seu corte. 

As moradias apresentam um ou dois pisos, tendo sido desenhadas com uma linguagem 
contemporânea. Procurou-se evitar a repetição que leva a uma monotonia visual, mas sim criar 
situações de surpresa e variação através de avanços e recuos na implantação das moradias, 
bem como pela rotação e simetria das mesmas. Esta variação de volumetrias e efeito surpresa 
será reforçada pela existência de árvores no terreno e pelo trabalho de paisagismo. 

Como se pode observar nas simulações visuais que se apresentam, os materiais de construção 
serão os mesmos para a generalidade dos edifícios, criando-se assim uma leitura de conjunto a 
este nível. É proposto o uso de tijolo de burro de cor clara, betão, madeira e vidro. Propõe-se 
também que o sombreamento dos vãos exteriores seja feito com estores amovíveis, permitindo 
assim uma gestão da sua utilização ao longo do ano. 
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Figura 4 – Simulações Visuais da relação dos edifíc ios com o terreno e entre si  

 

Em termos estruturais os edifícios foram estudados de forma a garantir um óptimo desempenho 
do ponto de vista térmico e acústico, cumprindo assim os parâmetros máximos de eficiência 
energética. 

No que se refere à integração paisagística, o projecto procurou integrar a intervenção na 
paisagem envolvente, enaltecendo todas as suas qualidades visuais e ecológicas. Nesse sentido 
o projecto de paisagismo, para além das áreas de recreio e lazer procura garantir que os 
espaços exteriores (sobretudo de mata) sejam compatíveis com a actividade económica ligada à 
exploração florestal. A observação da avifauna é também uma das actividades pretendidas pelo 
projecto de paisagismo, criando condições de preservação do habitat das espécies locais. 

Relativamente à sustentabilidade dos espaços verdes, no projecto de paisagismo procurou-se a 
utilização de espécies vegetais bem adaptadas às condições de clima e solo do local, de forma a 
garantir, por um lado, o maior sucesso da sua sobrevivência, e por outro, a redução nas 
exigências em água e manutenção.  

Em relação à gestão energética e sustentabilidade do empreendimento, o projecto desenvolveu 
dois eixos de actuação: redução das necessidades de energia pelo desenvolvimento de uma 
arquitectura bioclimática e utilização de energias renováveis para satisfazer as necessidades 
encontradas. Nesse sentido foram concebidas centrais térmicas onde, através de painéis solares 
térmicos, serão produzidas as águas quentes e calor para climatização. A produção de frio é 
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feita através de chiller de compressão. A materialização desta estratégia de sustentabilidade 
permite classificar as moradias em “Classe A” ou superior. 

A rede de águas para abastecimento às moradias e restantes edifícios, para rega e lavagem de 
pavimentos, e para a rede de incêndios terá proveniências distintas. Nesse sentido o projecto 
prevê duas origens e duas redes de distribuição diferenciadas: 

� A água para abastecimento domiciliário (potável), para rede de incêndios será fornecida 
pela Câmara Municipal e terá uma rede de distribuição específica. A sua origem será 
numa conduta de adução e distribuição de água que se desenvolve paralelamente à EM-
2; 

� A água para rega e lavagens de pavimentos e dos equipamentos terá origem em furos 
de captação e no aproveitamento das águas tratadas na ETAR. 

Para garantir uma reserva de água para o empreendimento, está prevista a criação de um 
reservatório em cave na zona técnica do edifício central, cujo acesso será feito pelo pátio de 
serviço. Os traçados das redes seguirão, de forma genérica, o traçado dos arruamentos. 

As águas residuais domésticas terão como destino a ETAR dando origem, como referido 
anteriormente, à água para rega e lavagens. A drenagem das águas pluviais será feita com 
recurso a valetas e caleiras. Uma vez que no terreno não existem linhas de água evidentes e 
dada a capacidade de absorção dos solos (que se caracterizam por serem arenosos), o sistema 
foi concebido dando preferência à infiltração.  

No que se refere à rede eléctrica, um dos aspectos mais relevantes a referir é o enterramento de 
uma linha de média tensão da EDP que se desenvolve ao longo do limite oeste, paralelamente à 
EM-2. Dessa forma elimina-se o impacte visual negativo que esta linha induzia. A restante rede 
de média tensão será enterrada ao longo dos percursos de acesso público, permitindo que a 
EDP S.A. aceda sem qualquer dificuldade. Ao longo desta rede estão previstos cinco postos de 
transformação de serviço público, a partir dos quais se farão os traçados de baixa tensão do 
empreendimento. Relativamente às linhas de Muito Alta Tensão é de referir que foram 
respeitadas todas as medidas de segurança impostas pela REN – Rede Eléctrica Nacional, SA. 

A iluminação pública foi pensada de forma a garantir o bom funcionamento do empreendimento, 
acautelando as condições de segurança para a circulação pedonal e viária, e promovendo um 
conforto visual e cénico. 

As infra-estruturas de telecomunicações englobam instalações telefónicas, televisão por cabo, 
sistemas de segurança, que permite também a ligação à central de incêndios, e a gestão 
centralizada que permite o controlo aos circuitos de iluminação e ar condicionado.  

No que se refere à rede de gás, está previsto que o empreendimento esteja dotado de uma rede 
de distribuição de gás canalizado que alimentará quatro centrais térmicas. A rede externa de gás 
será enterrada e o seu dimensionamento permitirá que no futuro seja utilizado o gás natural. O 
projecto prevê ainda a criação de uma central de armazenagem para gás propano comercial 
(GPL), que será composta por dois reservatórios que permitem a capacidade de vaporização 
necessária ao consumo de ponta da totalidade das moradias. 

Relativamente ao sistema de resíduos sólidos urbanos (RSU), foi concebido e dimensionado de 
forma a: permitir a deposição e recolha separada de vidro, papel/cartão, embalagens/plásticos, 
resíduos orgânicos e outros; ser cómodo para os utentes e operadores; integrar-se de forma 
harmoniosa quer visual quer funcionalmente e ser economicamente viável. Prevê-se assim que 
cada núcleo de moradias possua um abrigo para contentores de superfície que se localize junto 
à via principal em anel. 
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No que se refere às previsões de desenvolvimento do aldeamento turístico, aponta-se o início da 
construção para Março de 2011 e a sua conclusão em Março de 2013. Nessa perspectiva, a 
entrada em funcionamento poderia ocorrer por volta de Abril de 2013. 

Em termos de alternativas ao projecto, a única passível de ser colocada é a de não se construir, 
pois o projecto do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago teve origem na análise do potencial 
turístico da Quinta de D. Manuel, de propriedade do proponente e do seu enquadramento nos 
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor, prevendo unicamente a localização apontada 
para a implantação do aldeamento turístico em causa e impondo também um plano específico de 
ocupação.  

De facto, o zonamento da construção obedeceu a critérios decorrentes do Estudo de 
Caracterização Biofísica e Paisagística (realizado entre Julho e Dezembro de 2006), em que as 
várias condicionantes ambientais existentes no terreno levaram a optar por um projecto de 
aldeamento com uma capacidade substancialmente inferior à admissível no PDM (1071 camas), 
propondo-se um número de camas que se encontra próximo do limiar encontrado para assegurar 
a viabilidade económica deste tipo de empreendimento. 

Assim sendo, não se coloca a hipótese de considerar alternativas, de localização, conceito ou 
programa, à edificação do projecto. 

Características do Local do Projecto 
A Área de Estudo e respectiva envolvente constitui uma zona predominantemente florestal. A 
Oeste a propriedade confina com a EM-2 que liga Alcácer do Sal ao IC1, situando-se o nó de 
ligação a Sudoeste do terreno. Relativamente perto do limite Este da Área de Estudo situa-se a 
A2 – Auto-estrada do Sul – (a 290 metros) e a linha ferroviária do Sul (a 235 metros). É de 
destacar também que, no limite Este, a propriedade é sobrepassada por duas Linhas de Muito 
Alta Tensão pertencentes à REN SA. 

Na Figura 5 localiza-se a Área de Estudo na Carta Militar (nº 476) realçando a sua relação com a 
envolvente próxima. 
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Figura 5 – Enquadramento local do projecto 
 

Em termos Climáticos, esta região que caracteriza-se por um verão ameno, um inverno pouco 
rigoroso e quatro meses secos. No que se refere à Fisiografia, a Área de Estudo insere-se num 
relevo de planície, apresentando declives não superiores a 6%, sendo que cerca de 80% da área 
apresenta inclinações inferiores a 3%. 

Relativamente à Geomorfologia, a Área de Estudo insere-se na unidade geomorfológica da 
Bacia do Sado, no Sector Intermédio (segundo Pimentel, 1997), que se caracteriza por uma 
extensa superfície aplanada. Geologicamente as formações presentes correspondem a materiais 
essencialmente arenosos com características adequadas para poderem ser reutilizados em 
aterros. No que se refere à capacidade para serem escavados, as características dos terrenos 
admitem que as escavações possam ser todas realizadas com meios mecânicos. Relativamente 
à Sismicidade, a área onde se prevê a implantação do empreendimento apresenta uma 
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intensidade sísmica máxima de grau VIII na escala de Mercalli modificada (1956) – os sismos 
desta intensidade são considerados ruinosos provocando danos nas construções de alvenaria de 
execução ordinária (que não são reforçadas nem projectadas para resistir a forças horizontais), 
queda de estuques, torção e quedas de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. 
De acordo com outra classificação – Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas e 
Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1993) a Área de Estudo insere-se na zona sísmica A, que é a de 
maior sismicidade em Portugal Continental. 

No que se refere aos Recursos Hídricos é de referir que a Área de Estudo se insere na bacia 
hidrográfica do rio Sado. Em termos superficiais não foram identificadas linhas de água, sendo 
apenas perceptível a sua presença após queda de precipitação e saturação dos solos. Esta 
característica leva a admitir que haja uma tendência para a infiltração da água em profundidade, 
já que os terrenos são constituídos essencialmente por areias. 

Relativamente à Qualidade do Ar, a Área de Estudo apresenta uma qualidade boa, dentro dos 
padrões estabelecidos legalmente, mas denotando alguma influência de poluentes atmosféricos, 
nomeadamente provenientes do tráfego automóvel. Nesse sentido é de referir a EM-2, o IC1 e a 
A2 como as principais fontes de poluentes que influenciam a Área de Estudo. Em relação ao 
Ambiente Sonoro, importa referir que, de acordo com a legislação, a Área de Estudo se encontra 
numa zona considerada como “Zona Não Classificada” (uma vez que o município de Alcácer do 
Sal ainda não procedeu a esta classificação). Na Área de Estudo os valores limite definidos para 
estas zonas apenas são ultrapassados numa faixa de 20 metros paralela à EM-2 (centrados no 
eixo da via) para o indicador de ruído para o período horário das 7:00 às 23:00 e numa faixa de 
33 metros ao longo da EM-2 e na envolvente das Linhas de Muito Alta Tensão para o indicador 
de ruído para o período horário das 23:00 às 7:00.  

Do ponto de vista da Flora, merece especial destaque na Área de Estudo o povoamento de 
sobreiros e o ecossistema associado, incluindo áreas com diferentes densidades de coberto – 
desde zonas densas a zonas com árvores esparsas e clareiras de dimensão considerável. No 
que se refere à Fauna, importa salientar que as vias de comunicação na proximidade da área 
funcionam como barreira à migração. No entanto, pelo facto de esta ser uma zona florestal, a 
área possui uma fauna variada, em especial no que se refere a aves, que surgem associadas ao 
povoamento de sobreiros. 

Em relação aos Solos, importa salientar a Capacidade de Uso dos Solos, que na Área de Estudo 
se caracteriza por uma muito baixa capacidade de uso agrícola – Classe E (não susceptível de 
utilização agrícola, limitações para pastagens, matos e exploração florestal, servindo para 
vegetação natural como floresta de protecção ou de recuperação), Subclasse s (limitações do 
solo na zona radicular). 

Em termos Paisagísticos, na Área de Estudo realça-se a presença do povoamento de sobreiros 
que, aliado à presença de pinheiro manso, produz um cenário bucólico de elevada qualidade 
visual. A combinação de zonas de elevada densidade de vegetação e de zonas de clareira 
proporciona um jogo de cores, sombras e texturas criando ambientes distintos que enriquecem 
paisagisticamente o local onde se prevê a implantação do empreendimento. A presença de 
observadores na envolvência torna este espaço recatado e intimista. É no entanto de referir que 
a Área de Estudo, no limite Este, é atravessada por duas linhas de Muito Alta Tensão (não 
existindo qualquer apoio implantado nos limites da propriedade). 

As fotografias seguintes ilustram a qualidade visual e as diferentes ambiências que caracterizam 
a Área de Estudo. 
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No que se refere à Ocupação do Solo, de acordo com o PDM de Alcácer do Sal, a Área de 
Estudo localiza-se num Espaço Florestal de Produção. 

Relativamente à Socioeconomia, verifica-se que o concelho de Alcácer do Sal tem vindo a 
perder população, sendo no entanto de referir que a freguesia de Santiago (onde se implanta o 
empreendimento) registou uma variação positiva entre os dois últimos censos (1991 e 2001). Em 
relação ao tecido edificado, o concelho tem também vindo a registar um decréscimo, mas a 
freguesia de Santiago teve um comportamento contrário, verificando-se um aumento do parque 
habitacional. No que concerne à dinâmica económica e mercado de emprego verificou-se que o 
concelho de Alcácer do Sal tem registado um crescimento do sector terciário e a diminuição do 
sector primário. O turismo tem vindo a revelar-se como uma elevada potencialidade económica, 
embora não se tenha registado grande aumento de camas.  

No que se refere ao Património, não foram encontrados quaisquer elementos arqueológicos de 
interesse. 

Em relação às Condicionantes Biofísicas, é importante referir que a Área de Estudo não se 
encontra abrangida por áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional), RAN (Reserva Agrícola 
Nacional), nem Sítios Classificados da Directiva de Habitats ou Zonas de Protecção Especial da 
Directiva de Aves. Do ponto de vista do Ordenamento do Território, a Área de Estudo encontra-
se tutelada pelos seguintes instrumentos: PDM (Plano Director Municipal), Plano da Bacia 
Hidrográfica do Sado, PROTA (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo), pelo 
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PROF AL (Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo), PMDFCI (Plano Municipal da 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal), e pelo PENT (Plano Estratégico 
Nacional de Turismo). Relativamente às Condicionantes e Servidões Urbanísticas importa referir 
a EM-2, a existência da conduta de adução e distribuição de água que se desenvolve 
paralelamente à estrada municipal, bem como as linhas eléctricas que atravessam a Área de 
Estudo. 

 

 

Previsões de Afectação do Ambiente pelo Projecto 
 

De uma forma geral, prevê-se que a construção do empreendimento não tenha qualquer efeito 
negativo sobre o Clima, Fisiografia, Património e Ordenamento do Território e Condicionantes ao 
Uso do Solo. É no entanto de referir, no que diz respeito às servidões urbanísticas, que a criação 
do acesso ao empreendimento irá resultar em alterações no perfil da EM-2, havendo lugar a um 
ligeiro alargamento da via na zona do nó de ligação. 

A construção do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago na freguesia de Santiago em Alcácer 
do Sal terá consequências positivas significativas no que se refere à Socioeconomia, uma vez 
que potenciará sinergias funcionais, incrementando a economia local pela criação de postos de 
emprego e pela dinamização do comércio e restauração. Nesse sentido importa referir que 
durante a fase de construção se prevê a criação de 300 postos de trabalho. Na fase de 
exploração prevê-se a criação de 50 a 60 postos, sendo 50% em regime permanente e os 
restantes 50% em regime periódico (associados à manutenção do empreendimento). 

No que se refere à Ocupação do Solo e Paisagem, é de referir que a implantação de um 
empreendimento como a Aldeia de Santiago introduz alterações permanentes. No entanto, tendo 
em consideração que o projecto em causa foi desenvolvido respeitando os ecossistemas 
existentes, complementando-se com a paisagem local e com a dinâmica económica e social 
envolvente, julga-se que os impactes serão positivos. 

Ainda que com significado reduzido, considera-se que a criação de zonas ajardinadas com 
recurso a vegetação adaptada às condições locais poderá contribuir para o enriquecimento dos 
Solos, pela introdução de terra vegetal e matéria orgânica na sua estrutura. 

 

Em relação à Geologia e Geomorfologia é de referir que o aumento da impermeabilização do 
solo poderá induzir a um aumento da escorrência superficial. No entanto este impacte será 
pouco significativo. No que se refere aos Recursos Hídricos prevê-se que a probabilidade de 
existência de impactes seja muito reduzida uma vez que não se antevêem acções capazes de 
suscitar a contaminação das águas. 

Relativamente à Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, ainda que se preveja um acréscimo do 
tráfego automóvel, não são expectáveis impactes capazes de contribuir para a redução da sua 
qualidade. 

No que concerne à Fauna, não são expectáveis impactes significativos. Apenas se poderão 
verificar perturbações durante a fase de construção, por ser um período de maior ruído e 
circulação de tráfego pesado. Relativamente à Flora são expectáveis impactes negativos 
significativos sobretudo sobre o estrato arbóreo, uma vez que se prevê a necessidade de abate 
de árvores, nomeadamente sobreiros (106 de um total de 1924) e pinheiros (109 de um total de 
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378), a fim de permitir a implantação dos edifícios e estruturas compreendidas no 
empreendimento. 

 

As afectações induzidas durante a fase de construção serão geralmente localizadas e prendem-
se com o aumento de tráfego de pesados. Este tipo de circulação poderá afectar o trânsito local, 
bem como contribuir para o aumento de níveis de ruído e poeiras atmosféricas. A abertura de 
covas para a execução de fundações poderá igualmente contribuir para a emissão de partículas 
para o ar. É no entanto de referir que estas perturbações apenas ocorrerão durante a fase de 
obra. 

 

No que se refere à fase de desactivação, na eventualidade desta ocorrer, consideram-se dois 
cenários:  

• Alteração do uso das instalações dos edifícios, com manutenção dos pavimentos e vias 
de circulação. 

• Demolição dos edifícios e consequente remoção de pavimentos e vias de circulação; 

No caso do primeiro cenário prevê-se, para todos os descritores, o prolongamento dos impactes 
previstos para a fase de exploração, assumindo que a tipologia de utilização será a mesma. 
Caso haja uma alteração do uso, não se pode prever os impactes, uma vez que estes 
dependerão dessa nova utilização. 

Para o segundo cenário, no que se refere aos descritores Fisiografia e Geologia e Geomorfologia 
ocorrerão impactes relacionados com acções de demolição e com a necessidade de 
movimentação e transporte de resíduos e de terras. Neste cenário é possível devolver ao local 
características próximas das existentes antes da intervenção. Relativamente aos Recursos 
Hídricos Subterrâneos a remoção das superfícies pavimentadas corresponderia a uma 
modificação das condições de impermeabilização, possibilitando a infiltração das águas da 
precipitação, o que seria benéfico para a recarga do sistema hidrogeológico no local, embora 
sem grande significado, dado que se considera que o sistema não será globalmente afectado. 
No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais não são previsíveis impactes. Para o 
descritor Ambiente Sonoro a fase de desactivação do empreendimento, entendida como a 
demolição dos edifícios, induzirá impactes negativos, temporários e localizados resultantes da 
utilização de equipamentos ruidosos. Para a Qualidade do Ar, são expectáveis emissões de 
poeiras associadas à degradação dos materiais pelo que são expectáveis impactes negativos, 
temporários e localizados. Em relação aos Solos considera-se, por um lado, que neste cenário 
não irão ocorrer impactes negativos significativos desde que todos os resíduos produzidos na 
demolição dos edifícios, vias de circulação, etc. sejam recolhidos e transportados a destino final 
adequado. Por outro lado, a restituição das características naturais anteriores ao projecto irão 
induzir a regeneração dos solos nas áreas que haviam sido edificadas. Relativamente à 
Ocupação do Solo e Paisagem, a demolição do empreendimento irá alterar visualmente a área 
de forma significativa, uma vez que irão ressurgir áreas de clareira que anteriormente tinham 
sido ocupadas com edificações. Essa alteração poderá potenciar impactes positivos associados 
à libertação dos terrenos para outros fins, desde que esses não sejam prejudiciais para o 
ambiente então existente e que a solução seja paisagisticamente equilibrada com a situação 
existente na altura. Para a Fauna, não são expectáveis impactes, podendo ocorrer apenas 
algumas perturbações decorrentes de situações de maior ruído. Para a Flora, a libertação de 
zonas ocupadas por construção, poderá significar uma maior área para o desenvolvimento da 
vegetação espontânea, mas esse dependerá da existência ou não de uma nova ocupação do 



Estudo de Impacte Ambiental do Aldeamento 
Turístico Aldeia de Santiago  
Resumo Não Técnico        

 

 16  
 

local e sobretudo da sua tipologia. Relativamente aos descritores Património e Ordenamento do 
Territórios, não se prevê a ocorrência de impactes durante a fase de desactivação. 

Medidas Mitigadoras Possíveis 
 

De forma a minimizar os incómodos referidos para a fase de construção da obra deverá ter-se o 
cuidado de, tanto quanto possível, circunscrever os trabalhos e a circulação de veículos à área 
afecta à obra. A circulação dos veículos deverá aproveitar os percursos já existentes, evitando-
se assim a abertura de novos acessos e consequentemente a desmatação de novas áreas. As 
zonas que não vão ser alvo de intervenção devem ser bem identificadas e vedadas de forma a 
preservar os valores ecológicos e paisagísticos das mesmas. Nas zonas que vão ser 
intervencionadas dever-se-á decapar a camada superior de terra e armazená-la para posterior 
utilização na integração paisagística do aldeamento, uma vez que estas terras são portadoras de 
sementes de espécies vegetais locais. 

Ainda durante a obra, dever-se-á ter especial cuidado no manuseamento de substâncias tóxicas, 
de forma a evitar a contaminação dos solos e das águas. No sentido de evitar um elevado 
acréscimo de poeiras no ar nas alturas de períodos secos, dever-se-á fazer uma rega dos solos 
que estão a ser movimentados. 

As operações de construção deverão apenas ter lugar nos dias úteis no período diurno (entre as 
8.00h e as 20.00h) de forma a evitar incómodos de ruído.  

Os materiais e resíduos resultantes da obra deverão ser removidos do local e transportados para 
vazadouro ou outros locais indicados pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Os solos 
resultantes das escavações e que não tenham aproveitamento na obra do Aldeamento Turístico 
Aldeia de Santiago deverão também ser removidos para vazadouro ou então poderão ser 
aproveitados noutras obras. 

 

De forma a minimizar os impactes resultantes do abate de árvores, deverá ser implementado um 
Projecto de Integração Paisagística, que não só enquadre visualmente todo o empreendimento, 
como compense o abate de árvores. 

De forma a evitar os riscos de incêndios deverão respeitar-se as indicações do PMDFCI, que 
exige uma faixa de 50 metros imediata ao limite da propriedade onde seja feita a gestão do 
material combustível. Dever-se-ão também tomar medidas relativas à resistência dos edifícios à 
passagem do fogo, recorrendo-se ao uso de materiais que garantam a sua estabilidade e 
providenciando infra-estruturas (caminhos e rede de distribuição de água) para acção eficaz dos 
bombeiros.  

 

De forma a potenciar os impactes positivos na socioeconomia nos empregos gerados, quer 
durante a fase da obra, quer na exploração do empreendimento, deverá ser dada preferência à 
população do concelho de Alcácer do Sal, contribuindo-se assim para o desenvolvimento da 
economia local. 
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Previsões de alteração da zona de projecto se o mes mo 
não for construído 
Do ponto de vista dos aspectos predominantemente físicos, como sendo a Fisiografia, Geologia 
e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, e Paisagem 
julga-se que a não implementação do projecto perpetuará as condições territoriais existentes. 

No que se refere à Ocupação do Solo, crê-se que a não introdução de um uso turístico irá 
reforçar a situação actual, podendo no entanto haver lugar a uma intensificação na exploração 
das florestas, nomeadamente da cortiça. Nesse caso, em termos paisagísticos poderá assistir-se 
a uma alteração visual. 

Em termos de Ordenamento do Território, Condicionantes e Servidões Urbanísticas, a 
inexistência do empreendimento resultará numa maior fragilidade no que se refere aos riscos de 
incêndio, uma vez que no aldeamento está prevista uma rede de segurança e combate contra 
incêndios. 

Relativamente à Socioeconomia, a não implantação do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago 
irá perpetuar as carências que se verificam no concelho, tais como a deficiente oferta turística e 
a falta de emprego.  

 

Verificação da eficácia das medidas propostas para 
diminuir os efeitos negativos 
No caso de alguns efeitos negativos da construção do projecto e da aplicação das medidas 
correspondentes, justifica-se que se façam periodicamente operações de monitorização, quer 
durante a fase de obra, quer durante a fase de funcionamento. Essas operações irão permitir 
verificar em tempo útil se as medidas propostas são suficientes para garantir a atenuação dos 
efeitos negativos mais fortes ou se, pelo contrário, se justifica a adopção de outras soluções. 

Essas operações de monitorização, durante a fase de obra, serão aplicadas aos efeitos da 
mesma sobre: o tráfego e as condições de circulação dos caminhos e estradas públicas; as 
condições do estaleiro e local de destino dos volumes de terras excedentes; o grau de 
incomodidade do ruído e a utilização das medidas de recolha de resíduos. 

Devem também ser verificadas periodicamente as indicações constantes do Plano de 
Emergência e de Segurança e Saúde. 

Durante o funcionamento do Aldeamento Turístico Aldeia de Santiago, há ainda que verificar o 
estado de conservação das plantações e pavimentos exteriores executados, bem como as 
medidas de gestão de material combustível, de forma a reduzir os riscos de incêndios. 

 




