
Estudo de Impacte Ambiental das Estruturas em Fase de Estudo Prévio do 
Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador 
Resumo Não Técnico     

 

 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AND RESERVE, S.A. 
 
 
 
 

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental das  
Estruturas em fase de Estudo Prévio do  

Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador 
 

Estudo Prévio 
 
 
 
 

Setembro 2012 
 



Estudo de Impacte Ambiental das Estruturas em Fase de Estudo Prévio do 
Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador 
Resumo Não Técnico     

 

 2 
 

 

Índice 
 

Introdução ..................................................................................................................................3 
Localização dos Projectos .........................................................................................................3 
Objectivos e Enquadramento dos Projectos..............................................................................5 
Características dos Projectos ....................................................................................................7 
Características do local dos Projectos.....................................................................................11 
Previsões de afectação do ambiente pelos Projectos e recomendações possíveis ...............14 
Previsões de alteração da zona dos Projectos se esses não forem realizados .....................17 
Verificação da eficácia das medidas propostas para diminuir os impactes negativos............18 

 
Desenho 1 - Implantação dos Projectos 
Desenho 2 - Planta de Zonamento do PUHM (Plano de Urbanização da Herdade do Mercador) 

 



Estudo de Impacte Ambiental das Estruturas em Fase de Estudo Prévio do 
Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador 
Resumo Não Técnico     

 

 3 
 

Introdução 
 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) constitui parte integrante do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
das Estruturas em Fase de Estudo Prévio do Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador, em 
Mourão. 

O EIA a que o presente documento respeita abrange, portanto, duas tipologias de projectos em fase de 
Estudo Prévio – um Centro Náutico e três diques – sendo a entidade licenciadora a Administração da 
Região Hidrográfica do Alentejo (ARH-Alentejo), de acordo com a legislação correspondente 
(nomeadamente a Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, (artigo 7º) e o Decreto-Lei nº 226/2007, de 31 de 
Maio (artigo 12º), alterado pelo Decreto-Lei nº 391-A/2007, de 21 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 
93/2008, de 4 de Junho). 

Após esta fase seguir-se-á o Projecto de Execução, com todos os dados de pormenor necessários para a 
construção das estruturas em causa. A realização das estruturas em apreço e do empreendimento onde 
se inserem é da responsabilidade da L’And Reserve, S.A. (proponente). 

O EIA, que se desenvolveu entre Maio de 2010 e Dezembro de 2011, foi elaborado e coordenado pelo 
Cubo Verde – Arquitectura Paisagista, Lda. Tendo em conta o facto de a mesma empresa ter elaborado 
anteriormente dois estudos para a área do empreendimento turístico da Herdade do Mercador 
(concretamente o “Estudo de Caracterização Biofísica e Proposta de Estrutura Ecológica para o 
Empreendimento Turístico do Mercador”, elaborado entre Junho e Outubro de 2007, e o Relatório 
Ambiental (RA) efectuado no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o Plano de 
Urbanização da Herdade do Mercador (PUHM)), o EIA elaborado nesta fase utilizou, em grande parte, os 
dados das pesquisas efectuadas no âmbito desses estudos. 

Além do presente volume, o EIA é constituído pelo Relatório Síntese, pelas Peças Desenhadas e pelos 
Anexos Técnicos. 

 

Localização dos Projectos 
 

Os projectos do centro náutico e dos diques do empreendimento turístico da Herdade do Mercador 
implantam-se na margem esquerda do rio Guadiana, articulando-se com o plano de água da albufeira do 
Alqueva. 

No entanto, para efeitos de área de estudo consideraram-se os limites do empreendimento turístico na sua 
globalidade, formalizados na figura do Plano de Urbanização da Herdade do Mercador (PUHM), aprovado 
pelo Edital nº 1246/2010, de 14 de Dezembro. 

Geograficamente, a Área de Estudo – Herdade do Mercador – localiza-se a cerca de 4 km de Monsaraz, e 
a cerca de 1.5 Km de Mourão, na freguesia do mesmo nome. Os seus limites são irregulares, sendo 
constituídos por marcos e vedações. Exceptua-se o limite da propriedade definido pelo plano de água da 
albufeira de Alqueva. 

Localizado no distrito de Évora, o concelho de Mourão pertence ao Alentejo Central. Para além da 
vizinhança a Espanha e a Monsaraz, é de referir a proximidade às capitais de distrito alentejanas de Évora 
(62 Km) e Beja (104 Km), bem como a melhoria dos acessos ocorrida com a construção da barragem de 
Alqueva (Figura 1).  
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Enquadramento da área de estudo / empreendimento 

(formalizada na figura do PUHM) a nível nacional 

 
Enquadramento no distrito de Évora 

Enquadramento no concelho de Mourão 

Figura 1 – Enquadramento territorial dos projectos e respectiva área de estudo 
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A Figura 2 ilustra a área de estudo nas cartas militares disponíveis, tendo-se sobreposto a representação 
do plano de água da albufeira de Alqueva (à cota de 152 metros, correspondente ao Nível de Pleno 
Armazenamento), de modo a evidenciar a zona da Herdade do Mercador inundada com a construção da 
barragem do Alqueva, e a articulação das estruturas em análise com o mesmo plano de água. 

 
Figura 2 – Demarcação dos projectos e dos limites do empreendimento (área de estudo) nas cartas militares 

 
 

Objectivos e Enquadramento dos Projectos 
 

O centro náutico (e estruturas associadas) e os três diques em apreciação enquadram-se no modelo de 
desenvolvimento sustentável previsto no PUHM – ver Figura 3 e Desenho 2 (no fim do presente Resumo 
Não Técnico). 
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Figura 3 – Planta de Zonamento do PUHM 
s/ escala
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A Figura 3 e o Desenho 2 representam uma síntese da proposta de ocupação do PUHM, permitindo 
enquadrar a localização dos 3 diques e do centro náutico (e estruturas associadas), em relação com as 
restantes infraestruturas e equipamentos previstos para o empreendimento turístico da Herdade do 
Mercador. 

O projeto turístico da Herdade do Mercador visa criar um novo empreendimento turístico de média 
dimensão, sustentável, competitivo e de excelência, baseado num conceito de desenvolvimento inovador, 
contemplando nomeadamente as valências da hotelaria, de spa, do golfe, do enoturismo, do turismo 
náutico e do turismo residencial, sendo suscetível de contribuir significativamente para o desenvolvimento 
e para a qualificação económica, ambiental e social da região.  

Os objectivos principais das estruturas em apreciação encontram-se então necessariamente articulados 
com os objectivos globais definidos para o empreendimento.  

O Centro Náutico é claramente o elemento dinamizador do Conjunto Turístico permitindo a fruição do 
plano de água da albufeira, dando resposta desta forma aos pressupostos previstos no POAAP. A 
localização do conjunto do centro náutico (na Unidade Operativa 3 do PUHM) tem por objectivo tirar 
partido das relações paisagísticas do terreno onde se irá inserir com a albufeira do Alqueva incluindo, para 
tal, as estruturas e serviços indicados na legislação (nomeadamente no Plano de Ordenamento das 
Albufeiras de Alqueva e Pedrógão – POAAP), de modo a permitir a prática do recreio náutico. Nesse 
sentido, associados ao edifício do centro náutico e respectiva área de estacionamento e acessos, 
destacam-se um cais flutuante para amarração de embarcações de recreio e um posto de abastecimento 
de combustíveis líquidos. 

Relativamente aos diques, desempenham uma função estética garantindo que, com a variação do nível da 
albufeira, se mantem um enquadramento biofísico adequado ao empreendimento turístico. 

Tendo em conta a atual falta de qualidade da albufeira para uso balnear é essencial a existência de um 
plano de água contido que seja sujeito a tratamento adequado que permita nos termos do definido na 
legislação um eventual uso balnear. 

Os diques, com a localização prevista no PUHM, cumprem as normas previstas no POAAP, possibilitando 
a criação de planos de água de nível constante, que permitam um melhor enquadramento do hotel e 
aldeamentos mais próximos, visto que a albufeira do Alqueva se encontra sujeita a grandes oscilações de 
nível em função da precipitação e necessidades técnicas da sua exploração e que os grandes recuos do 
plano de água implicam um efeito visual negativo que, assim, se pretende minimizar. 

 

Características dos Projectos 
 

Dada a relação das estruturas em apreciação com o conjunto do empreendimento onde se inserem, 
justifica-se uma sua breve caracterização introdutória. Assim, o empreendimento turístico da Herdade do 
Mercador organiza-se em núcleos, com um programa de sustentabilidade e gestão ambiental que, entre 
outras coisas, articula o uso turístico com a ocupação agrícola e os recursos naturais existentes, 
observando o modelo tradicional e sedimentado de povoamento do território na região, tirando partido da 
proximidade do plano de água da albufeira e das vistas para o castelo de Monsaraz e para o castelo de 
Mourão, e incluindo aldeamentos turísticos, uma unidade hoteleira com Spa, zonas de desporto e lazer, o 
centro náutico (apreciado no EIA a que o presente documento respeita) e, eventualmente, um campo de 
golfe (conjunto com a Herdade das Ferrarias, que marca o limite Norte da Herdade do Mercador). 

O Desenho 1 (apresentado no fim deste documento) e a Figura 4 ilustram a proposta do Centro Náutico e 
estruturas associadas. 

O complexo do Centro Náutico constitui um equipamento de animação autónomo, correspondendo à 
Unidade Operativa (UO) 3 do Plano de Urbanização da Herdade do Mercador. 

Além do edifício do centro náutico, este equipamento inclui ainda: os percursos entre o edifício e a estrada 
prevista de “circunvalação” do empreendimento turístico e bem como os acessos ao plano de água (quer 
para as embarcações quer para os peões); duas áreas de estacionamento para os utilizadores com um 
total de 53 lugares; uma rampa/varadouro que se irá prolongar dentro do plano de água, de forma a 
possibilitar o acesso das embarcações ao mesmo, tendo em conta a variação do seu nível; um cais de 
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amarração para as embarcações previstas, que por sua vez compreenderá um posto de combustível, 
associado ao reservatório em terra; e todas as infraestruturas necessárias para o seu correcto 
funcionamento, de acordo com toda a legislação aplicável. 

 
Figura 4 – Implantação do centro náutico e estruturas associadas 

O centro náutico pretende respeitar a paisagem aplanada existente, pelo que o edifício será levemente 
enterrado no terreno, incluindo um armazém para embarcações, um restaurante com esplanada e 
respectivos espaços de apoio, uma zona administrativa com um pátio interior e balneários. Os materiais 
propostos são em parte materiais da região, com características de qualidade e durabilidade, e facilitando 
o enquadramento e integração na paisagem. 
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A marina ou cais de amarração trata-se de uma infraestrutura flutuante, destinando-se à amarração 
permanente de 70 embarcações de recreio até 7 metros de comprimento e permitindo ainda a acostagem 
simultânea de duas embarcações maritimo-turísticas e de um hidroavião. 

Esta instalação ocupa uma bacia de cerca 4.3 ha e o terreno de acesso à mesma tem uma cota 
estabilizada de 154 metros. 

Apesar do POAAP estabelecer a cota 130 como a cota mínima para utilização deste tipo de 
infraestruturas, no caso específico considerou-se que tal solução não é praticável já que, no local 
escolhido para implantação desta instalação, e tendo em conta a sua dimensão, ao atingir a cota 130 não 
existe espaço suficiente para que os pontões fiquem na sua globalidade a flutuar. De igual modo nesta 
cota deixam de existir canais de navegação que permitam o acesso das embarcações à maior parte da 
instalação. Assim, o projecto prevê o posicionamento dos passadiços flutuantes em zona de fundos 
permanentes, de modo a garantir a operacionalidade em todos os níveis de água entre o nível de pleno 
armazenamento (NPA) e o nível mínimo operacional (NMO).  

Dadas as características do local, não se prevê a necessidade de sistemas de atenuação de ondulação 
(quebra-mar flutuante). Nesse sentido, considerou-se necessário que o acesso à zona de amarração das 
embarcações seja efectuado através de uma solução mista entre pontes fixas, pontes basculantes com 
auxiliar de flutuação e passadiços flutuantes. 

A ponte de acesso irá dispor dum corrimão com altura mínima de 1.1 m, prevendo-se a aplicação de 
extensões do lado terrestre, de modo a evitar acidentes na zona de transição entre o terreno e a ponte. O 
convés da ponte de acesso e dos passadiços/pontões será em madeira exótica, prevendo-se a montagem 
dum rodapé de segurança de ambos os lados do convés, como medida adicional de segurança. 

Serão fornecidos serviços de electricidade e água e utilizando os critérios de distribuição normalmente em 
vigor nos projectos relativos a portos de recreio, através de módulos multiuso devidamente normalizados. 
A iluminação de pontões de circulação e das pontes de acesso será efectuada por meio de unidades 
embutidas no pavimento. 

Serão fornecidos dois pontos de distribuição de combustível (Gasóleo e Gasolina) aplicados num pontão 
provido com tabuleiro anti-derrame, estando os respectivos depósitos enterrados num ponto em terra. 

A proposta de implantação do posto de abastecimento de combustíveis líquidos a embarcações 
obedece ao definido pelo “Regulamento de Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de 
Combustíveis”. O equipamento em causa destina-se ao abastecimento de combustíveis líquidos às 
embarcações de recreio da marina, e será composto por um reservatório enterrado, de parede dupla, 
compartimentado, para armazenagem de 10.000 litros de gasóleo e 20.000 litros de gasolina sem chumbo 
95, uma laje de reabastecimento e uma zona de abastecimento em plataforma flutuante destinada ao 
fornecimento de combustível às embarcações, através de uma unidade de abastecimento dupla. 

O local da sua instalação foi definido de modo a que na sua implantação, a interligação entre reservatório, 
unidade de abastecimento, respiradores e bocais de enchimento seja, tanto quanto possível, em troços 
contínuos e com o menor número possível de acessórios nas linhas, de modo a satisfazer o regulamento 
em vigor. 

A implantação do reservatório de armazenagem foi definida de forma a distar o mínimo de 25 metros de 
áreas sensíveis.  

Para além dos elementos já indicados que integram esta instalação, são ainda de referir:  

 Tubagens de combustível; 
 Sistema de tratamento de águas residuais oleosas; 
 Tubagem de electricidade; 
 Material de combate a incêndio. 

 

O Desenho 1 (apresentado no fim deste documento) e a Figura 5 ilustram a proposta de implantação dos 
3 diques e as características das albufeiras contidas pelos mesmos. 
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Figura 5 – Implantação dos diques e respectivas albufeiras 

Os diques a construir consistirão, basicamente, em barragens submersas galgáveis, devendo apresentar a 
soleira descarregadora sensivelmente à cota 152,6 m, valor que funcionará como Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) das pequenas albufeiras por eles criadas.  

Em situação de cheia provocada pelos caudais que escoem das encostas que envolvem as pequenas 
albufeiras, a água poderá subir até à cota máxima de 153 m, valor que corresponde, também, ao nível de 
máxima cheia (NMC) da albufeira do Alqueva. Nessa eventualidade haverá mistura de águas do plano de 
água do Alqueva com as albufeiras propostas com a construção dos 3 diques em apreciação. 

Nesta fase considera-se que não é necessário nenhum trabalho especial ao nível da fundação dos diques, 
pois além dos solos serem de reduzida espessura não se prevê a existência inferior de falhas a 
impermeabilizar. A principal questão a resolver no âmbito da solução técnica de construção dos diques 
respeita ao facto de a zona de implantação da obra se encontrar submersa pelas águas da albufeira do 
Alqueva.  

De facto, a cota actual da albufeira do Alqueva está próximo dos 152 m. Nos próximos anos a cota baixará 
lentamente, mas manter-se-á sempre acima da cota mínima dos diques, entre os 139 m e os 142 m. 
Assim, e tendo em conta a experiência anterior, é expectável que, nos próximos anos, o plano de água se 
estabelece em redor da cota 149 m. Tal obriga a que a construção dos diques, desde a base até essa cota 
seja efectuada em condições de submersão. Da cota 149 m até à cota final do coroamento dos diques 
(152 m), o trabalho já será efectuado a seco.  

Tendo em conta estas limitações, optou-se pela construção de um aterro em enrocamento, com posterior 
cobertura do paramento de montante com geotela impermeável, assente sobre camada de material 
arenoso. 
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Ao longo do coroamento será construído um muro em betão, com 20 cm de espessura e 60 cm de altura, 
colocando o NPA dos diques criados à cota 152.6 m. Este muro, além das vantagens técnicas inerentes, 
pretende diminuir o efeito visual da transição entre os planos de água criados com os diques e o plano de 
água do Alqueva (quando este se encontra no NPA). 

A manutenção da qualidade da água nas albufeiras criadas pelos diques será conseguida mediante a 
recirculação de caudais, prevendo-se, para tal, a existência de bombas submersas em cada uma das 
albufeiras. Eventualmente, e caso se verifique ser necessário, serão também instalados sistemas 
arejadores submersos. 

Ainda de referir que, para efeitos de manutenção, deverão existir acessos viários condicionados aos 
diques, constituídos por faixas em terra, com valetas de drenagem longitudinais, igualmente em terra e 
com eventuais passagens hidráulicas nas zonas de atravessamento de linhas de escorrência. O dique 3 
será atravessado por um percurso de utilização pedonal e ciclável. 

 

Ainda que possam vir a ocorrer ajustamentos, prevê-se que todas as estruturas em Fase de Estudo Prévio 
e analisadas no EIA a que o presente documento respeita façam parte da primeira fase de construção do 
empreendimento turístico da Herdade do Mercador, que irá incluir então as Unidades Operativas (UO) 3 a 
7, em que a UO 3 se destina precisamente ao Centro Náutico e estruturas associadas e em que os 
extremos dos diques 1, 2 e 3 se inserem, respectivamente, nas UO 4 e 6, nas UO 6 e 7, e nas UO 7 e 10. 

De acordo com o faseamento previsto, as UO 1, 2 e 8 a 12 (esta última relativa ao eventual campo de 
golfe) serão construídas numa segunda fase. 

No que se refere aos projectos em apreço no presente EIA, aponta-se o início da construção para Janeiro 
de 2013 e a sua conclusão e entrada em funcionamento em Dezembro de 2014. 

 

Em termos de alternativas ao projecto, a única passível de ser colocada é a de não se construir, pois 
Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador teve origem na análise do potencial turístico da 
Herdade do mesmo nome, de propriedade do proponente e do seu enquadramento nos Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) em vigor, análise e estudo acompanhados, conforme já descrito, por uma 
Avaliação Ambiental Estratégica, efectuada a nível de Plano de Urbanização, pelo que se prevê 
unicamente a localização apontada para a implantação do empreendimento turístico em causa e impondo 
também um plano específico de ocupação, do qual fazem parte as estruturas e infraestruturas do centro 
náutico e os diques em apreciação.  

Os projectos do Centro Náutico e dos diques enquadram-se nas previsões dos IGT em vigor na área, 
nomeadamente o POAAP e o Plano Director Municipal (PDM) de Mourão, tendo a sua localização e 
conteúdo sido alvo de Avaliação Ambiental Estratégica e de regulamentação no âmbito do PUHM, 
devidamente aprovado pelo Edital nº 1246/2010, de 14 de Dezembro, não se prevendo então, no âmbito 
do presente EIA, a avaliação ambiental de alternativas a esses projectos. 

 

Características do local dos Projectos 
 

Tendo em conta a difícil individualização dos locais previstos para a construção das estruturas em 
apreciação, relativamente a toda a área do empreendimento turístico da Herdade do Mercador, optou-se 
por fazer uma caracterização de toda a herdade para a maior parte dos aspectos abordados. 

Assim, a Herdade do Mercador insere-se num relevo aplanado, que reflecte a alteração paisagística 
imposta pelo enchimento da albufeira de Alqueva. A paisagem actual caracteriza-se genericamente pela 
presença dominante do plano de água da Albufeira do Alqueva e pela ocupação cerealífera do terreno 
(Fotografia 1), de onde se destacam as áreas de povoamentos de azinheira e o Monte do Mercador 
(Fotografia 3) que enriquece esta paisagem, tanto visual e esteticamente, como do ponto de vista 
ecológico e cultural. 
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Fotografia 1 – relação entre o plano de água da albufeira de Alqueva, a ocupação cerealífera e a colina de Monsaraz (em pano de 

fundo, em posição aproximadamente central) 

  
Fotografia 2 – relação de grande proximidade visual entre a 

colina de Monsaraz, o plano de água e as margens da 
Herdade do Mercador 

Fotografia 3 – estrutura física do Monte do Mercador 

A Herdade do Mercador desenvolve-se em forma de ferradura, voltada para o plano de água da albufeira 
do Alqueva. As características do relevo e do revestimento vegetal da área do empreendimento permitem 
vistas de grande interesse, com a presença constante do vasto plano de água e com a relação entre as 
colinas de Monsaraz (Fotografia 1 e Fotografia 2) e do castelo de Mourão (Fotografia 4 e Fotografia 5). 
Verifica-se a presença de inúmeras ilhotas no plano de água (Fotografia 5), cuja visualização e articulação 
física com o restante território depende do nível variável das águas, e ainda a existência de uma faixa 
marginal, com características de maior ou menor degradação visual, relacionada com a variação da altura 
das águas da albufeira (Fotografia 4). 

  
Fotografia 4 – relação entre o Monte do Mercador (à esquerda 
na foto), o castelo de Mourão (em pano de fundo à direita) e a 
faixa marginal que evidencia a variação de nível das águas. 

Fotografia 5 – plano de água da albufeira e sua relação com 
ilhas, o Castelo de Mourão (em pano de fundo, ao centro) e 

agrupamentos de azinheiras nas margens 
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Dentro da propriedade existem percursos que permitem a ligação aos acessos principais constituídos pelo 
Caminho Municipal (CM) 1133 e pela Estrada Nacional (EN) 256, a circulação dentro da propriedade 
associada à exploração agrícola e pecuária e a possibilidade de contornar algumas zonas da albufeira. De 
entre estes percursos merecem destaque, pelas condições do piso, o que conduz ao Monte do Mercador, 
a partir do CM1133 e o que acede à zona próxima da ilha a sudoeste, a partir da EN256. 

 

A Herdade do Mercador localiza-se muito próximo da Zona de Protecção Especial (ZPE) 
Moura/Mourão/Barrancos (Fotografia 6), interceptando-a em 600 m. Por outro lado, toda a Herdade está 
incluída na Important Bird Área (IBA) Mourão, Moura e Barrancos.  

 
Fotografia 6 – relação visual entre a pequena albufeira de Mourão/Margalha, junto à albufeira de Alqueva e a vasta zona de 

ocupação cerealífera da ZPE de Mourão-Moura-Barrancos 

 

Na área podem ocorrer cerca de 250 espécies de flora, das quais se destacam o trevo-de-quatro-folhas e 
o salgueiro-branco, por serem espécies protegidas por lei e a Deschampsia stricta bem como o salgueiro-
branco por serem plantas que só ocorrem em Portugal. Nenhuma destas espécies foi detectada durante o 
trabalho de campo realizado. 

Na Herdade do Mercador podem aparecer cerca de 220 espécies de animais (125 aves, 33 peixes, 27 
mamíferos, 14 répteis, 12 anfíbios e 9 bivalves de água doce). Os trabalhos de campo efectuados 
permitiram observar 38 espécies de aves, 2 espécies de peixes autóctones, 4 espécies de mamíferos, 1 
espécie de réptil e outra de anfíbio. Não foram detectados bivalves de água doce durante o trabalho de 
campo. Foram identificados 3 abrigos de morcegos nas proximidades da área de estudo: Monte 
Arrenegado, a cerca de 650m a Sul; Pego da Mina a cerca de 5,2km a Norte e Mourão EDIA a cerca de 
2,6km a Sul. Os dois primeiros albergam morcego-de-ferradura-grande e morcego-rato-grande (ambos 
com estatuto de conservação desfavorável), enquanto o último alberga morcego-anão/morcego-pigmeu. 
Não são conhecidos nas imediações da área de estudo abrigos de importância nacional, regional ou local. 

Na área de estudo existem 8 biótopos, sendo o mais bem representado a albufeira (61%), seguido pelas 
áreas de pousio e pastagem que correspondem a 31,8% da área cartografada.  

Com base nos valores naturais foram definidas duas Área de Maior Relevância Ecológica: uma com 
potencial para a ocorrência de aves características de estepe e outras com elevado estatuto de 
conservação que correspondem aos limites da ZPE de Moura/Mourão/Barrancos; e outra relativa aos 
habitats da Directiva que correspondem às áreas de montado. 

 

Não se identificaram na área de estudo locais de eventual interesse geológico ou geomorfológico, sendo 
apenas de referir que se enquadra no Alto Alentejo, uma região de relevo complexo e onde a peneplanície 
tem poucas formas. As cotas mais altas da Área de Estudo localizam-se no sector sudeste da 
propriedade, atingindo os 174 m e as cotas mais baixas no sector oeste e central, até à cota do plano de 
água da albufeira da barragem de Alqueva. 
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O substrato geológico corresponde a terrenos paleozóicos que foram deformados e metamorfizados, 
constituídos essencialmente por rochas metamórficas e rochas eruptivas ácidas e básicas. 

Na Área de Estudo e em particular na parte emersa, ocorrem rochas xistentas, compostas por xistos 
argilosos, cinzentos, escuros, finos, frequentemente ardosíferos, com intercalações de grauvaques 
cinzentos. 

Os solos presentes na Herdade do Mercador são, na sua maioria, pobres e com limitações de cultivo, 
decorrentes da existência de riscos de erosão e escorrimento superficial, existindo ainda muitos solos com 
dificuldades de desenvolvimento radicular. Existem, no entanto, algumas zonas com solos de capacidade 
de uso susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva, correspondentes às áreas 
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

Em termos de património, a pesquisa documental nesta fase permitiu a identificação de 30 elementos de 
interesse patrimonial, dos quais 25 são de natureza arqueológica, algumas delas inéditas. Actualmente, 
apenas 12 destes elementos não se encontram submersos. É importante sublinhar que ao nível do factor 
Património não se identificaram monumentos ou sítios com estatuto de protecção legal. 

 

O clima da região onde se insere a Herdade do Mercador é marcado pela influência do interior peninsular. 
Os Verões são muito quentes, correspondendo à estação seca e os Invernos frios. Os ventos dominantes 
são do quadrante Noroeste, embora nos meses de Outono/Inverno (Outubro a Março) seja de referir a 
importância dos ventos do quadrante Sudeste. 

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, a área de estudo apresenta-se dominada pelo plano 
de água da albufeira do Alqueva, para onde escorrem algumas linhas de água de reduzida expressão. De 
uma forma geral, a qualidade da água da albufeira é considerada de reduzida qualidade, atendendo à 
acumulação de matéria orgânica e outras substâncias oxidáveis. 

No que se refere às águas subterrâneas, verifica-se uma produtividade relativamente reduzida, em que a 
recarga se processa directamente por infiltração, representando cerca de 5% da precipitação. 

A Herdade do Mercador apresenta baixa e variável vulnerabilidade à poluição. 

A qualidade do ar na área de estudo é boa, apesar de registar concentrações elevadas de ozono, típicas 
de regiões interiores do País. 

Da análise dos resultados obtidos na caracterização da envolvente acústica do futuro Empreendimento 
Turístico da Herdade do Mercador, verificou-se que o ambiente sonoro actual é pouco perturbado, excepto 
na envolvente próxima da EN256. 

 

Do ponto de vista da caracterização socioeconómica da área, verificam-se fortes carências de 
equipamentos e serviços que contribuem para a qualidade de vida das populações, como equipamentos 
desportivos, de saúde, lazer, cuidados de saúde, entre outros, bem como um peso excessivo da 
população idosa na região e no concelho. 

Por outro lado considera-se a existência de um forte potencial de atracção, pela presença de recursos 
naturais e culturais com grande procura e confluência de turistas, como a paisagem, o património 
construído, a gastronomia e actualmente também a água, fundamental como recurso para dinamizar a 
agricultura e, no caso específico do âmbito do empreendimento turístico da Herdade do Mercador, o 
turismo. A estas questões associa-se o valor cada vez mais elevado, atribuído aos produtos locais. 

 

Previsões de afectação do ambiente pelos Projectos e 
recomendações possíveis 
 

Dado o tipo de empreendimento turístico previsto e as preocupações ambientais que orientaram a sua 
definição, considera-se que os impactes que poderão ocorrer, como consequência da implantação do 
complexo do centro náutico e dos 3 diques (principalmente quando considerados em associação aos 
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restantes equipamentos do empreendimento) são maioritariamente positivos, tendo em conta o forte 
significado induzido pela requalificação ambiental, paisagística e socioeconómica, e pelo reforço do papel 
de Mourão no contexto regional em que se insere. 

 

No que concerne à componente socioeconómica, durante a fase de construção, ressaltam-se os impactes 
positivos associados à criação de novos postos de trabalho ligados à construção civil com reflexos na 
actividade económica local e ao aumento da procura dos serviços e comércio local (restauração, hotelaria 
e bens de consumo) devido aos fluxos de população exterior, proporcionando aumento do dinamismo 
económico local. 

Contudo, aos impactes positivos, nesta fase acrescem impactes negativos passíveis de minimização com 
a implementação de medidas adequadas. Assinala-se a perturbação da qualidade de vida da população 
residente na proximidade e da população utilizadora da zona, a afectação do edifício existente no Monte 
do Mercador, a afectação da rede viária local, pela possibilidade de congestionamento da rede viária 
existente, densidade e composição do tráfego e degradação das vias utilizadas (como seja a EN256), e a 
afectação da actividade local de exploração florestal, agrícola e pecuária (pastoreio de gado). 

Na fase de exploração, assume-se que o Empreendimento Turístico da Herdade do Mercador (sendo 
extremamente difícil individualizar os projectos do centro náutico e dos diques), em termos gerais da 
socioeconomia local e regional, contribuirá para o enriquecimento de Mourão, assim como da região do 
Alentejo, nomeadamente ao nível das actividades económicas e do reforço do sector terciário, em especial 
o turístico. 

 

No que se refere à Ocupação do Solo e Paisagem, é de referir que a implantação de um empreendimento 
turístico como o da Herdade do Mercador introduz alterações permanentes. No entanto, tendo em 
consideração que o programa deste empreendimento (onde se inserem os projectos em causa) foi 
desenvolvido respeitando os ecossistemas existentes, complementando-se com a paisagem local, com o 
uso agrícola actual e com a dinâmica económica e social envolvente, julga-se que os impactes serão 
positivos. 

 

Relativamente ao património existente, pode-se concluir que, embora na sua globalidade o projecto possa 
induzir alguns impactes, de uma forma geral nenhuma ocorrência patrimonial se apresenta como inibidora 
do desenvolvimento do projecto, nem sequer condicionadora de qualquer infra-estrutura.  

 

No que se refere aos impactes provocados pelo projecto para a flora, a fauna e habitats, destaca-se que 
os impactes são quase todos muito pouco significativos uma vez que as infra-estruturas previstas se 
localizam sobre a albufeira que é actualmente um sistema alterado pelo Homem. Durante a construção 
espera-se que ocorra alguma perturbação e alteração das condições naturais dos animais e plantas que 
vivem tanto na albufeira como em terra, devido à presença de pessoas e máquinas. Por outro lado, a 
construção das infra-estruturas em terra (centro náutico e estacionamentos) irá afectar áreas de 
pousio/pastagens, apenas se prevendo uma afectação muito pontual de montado pela criação ou 
requalificação de acessos. Ainda assim, será necessário o cumprimento da legislação que protege o 
montado de sobro e azinho (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio e alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho) já que estas são áreas muito importantes enquanto património 
natural, cultural e social. 

Tanto durante a fase de construção como na fase de exploração poderá ocorrer uma multiplicação de 
espécies exóticas. Estas espécies que foram introduzidas, ou seja não são naturais de Portugal, tendem a 
competir com as espécies nativas e provocar a sua diminuição ou desaparecimento. Assim, e como estão 
bem adaptadas a sistemas alterados ou perturbados, as espécies exóticas invasoras poderão ser 
beneficiadas tanto durante a construção como a exploração do empreendimento.  

Durante a fase de exploração, é possível que nas albufeiras criadas pelos diques 1, 2 e 3 haja a 
degradação da qualidade biológica da água. Contudo, o projecto para estes diques prevê a colocação de 
soluções (bombas submersas) que promovem a circulação da água diminuindo a estagnação da mesma e 
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evitando a criação de criação de zonas sem oxigénio na zona inferior da coluna de água e, 
consequentemente, impróprias para a fauna e flora aquáticas potencialmente existentes. 

A movimentação de embarcações (na albufeira) bem como de automóveis e pessoas em terra contribuirá 
para uma maior perturbação da área durante a fase de exploração. Este efeito, ainda que pouco 
significativo, é mais relevante para espécies sensíveis como aves estepárias. 

 

Os impactes geomorfológicos identificados e analisados foram classificados como pouco significativos. 
Contudo, as medidas de minimização propostas permitirão reduzir ainda a sua magnitude, justificando-se 
por isso a sua consideração. Essas medidas referem-se essencialmente à consideração de acções que 
possam evitar a erosão dos solos, devendo proceder-se à sua implementação durante a fase de 
construção. 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de fenómenos de deposição de terras nas linhas de 
água e o seu transporte para a albufeira do Alqueva. As actividades de construção, em particular, do 
centro náutico e posto e depósito de combustíveis, poderão ainda ser responsáveis pela ocorrência de 
derrames acidentais de substâncias tóxicas e pela contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Na fase de exploração, os potenciais impactes sobre a qualidade da água prendem-se com a ocorrência 
de eventuais derrames de combustível na albufeira do Alqueva, decorrentes de operações de 
abastecimento e manuseamento de combustíveis no centro náutico. Para além do referido, não são 
previsíveis impactes dignos de nota sobre a recarga das águas subterrâneas. 

Também no que se refere aos solos e apesar do pouco significado dos impactes previstos, destaca-se: a 
potencial poluição do solo associada a derrames acidentais de óleos e combustíveis, que podem ser 
francamente minimizados, se as operações de manuseamento desses produtos decorrerem com os 
necessários cuidados e em área do estaleiro especificamente prevista para esse efeito; os resultantes da 
ocupação irreversível de solos, a maioria dos quais com reduzida aptidão agrícola. Contudo, recomenda-
se que se proceda à decapagem da camada superficial desses solos, o que permitirá a sua reutilização na 
área do empreendimento ou noutros locais, contribuindo para a minimização dos referidos impactes. As 
restantes medidas de minimização propostas referem-se essencialmente à preservação dos solos que não 
serão intervencionados e à optimização dos processos de recolha de resíduos sólidos durante as fases de 
construção. 

 

Durante a fase de construção prevê-se ainda a ocorrência de impactes pouco significativos sobre a 
qualidade do ar local e regional, decorrentes das emissões atmosféricas associadas às várias actividades 
construtivas, seja na movimentação de terras, seja na circulação de veículos e equipamentos de apoio à 
obra, não se prevendo no entanto a ocorrência de impactes significativos na fase de exploração. 

No que se refere ao ruído, com a implementação do empreendimento não se prevêem impactes 
significativos na envolvente do empreendimento bem como na área interior do mesmo, quer durante a fase 
de construção quer na fase de exploração, considerando-se que a zona mantenha uma elevada qualidade 
acústica. A programação do uso do solo e respectiva classificação acústica afigura-se de acordo com o 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído para a generalidade da área afecta ao empreendimento. 

 

Em conclusão, sendo os factores clima, geologia e geomorfologia, solos, qualidade do ar e ambiente 
sonoro, aspectos para os que a construção do empreendimento turístico da Herdade do Mercador de 
modo geral (e as estruturas em apreciação, em particular) não deixa prever efeitos dignos de nota, de 
sentido positivo ou negativo, a socioeconomia e a qualidade da paisagem revelam-se como os factores 
ambientais em que a construção dos projectos poderá provocar impactes mais positivos. 

Da consideração conjunta dos impactes positivos e negativos identificados resulta que o saldo ambiental 
da intervenção será positivo, considerando-se que esse significado positivo poderá ser reforçado pela 
implementação de normas de gestão específicas aplicadas à área da ZPE e à zona de transição que 
separa a área com desenvolvimento turístico mais intensivo, seguindo as indicações constantes no 
regulamento do Plano, apoiadas por um sistema de monitorização ambiental constante, conforme com a 
certificação de gestão ambiental prevista. 
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Previsões de alteração da zona dos Projectos se esses não forem 
realizados 

 

Do ponto de vista dos aspectos físicos de base, como sendo a Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e 
Hidrogeologia, a que se junta ainda o clima, julga-se que a não implementação dos projectos perpetuará 
as condições territoriais existentes. 

No caso de um dos factores em que se considera que o impacte da implantação dos projectos inseridos 
no empreendimento turístico da Herdade do Mercador será essencialmente positivo – a paisagem – 
considera-se que a não realização dos mesmos levará essencialmente a que a degradação visual e 
ecológica da faixa marginal da albufeira e da foz das linhas de água existentes se mantenha com grande 
evidência, pois o desenvolvimento espontâneo de vegetação, associada a esses ambientes húmidos, será 
bastante mais lenta e dificultada pela variação constante do nível do plano de água. 

Além disso, tendo em conta que, para além da reduzida ou nula aptidão agrícola, os solos presentes na 
área de estudo apresentam riscos de erosão, é de esperar que a evolução da área de estudo, sem a 
concretização dos projectos, com a manutenção dos actuais usos, e em especial nas margens da actual 
albufeira, represente o agravamento da erosão dos solos. 

 

Em termos da ecologia, prevê-se que futuramente exista um aumento das zonas de agricultura de regadio, 
proporcionadas pela criação de infra-estruturas associadas aos perímetros de rega do Alqueva, 
diminuindo assim as áreas de pousio e pastagem, assim como as de olival de sequeiro. No que diz 
respeito ao montado, no futuro prevê-se uma continuação da exploração extensiva do mesmo, mantendo-
se as características que fazem deste um biótopo propício à ocorrência de valores naturais de grande 
relevância. 

Quanto à albufeira do Alqueva esta apresenta grande importância para as aves aquáticas, como a gaivina 
ou o tagaz. As únicas alterações que se prevêem, indecentemente da construção dos projectos, dizem 
respeito às espécies de peixes e à qualidade ecológica da massa de água. Relativamente às espécies de 
peixes, e tendo em consideração que as espécies características do local foram apenas capturadas na 
ribeira do Mercador, prevê-se que haja um aumento da densidade das espécies exóticas presentes na 
albufeira, nomeadamente pimpão, gambúsia e alburno. Relativamente à qualidade ecológica da massa de 
água, é provável que se venha a verificar uma degradação da mesma, resultante da eutrofização da 
massa de água. 

 

Relativamente ao património, a não implantação dos projectos afigura-se sensivelmente como a melhor 
solução, mas não pelo impacte directo sobre ocorrências patrimoniais, uma vez que nenhuma das infra-
estruturas em projecto afecta directamente qualquer ocorrência patrimonial inventariada. No entanto, sem 
a construção de qualquer projecto garante-se a não afectação de sítios arqueológicos, conhecidos ou 
ainda desconhecidos (por se encontrarem integralmente soterrados), embora se possa também considerar 
que desse modo, provavelmente, muitos sítios arqueológicos de interesse, actualmente desconhecidos, se 
manterão ignorados. Em todo o caso, tendo em conta que actualmente a afectação de sítios arqueológicos 
necessita sempre da realização de medidas mitigadoras que podem chegar à escavação arqueológica, 
considera-se mais promissor a possibilidade de manter essas ocorrências como reserva para futuras 
investigações com metodologias mais avançadas e menos destrutivas. 

 

No que respeita à qualidade da água, prevê-se a manutenção das actuais fontes de degradação da 
qualidade da água superficial na ausência dos projectos. Considera-se, contudo, que, face à 
implementação da legislação ambiental em vigor, cada vez mais restritiva, se possa apontar para uma 
eventual melhoria da qualidade das águas a médio/longo prazo. 

Em termos de qualidade do ar, de uma forma geral, a introdução de técnicas de fertilização menos 
poluentes no sector agrícola e a redução das respectivas áreas de exploração poderão ser responsáveis 
pela diminuição das emissões actualmente existentes, embora se considere que essa diminuição não será 
significativa. 
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Quanto ao ambiente sonoro, sem a construção dos projectos, apenas junto à imediata envolvência da 
EN256 o ambiente sonoro se aproxima dos limites legais previstos. Nessa faixa contudo, não existe 
qualquer ocupação habitacional ou com níveis semelhantes de sensibilidade ao ruído. Para a restante 
área do empreendimento, o ambiente sonoro é bastante calmo, independentemente do tipo de ocupação a 
implementar. Por outras palavras, o ruído associado à ausência do projecto deverá assumir, no futuro, 
valores semelhantes aos registados actualmente. 

 

Do ponto de vista da socioeconomia, poderemos considerar que sem a construção dos projectos em 
apreciação e do empreendimento turístico em que se inserem, de forma geral, quer a região quer o 
concelho continuariam com a tendência de envelhecimento populacional. Para além desta tendência se 
manter, a ausência de investimento com vista à criação de empregos e dinamização da economia da 
região também estaria comprometida, sem a construção deste empreendimento. 

No tocante aos principais instrumentos de ordenamento do território, regista-se que os projectos em 
estudo se inserem num empreendimento turístico cujo estudo foi desenvolvido com base nas normas e 
objectivos assumidos em vários IGT, pelo que a sua não concretização se iria reflectir futuramente na 
análise relativa à eficiência das medidas estratégicas de dinamização turística e socioeconómica e 
reorganização territorial da área de estudo. 

 

Verificação da eficácia das medidas propostas para diminuir os 
impactes negativos 
 

No que se refere ao aspecto da monitorização e adopção de medidas de controlo da implementação do 
empreendimento, em que se abrangem os projectos do centro náutico e dos diques, e de efeitos negativos 
que possam ocorrer, há que destacar o facto de na proposta do PUHM estarem implícitos princípios de 
sustentabilidade e gestão ambiental que distinguem a intervenção proposta e que ditam, à partida, meios 
de utilização e funcionamento do empreendimento que permitem a protecção ambiental. 

Durante a fase de obra, está previsto o acompanhamento ambiental, complementar das actividades de 
fiscalização, destinado a verificar o efectivo cumprimento das condições pré-estabelecidas para a 
realização dos trabalhos em matéria ambiental e a permitir resolver, em tempo útil, eventuais situações 
imprevistas que ocorram durante a realização dos trabalhos de construção. 

Complementarmente, foram propostas de medidas de minimização que visam a redução dos efeitos 
negativos provocados pelo projecto sobre a flora e fauna terrestre e aquática, tendo sido igualmente 
propostas medidas de promoção da flora e fauna locais. Assim, no que se refere aos sistemas aquáticos, 
foi proposto o controlo de espécies de peixes exóticos, tanto durante a fase de construção como durante a 
fase de exploração do empreendimento. Esta medida é especialmente relevante no caso da albufeira 
criada pelo dique 3, já que os efeitos da proliferação destas espécies far-se-ia sentir não só na albufeira 
como na ribeira do Mercador (área com melhores condições de habitat para as espécies nativas). 

De forma a diminuir o efeito da perturbação causado pela presença de pessoas e veículos durante a fase 
de exploração, sugere-se um conjunto de medidas que, por um lado, promovem o usufruto da área pelos 
utilizadores da Herdade e, por outro, garantem espaços de refúgio para as espécies mais sensíveis.  

Tendo em consideração os impactes registados e atendendo ao facto de o confinamento das massas de 
água criadas pelos 3 diques poder conduzir a uma diminuição da qualidade da água nestes locais, é 
proposta a monitorização do fitoplâncton de acordo com a Directiva Quadro Água. Dada a relevância dos 
efeitos de proliferação de espécies de peixes exóticos na área do projecto, e de forma a avaliar a eficácia 
das medidas propostas, é igualmente apresentado um programa de monitorização de peixes. 

  


