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MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E DO PROPONENTE 

O presente documento constitui o Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Land Resort 

Aparthotel - Zambujeira do Mar, desenvolvido em fase de Projeto de Execução, a localizar na Herdade 

do Pascoal, no concelho de Odemira, freguesia de São Teotónio. 

O proponente deste Projeto é a Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda, com sede no 

Monte do Carapetinho 2904, Setúbal, adiante designada por Carapetinho. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE 

PARA A AUTORIZAÇÃO 

Tendo em conta a natureza do Projeto alvo de EIA, a entidade licenciadora é a Câmara Municipal de 

Odemira. 

1.3 ENQUADRAMENTO JURÍDICO NO REGIME JURÍDICO DE AVALIAÇÃO 

DE IMPACTE AMBIENTAL 

O Land Resort Aparthotel da Zambujeira do Mar, também identificado por Projeto, empreendimento ou 

Empreendimento Turístico Isolado (ETI) encontra-se inserido no Sítio Rede Natura 2000, com designação 

a PTCON0012 – Costa Sudoeste (vd. Figura 1.1), considerado como “área sensível”, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Os projetos sujeitos ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental estão incluídos nos Anexos I e 

II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 

março. Estes diplomas estabelecem o novo regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, 

transpondo para a ordem jurídica interna portuguesa a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011. 

De acordo com a legislação supracitada, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 

outubro, o presente Projeto enquadra-se no disposto no Anexo II, n.º 12, alínea: 

 c) “Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos 

turísticos e hotéis rurais quando localizados fora de zonas urbanas, e projetos associados” - 

em Áreas sensíveis: Hotéis, hotéis-apartamentos, hotéis rurais e apartamentos turísticos com 

50 ou mais camas. 
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A metodologia seguida na elaboração do EIA cumpriu a legislação aplicável, nomeadamente os 

requisitos constantes no artigo 13º e no Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março relativo ao “conteúdo mínimo do EIA” e as 

Normas Técnicas estabelecidas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (parcialmente 

alterada pela Declaração de Retificação n.º 13/H/2001), com as adaptações necessárias ao Projeto 

em causa. 

1.4 ANTECEDENTES DO EIA 

De acordo com o Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 47/2014, de 24 de março, o promotor pode solicitar formalmente à Autoridade de AIA, a 

definição do âmbito do EIA.  

Em função da sua natureza, e também do conhecimento existente sobre a matéria, não existem dúvidas 

sobre a tipologia e importância específica dos impactes potenciais gerados pelo Projeto, pelo que o 

promotor optou por não solicitar a definição de âmbito do EIA. Contudo, houve a preocupação de 

fundamentar adequadamente a definição do âmbito do EIA no presente Estudo, nomeadamente os 

descritores analisados e respetivos graus de aprofundamento. 

Neste caso, apesar de o EIA não ter sido alvo de definição de âmbito prévia, de reuniões com a 

Câmara Municipal de Odemira, resultaram as decisões de centrar o âmbito do presente EIA no Projeto 

do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, enquanto Empreendimento Turístico Isolado (ETI). 
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1.5 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E 

INDICAÇÃO DO SEU PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O presente EIA foi desenvolvido pela Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., estando a 

equipa responsável pela sua realização identificada em seguida. Este estudo foi realizado durante os 

meses de junho de 2014 a setembro de 2014.  

 Direção de Projeto  

 Dr. Nuno Ferreira Matos 

 Eng.ª Margarida Fonseca  

 Apoio à Direção de Projeto  

 Eng.º André Câncio Guimarães  

 Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia  

 Dr. Miguel Gamboa 

 Eng.º Rui Pires 

 Clima  

 Eng.ª Filipa Colaço 

 Eng.º André Câncio Guimarães  

 Recursos Hídricos Superficiais  

 Eng.ª Margarida Fonseca 

 Eng.º Rui Pires 

 Solos e Uso do solo  

 Eng.ª Marta Machado 

 Eng.º António Albuquerque 
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 Ecologia  

 Dr. Nuno Ferreira Matos 

 Eng.º António Albuquerque 

 Dr.ª Lúcia Lopes 

 Ordenamento do Território e Condicionantes 

 Eng.ª Filipa Colaço 

 Dr. Nuno Ferreira Matos 

 Qualidade do Ar  

 Eng.º André Câncio Guimarães  

 Eng.ª Filipa Colaço  

 Gestão de Resíduos 

 Eng.ª Margarida Fonseca 

 Eng.ª Filipa Colaço  

 Sócio-economia  

 Dr. Nuno Ferreira Matos 

 Eng.ª Filipa Colaço  

 Ambiente Sonoro  

 Eng.ª António Faria 

 Dr. Vitor Rosão 

 Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 

 Dr.ª Carla Alves Fernandes 

 Dr. Cristóvão Pimentel Fonseca 
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 Paisagem 

 Eng.ª Marta Machado 

 Dr. Nuno Ferreira Matos 

 Eng.º António Albuquerque 

 Sistema de Informação Geográfica  

 Eng.ª Marta Machado 
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2 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

2.1 METODOLOGIA 

2.1.1 Metodologia Geral 

A metodologia adotada para a realização do EIA, na abordagem de cada uma das vertentes do 

ambiente em análise, baseou-se nos seguintes aspetos: 

1) Obtenção dos elementos relativos ao estado atual da qualidade do ambiente da área de 

estudo, necessários à definição da situação atual: 

 Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com 

interesse para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e socioeconómico; 

 Análise da cartografia topográfica da área de estudo e de imagem aérea; 

 Análise dos Planos de Ordenamento e condicionantes e diplomas legais associados;  

 Reconhecimentos e trabalhos de campo realizados na área de intervenção pelos 

especialistas envolvidos no EIA, entre junho e agosto de 2014, com expressão mais 

significativa para os domínios da ecologia, da paisagem, ocupação do solo, do património 

e ambiente sonoro; 

 Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica. 

2) Identificação e caracterização dos potenciais impactes ambientais determinados pela 
construção, exploração e descativação do Projeto; 

3) Avaliação dos impactes resultantes da execução do Projeto, utilizando uma metodologia assente 
em critérios que permitem a respetiva graduação em pouco significativos, significativos ou muito 
significativos, positivos ou negativos; 

4) Proposta de medidas de minimização dos impactes negativos determinados pelo Projeto; 

5) Identificação de outras medidas que permitam o enquadramento ambiental do Projeto; 

6) Identificação das medidas de monitorização e gestão ambiental; 

7) Identificação das lacunas de conhecimento; 

8) Conclusões. 
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2.1.2 Definição da área de estudo e escalas de trabalho 

A área de estudo foi definida com base nas características do Projeto e da sua envolvente. Assim, 

selecionou-se como área para avaliação dos impactes ambientais diretos do Projeto, o terreno onde se 

pretende a sua implantação. 

No entanto, sempre que considerado relevante para os objetivos do presente EIA, foi alargada a área 

de estudo de cada descritor, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas áreas 

temáticas integrantes no EIA. Este é o caso da socioeconomia, onde a área de estudo foi alargada às 

freguesias da área envolvente do Projeto. É, igualmente, o caso de descritores como a qualidade do ar, 

os recursos hídricos, a gestão de resíduos ou a paisagem. 

Por esta razão, não foi considerada apenas a zona diretamente afetada pelo Projeto – área de 

intervenção – mas também a envolvente na qual se fazem sentir os efeitos da respetiva construção e 

exploração.  

Refira-se que o edificado referente ao Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar se localiza a 

aproximadamente quatro quilómetros da vila de São Teotónio, virando à esquerda na estada nacional 

n.º 120, que liga São Teotónio a Odemira. Este empreendimento é composto por uma edificação 

principal (receção), 72 unidades de alojamento de tipologias T1 e T2 (com e sem piscina), 

complementados por infraestruturas de lazer e desporto como são exemplo uma piscina e um campo de 

padel.  

As bases cartográficas de trabalho adotadas correspondem às escalas 1/250 000 e 1/25 000 (Carta 

Militar), e a escalas de pormenor (ortofotomapas e Figuras de Projeto), apresentando-se os resultados 

a diferentes escalas, de acordo com os objetivos do trabalho. 

Deste modo, as escalas de enquadramento regional de determinados aspetos e características, bem 

como as da área de estudo, resultaram, tal como as escalas de trabalho, da forma como a informação 

espacial se encontra disponível, tendo variado entre a escala 1/250 000 para enquadramento do 

Projeto, a escala 1/25 000 para apresentação da área de estudo e para apresentação de alguma 

cartografia temática e escalas de maior pormenor para a apresentação do Projeto.  

A noção de tempo, mais difícil de gerir de forma discretizada e definida, foi tratada na base dos 

horizontes temporais marcados por acontecimentos concretos que individualizam períodos com 

características funcionais específicas – fase de construção e de exploração – e que coincidem com 

horizontes de curto e médio / longo prazo.  
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Salienta-se que, para o Projeto objeto do presente EIA, não é possível definir o período de vida útil 

pois não se prevê a desativação deste Projeto. Existirão no entanto, sempre, todas as ações necessárias 

para a manutenção e atualização do “produto”.  

No entanto, tendo em atenção que a legislação prevê que se aborde esta fase, na avaliação de 

impactes, considera-se a fase de desativação com a remoção das infraestruturas ou com a manutenção 

das mesmas. 

2.1.3 Estrutura do EIA 

O EIA é constituído por dois volumes, nomeadamente o Relatório que se apresenta no presente volume, 

que constitui o Relatório Técnico, e um volume com o Resumo Não Técnico. O presente Relatório é 

constituído por 12 capítulos seguidamente descritos. 

No Capítulo 1 – Introdução, onde foram identificadas as principais características do Projeto, no que se 

refere às responsabilidades de execução do mesmo, da respetiva entidade licenciadora e dos 

responsáveis pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. 

O Capítulo 2 – Metodologia e Descrição da Estrutura Geral do EIA, correspondente ao presente 

Capítulo. 

No Capítulo 3 – Objetivos e Justificação do Projeto identificam-se os objetivos do Projeto e apresenta-

se a sua justificação. 

No Capítulo 4 – Descrição do Projeto descreve-se a localização e a conceção geral do Projeto, 

salientando-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações no ambiente. 

No Capítulo 5 – Caracterização da Situação de Referência, descreve-se a situação ambiental da área 

em estudo antes da implementação do Projeto, analisando as componentes ambientais mais suscetíveis 

de serem perturbadas pela construção, exploração e desativação do mesmo, de acordo com o âmbito 

estabelecido. 

No Capítulo 6 – Evolução do Estado do Ambiente sem o Projeto, descreve-se um cenário previsível da 

evolução da situação atual na ausência do Projeto, ou seja, a alternativa zero, e que deveria ser a 

base para a avaliação de impactes, se fosse possível caracterizá-la com pormenor como se faz para o 

estado atual do ambiente. 
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No Capítulo 7 – Avaliação de Impactes Ambientais, identificam-se e avaliam-se os principais impactes 

negativos e positivos, decorrentes das fases de construção, exploração e desativação do Projeto e 

avaliam-se os impactes cumulativos. 

No Capítulo 8 – Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais, identifica-se um conjunto de 

medidas que permitem enquadrar ambientalmente o Projeto e, por outro lado, definem-se medidas de 

valorização para os impactes positivos gerados pelo mesmo.  

No Capítulo 9 – Síntese de Impactes e Medidas de Minimização, efetua-se uma síntese dos Capítulos 7 

e 8.  

No Capítulo 10 – Monitorização e Gestão Ambiental, identifica-se um plano de monitorização e de 

gestão ambiental para o Projeto em análise, nomeadamente nas componentes onde o acompanhamento 

é essencial para a adequada gestão ambiental do Projeto e/ou para clarificar a eficácia de algumas 

das medidas minimizadoras propostas. 

No Capítulo 11 – Identificação de Lacunas de Conhecimento, identificam-se as principais lacunas de 

informação que surgiram no decorrer do EIA. 

No Capítulo 12 – Conclusões, resumem-se as principais conclusões do estudo efetuado. 

Estes capítulos garantem uma análise completa de todos os descritores pertinentes, tendo o 

aprofundamento da análise dos mesmos sido baseada na discussão do âmbito, que se apresenta no 

Capítulo 2.2. 

2.2 DEFINIÇÃO DO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.2.1 Considerações Gerais 

Um importante requisito para o correto desenvolvimento da análise a assegurar num EIA é a definição 

do seu âmbito, isto é, dos domínios de análise a abranger e, acima de tudo, do seu grau de 

aprofundamento, em função do tipo de impactes induzidos pelo Projeto, da especificidade e da 

sensibilidade do ambiente que o vai acolher. 

2.2.2  Domínios e profundidade da análise 

O objetivo do EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, é a aferição, caracterização e 

avaliação dos impactes ambientais resultantes da execução do Projeto, nas suas diferentes fases, no 
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sentido de concretizar medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes negativos significativos 

detetados, de forma a obter o seu adequado enquadramento ambiental. 

A definição do grau de profundidade da análise dos diferentes descritores depende, como já foi 

referido anteriormente, das características gerais do Projeto, da sensibilidade da área onde se vai 

localizar e, acima de tudo, da sua área de influência. Assim, e tendo em atenção as características, quer 

do Projeto, quer da área de implantação, os descritores selecionados para o presente estudo, 

ordenados pela sua relevância (elevada relevância, média relevância, baixa relevância), são os 

seguintes: 

Ecologia – o facto de o Projeto se desenvolver em “Área sensível”, nomeadamente no Sítio de 

Importância Comunitária (SIC) PTCON0012 – Costa Sudoeste, conduz a que os aspetos relativos à 

ecologia (biótopos, habitats, fauna e flora) se revistam de particular importância no presente EIA, 

tratando-se assim de um descritor de elevada relevância; 

Socioeconomia – as questões sociais e económicas do Projeto assumem-se como especialmente 

importantes na análise dos impactes ambientais de um Projeto como o presente. De facto, a região 

onde se insere o presente Projeto, caracteriza-se por uma acentuada redução demográfica associada à 

escassez de oferta de emprego e de Projetos que visem o desenvolvimento económico. Em simultâneo, 

trata-se de uma área com valores naturais e paisagísticos que conduziram à sua classificação como Sítio 

de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, o que se traduz, por um lado como um importante 

fator potencial do desenvolvimento de turismo de qualidade e, em simultâneo, como um fator de 

redução de possibilidades de desenvolvimento socioeconómico decorrente de outras atividades, pelas 

restrições legais em vigência. Estes foram aspetos fulcrais na análise, sendo criteriosamente avaliadas e 

definidas as medidas para a potenciação dos impactes positivos e minimização dos impactes negativos, 

com vista à conciliação dos valores, de forma a promover um desenvolvimento sustentado. Este descritor 

foi considerado como de elevada relevância;  

Ordenamento do Território e Condicionantes – a análise deste descritor associa-se à compatibilização 

do Projeto com os instrumentos de ordenamento do território em vigor para a área de estudo, tendo em 

conta a sua importância como elementos estruturantes do território. Este descritor assumiu-se como de 

elevada relevância ambiental no presente estudo, pelo facto de existirem diversos instrumentos legais 

em vigor em matéria de ordenamento e decorrente do facto de o Projeto se desenvolver em “Área 

sensível”, classificada aos níveis nacional e internacional; 

Paisagem – a área de desenvolvimento do Projeto, pelas suas riquezas naturais, apresenta de igual 

forma, grande riqueza paisagística, aspeto que se assume como particularmente relevante quer para os 

objetivos de um Projeto de natureza turística como o presente, quer pelos impactes que o mesmo pode 
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acarretar para uma área de elevada sensibilidade com aquela em que se insere. Desta forma, a 

paisagem assume-se no presente estudo como um descritor de elevada relevância, tendo os aspetos 

associados à alteração das características do local de intervenção e respetiva envolvente, sido 

analisados de forma aprofundada; 

Solos e Uso do Solo – tendo em conta as características da área de intervenção anteriormente 

mencionadas, e que o Projeto implica uma alteração aos usos do solo atuais, considera-se que este 

descritor possui uma relevância média efetuando-se no estudo uma análise dos respetivos impactes; 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico – a importância do património justifica, só por si, 

uma análise cuidada e suportada das questões associadas; este aspeto possui particular importância 

quando, como no caso, a área de intervenção se encontra pouco humanizada/alterada. O património é, 

assim, um descritor de baixa importância no presente estudo; 

Recursos Hídricos Superficiais – o Projeto em análise desenvolve-se nas margens do rio Mira e prevê um 

conjunto de equipamentos e infraestruturas que potencialmente acarretam impactes negativos sobre os 

recursos hídricos superficiais, na fase de construção e na fase de exploração. Assim, considera-se que 

este descritor possui uma importância média/elevada no presente estudo, tendo sido realizada uma 

análise detalhada dos respetivos impactes associados, bem como a proposta de um conjunto de 

medidas de mitigação que promovam a gestão sustentada do Empreendimento; 

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia – as questões associadas à fase de exploração deste 

Empreendimento, justificam uma análise cuidada deste descritor, ao nível da verificação de eventuais 

efeitos ao nível das condições hidrogeológicas. Também são analisadas e consideradas as condições 

geológicas e geomorfológicas, sobretudo para a fase de construção. Considerou-se, assim, este 

descritor como de média importância ambiental; 

Gestão de Resíduos – tendo em conta que um Projeto desta natureza envolve a produção de 

quantitativos de resíduos com significado e de diversas tipologias e que, para a exploração do Projeto, 

será necessário prever um conjunto de equipamentos que permitam a respetiva recolha ou tratamento, 

esta questão foi cuidadosamente avaliada e estudada, sendo identificados os aspetos que deverão ser 

previstos e equacionados em fases posteriores do Projeto. Considera-se como um descritor de elevada 

importância ambiental no presente estudo; 

Qualidade do Ar – as principais afetações negativas, ao nível deste descritor, resultarão da emissão de 

gases e poeiras por equipamentos afetos às obras. Na fase de exploração, os impactes prendem-se 

com o aumento do tráfego rodoviário. Deste modo, este é um descritor de baixa importância ambiental 

deste estudo; 
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Ambiente Sonoro – à semelhança da Qualidade do Ar, as principais afetações negativas ao nível deste 

descritor resultarão da fase de construção, nomeadamente ao nível do funcionamento e circulação dos 

equipamentos e da maquinaria afetos às obras. Tendo em conta que na fase de exploração não se 

prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, este é um descritor de importância ambiental 

baixa no presente estudo. 

Clima – não se preveem quaisquer impactes sensíveis no clima, justificando-se a sua análise enquanto 

“descritor de apoio” a todos os outros e de caracterização geral da área de estudo. É um descritor de 

baixa importância ambiental no presente estudo.  
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(página propositadamente deixada em branco) 
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 OBJETIVOS DO PROJETO 

O Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar tem como objetivo a criação de um conjunto de espaços 

e infraestruturas que proporcionem atividades turísticas, de diversas tipologias, mas também um 

conjunto de equipamentos para a prática de atividades desportivas e/ou de lazer, de qualidade, numa 

região cujo enquadramento paisagístico, geográfico e climático se apresenta como extremamente 

favorável. 

O facto dos terrenos de implantação do Projeto se situarem no interior de um Sítio de Importância 

Comunitária da Rede Natura 2000 corresponde simultaneamente, pela sua especificidade, ao 

privilégio de se poder criar um Projeto turístico único e à oportunidade de se promover a valorização 

ambiental desta área. 

Para a Câmara Municipal de Odemira ter no seu território um empreendimento turístico estruturado 

que, proporcione alojamento turístico de qualidade e que crie estímulos na economia local é um objetivo 

estratégico de desenvolvimento socioeconómico, compatibilizando a construção do empreendimento, 

com a salvaguarda e valorização das características culturais e ambientais do concelho. 

A existência de um empreendimento turístico de qualidade no concelho de Odemira permitirá 

beneficiar e valorizar a beleza de um recurso concelhio endógeno precioso, a sua costa oceânica com 

quase 55 quilómetros de extensão. Paralelamente, pode promover a requalificação do setor turístico 

sub-regional, que hoje é caracterizado por um modelo de ocupação algo antiquado, pouco indutor de 

valor para a economia local e em alguns casos com uma forte pressão sobre os espaços naturais que 

importa preservar. 

O Projeto em análise, no âmbito da classificação dos empreendimentos turísticos, efetuada pelo Turismo 

de Portugal, I.P., concorre para a categoria de Estabelecimento Hoteleiro, na sub-categoria de Hotéis-

apartamentos. 

3.2 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Segundo a Estatísticas do Turismo 2012 a atividade turística em Portugal, no que respeita a 

estabelecimentos de alojamento turístico, ressentiu-se do atual quadro macroeconómico, tendo os 

proveitos resultantes das dormidas em estabelecimentos hoteleiros e similares reduzido 2,6% e os 

proveitos de aposento diminuído 1,3% face a 2011. Ainda do lado da oferta, as dormidas totais 

mantiveram-se sensivelmente ao nível das do ano 2011 (+0,6%), situando-se em 39,7 milhões. Este 
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valor, sendo semelhante ao do ano anterior, reflete porém uma redução expressiva das dormidas de 

residentes (-7,5% em 2012 face a -2,5% em 2011) como seria de esperar em função da acentuada 

contração da atividade económica interna, (INE, 2013b). 

Tomando o número de dormidas como exemplo, constata-se que em 2012 a hotelaria alojou 13,8 

milhões de hóspedes, que originaram 39,7 milhões de dormidas. Estes resultados pouco diferem dos do 

ano anterior, traduzindo-se em variações de -1,1% para os hóspedes e +0,6% para as dormidas, (INE, 

2013b). 

Em julho de 2012 estiveram em atividade 2 028 estabelecimentos hoteleiros, mais 9 do que no ano 

anterior. O número de hotéis continuou a aumentar, em ritmo similar ao ano anterior (+13,2%), mas 

ainda beneficiando do processo de reconversão de estabelecimentos com tipologias extintas.  

Todas as categorias dos hotéis aumentaram em número, destacando-se as de 3 e 2 estrelas (em 

conjunto, +33,0% que em julho 2011), (INE, 2013b). 

Os aumentos nas várias tipologias foram de 12,5% nos aldeamentos turísticos, 6,0% nos apartamentos 

turísticos e 4,2% nos hotéis-apartamentos. Nestes últimos, o crescimento deveu-se exclusivamente à 

categoria de 4 estrelas, já que as restantes mantiveram o mesmo número, (INE, 2013b). 

Considerando a situação em cada Região, somente as Regiões Autónomas registaram decréscimos na 

capacidade de alojamento em comparação com o período homólogo (-3,5% nos Açores e -1,2% na 

Madeira).  

No Continente observou-se um aumento generalizado da oferta de camas, com maior expressão no 

Norte (+4,2%), no Algarve (+4,0%) e no Alentejo (+3,4%), (INE, 2013b). 

Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados das 

Estatísticas do Turismo 2012 tendo como alvo de análise, a região do Alentejo.  

Na região do Alentejo, em 2012, os estabelecimentos “Hotéis” e “Outros alojamentos turísticos” (motéis, 

estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal mas mantidas na 

Classificação das Atividades Económicas), foram os de maior representatividade na região, 45,8% e 

34,2% respetivamente, do total da oferta de estabelecimentos hoteleiros.  
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Quadro 3.1 

Estabelecimentos, segundo o tipo dos estabelecimentos, na região Alentejo, 31-07-2012 

NUTS 
Total 
geral 

Hotéis 

Apartamentos 
turísticos 

Aldeamentos 
turísticos 

Hotéis-apartamentos 

Pousadas 
Outros 

alojamentos 
turísticos 

Total ***** **** *** 
** / 

* 
Total ***** **** 

*** 
/ 
** 

Continente 1 787 881 62 261 302 256 172 44 112 5 68 39 34 544 

Alentejo 155 71 3 18 28 22 10 2 9 1 3 5 10 53 

Unidade: N.º 
Fonte: INE, 2013b 
“Outros alojamentos turísticos” abrangendo os motéis, estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal 
mas mantidas na Classificação das Atividades Económicas. 

Em 2012, os estabelecimentos “Hotéis” eram responsáveis por 45,9% do total da capacidade da 

região do Alentejo (6 117 camas), seguidos pelos “Hotéis-apartamentos”, com 2 353 camas, 17,7% do 

total da capacidade. 

Quadro 3.2 

Capacidade de Alojamento, segundo o tipo dos estabelecimentos, na região Alentejo, 31-07-2012 

NUTS 
Total 
geral 

Hotéis 
Apartamentos 

turísticos 
Aldeamentos 

turísticos 

Hotéis-apartamentos 

Pousadas 
Outros 

alojamentos 
turísticos 

Total ***** **** *** ** / * Total ***** **** 
*** / 

** 

Continente 259 021 143 021 20 318 61 858 40 072 20 773 35 073 16 945 35 054 2 145 23 686 9 223 3 222 25 706 

Alentejo 13 317 6 117 542 1 873 2 385 1 317 1 303 395 2 353 564 1 206 583 925 2 224 

Unidade: N.º de camas 
Fonte: INE, 2013b 
“Outros alojamentos turísticos” abrangendo os motéis, estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal 
mas mantidas na Classificação das Atividades Económicas. 

Segundo o referido Anuário Estatístico da região Alentejo 2012 (INE, 2013a), a região do Alentejo 

representou apenas 3% dos proveitos globais de Portugal, ocupando a 6ª posição no ranking nacional 

das regiões, apenas à frente da região autónoma dos Açores. Existe por isso um enorme potencial de 

captação de receitas turísticas nesta região. 

Em 2012 registaram-se, em Portugal, um total de 13 845 419 hóspedes nos estabelecimentos 

hoteleiros. Na região do Alentejo este número foi de 651 072, cerca de 4,7% do total nacional. A 

região do Litoral Alentejano, representa cerca de 23,3% do total de hóspedes do Alentejo (151 924), 

o concelho de Odemira com 19 986 hóspedes, representa 13,2 % do total do Alentejo Litoral e apenas 

3,1% do total da região do Alentejo. 

No concelho de Odemira existem 16 estabelecimentos, dos quais quatro são hotéis, cinco pensões e sete 

“Outros estabelecimentos” (hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, 
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pousadas e estalagens.) que completam a oferta do concelho. Importa destacar o peso das pensões, 

que com 5 unidades representam 31,3% e os hotéis com 25% do total da oferta. 

Em 2012, a capacidade total dos alojamentos da região do Alentejo era de 13 317 camas, tendo-se 

verificado entre 2006 e 2012 um significativo incremento, na ordem do 42,8%, o que representou um 

aumento da capacidade em mais 3 994 camas. Os estabelecimentos do tipo “Hotel” representam 

6 117 camas (45,9%), seguidos pelos restantes estabelecimentos, nomeadamente, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens, com 5 108 camas 

(38,4%). 

As Taxas de Ocupação de Camas (TOC), da região Alentejo, sub-região Alentejo Litoral e concelho de 

Odemira de acordo com os dados do INE, têm registado um decréscimo, entre 2006 e 2012, 

respetivamente, 3,1%, 5,8% e 12,6%. 

No concelho de Odemira, entre 2006 e 2012, verificou-se uma diminuição no número total de dormidas 

em estabelecimentos hoteleiros, na ordem dos 29% (19 570 dormidas). Dos dados disponíveis, em 

2012, no concelho de Odemira, os hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, 

motéis, pousadas e estalagens foram responsáveis por 50,7% do total das dormidas registadas. 

No ano de 2012, os Hotéis da região Alentejana, foram responsáveis por 59,4% do total das dormidas 

(678 069), seguidos pelos restantes estabelecimentos, nomeadamente, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens com 29,9 %. 

A estada média nos estabelecimentos hoteleiros tem registado ligeiras oscilações entre 2006 e 2012. O 

resultado comparativo, no período em análise, indica que na região do Alentejo variou de 1,6 dias em 

2006 para 1,8 dias em 2012. No Alentejo Litoral, a estada média aumentou 20%, passando de 2,0 

dias para 2,4 dias. Em Odemira, a variação deste indicador, entre 2006 e 2012, passou de 1,8 para 

2,4 dias.  

Importa ainda destacar que o peso de hóspedes estrangeiros no total de hóspedes é muito reduzido no 

concelho de Odemira (25,7%) quando comparado com os valores nacionais (54%). Também os 

proveitos de aposento por capacidade de alojamento são bastante inferiores (1,7 milhares de euros) 

aos verificados a nível nacional (4,3 milhares de euros). Estes dois indicadores são reveladores da 

reduzida capacidade de atração de turistas estrangeiros e da reduzida rentabilidade do turismo desta 

região. 

Este enquadramento permite verificar do interesse que a atividade turística assume, a nível nacional, e 

a importância que pode vir a reforçar ao nível da região.  
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Existe, portanto, espaço para o aparecimento de um Empreendimento com as características do Land 

Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, num enquadramento natural que, só por si, dá garantias de 

procura por parte dos turistas. 

O Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar constitui um investimento muito importante em termos 

estratégicos tanto para o concelho de Odemira, bem como para o Proponente, o Carapetinho – 

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda, para o qual a realização deste investimento assume uma 

importância vital para a sua consolidação e crescimento.  

O Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar quer distinguir-se dos empreendimentos concorrentes já 

existentes no denominado “Litoral Alentejano”, e também dos que se perfilam para o território, com 

base em vários argumentos principais: 

 A ênfase num turismo residencial fiável e inclusivo, o que pressupõe uma atenção redobrada 

com os aspetos relacionados com a Saúde e o Bem-estar, a Acessibilidade e a Segurança, 

no sentido lato, a oferecer aos hóspedes; 

 A preocupação com a sustentabilidade ambiental do Projeto, tanto no decorrer da sua 

conceção e construção como da sua exploração, minimizando os impactes negativos, 

promovendo os impactes positivos, cuidando a integração paisagística e a eficiência 

energética; 

 A valorização da integração territorial do Projeto, tirando partido dos recursos e dos 

valores da localização para oferecer um produto turístico único, baseado em serviços 

turísticos inovadores, com forte incorporação tecnológica. 

3.3 CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A análise de conformidade deste Projeto com os instrumentos de gestão territorial faz-se num ponto 

específico deste Relatório, nomeadamente no descritor “Ordenamento do Território” – Capítulo 5.6. 

O sistema de gestão territorial definido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e que estabelece as 

bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º. 316/2007, de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro) assentam numa tipologia quadripartida de instrumentos normativos: (i) instrumentos de 

desenvolvimento territorial; (ii) instrumentos de planeamento sectorial; (iii) instrumentos de planeamento 
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especial; (iv) instrumentos de planeamento territorial e urbanístico.  

O instrumento de desenvolvimento territorial mais significativo, com aplicação na área, é o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53/2010, publicado no Diário da República, 1ª série, de 2 de agosto de 2010, através do qual se 

define a estratégia de desenvolvimento da região do Alentejo. Há também o Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território, que dada a sua generalidade, não terá aqui uma referência 

muito detalhada.  

Entre os instrumentos de planeamento sectorial, aplicáveis no contexto geográfico do Projeto, assumem 

especial destaque o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 

(RH6), designado PGBH do Sado e Mira, aprovado pelo Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-

A/2013, de 22 de março, e o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril.  

O Plano de Gestão da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, publicada no Diário da República, 1.ª série, de 21 de julho, vem qualificado como um 

instrumento de planeamento sectorial. Tal qualificação é ambígua, tendo em conta que os instrumentos 

de planeamento sectorial procedem à programação de setores ou atividades com impacto no território. 

No entanto, a qualificação determina o regime jurídico aplicável, pelo que deve ser tratada como um 

instrumento de planeamento sectorial.  

Finalmente, enquanto instrumento de planeamento territorial e urbanístico, é aplicável o Plano Diretor 

Municipal de Odemira, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2000, publicada no 

Diário da República, 1.ª série B, de 25 de agosto (a redação mais recente resulta da alteração por 

adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, e encontra-se publicada no 

Diário da República, 2.ª série, de 20 de dezembro de 2010). Os planos municipais de ordenamento do 

território, de que o PDM faz parte, estabelecem o regime do uso do solo através da sua classificação e 

qualificação. Ao invés do que acontece com os instrumentos de planeamento especial, são planos de 

ponderação de interesses. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 ANTECEDENTES DO PROJETO 

O Projeto que agora se analisa é parte de um projeto de maior expressão espacial que foi já objeto 

de Pedido de Informação Prévia – Loteamento na Herdade das Alcarias. Este projeto abrangia uma 

área muito superior, englobando a área que agora se analisa como suporte à pretensão em estudo. 

Com um promotor diverso do que apresenta o atual projeto e com objetivos e enquadramentos diversos, 

os dois projetos apresentam como ponto comum a localização geográfica e os objetivos turísticos e 

ambientais que orientavam ambos.  

O Projeto actualmente em apreço foi sujeito a aprovação por parte do Turismo de Portugal, I.P., o qual 

emitiu Parecer Favorável, como se evidencia no Anexo VII deste EIA. 

4.2 LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, é classificado na categoria de Estabelecimento 

Hoteleiro na sub-categoria de Hotéis-Apartamentos. 

Este estabelecimento localiza-se na herdade do Pascoal, distrito de Beja, concelho de Odemira, 

freguesia de S. Teotónio, a aproximadamente cinco quilómetros a norte da povoação de S. Teotónio.  

A zona da propriedade para onde se prevê a implantação do Aparthotel, é limitada, na sua 

confrontação oeste e sudoeste pelo distribuidor da Boavista dos Pinheiros, canal integrado no Perímetro 

de Rega do Rio Mira. A sul encontra-se uma área natural, e na confrontação nordeste existe um 

caminho de terra batida que separa a área de estudo de uma zona de exploração florestal 

(eucaliptal). Nas confrontações oeste e sul localiza-se a continuidade da Herdade do Pascoal (com 67 

ha) e a sudeste localiza-se o Montinho do Regadio (propriedade privada).  

O acesso à zona de implantação do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, é efetuado por um 

caminho de terra batida com cerca de um quilómetro, que diverge da EN120, à esquerda de quem 

vem de S. Teotónio e à direita de quem vem de Odemira. (vd. Figura 4.1). 

O modelo de ocupação e exploração turística enquadra-se na tipologia de Hotel-Apartamento, 

composto por 72 unidades de alojamento (total de 200 camas, correspondendo a 200 hóspedes), 

complementados por um equipamento de animação autónoma destinado à prática desportiva (dois 

campos de Padel) assim como por uma piscina de lazer e chapinheiro (comuns), equipamentos de fitness 

outdoor e uma espaço para crianças (Kid’s club). 
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4.3 SOLUÇÃO PROPOSTA 

4.3.1 Características e componentes principais 

O Empreendimento Turístico Isolado (ETI) do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, tem como 

objetivo a criação de um empreendimento do tipo Hotel-Apartamento, com a classificação de 

Aparthotel e categoria de 5 estrelas. Propõem-se 72 unidades de alojamento de cariz rural 

mediterrânico e tradicional, em que todas as camas serão duplas, fixas o que segundo a distribuição 

tipológica das unidades previstas, corresponde ao total de 200 camas, equivalente a uma capcidade 

para 200 pessoas. Na Figura 4.2, apresenta-se a Planta Síntese do Land Resort Aparthotel – 

Zambujeira de Mar, à escala 1:500. 

Este Projeto é constituído por: 

 Edifício de receção e serviços comuns do Aparthotel com a seguinte distribuição: 

 Piso 0: Receção, gabinete da gerência, restaurante e bar com esplanada, instalações 

sanitárias públicas, balneários de apoio à piscina, Kid´s Club, cozinha; 

 Piso -1: Vestiários e Balneários de Pessoal, Copa de Apoio às unidades de 

Alojamento, Áreas de Armazenamento, Áreas técnicas. 

 Equipamentos desportivos e de lazer: 

 Piscina 18 x 8 metros (Plano de água: 144 m2); 

 Chapineiro com 6 metros de diâmetro; 

 2 Campos de Padel; 

 Estação com equipamentos de exercício. 

 Unidades de Alojamento: 

 22 unidades de alojamento T2 agrupadas em edifícios de 4 (e 2) unidades com piso 0 

e 1; 

 34 unidades de alojamento T1 agrupadas em edifícios de 4 (e 2) unidades com piso 0 

e 1; 
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 10 unidades de alojamento T1 térreas (1 unidade para pessoas com mobilidade 

condicionada); 

 6 unidades de alojamento T2 com infinity pool. 

A proposta geral de implantação assentou na leitura das características do terreno, tais como a 

topografia, a vegetação, a exposição solar e as vistas. A morfologia do terreno revelou-se 

determinante para chegar à solução geral, visando com as implantações propostas, o mínimo de 

movimentos de terra e a melhor integração na paisagem das unidades a construir. 

Este Projeto totaliza uma área de implantação do edificado de 4 263 m2, e uma área edificada de 

6 637 m2 dos quais 4 263 m2 são térreos e os restantes, 2 374 m2, são no 1.º piso, que representa 

cerca de 25% do máximo permitido, para a edificação. 

A afetação de áreas por ocupação resume-se no quadro seguinte: 

Quadro 4.1 

Afetação de áreas por ocupação no Empreendimento 

 Afetação de áreas (m2) Áreas Impermeabilizadas (m2) 

Área ETI 39 977,32 17 588,15 

Instalações   

Unidades de alojamento 19 338,07 6 505,32 

Receção 2 144,00 1 650,00 

Campos de Padel 1 514,48 600,00 

Via principal 1 163,84 1 163,84 

Via secundária 2 342,95 2 342,95 

Verdes comuns 8 147,94 0,00 

Passeios, estacionamento 5 326,04 5 326,04 
ETI: Empreendimento Turístico Isolado 

4.3.2 Edifício de receção do Aparthotel 

O local selecionado para implantação deste edifício assegura uma posição funcional para a gestão dos 

serviços do Aparthotel, aliada à obtenção das melhores vistas para os espaços comuns de restauração 

e lazer, e à possibilidade de explorar o relevo acentuado naquele vértice do terreno, para criar um 

piso de serviço semienterrado. 

Propõe-se, neste Projeto, um edifício de linhas tradicionais com cobertura de 4 águas em telha de barro 

vermelho, e telheiros em vigamento de madeira, paredes em reboco areado fino pintado à cor branca, 
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pinturas decorativas nas guarnições dos vãos e socos do embasamento em amarelo ocre, caixilharia 

branca com vidro duplo e aro periférico à cor óxido de ferro e guarda-corpos metálicos à mesma cor. 

As Figuras 4.3 a 4.7 ilustram a modelação digital deste edifício e espaço envolvente e reproduzem o 

aspeto final aproximado de como irá resultar esta edificação. 

 

Figura 4.3 – Vista geral para ao edifício da receção 

 

Figura 4.4 – Vista para a entrada do edifício da receção, com a banda de moradias do grupo A em 

pano de fundo 
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Como se pode observar nas Figura 4.3 e 4.5, o edifício da receção desenvolve-se em dois pisos – um 

térreo com 515 m2 de área bruta de construção e um semienterrado que concentra arrumos e serviços 

com cerca de 150 m2 de área bruta de construção. O edifício alinha com o grupo de unidades de 

alojamento de 2 pisos confinantes, à distância de 12 metros. A entrada anuncia-se aos visitantes, 

avançando sobre o passeio coberta por um telheiro que também protege o guarda-vento. 

 

Figura 4.5 – Vista para o alçado lateral norte do edifício da receção 

O edifício incorpora um esquema funcional simples que valoriza o eixo de entrada (de nível com o 

passeio). O átrio de receção (check-in; check-out) está equipado com um balcão de atendimento 

preparado para receber pessoas com mobilidade condicionada e uma zona de espera, deixando 

antever o ambiente da piscina e possibilitando o acesso à mesma e à esplanada coberta. 

À esquerda deste espaço distribuidor ficam em sucessão, o gabinete administrativo do Aparthotel, as 

instalações sanitárias públicas que também servem os utilizadores do bar e do restaurante e os 

balneários, com acesso direto à piscina. À direita situam-se a cozinha e o acesso por escada à cave, o 

bar com lareira e a sala de restauração acompanhados pela esplanada. 

Além da esplanada que envolve a sala de restauração a poente facultando vistas para o plano de 

água com a paisagem rural em pano de fundo, desenvolve-se na continuidade desta sala, um terraço a 

norte, coberto por uma pérgula de madeira, que além de ampliar as possibilidades funcionais da sala 

em caso de eventos, ameniza e valoriza a perceção deste alçado “cortando a sua altura” próxima dos 

dois pisos. 
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Figura 4.6 – Vista para a esplanda, nas traseiras do edifício da receção 

No piso -1, acessível por escada de tiro são concentrados todos os espaços de serviço, tais com espaços 

de armazenamento do restaurante, do bar e arrumos vários, balneários e vestiários de pessoal, copa 

de apoio às unidades de alojamento, áreas técnicas e acesso do pessoal de serviço.  

 

Figura 4.7 – Vista para a piscina e deck, nas traseiras do edifício da receção 

No Anexo I, incluem também os Desenhos de Projeto representativos dos Alçados (R04) e Cortes (R05) 

relativos ao Edifício da Receção. 
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4.3.3 Equipamentos lúdicos 

4.3.3.1 Piscina e chapinheiro 

Prevê-se uma piscina de lazer com 18x8 m (144 m2 de plano de água) rematada com caleira 

finlandesa rodeada por um cais/solário de cerca de 350 m2. A sua cuba tem uma altura de arranque 

de 1,10 m e altura final de 1,40 m. 

 

Figura 4.8 – Vista para a piscina e deck, nas traseiras do edifício da receção 

 

Figura 4.9 – Vista geral para a piscina e deck, nas traseiras do edifício da receção 
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Nas Figura 4.10 ilustra-se a vista e aspeto geral da esplanada coberta na traseira do edifício da 

receção, com vista para a piscina. 

O chapinheiro com diâmetro de 6 metros e dimensões de cuba prescritas no Decreto-Lei n.º 5/97 de 31 

de março fica na continuidade da piscina principal, a 10 metros do bordo mais próximo e por um ecrã 

de vegetação. 

 

Figura 4.10 – Vista da esplanda e piscina, nas traseiras do edifício da receção 

4.3.3.2 Kid´s Club 

Integrado no espaço exterior do edifício de receção próximo da piscina prevê-se um espaço para 

atividades lúdicas infantis, coberto, em planta livre e com possibilidade de franca abertura ao exterior 

por meio de vãos de correr, equipado com uma instalação sanitária para crianças, uma copa e um 

fráldario, com 55 m2 de área bruta de construção. 

4.3.3.3 Campos de Padel 

Considerando a crescente apetência por esta modalidade, a rápida progressão e menor esforço do 

praticante relativamente ao ténis, e o menor espaço que ocupa, opta-se pela instalação de dois campos 

contíguos que poderão vir a ser cobertos com telas tensionadas para efeitos de sombreamento. 
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4.3.4 Unidades de Alojamento T2 com “infinity pool” 

A zona mais elevada do terreno (compreendida entre as curvas de nível 145 e 137) é reservada a seis 

unidades de alojamento térreas, dispostas em dois grupos (C e D) (vd. Figura 4.2), um dos quais com 

acessibilidade viária e pedonal direta a partir da via principal. Estes grupos estão separados por um 

espaço comum naturalizado coincidente com a linha de drenagem natural. 

As Figuras 4.11 a 4.14 ilustram a modelação digital destas unidades de alojamento e reproduzem o 

aspeto final aproximado de como irão resultar na realidade estas edificações. 

 

Figura 4.11 – Vista geral para uma unidade de alojamento da tipologia T2 com infinity pool 

São unidades de alojamento de tipologia T2 de 120 m2 de área bruta de construção que visam 

proporcionar ao turista, uma experiência mais direta com a envolvente natural, pelo facto de serem 

térreas e isoladas.  

A sua implantação tira partido das vistas e da exposição solar, acompanhando as curvas de nível do 

terreno. Este acompanhamento minimiza de os movimentos de terra e em conjunção com o facto de só 

ter um piso, favorece a integração na paisagem. 
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Figura 4.12 – Vista a tardoz de uma moradia do grupo C ou D 

No Anexo I (Desenhos de Projeto de Arquitetura), apresentam-se, no Desenho de Projeto CD-01, as 

plantas cortes e alçados das unidades de alojamento dos grupos C e D.  

No Desenho CD-02, também incluído neste Anexo, estão representados os perfis de conjunto e as 

plantas de cobertura destes dois grupos. 

No interior, dispõem de uma instalação sanitária comum e de dois quartos com cama dupla fixa, um dos 

quais é suite e usufrui de terraço coberto privativo.  

A sala agrega a área de refeições com a área de estar e está equipada com uma kitchenette e uma 

lareira tradicional. 

No exterior, em continuidade com a sala e o respetivo alpendre amplo, dotado de barbecue, uma 

piscina tipo “infinity pool” e uma zona “lounge” murada com sofá exterior sombreado para sesta ou 

convívio junto à piscina, atua como para-vento e completa o ambiente de lazer. 
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Figura 4.13 – Vista a tardoz de uma moradia do grupo C ou D 

 

Figura 4.14 – Pormenor da infinity pool em moradia do grupo C ou D 

Estas unidades são envolvidas por áreas exteriores amplas e dispõem de um lugar coberto para um 

veículo ligeiro junto à entrada pedonal da casa e espaço para outro lugar integrado no jardim, em 

caso de visitas.  

Na Figura 4.15 está representada a planta-tipo das unidades de alojmento do grupo C ou D. 
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Figura 4.15 – Planta-tipo de moradia do grupo C ou D 

4.3.5 Unidades de Alojamento T2 – 2 pisos 

Na área de estudo que compreende a zona de meia encosta (entre as curvas de nível 137 e 132), 

localizam-se as unidades T2 (2 pisos), subdivididas nos grupos E (8 unidades - frações 17 a 24) e grupo 

F (14 unidades - frações 25 a 38). As Figuras 4.16 a 4.19 ilustram a modelação digital destas 

unidades de alojamento e reproduzem o aspeto final aproximado de como irão resultar na realidade 

estas edificações. 

 

Figura 4.16 – Vista para a banda de moradia do grupo E ou F 
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Os caminhos pedonais separam estes dois grupos (E e F) e os dois campos de Padel foram posicionados 

neste ponto do complexo turístico, de modo a criar maior desafogo visual e espacial entre as diversas 

unidades que os rodeiam e estarem próximos da receção que deverá controlar a sua utilização. 

 

Figura 4.17 – Vista de tardoz para a banda de moradia do grupo E ou F 

Propõe-se unidades de alojamento de tipologia T2 de 102 m2 de área bruta de construção, 

organizadas em edifícios de 2 pisos e 4 frações por edifício (à exceção de uma unidade de remate 

que só tem duas frações), envolvidas pela via tanto a tardoz como pela frente. 

 

Figura 4.18 – Vista de pormenor para a banda de moradia do grupo E ou F 
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Figura 4.19 – Pormenor do quintal relvado, nas traseiras de moradia do grupo E ou F 

Na Figura 4.20 está representada a planta-tipo das unidades de alojmento do grupo E ou F. 

 

Figura 4.20 – Planta tipo de moradia do grupo C ou D 
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A partir do passeio, acede-se às unidades de alojamento superiores por uma escada de tiro, que 

permite ajustar, conjunto a conjunto, a variação de cotas com o terreno natural, em ligação com uma 

varanda comum na qual sobressaem os alpendres sobre a porta de cada unidade de alojamento.  

Esta escada afirma-se como um elemento arquitetónico que introduz ritmo aos conjuntos e 

simultaneamente permite privacidade entre as unidades de alojamento situadas ao nível térreo. 

O acesso às unidades de alojamento inferiores é efetuado por escadarias, anexas à escadaria 

principal, implantadas no terreno acompanhando o seu declive natural, quando necessário, segundo 

uma regra geral de modelação do declive de 1/3. 

A tipologia T2 é organizada de modo a minimizar as circulações, obedecendo a um esquema funcional 

que coloca sala de estar, a zona de refeições e a cozinha no centro da unidade de alojamento e os 

quartos em posição oposta acessíveis a partir da sala. 

Dispõe de uma instalação sanitária comum, uma suite com closet e um quarto normal, ambos equipados 

com camas duplas fixas. 

As unidades de alojamento térreas têm jardins voltados ao poente e alpendre em frente à sala.  

As unidades de alojamento superiores dispõem de uma ampla varanda que permite colocar uma 

espreguiçadeira ou mesa de refeições, protegida do sol por uma pérgula de madeira. 

No Anexo I (Desenhos de Projeto de Arquitetura), apresentam-se os desenhos de projeto relativos às 

unidades de alojamento destes grupos, onde se representam, os cortes e os alçados (E03, F03 e EF04) à 

escala 1:100. 

4.3.6 Unidades de Alojamento T1 – 2 pisos 

A área de estudo (entre as curvas de nível 132 e 129), na qual se situam estas unidades T1, é mais 

plana que as anteriores.  

Comporta três grupos de unidades de alojamento: G (8 unidades - frações 39 a 45), adjacente ao 

edifício de receção, entre grupos, H (12 unidades - frações 47 a 58) e a marcar a entrada do 

Aparthotel, I (14 unidades - frações 59 a 72). Aplica-se aqui o mesmo princípio da numeração (ímpar) 

para as frações inferiores e (par) para as frações superiores. 

As Figuras 4.21 a 4.23 ilustram a modelação digital destas unidades de alojamento e reproduzem o 

aspeto final aproximado de como irão resultar na realidade estas edificações. 
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Figura 4.21 – Vista a tardoz para moradias do grupo G, H ou I 

Da mesma forma que nos conjuntos de meia encosta, existem caminhos pedonais e de manutenção a 

efetuar a separação destes três grupos entre si e o vizinho edifício de receção. Comunicam a partir do 

passeio com um espaço comum de lazer em frente aos conjuntos G e H, onde se prevê a instalação de 

estações de exercícios ao ar livre. Em frente ao grupo I, este espaço comum dá lugar a um perfil mais 

estreito, transformando-se num trilho de manutenção. 

 

Figura 4.22 – Vista a tardoz para moradias do grupo G, H ou I, com visualização de equipamentos de 

aproveitamento de energia solar. 
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Como tipologia propõe-se igualmente unidades de alojamento T1 de 69 a 72 m2 de área bruta de 

construção, organizadas em edifícios de 2 pisos e 4 frações por edifício (à exceção de uma unidade de 

remate que só tem duas frações). 

As acessibilidades processam-se da mesma forma que para os conjuntos de tipologia T2. O acesso às 

unidades de alojamento superiores é efetuado por uma escada de tiro que permite negociar conjunto a 

conjunto a variação de cotas com o terreno natural e que se une a uma varanda comum com um 

alpendre sobre cada porta. 

O acesso às unidades de alojamento inferiores é concretizado por escadarias, adossadas à escadaria 

principal, implantadas no terreno acompanhando o seu declive natural, quando necessário de acordo 

com uma modelação regra geral de 1/3. 

A tipologia T1 é organizada de modo a minimizar as circulações segundo um esquema funcional em que 

se acede ao quarto a partir da sala. Dispõe de uma instalação sanitária comum e um quarto normal, 

equipado com cama dupla fixa. 

As unidades de alojamento térreas têm jardins voltados ao poente e alpendre no prolongamento da 

sala. As unidades de alojamento superiores dispõem de uma ampla varanda que permite colocar uma 

espreguiçadeira ou mesa de refeições, protegida do sol por uma pérgula de madeira. 

 

Figura 4.23 – Pormenor de quintal, em moradia do grupo G, H ou I.  

No Anexo I (Desenhos de Projeto de Arquitetura), apresenta-se o Desenho de Projeto GHI.04, onde se 

representam os cortes relativos a estes três grupos de unidades de alojamento (G, H e I). 
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4.3.7 Unidades de Alojamento T1 – térreas 

Considerando a elevação do terreno a sul, tomou-se a opção de ocupar este espaço com unidades de 

alojamento térreas, Grupos A e B em detrimento de dois pisos, visando uma boa integração na 

paisagem e maior desafogo de vistas para as unidades situadas a tardoz.  

Estas unidade de alojamento foram organizadas em dois conjuntos de 5 unidades que acompanham o 

declive descendente até ao edifício da receção e estão orientadas tirando partido do quadrante sul. 

As Figuras 4.24 a 4.26 ilustram a modelação digital destas unidades de alojamento e reproduzem o 

aspeto final aproximado de como irão resultar na realidade estas edificações. 

 

Figura 4.24 – Vista para os quintais de banda de moradias do grupo A ou B 

São unidades T1 de 69 m2 com uma organização interior idêntica às unidades T1 agrupadas em 

edifícios de 2 pisos, e, tal como as restantes unidades térreas beneficiam de um contacto direto com o 

jardim, qualificadas para o efeito com um generoso alpendre, na continuidade da sala de estar. 

. 
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Figura 4.25 – Vista de arruamento e banda de moradias do grupo A ou B 

 

Figura 4.26 – Vista de tardoz para os quintais de banda de moradias do grupo A ou B 

Uma destas unidades (a fração 1) em cumprimento do estipulado na lei vigente destina se a pessoas 

com mobilidade condicionada. É a que se situa mais próxima do edifício de receção de modo a 

proporcionar um percurso acessível curto e confortável e tem lugar de estacionamento próprio à porta 
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Na Figura 4.27 está representada a planta-tipo das unidades de alojmento do grupo A ou B. 

 

Figura 4.27 – Planta tipo de moradia do grupo A ou B 

No Anexo I (Desenhos de Projeto de Arquitetura), apresenta-se apenas o Desenho de Projeto A02 

(Alçados e Cortes), por se considerar o mais relevante relativo a este grupo de UA. Os restantes 

desenhos não acrescentam aspetos relevantes, em termos ambientais, para a compreensão do Projeto 

de Execução, pelo que se considerou dispensável a sua apresentação. 
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4.3.8 Plano de acessibilidades – Decreto-lei n.º 13/2006, de 8 de 

agosto 

Sintetizando os aspetos considerados no Aparthotel relativamente à mobilidade condicionada, 

expressos no respetivo plano de acessibilidades, são os seguintes: 

 Previsão de uma unidade de alojamento 01 para pessoas com mobilidade condicionada, a 

mais próxima relativamente ao edifício da receção, com um lugar de estacionamento na 

proximidade; 

 Previsão de um percurso acessível rampeado (conforme assinalado na peça desenhada) 

entre esta unidade e o edifício de receção; 

 Edifício de receção dotado de: 

 Lugar de estacionamento à porta; 

 Instalações sanitárias (masculinas e femininas) para pessoas com mobilidade 

condicionada; 

 Balneários (masculinas e femininas) para pessoas com mobilidade condicionada; 

 Acessibilidade às zonas públicas de lazer do edifício incluindo o cais da piscina; 

 Acessibilidade à piscina por meio mecânico portátil tipo “guincho”. 

4.3.9 Rede viária e estacionamento 

O Aparthotel é estruturado por uma rede viária simples, composta por uma via principal lançada a 

partir do marco de extrema da propriedade e paralela ao caminho vicinal pertencente à propriedade 

vizinha, mas afastada e independente deste, e uma via secundária curvilínea, rematada em impasse. 

O perfil inicial desta via, correspondente ao troço mais plano apresenta passeios de 2,5 metros de 

largura e estacionamento longitudinal e transversal situado em frente às respetivas frações e locais 

comuns de maior movimentação no total de 12 lugares privativos e 78 lugares públicos. 

De modo a acentuar a integração no espaço rural e retirar o máximo de urbanidade à solução, do 

edifício de receção em diante, o perfil da via secundária simplifica-se, apresentando passeio apenas 

do lado dos campos desportivos e unidades T2 centrais 
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Esta 2.ª via que faculta o acesso aos equipamentos comuns do Aparthotel e à maioria das unidades de 

alojamento, organiza o terreno em segmentos distintos. 

4.3.10 Infraestruturas/especialidades 

4.3.10.1  Rede de abastecimento de água potável 

A água para consumo humano utilizada Projeto, tem origem na albufeira de Santa Clara, sendo 

posteriormente tratada na ETA de S.Teotónio, previamente à sua distribuição. 

Prevê-se a construção de um reservatório com capacidade total de 245 m3 de onde será abastecido 

todo o empreendimento. Será um reservatório de duas células (120 m3 + 125 m3), instalado no lado 

nascente, coincidindo com a zona de cotas mais elevadas. Este reservatório contempla a reserva de 

água para incêndio. Este reservatório ligará à rede exterior de distribuição de água potável e de 

combate a incêndio. Será feita a alimentação às unidades de alojamento e aos marcos de água, de 

acordo com a regulamentação e o tipo de material de combate a definir pelos Bombeiros. Encontram-

se previstas medidas de redução de consumos que permitirão obter uma capitação mais reduzida. Em 

termos de materiais prevê-se o recurso a tubagem com alta resistência, durabilidade e com a melhor 

performance relativamente a fugas de água. 

No Anexo II deste Estudo (Desenhos de Projeto de Redes de Águas e Esgotos) apresenta-se o Desenho 

da Rede de Abastecimento de Água Potável, onde se representa também o referido reservatório. 

A previsão para o consumo médio diário de água potável, aponta para 46 m3 na época alta e 17 m3 

na época baixa, e uma capitação média de 240 L/cama.dia. Os consumos associados aos serviços 

estão incorporados nos valores médios da capitação média.  

Para estimar as necessidades de água com qualidade compatível com o consumo humano, considerou-

se, como referido, uma capitação de 240 L/cama.dia, com base numa amostra de outros 

empreendimentos em funcionamento. Os consumos dos empregados e da população flutuante (visitas), 

estão incorporados neste valor. 

A adequabilidade destes valores pressupõe a adoção de modernas práticas de gestão e redução de 

consumos de água, recorrendo a equipamentos mais eficientes e promotores da redução dos 

desperdícios, descargas sanitárias reduzidas, entre outros bem como a implementação de campanhas 

de sensibilização. 

Por outro lado, os valores adotados dão cumprimento aos valores mínimos estabelecidos no Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto – Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de 
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distribuição de água e de drenagem de águas residuais - segundo o qual as capitações na distribuição 

exclusivamente domiciliária não devem, qualquer que seja o horizonte de projeto, ser inferiores a 80 

L/habitante/dia para populações até 1000 habitantes. No mesmo regulamento refere-se ainda que as 

capitações correspondentes aos consumos comerciais e de serviços podem, na generalidade dos casos, 

ser incorporadas nos valores médios da capitação global, podendo em zonas com atividade comercial 

intensa admitir-se uma capitação da ordem dos 50L/habitante.dia ou considerarem-se consumos 

localizados. Ainda no âmbito desta estimativa, no PGBH da RH6, a capitação média doméstica para a 

água distribuída na RH6, em 2009, calculada com base no volume anual distribuído ao setor doméstico, 

é de cerca de 249 L/hab.dia. 

Assim, os valores de consumo de água potável no ETI, são os apresentados no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 

Estimativa do consumo de água potável ao longo do ano 

  
Ocupação 
Máxima 

Época 
Baixa 

Época Alta 
Ocupação 

Média Anual 
Taxa de ocupação (%) 100 35 95 65 
Camas 200 70 190 130 
Consumo água potável 
(L/dia) 

48000 16800 45600 31200 

Consumo água potável 
(m3/dia) 48 17 46 31 

Consumo água potável 
(m3/ano) 

- - - 11396 

Total de camas: 200; Capitação 
média: 240 L/cama.dia     

4.3.10.2 Rede de Água Não Potável 

A rede de água não potável fornecerá água para os consumos inerentes à rega 25 m3/dia, lavagem 

de pavimentos e afins, e complementarmente, para o combate a incêndio. Esta rede terá as seguintes 

origens: água adquirida à Associação de Beneficiários do Mira, a partir do distribuidor da Boavista 

dos Pinheiros; e a recolha de águas pluviais. Nenhuma das origens será com água tratada com os 

requisitos de consumo humano. 

4.3.10.3 Rede de Águas Residuais Pluviais 

A rede de drenagem de águas pluviais de todo o Empreendimento efetuada ao longo dos arruamentos 

a construir. 

Proceder-se-á à recolha de água pluviais dos arruamentos e das unidades de alojamento, para uma 

rede exterior, que terá no final um separador de hidrocarbonetos com bypass. A jusante deste 

separador haverá um reservatório para recolha de água da chuva, que se poderá aproveitar para a 

rega. A água excedente será descarregada em linha de água. O volume deste depósito será de 50 
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m3, equivalente a dois dias de consumo de água para rega. O depósito ficará, na zona oeste do 

Empreendimento, junto da ETAR e do distribuidor/programador de rega, e poderá servir como 

reservatório de regularização. 

Na Figura 4.28 seguinte apresenta-se o esquema de reaproveitamento das águas pluviais. Anexo II 

deste Estudo (Desenhos de Projeto de Redes de Águas e Esgotos), apresenta-se o desenho da rede de 

águas residuais pluviais. 

 

Figura 4.28 - Esquema de reaproveitamento das águas pluviais no Projecot 

Ao separador de hidrocarbonetos vão ser conduzidas águas oleosas. O equipamento é constituído por 

um monobloco subdividido no interior, de modo a proporcionar um desarenamento inicial, com a 

finalidade de efetuar uma primeira separação de lamas, e substâncias inertes de densidade superior à 

água., que vão ficar retidas no fundo.  

A matéria oleosa, possuidora de uma densidade inferior à da água, vêm à superfície passando para a 

zona de decantação/ separação de óleo, a qual está equipada com um filtro de coalescença para a 

retenção dos hidrocarbonetos. Após o tempo de permanência necessário para se efetuar a total 

separação da matéria oleosa, o efluente é conduzido à zona de receção final. 

No Anexo II deste Estudo (Desenhos de Projeto de Redes de Águas e Esgotos) apresenta-se o desenho 

de projeto correspondente à rede de drenagem de águas pluviais, incluindo a localização do 

reservatório para recolha de água da chuva. 
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4.3.10.4 Rede de Águas Residuais Domésticas  

A rede de drenagem de águas residuais domésticas do Empreendimento será efetuada, ao longo dos 

arruamentos a construir, sempre que possível. 

Anexo II deste Estudo (Desenhos de Projeto de Redes de Águas e Esgotos) apresenta-se o desenho de 

projeto correspondente à planta geral das redes de águas e esgotos, onde se representa também a 

localização da ETAR. 

Em termos de destino final para os efluentes, prevê-se que os efluentes do empreendimento turístico 

sejam encaminhados para a ETAR a construir. Será instalada uma ETAR compacta com duas linhas de 

tratamento secundário paralelas para que, em caso de manutenção ou qualquer situação de 

emergência, seja colocada fora de serviço uma linha, mantendo-se a outra em funcionamento de forma 

alternada. O afluente bruto chega à ETAR graviticamente, sendo conduzido a uma obra de entrada 

que irá dispor de dois canais paralelos, sendo um de bypass equipado com grade manual e o principal 

equipado com gradagem mecânica por tamisador. Estas estruturas de tratamento, na sua quase 

totalidade serão enterradas, reduzindo a emissão de odores. 

4.3.10.5 ETAR 

Será instalada uma ETAR compacta com capacidade de tratamento para uma população média em 

ponta de 250 pessoas. O efluente será encaminhado para uma linha de água, afluente da Ribeira do 

Vale de Gomes. Para a conceção da unidade de tratamento levou-se em consideração a sazonalidade 

com possibilidade de flutuação da população.  

A ETAR está concebida com duas linhas de tratamento secundário paralelas para que, em caso de 

manutenção ou qualquer situação de emergência, seja colocado fora de serviço uma linha mantendo-se 

a outra em funcionamento de uma forma alternada. Minimiza-se, assim, a probabilidade da existência 

de situações de descargas de efluente não tratado em situações de emergência. 

Atendendo à eventual volatilidade de cargas orgânicas e de caudais afluentes, provocados pela 

sazonalidade, a presente conceção permite otimizar o funcionamento através a colocação em 

funcionamento dos órgãos de tratamento conforme a realidade afluente em determinado momento. 

Sendo um equipamento modular, é de simples ampliação, havendo no futuro a possibilidade do 

aumento da capacidade de caudal a tratar. 

O sistema de tratamento assegurará que o efluente tratado tenha características compatíveis com a 

descarga em curso de água, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 

junho e Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto) para os valores limites de emissão (VLE), e respeitando 
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os princípios da precaução e prevenção referidos na Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, que aprova 

a Lei da Água. 

Pela necessidade de obtenção de um elevado rendimento de depuração, a solução adotada para o 

tratamento baseia-se nas lamas ativadas com arejamento prolongado (regime de baixa carga), em 

estação desenvolvida quase na totalidade ao nível do solo (enterrada). 

Os sistemas de baixa carga desenvolvem-se para valores muito baixos da relação F/M (food/mass 

production) no tanque de arejamento, sendo os microrganismos e a água residual mantidos sob 

arejamento durante um período elevado. A falta de alimento obriga os microrganismos a 

metabolizarem o seu próprio material celular ou, por outras palavras, a auto-oxidarem-se.  

A taxa de consumo de oxigénio é baixa sendo, porém, a quantidade de oxigénio consumido por 

unidade de carga orgânica eliminada elevada. A massa de lamas em excesso é mais reduzida uma vez 

que, através de processos de auto-oxidação, a matéria orgânica é convertida em produtos de baixa 

energia, isto é estáveis. Este tipo de sistemas dá origem a um efluente de muito boa qualidade e é 

muito estável, pois suporta pontas de carga orgânica afluente sem ficar comprometido de uma forma 

significativa o rendimento do processo. A água residual que aflui ao tanque de arejamento é apenas 

submetida a pré-tratamento mecânico não necessitando de decantação primária. As lamas em excesso 

caracterizam-se por elevado grau de estabilização.  

Neste contexto é o processo que apresenta mais vantagens do ponto de vista técnico-económico, tendo 

em atenção quer aspetos relacionados com a minimização do impacto visual, obtenção de elevados 

rendimentos e encargos reduzidos resultantes da manutenção e exploração futura, atendendo à 

simplicidade destas operações. 

Na conceção desta ETAR, para além das considerações anteriores, foram ainda impostas restrições 

significativas de modo a ultrapassar a eventual ocorrência de impacto visual, sendo assim aplicado na 

sua maioria o equipamento enterrado, podendo a superfície ser ajardinada.  

Após este tratamento preliminar, o efluente é encaminhado através de medidor de caudal a uma caixa 

de reunião, de onde equitativamente passa aos órgãos de oxidação (zona de oxidação - arejamento), 

onde através da ação de organismos vivos (bactérias aeróbicas), com capacidade de fazer a 

transformação da matéria orgânica do efluente em materiais mineralizados e decantáveis (lamas 

ativadas), se vai realizar o tratamento. 

A eficácia do processo depende fundamentalmente da presença de oxigénio para assegurar a 

"respiração bacteriana" o qual é introduzido e distribuído homogeneamente através de difusores de 
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bolha média. Este oxigénio é insuflado e aspirado a partir da atmosfera, sendo filtrado e comprimido 

em "blower" do tipo "roots" que assegura a movimentação de grandes caudais a baixa pressão. 

O liquído obtido na zona de arejamento por oxigenação e pela homogeneização dada pelos difusores, 

pode flocular e separar a massa das matérias vivas e poluentes.  

Esta separação é efetuada ao nível da chamada zona de decantação secundária. Estes órgãos de 

tratamento (um por linha) estão equipados com sistema de bomba submersível “air lift” e sistema de 

defletores com vista a regularizar as descargas do efluente.  

As lamas depositadas são recirculadas para a zona de arejamento, com o fim de ali manter constante a 

população bacteriana. Esta recirculação é assegurada através de bomba submersível, com o apoio do 

sistema de “air-lift” em caso de emergência. As lamas em excesso, em processo de alta carga, deverão 

ser retiradas periodicamente. 

O líquido sobrenadante é desinfetado em câmara de contacto (a ser executada em obra) antes de ser 

lançado no meio recetor. Após o tratamento do efluente, este está em condições de ser conduzido a 

linha de água sem danos ambientais. 

Assim, os objetivos de qualidade a fixar para o efluente final, para ETAR urbanas para e.p menor ou 

igual a 2000 (águas interiores) em zona não sensível, de forma a permitir o cumprimento do normativo 

legal para descarga no meio hídrico, serão os fixados nos limites de descarga do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, definidos no Anexo XVIII – Valores limite de emissão (VLE) na descarga de 

águas residuais. 

Em relação à fase sólida, o volume de lamas provenientes da ETAR produzido é bastante reduzido. 

Poderão ter como destino final, preferencialmente, a valorização agrícola, incineração ou deposição em 

aterro controlado, de acordo com as disposições legais aplicáveis.  

4.3.10.6  Necessidades de água para rega 

A água para rega poderá ter duas origens: água adquirida à Associação de Beneficiários do Mira; e 

a recolha de águas pluviais. Nenhuma das origens será com água tratada com os requisitos de consumo 

humano. Propõem-se espaços verdes comuns com revestimento maioritariamente com arbustos autóctones 

e relvados de baixo consumo.  

O prado estará presente em cerca de 10% da área de espaços verdes. Assegura-se assim, um baixo 

consumo de água. Proceder-se-á à recolha de água pluviais dos arruamentos e das unidades de 

alojamento, para uma rede exterior, que terá no final um separador de hidrocarbonetos com bypass. A 
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jusante deste separador haverá um reservatório com 50 m3 para recolha de água da chuva, que se 

poderá aproveitar para a rega. A água excedente será descarregada em linha de água. 

A área total de espaços verdes é de 15 740 m2 (vd. Quadro 4.3). Consoante o estrato vegetal, 

consideraram-se diferentes coeficientes culturais para estimar os consumos rega. As necessidades de 

rega são apresentadas no Quadro 4.4.  

Quadro 4.3 

Afetação de áreas de espaços verdes, por ocupação no empreendimento 

Estrato Vegetal / Área Coeficiente cultural 
(Kc) 

Área privada (m2) Área comum (m2) Total 

Árvores (caldeira) 0,60 - 24 24 
Arbustos 0,75 3278,56 4707,91 7986,47 
Relvado 0,50 5856,97 265,97 6122,94 

Prado 0,50 924,58 682,28 1606,86 
Total - 10060,1 5680,16 15740,3 

 

No Quadro 4.4 apresentam-se as necessidades totais das plantas, para a área a regar no 

empreendimento, em ano médio. Em conformidade com o balanço realizado, observa-se que a rega é 

necessária de março a setembro.  

Quadro 4.4 

Estimativa das necessidades totais de rega em ano médio 

Parâmetros jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Ano 
Precipitação 
Pluviométrica (mm) 

82,4 62,5 50,5 55,4 39,6 10,1 2,9 2,0 20,1 75,6 87,8 98,9 588 

Escoamento 
Superficial (mm) 37,9 24,9 25,6 10,9 8,4 0,3 0,1 0,3 4,5 24,2 32,3 49,8 219 

Precipitação efetiva 
= Precipitação 
pluviométrica – 
Escoamento 
superficial (mm)  

82,4 37,6 24,9 44,5 31,2 9,8 2,8 1,7 15,6 51,4 55,5 49,1 406,5 

Evapotranspiração 
Potencial (mm) 28,8 30,5 42,6 55,8 71,5 90,8 104,7 99,9 85,7 65,8 41,3 31,0 748 

Consumos de Rega 

Árvores (caldeira) 
(L) 0 0 13 0 225 858 1152 1118 688 0 0 0 4054 

Arbustos (L) 0 0 45044 0 143277 372489 483820 467847 310993 0 0 0 1823470 

Relvado (L) 0 0 0 0 22288 174381 242713 236345 133480 0 0 0 809207 

Prado (L) 0 0 0 0 5849 45763 63696 62025 35030 0 0 0 212363 

Total (L) 0 0 45056 0 171638 593492 791382 767336 480191 0 0 0 2849095 

Altura de água de 1 mm equivale a 1L/m2; Precipitação (Ficha Climatológica, 1971-2000, Instituto de Meteorologia, I.P. (atual Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera); Evapotranspiração Potencial, 1941-1991, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6- Parte 2, Tomo IA, 2012) 

As necessidades de água para rega, rondam os 2 849 m3 em ano médio. O período de ponta, ou seja 

a época de maior exigência hídrica, ocorre no mês de julho, com necessidades mensais na ordem 

dos 791 m3. O valor de ponta diário das necessidades para rega, ronda os 25 m3/dia. O volume do 
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depósito de água a colocar será equivalente ao de dois dias de consumo. No entanto, nos meses em 

que a rega é necessária, não há reposição desse volume através da água da chuva, não sendo possível 

regar a partir dessa origem. O depósito de água para rega, com 50 m3, ficará junto da ETAR e do 

distribuidor de rega, e poderá servir como reservatório de regularização. 

4.3.10.7 Abastecimento de gás 

Neste empreendimento não irá existir rede de gás. Apenas no edifício principal haverá necessidade de 

fornecimento de gás. Este abastecimento será efetuado através de botijas. 

4.3.10.8 Infraestruturas de RSU 

Prevê-se a recolha dos resíduos sólidos urbanos, em cada unidade de alojamento, pelos serviços do 

Aparthotel. A sua deposição será efetuada numa uma ilha ecológica de recolha de resíduos a instalar à 

entrada do empreendimento constituída por contentores enterrados com uma capacidade de 3 ou 5 m3, 

com acesso vertical. Prevê-se que cada ilha tenha 4 contentores para recolha de resíduos domésticos, 

vidro, papel e embalagens. Os serviços municipais efetuaram a recolha dos resíduos aqui depositados. 

4.3.10.9 Infraestruturas Elétricas 

No que respeita à tipologia do abastecimento de energia elétrica do empreendimento, este será 

efetuado através da ligação à rede num Posto de Transformação a instalar. O posto de transformação 

deverá situar-se junto do acesso principal. Quanto à alimentação, será feita em Baixa Tensão.  

Existirão ainda dois tipos de geradores. Um para o serviço de incêndios e outro para assegurar os 

serviços mínimos da receção e iluminação das vias. Os geradores terão ambos uma potência de 50 kVA 

para funcionamento em stand-by. Para a receção e iluminação das vias prevê-se uma deslastragem de 

cerca de 50 % da carga. 

4.4 PROJETOS COMPLEMENTARES 

No âmbito do presente projeto, não se identificam projetos complementares na aceção consignada no 

regime jurídico de AIA. 

4.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Um Projeto, com as características do presente, “vive”, fundamentalmente, da seleção de um local que 

se adeque às pretensões e que justifique a implantação de infraestruturas que permitam a fruição dos 
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espaços e das paisagens, objeto principal da atração de turistas para o local. Significa que o “espaço” 

justifica o Projeto. 

Desta forma, e em termos de localização, não se identificam alternativas, sendo o território da Herdade 

do Pascoal “único” pelas suas características e o grande motivador da origem do mesmo. 

Por outro lado, inserido num território fortemente condicionado em termos de ordenamento do território, 

o Projeto localiza-se numa área classificada, passível de ter aproveitamento turístico, o que reforça, 

uma vez mais, a inexistência de alternativas do ponto de vista da localização. 

4.6 INVESTIMENTO GLOBAL 

O Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar contempla um investimento global de aproximadamente 

7 000 000 (sete milhões) de euros. 

4.7 FASE DE CONSTRUÇÃO 

4.7.1 Atividades de construção 

A construção do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar será desenvolvida duma forma 

adequada, respeitando todos os requisitos técnicos inerentes à tecnologia da instalação e na mais 

estrita observância dos requisitos ambientais e de segurança, de modo a evitar e (ou) minimizar todas 

as consequências negativas na qualidade de vida e atividades das pessoas das comunidades 

envolventes, quer durante a fase de construção, quer na fase de exploração ao longo do período da 

sua vida útil. 

A fase de construção incluirá, no essencial, as seguintes ações principais: 

 Instalação do estaleiro com vedação do terreno; 

 Limpeza do terreno, desmatação e regularização de terreno; 

 Transporte de materiais e circulação de pesados; 

 Trabalhos de construção civil (edificação, arruamentos e acessos interiores); 

 Desmantelamentos do estaleiro; 

 Recuperação e integração paisagística das áreas intervencionadas (vd. Anexo VI); 
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 Montagem de equipamento mecânico e elétrico e ensaios; 

Os estaleiros e acessos (vd. Capítulo 4.7.2) serão instalados no terreno a intervencionar, efetuando-se a 

respetiva vedação do terreno. 

Após os trabalhos de preparação do sítio de implantação, serão iniciados os trabalhos de movimentos 

de terras relativos à colocação das plataformas de construção à cota de trabalho e posteriormente às 

cotas finais de Projeto. 

Simultaneamente, serão executados um conjunto de marcos topográficos georeferenciados em número 

suficiente para servirem de base de apoio para as atividades de implantação e localização das várias 

estruturas e equipamentos. 

Paralelamente, serão executadas todas as infraestruturas enterradas provisórias de apoio à construção, 

que possibilitem as condições de trabalho necessárias. Em simultâneo, poderão proceder-se à execução 

das redes enterradas de acordo com o arranjo geral projetado, assim como da rede viária de 

circulação no interior do perímetro.  

Para a recolha dos efluentes gerados pela construção, prevê-se a implementação de um conjunto 

medidas para a recolha e encaminhamento separado dos efluentes domésticos e dos efluentes pluviais, 

consoante a sua natureza 

Relativamente às movimentações de terras previstas, o balanço final entre escavação e aterro, anula-

se. Para a execução do Projeto não será necessário recorrer a terras de empréstimo, nem se prevê que 

venham a existir volumes de sobrantes. 

A profundidade média de escavação para execução das fundações dos edifícios será de 0,8 metros. 

As ações que implicarão movimentações de terras serão: 

 Decapagem da camada superior, armazenagem e posterior colocação nas zonas verdes;  

 Escavação / aterro relativos à instalação das infraestruturas;  

 Escavação/aterro das áreas de implantação de edifícios e outros componentes do Projeto; 

 Modelação superficial das zonas verdes de acordo com Projeto de Integração Paisagística.  

Serão construídos os diferentes edifícios, os arruamentos de acesso e circulação no interior da zona 

destinada ao Empreendimento e executada a respetiva sinalização interior dos arruamentos. 
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Depois de terminada a construção dos edifícios e estruturas do Empreendimento, assim como a remoção 

de todas as infraestruturas dos estaleiros, serão realizados os arranjos exteriores, que incluem zonas 

com revestimento vegetal, zonas ajardinadas e zonas impermeabilizadas que respeitarão as condições 

de funcionalidade do Empreendimento, atendendo aos critérios de arranjo paisagístico mais 

apropriados a uma instalação deste tipo e respeitando sempre o meio envolvente. No Anexo VI deste 

EIA apresenta-se a Planta Síntese do Projeto de Integração Paisagística. 

Prevê-se uma duração aproximada de 3 anos para a conclusão da Fase de Construção. 

4.7.2 Estaleiro e acessos 

O estaleiro de apoio à construção ficará localizado em área reservada, no interior dos terrenos 

destinados ao Empreendimento. No Capítulo 8 - Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais, 

apresentam-se as condicionantes ambientais a que a montagem do estaleiro deverá obedecer. 

As instalações serão vedadas e dotadas de todas as infraestruturas necessárias ao seu normal 

funcionamento, de forma a garantir todas as condições de comodidade ao pessoal e de segurança dos 

trabalhos inerentes às operações desenvolvidas nestas instalações.  

Serão construídas, conservadas e mantidas em funcionamento, redes provisórias de abastecimento de 

água, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações de modo a assegurar o funcionamento do 

estaleiro e o normal desenvolvimento dos trabalhos.  

Em toda a área afeta aos trabalhos, a instalação e exploração das referidas redes, apesar de 

provisórias, irão cumprir estritamente todos os regulamentos e normas em vigor aplicáveis à 

especificidade dos serviços prestados. 

Na fase de construção, as diversas instalações sanitárias de estaleiro e da obra, assim como eventuais 

refeitórios do pessoal, serão dotadas das infraestruturas apropriadas para a sua retenção, tratamento 

e remoção. 

Será construída uma rede provisória de esgotos pluviais que irá sendo adaptada à configuração 

decorrente do desenvolvimento dos trabalhos ao longo da construção. 

O acesso à zona de intervenção e estaleiros, durante a fase de construção, far-se-á pelo acesso 

existente, a EN 120. 

O percurso interno será convenientemente traçado e sinalizado para permitir a circulação em condições 

de segurança. 
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4.7.3 Efluentes, origem de água, materiais, energia, resíduos e emissões 

produzidas 

4.7.3.1.1 Materiais e energia utilizados e produzidos 

Embora a estimativa de materiais e energia utilizados e produzidos na fase de obra seja sempre de 

difícil previsão, podem tecer-se as seguintes considerações gerais: 

 Os principais materiais que serão movimentados consistirão nas terras com origem nas 

escavações. Não irão haver inertes sobrantes de escavação com destino a aterro; 

 Em termos de produtos utilizados realça-se, pelos seus elevados quantitativos, o betão, o 

aço, os geotêxteis e as telas de materiais diversos (PVC, PEAD) destinados a 

impermeabilizar, drenar ou separar outros materiais, cabos elétricos, entre outros; 

 Os consumos de energia elétrica, embora não se disponham de estimativas, prevê-se que 

sejam elevados, uma vez que o funcionamento de grande parte do equipamento a utilizar 

em obra será elétrico, nomeadamente os equipamentos de escavação (martelos hidráulicos, 

roçadeiras e escavadoras), ferramentas elétricas diversas, telas transportadoras, 

compressores e diferentes sistemas de elevação de materiais. Também serão esperados, 

embora com muito menor expressão, consumos associados às atividades administrativas que 

integrarão os estaleiros.  

4.7.3.1.2 Origem de água 

Os consumos de água para a fase de construção, tanto poderão ter origem na casa da quinta, que 

atualmente tem água canalisada, como poderão ter origem em charcas existentes, mediante a 

requisição de TURH, recorrendo posteriormente a um pequeno depósito na zona da obra. 

4.7.3.1.3 Efluentes líquidos 

Tendo em conta as operações típicas de uma obra, os efluentes que são gerados são, no essencial, os 

seguintes: 

 Efluentes com características domésticas resultantes da permanência dos trabalhadores em 

obra; 

 Efluentes resultantes da lavagem de betoneiras, quando esta é efetuada na própria obra; 
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 Efluentes resultantes da lavagem de veículos e equipamentos, quando esta é efetuada na 

zona da obra. 

As águas residuais domésticas produzidas no estaleiro disporão de sistemas autónomos de tratamento, 

que poderão ser através de sanitários químicos, de modo a não ser necessária a sua descarga no meio 

hídrico. 

Quanto às restantes águas residuais produzidas no estaleiro, se existentes, serão encaminhadas para 

um decantador, de forma a permitir separar os sólidos sedimentáveis e em suspensão.  

O tratamento previsto terá de ser dimensionado de modo a cumprir, pelo menos, os limites constantes no 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, de acordo com a licença de descarga (TURH) a emitir pela 

APA (ARH do Alentejo). 

Este tratamento destina-se a permitir obter uma qualidade nas águas residuais produzidas compatível 

com a sua descarga no meio hídrico, em obediência às condições estabelecidas nas autorizações de 

descarga.  

A eficiência do decantador deverá ser tal que permita o cumprimento dos parâmetros de descarga 

estipulados na licença de descarga a emitir pela entidade competente. 

As lamas retiradas do decantador serão enviadas a destino final licenciado e compatível com a sua 

tipologia. A definição dos sistemas de tratamento estará a cargo do Empreiteiro, cabendo ao promotor 

do Projeto a verificação da sua execução e eficiência de funcionamento. 

A definição exata da tipologia de tratamento a adotar dependerá das características dos efluentes a 

serem produzidos e da exigência do meio recetor. Este sistema de tratamento cumprirá os limites 

exigidos pela entidade que concedem o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH).  

Estas exigências serão impostas ao empreiteiro em Caderno de Encargos e verificado o seu 

cumprimento pelo Dono de Obra, através do acompanhamento ambiental previsto para a obra e 

referido no Capítulo 10.2 do presente EIA. 

Salienta-se que, apesar de todos os cuidados que possam ser exigidos e tidos na execução das obras e 

na movimentação de materiais e produtos, não deve ser excluída a possibilidade de ocorrência de 

pequenos derrames acidentais de produtos ligados ao funcionamento e à manutenção e abastecimento 

das máquinas e veículos afetos à obra (gasóleo, óleos e outros hidrocarbonetos). 
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Para acautelar estas e outras situações de acidente, o Promotor exigirá em Caderno de Encargos a 

implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em obra, onde se inclui o acompanhamento 

ambiental anteriormente referido. 

4.7.3.1.4 Emissões gasosas e poeiras 

As atividades de estaleiro são suscetíveis de gerar emissões gasosas, designadamente de monóxido de 

carbono (CO) e de óxidos de azoto (NOx), resultantes do funcionamento dos motores de combustão dos 

equipamentos utilizados na obra e dos veículos de transporte de materiais. As poeiras constituem, 

tipicamente, as fontes de emissão mais importantes sendo mais significativas na fase inicial de 

movimentações de terras. 

4.7.3.1.5 Ruído 

As principais fontes de ruído serão, previsivelmente, provenientes dos seguintes equipamentos principais: 

 Martelos pneumáticos, 

 Martelo hidráulico da retroescavadora e retroescavadora, 

 Compressores, 

 Geradores elétricos, 

 Betoneiras, 

 Camiões de transporte de materiais. 

Embora não seja possível nesta fase saber exatamente quais os níveis de ruído a emitir durante a fase 

de obra, admite-se que estes resultem, fundamentalmente, dos níveis de pressão sonora produzidos 

pelos trabalhos afetos à futura empreitadas e à circulação de veículos nas vias rodoviárias.  

Não obstante, apresentam-se no Quadro 4.5 a título indicativo, os valores médios típicos dos níveis 

sonoros apercebidos a diversas distâncias de equipamentos normalmente utilizados em atividades de 

construção civil. 
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Quadro 4.5 

Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de construção) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte 
(cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq =65 LAeq =55 LAeq =45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 

P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 

P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ 

motor de combustão, gruas móveis, 
compactadores (cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de 
pressão hidráulica 

P55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m15 

15<m30 

m>30 

35 

52 

>65 

112 

163 

>205 

355 

516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel2 

2<Pel10 

Pel>10 

12 

13 

>13 

37 

41 

>40 

116 

130 

>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 

L>120 

10 
16 
16 

28 

32 
50 
50 

89 

100 
158 
158 

282 

4.7.3.1.6 Resíduos 

Os resíduos produzidos na fase de construção serão os provenientes das atividades de preparação do 

terreno (desmatação), das atividades de construção e ainda os excedentes de terras provenientes das 

escavações. Tal como referido anteriormente, estes resíduos não são passíveis de quantificação, na 

presente fase de Projeto. Apresenta-se, no entanto, no Quadro 4.6 uma lista dos principais resíduos a 

serem potencialmente produzidos nesta fase, classificados de acordo com o Código LER (Portaria n.º 

209/2004, de 3 de março).  
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Quadro 4.6 

Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de construção, classificados de acordo com o 
código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Óleos usados 13 00 00 

Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 
08)  14 00 00 

-  Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de 
espumas/aerossóis orgânicos 

14 06 00 

- Outros Solventes e misturas de solventes 
14 

06 03 

Embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de proteção 
não especificado utilizados na obra  15 00 00 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados): 17 00 00 

- Betão, tijolos, telhas, cerâmicas e materiais à base de gesso 17 01 00 

-  Madeiras, vidro e plástico 17 02 00 

-  Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 17 03 00 

-  Metais (incluindo liga) 17 04 00 

-  Solos  17 05 00 

-  Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03  
17 

05 04 

-  Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto 17 06 00 

-  Materiais de construção à base de gesso 17 08 00 

- Outros resíduos de construção e demolição 17 09 00 

-  Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 
contendo substâncias perigosas 

17 
09 03 

-  Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

17 
09 04 

Resíduos Urbanos e equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, Indústria e Serviços, 
incluindo as frações recolhidas seletivamente: 20 00 00 

- Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01) 20 01 00 

- Resíduos da desmatação 20 02 00 

- Outros resíduos urbanos e equiparados 20 03 00 

- Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos, 
incluindo misturas de resíduos. 20 03 01 

Estes resíduos serão geridos de um modo ambientalmente correto, através da adoção de um Plano de 

Gestão de Resíduos em obra, cuja elaboração e implementação fará parte do Caderno de Encargos 

da empreitada, e cujas bases se apresentam no Capítulo 10 do presente Relatório.  
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4.8 FASE DE EXPLORAÇÃO 

4.8.1 Consumos de produtos químicos 

O Projeto do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, não prevê uma utilização significativa nem 

abusiva de produtos químicos.  

Os produtos desta tipologia a utilizar podem relacionar-se com produtos de higiene e limpeza 

(detergentes), produtos de controlo da qualidade da água das piscinas e reservatórios e ainda com a 

manutenção dos espaços verdes. 

4.8.2 Consumos de água 

Os consumos de água na fase de exploração podem segregar-se em 2 tipologias: água de 

abastecimento para consumo humano e água para rega. Nas águas para abastecimento incluem-se 

também as águas para as piscinas, e águas para lavagens e descargas sanitárias. 

A previsão para o consumo diário de água potável, aponta para 46 m3 na época alta e 17 m3 na 

época baixa, e uma capitação média de 240 L/cama.dia. Os consumos relacionaods com os serviços 

estão incorporados nos valores médios da capitação média. 

As necessidades de água para rega estimadas pelo projeto, rondam os 2 849 m3  anuais, em ano 

médio. 

4.8.1 Consumos de energia 

As informações de Projeto referem que os consumos de energia elétrica previstos são 259,91 kVA como 

potência prevista para as habitações e 164,15 kVA para o edifício da receção e redes exteriores 

comuns. 

No que respeita ao aquecimento de água, o Projeto contempla a utilização e recurso a tecnologia de 

Água Quente Solar. 

Com a adoção desta solução a poupança de energia elétrica prevista é da ordem de 85%, 

relativamente a um termoacumulador elétrico não solar. 
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4.8.2 Efluentes, resíduos e emissões 

Os efluentes gerados pelo Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, serão encaminhados e 

tratados na ETAR a construir.  

Será instalada uma ETAR compacta com capacidade de tratamento para uma população média em 

ponta de 250 pessoas.  

O efluente tratado será encaminhado para uma linha de água, afluente da Ribeira do Vale de Gomes.  

Prevê-se que o caudal tratado pela ETAR ronde em média, na época alta 36 m3/dia e na época 

baixa, 13 m3/dia.  

A produção de resíduos associada a exploração deste empreendimento, foi calculada com base nas 

capitações de trabalhadores e visitantes. 

Para as 72 unidades de alojamento previstas para o Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar e 

respetiva taxa média de ocupação mensal (65%), estima-se, através de uma capitação de 20 

litros/dia/unidade[1], uma média diária de resíduos produzidos de aproximadamente 920 litros/dia.  

Para a época alta é estimada a produção de 1 360 litros de resíduos (taxa de ocupação de 95%) e 

para época baixa de aproximadamente 500 litros/dia (taxa de ocupação de 35%).  

4.8.3 Números de trabalhadores 

A geração de emprego associada à fase de exploração do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do 

Mar, prevê-se que atinja 20 postos de trabalho diretos e 15 postos de trabalho indiretos. 

4.8.4 Taxas de ocupação previstas 

O projeto do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, prevê atingir uma ocupção média anual de 

65 %. Na época alta, estima-se uma taxa de ocupação de 95%, e de 35% na época baixa. 

4.9 CARACTERÍSTICAS DA FASE DE DESATIVAÇÃO 

Tendo em conta a tipologia deste Projeto, não se perspetiva a inversão dos fatores que levaram à sua 

realização, não se prevendo, assim, a curto prazo, uma fase de desativação. No entanto, a eventual 

desativação deste Projeto pode ser efetuada com remoção integral de todas as estruturas do Projeto, 

ou com reabilitação das mesmas e reconversão em outra tipologia de espaço/ocupação que, à 

presente data, não é de todo possível de prever.  
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Deste modo, recomenda-se que previamente à desativação seja efetuado um estudo ambiental de 

acordo com a realidade à data e com a legislação vigente, que enquadre os corretos procedimentos 

em termos ambientais a aplicar na desativação deste Projeto. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

5.1 METODOLOGIA ESPECÍFICA UTILIZADA 

A Caracterização da Situação de Referência consiste numa descrição do estado atual do ambiente num 

dado espaço (correspondente à área de afetação do Projeto), o qual é suscetível de vir ser alterado 

pelo Projeto em estudo. A análise foi efetuada com recurso a bibliografia da especialidade, visitas e 

reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas envolvidos no EIA. 

Foram, deste modo, considerados como objeto de análise, os seguintes itens da especialidade: 

 Clima; 

 Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; 

 Recursos hídricos superficiais; 

 Solos e uso do solo; 

 Ordenamento do território e condicionantes; 

 Ecologia; 

 Qualidade do ar; 

 Ambiente Sonoro; 

 Gestão de resíduos; 

 Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico;  

 Socioeconomia; 

 Paisagem. 
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5.2 CLIMA 

5.2.1 Enquadramento climático regional 

A área abrangida pela área de estudo e sua envolvente integra-se, tal como o restante território 

continental, dentro da zona dos climas mediterrânicos cujas características fundamentais são a presença 

de duas estações bem contrastadas tanto do ponto de vista térmico como do ponto de vista 

pluviométrico, nomeadamente o verão quente e praticamente seco, opondo-se um inverno com 

temperaturas suaves e, em regra, fortemente pluvioso. As estações intermédias apresentam gradações 

bastante variáveis entre as situações normalmente tidas como típicas do verão e do inverno. 

De acordo com a divisão climática elaborada por Daveau, 1985, os municípios do setor sudoeste do 

território nacional, como o município de Odemira, na qual se encontra a área de estudo, está inserido 

num clima Marítimo do tipo Fachada Atlântica, apresentando, curtos períodos quentes ou frios, elevada 

precipitação e nebulosidade e humidade relativa alta. 

Relativamente ao clima do local do Projeto, a sua proximidade do oceano, traduz-se numa redução das 

amplitudes térmicas e no aumento da humidade relativa do ar, como atrás referido, determinando um 

microclima que se pode classificar de ameno. 

5.2.2 Estações meteorológicas 

O clima da área de estudo é caracterizado com base nos registos das variáveis climáticas da estação 

climatológica da Zambujeira, correspondentes às Normais Climatológicas do período de 1971-2000, 

publicados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I. P., 2014). 

A estação climatológica que se identificou mais perto da área de estudo, é a estação climatológica da 

Zambujeira, que se encontra na freguesia de S. Teotónio a cerca de 7 km, sentido sudoeste, localização 

esta, que se considera dotada de influências climáticas semelhantes às verificadas na zona do Projeto. 

No Quadro 5.1 apresentam-se as características gerais da estação climatológica considerada. 

Quadro 5.1 

Características gerais da estação climatológica da Zambujeira 

Latitude 
(N) 

Longitude 
(W) 

Altitude 
(m) 

Período de 
registo 

37°30' 8º45' 106 1971-2000 

FONTE: IPMA, I. P., 2014. 
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5.2.3 Temperatura do ar 

A temperatura anual média do ar na estação da Zambujeira, é de 15,1 °C. O regime mensal médio 

apresenta valores máximos nos meses de verão, destacando-se, o mês de agosto, com temperatura 

média rondando os 19,7ºC.  

Os menores valores médios mensais registam-se no inverno, em janeiro, com temperatura média mensal 

rondando os 10,4 ºC, estabelecendo-se assim uma amplitude térmica média que ronda os 9,3 ºC.  

A média da temperatura máxima diária regista-se no mês de agosto, com 25,8 ºC, no sentido oposto, a 

média da temperatura mínima diária é de 5,5 ºC, valor registados no mês de janeiro. 

O maior valor de temperatura máxima diária registada no período de 1971-2000, ocorreu no mês de 

julho de 1995, atingindo 42,0 ºC, no mesmo período, o menor valor de temperatura mínima diária 

ocorreu no mês de janeiro em 1976 (-5,0 ºC). 

Na estação de referência, as temperaturas inferiores a 0 ºC, ocorrem, em média, anualmente em 6,5 

dias, repartidas sobretudo pelos meses de inverno. 

É em pleno verão que ocorrem, com maior frequência, temperaturas máximas superiores a 25 ºC. 

Destaca-se agosto, com cerca de 16,9 dias, em média, num total anual médio de cerca de 64,5 dias. 

5.2.4 Vento 

Os parâmetros para descrever o vento num local são o rumo, indicado pelo ponto da rosa dos ventos 

de onde ele sopra, e a velocidade, que pode ser expressa em km/h ou m/s.  

O rumo mais frequente, anualmente, na estação climatológica da Zambujeira é noroeste, com 28,4%, 

em média. 

O rumo que atinge maior velocidade média anual, é de noroeste com uma velocidade média de 8,3 

km/h, seguindo - se os ventos de sul com 8,1 km/h.  

No que respeita a calmas, são pouco frequentes, verificando-se, anualmente, a ocorrência de 6,1%, em 

média.  

A Figura 5.1 ilustra o comportamento anual dos ventos na estação climatológica de Zambujeira entre 

1971 e 2000. 
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Figura 5.1 - Comportamento médio anual dos ventos na estação climatológica da Zambujeira (1971 - 

2000) 

No inverno (Figura 5.2), os ventos mais frequentes dividem-se entre os rumos nordeste, sudeste e 

noroeste.  

Em dezembro, janeiro e fevereiro o rumo sudeste totaliza percentagens de 16,4 %, 14,8% e 12,8 %, 

respetivamente e o rumo nordeste, para os mesmos meses, totaliza percentagens de 13,9%, 14,2% e 

15,6%, respetivamente.  

A maior velocidade média observada, no inverno (8,5 km/h) registou-se em fevereiro, com vento de 

rumo oeste. 

  

0

5

10

15

20

25

30
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Anual

f(%) V (km/h)



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

71 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

 

 

Figura 5.2 – Velocidade e frequência dos ventos em dezembro, janeiro e fevereiro 

Na primavera e verão, assiste-se à clara predominância dos ventos de noroeste, desde 27,1 % (março) 

a 49,9 %, maior valor registado, correspondente ao mês de julho, e com velocidades médias entre os 

7,8 e 9,2 km/h, deste rumo. Nestes meses, a frequência das calmas diminui, destacando-se junho com 

apenas 1,4 %, de calmas registadas. 
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Figura 5.3 – Velocidade e frequência dos ventos em junho, julho e agosto 

A maior velocidade média (9,3 km/h) verifica-se em outubro, com vento de rumo sul. É em novembro 

que se registam maiores frequências de calmas atingindo-se os 12,8 %.  

5.2.5 Precipitação 

Para a caracterização da precipitação na zona de implantação do Projeto, recorreu-se também aos 

dados da estação climatológica da Zambujeira. 

A precipitação anual média nesta estação é de cerca de 587,8 mm, repartida por 76 dias de 

precipitação ≥ 0,1mm; 60,2 dias com precipitação ≥ 1 mm, e 14,3 dias de precipitação superior a 10 

mm (IPMA, I. P., 2014). 
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A análise do regime mensal da precipitação evidencia um período chuvoso acima dos 87 mm médios 

mensais que se estende de novembro a dezembro que representa cerca de 31,8% da precipitação 

anual média, e outro período menos chuvoso, em julho e agosto, abaixo dos 3 mm médios mensais. 

dezembro é o mês mais pluvioso com 98,9 mm, em média. No mês de agosto a precipitação não 

excede, em média, 2,0 mm. 

Relativamente a outros hidrometeoros, não há registos de precipitação sob a forma de neve. O granizo 

ocorre com muito pouca frequência, observando-se, em média, 0,8 dias anualmente, repartidos 

essencialmente pelos meses de janeiro a abril. 

5.2.6 Humidade relativa do ar 

A humidade relativa média do ar na estação climatológica em análise é, anualmente de 81% às 9 

horas, valor considerado representativo da humidade média diária. O ritmo intermensal da humidade 

do ar manifesta a estreita relação com a temperatura do ar, observando-se menores valores de 

humidade do ar, às 9 horas, nos meses mais quentes, registando-se em junho e julho 73%, em média. No 

final do outono e nos meses de inverno (período chuvoso e de temperatura do ar baixa), a humidade 

do ar atinge os valores mais elevados, destacando-se dezembro com 90%. Como referido 

anteriormente a humidade relativa da área em estudo é elevada. 

5.2.7 Insolação 

A estação em análise, não dispõem de dados de insolação. 

No local em estudo a exposição solar é maioritariamente dirigida ao quadrante poente e algumas 

faixas centrais orientadas a norte. 

5.2.8 Nevoeiro  

De acordo com a estação climatológica da Zambujeira, verifica-se uma média anual de 20 dias de 

nevoeiro, sendo os meses com mais dias de nevoeiro os de julho, agosto e setembro. 

5.2.9 Síntese da caracterização 

O clima na região onde se insere o presente Projeto, pode classificar-se, de acordo com os critérios de 

classificação climática simples como temperado (quanto a temperatura média anual), como 

predominantemente húmido (quanto à humidade relativa do ar) e como moderadamente chuvoso 

(quanto à precipitação). 
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O rumo mais frequente anualmente na estação climatológica de Zambujeira é noroeste, com 28,4%, em 

média. O rumo que atinge maior velocidade média anual, nesta estação, é de noroeste com a 

velocidade média de 8,3 km/h. As calmas são pouco frequentes, verificando-se anualmente a 

ocorrência de 6,1%, em média. 

5.3 GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

5.3.1 Enquadramento Geomorfológico 

A área em estudo situa-se na Planície Litoral Ocidental, que apresenta largura variável da ordem de 5 

km a 15 km raramente ultrapassando 150 m de altitude, inclinando suavemente para o mar a poente, 

com declives da ordem de 0,5 a 1,5% (Oliveira et. al. 1984), entre o Cabo Sardão e Zambujeira do 

Mar, a cerca de 4,5 km a norte de S. Teotónio. Na área de estudo a altitude varia entre 130 m e 

145 m aproximadamente. 

Esta superfície forma uma faixa contínua alongada na direção N-S, adjacente ao litoral, interrompida 

pelos principais cursos de água. 

A planície litoral está talhada nas formações do Paleozoico, as quais se encontram cobertas por 

depósitos arenosos plio-plistocénicos que raramente atingem 20 m de espessura. Trata-se de uma 

superfície de abrasão marinha, coberta por areias geralmente finas, muitas vezes com seixos bem 

rolados de pequenas dimensões. 

A planície litoral encontra-se afetada por movimentos tectónicos de importância regional, 

balanceamentos e falhas, os quais definiram no limite interior escarpas de falha, fossos tectónicos e 

Horsts (blocos levantados que correspondem às principais serras da região), especialmente nas zonas 

de Cercal, S. Teotónio, Aljezur e Sinceira (vd. Figura 5.4). 

5.3.2 Enquadramento Geológico 

A caracterização geológica da área de estudo é efetuada com base na Carta Geológica de Portugal 

na escala 1:200 000, folha 7, e na respetiva notícia explicativa (Oliveira et al., 1984). 

Como referido anteriormente a área de estudo insere-se na Planície Litoral Ocidental, em terrenos da 

cobertura arenosa atribuída ao Plio-Plistocénico (PQ). Nas áreas mais deprimidas aflora o substrato 

rochoso, em geral associado ao fundo dos vales dos cursos de água, essencialmente representado pelas 

Formações de Mira (HMi) e de Brejeira (HBr) - Grupo do Flysh do Baixo Alentejo (vd. Figura 5.4). 
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5.3.3 Geologia 

A cobertura Plio-Plistocénica, segundo Oliveira 1984, tem espessura variável. Num corte da estrada de 

Grândola, a leste de Melides, identificaram-se, de cima para baixo: 

 Grés amarelos com seixos e níveis alióticos (20 m) 

 Areias com seixos e argilas amareladas (2 a 3 m) 

 Conglomerado lenticular com elementos de xisto mal rolados (1 m) 

 Argila cinzenta com fragmentos de carvão (2-3 m) 

 Conglomerado com fragmentos de xisto e grauvaques (2-3 m) 

 Areia cinzento-esverdeada micácea com laivos castanhos (1-2 m) 

 Grés miocénico passando a conglomerado vrmelho com cimento calcário assentando sobre 

os xistos. 

Na área de S. Teotónio as areias plio-plistocénicas situam-se entre 135 m e 313 m, dividas em vários 

compartimentos tectónicos, apresentando a seguinte sucessão tipo de cima para baixo: 

 Areias modernas eolizadas com crosta aliótica na base; 

 Cascalheiras quartzosas; 

 Areias avermelhadas; 

 Cascalheira quartzosa assentando sobre o estrato carbónico. 

As formações de Mira e de Brejeira, com características sedimentológicas variadas, correspondem a 

sequências turbidíticas constituídas por grauvaques, pelitos e alguns conglomerados intercalados (vd. 

Figura 5.4). 

Segundo a Carta Geológica referida, a área de estudo enquadra-se numa zona a norte de uma faixa 

de fracturação associada à falha da Messejana (descrita no capítulo da Neotectónica). As falhas 

apresentam direções diversas, desde NE-SW (direção principal) a W-E (direção na zona de inflexão 

para sul da falha da Messejana), evidenciando que o substrato rochoso se apresenta fraturado (vd. 

Figura 5.4). 
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5.3.4 Sismicidade e Neotectónica  

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental 

(IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área em estudo insere-se numa zona de grau VIII 

(vd. Figura 5.5). Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e 

grau X, correspondendo a sismos classificados como “forte e destruidor”, respetivamente. 

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como “ruinosos”, provocando 

danos nas construções em alvenaria do tipo C1 com colapso parcial, queda de estuques, torção e queda 

de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações 

se não estão ligadas inferiormente e também se observam fraturas no chão húmido e nas vertentes 

escarpadas. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 

1983) a área em estudo insere-se na zona sísmica A (vd. Figura 5.5), correspondente à zona de maior 

sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e à qual corresponde um 

coeficiente de sismicidade () igual a 1,0. 

De acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do 

Tipo I (xistos) sob a cobertura arenosa, e do Tipo III (cobertura arenosa superficial) segundo a tipologia 

estabelecida naquele regulamento: 

 Tipo I: Rochas e solos coerentes rijos; 

 Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes 

compactos; 

 Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

A escavabilidade dos terrenos depende essencialmente do grau de fracturação e de alteração que 

apresentam. No maciço rochoso subjacente à cobertura arenosa da área de estudo, admite-se que a 

alteração do substrato xistento possa facilitar as escavações para a construção fundações e 

infraestruturas do empreendimento. No entanto, na dependência da espessura da camada de 

alteração da rocha, poderá ser necessário recorrer ao eventual uso de explosivos para o desmonte do 

maciço, o que apenas poderá ser confirmado com a realização de estudo geológico/geotécnico 

adequado. 

                                               
1 As alvenarias tipo C são de execução ordinária e fracamente argamassada. Apesar de não apresentar zonas de 
menor resistência não é reforçada nem projetada para resistir às forças horizontais.    
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Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental, o acidente tectónico mais importante na 

proximidade da área em estudo é a falha Odemira-Ávila (ou da Messejana). Esta falha, importante 

estrutura ativa da tectónica regional, corresponde a um desligamento tardi-hercínico, esquerdo, com um 

rejeito horizontal de 2-3 km e com orientação NE-SW, constituindo um dos acidentes tectónicos mais 

longos da Península Ibérica, aflorando em cerca de 500 km na direção NE-SW, desde a proximidade 

de Ávila, em Espanha, até Odemira no Alentejo (CABRAL, 1995). 

A área de estudo situa-se no extremo SW da referida falha, a cerca de 2,5 km a NW, no designado 

Setor Odemira-S. Teotónio que corresponde a um troço em que o acidente tectónico descreve uma 

inflexão para sul, ramificando-se num sistema de fraturas orientadas a N15ºE e que se estendem até 

ao litoral algarvio a leste de Sagres. Nesta zona de inflexão individualiza-se uma falha com 

componente de movimentação vertical de tipo inverso (marcas no bordo superior) como se observa na 

Figura 5.5, a cerca de 1 km a sul da área de estudo, paralela à falha da Messejana, com direção NE-

SW. 

Segundo Cabral 1995, os estudos levados a cabo na zona de S. Teotónio apontam para taxas de 

movimentação vertical muito baixas, evidenciadas pelo reduzido desnivelamento observado nos 

sedimentos arenosos de fácies marinha quie cobrem o substrato xistento nas zonas de falha. 

5.3.5 Enquadramento Hidrogeológico 

Segundo a Carta de Massas de Água Subterrânea do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas 

integradas na Região Hidrográfica 6 - Bacia do Mira (PGRH 6), a área em estudo integra-se na 

Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, na massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da 

Bacia do Mira, no sistema aquífero Plio-Quaternário do Litoral Alentejano (vd. Figura 5.6). 

O sistema plio-quaternário inclui aquíferos freáticos, muito superficiais, geralmente de reduzidas 

dimensões que se encontram limitados às baixas aluvionares associadas às principais linhas de água; 

estabelecem uma relação hidráulica com a rede hidrográfica, seja de modo direto nos pontos em que 

esta interseta o aquífero, ou de modo indireto, através das aluviões. Desempenham um papel 

importante de recarga dos aquíferos mais profundos. As captações que exploram este sistema 

normalmente não ultrapassam os 50 m e as produtividades registadas são da ordem dos 5 l/s. 

As formações do Grupo do Flysh do Baixo Alentejo, subjacentes ao sistema Plio-Quaternário, formam 

um sistema aquífero em meio fissurado, geralmente pouco profundo, 20 m a 30 m, de redes aquíferas 

de caráter descontínuo, podendo localmente existir meios porosos. Normalmente apresentam-se pouco 

permeáveis e de produtividade baixa, embora em zonas densamente fraturadas e falhadas se possa 

obter caudais interessantes (COSTA et al., 1985).  
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Segundo Almeida et. al. 2000, apenas cerca de 25% das captações nestas formações apresentam 

caudais superiores a 1,4 l/s e menos de 50% ultrapassa 1 l/s.   

A recarga do sistema hidrogeológico é direta, através da infiltração da água da precipitação nas 

formações de cobertura e ao longo das descontinuidades do maciço rochoso subjacente.  

A direção principal do escoamento é SE-NW, drenando para a rede hidrográfica e desta para NW 

para o litoral. 

5.3.6 Qualidade da Massa de Água Subterrânea 

As águas do sistema aquífero Plio-Quaternário apresentam fácies cloretada e/ou sulfatada a 

bicarbonatada cálcica. 

As águas subterrâneas das formações do Grupo do Flysh do Baixo Alentejo, segundo Almeida et. al. 

2000, são cloretadas, sódicas, com mineralização elevada e duras, apresentando má qualidade para 

abastecimento humano. 

Segundo o relatório do estado das massas de água subterrânea do PGRH 6, no que respeita ao estado 

quantitativo, a totalidade das massas de água subterrânea da RH6 foram classificadas como tendo um 

estado bom. 

Não foi identificada nenhuma situação de risco ou de efetiva sobre-exploração de qualquer uma das 

massas de água subterrânea, uma vez que atualmente as entradas de água são superiores às saídas. 

Segundo aquele estudo, as extrações inventariadas pela ARH do Alentejo e estimadas pela equipa do 

Plano para Região Hidrográfica 6, para cada uma das massas de água subterrânea são sempre 

inferiores aos recursos hídricos disponíveis e em todas as situações são também inferiores a 90% da 

recarga a longo prazo. 

Relativamente ao estado químico, todas as massas de água da Região Hidrográfica 6 estudadas no 

âmbito daquele Plano apresentam um estado químico bom.  

Segundo os dados disponíveis no SNIRH, o ponto de monitorização das águas subterrâneas mais 

próximo situa-se na localidade de S. Teotónio e corresponde a um furo vertical. No período 

monitorizado, a água apresentava a classificação de qualidade pior que A3, sendo os parâmetros 

responsáveis pela classificação da água os cloretos, a condutividade, o ferro e o pH, como ilustrado nos 

gráficos seguintes, destacando-se que praticamente todos os valores do parâmetro Ferro ultrapassam o 

VMA. 
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Fonte: SNIRH, julho de 2014. 

Figura 5.7 – Gráficos de evolução de concentração dos parâmetros responsáveis pela classificação pior 

que A3 na estação 560/23 (rede de qualidade SNIRH) 
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Relativamente aos nitratos, os valores situam-se abaixo do VMR conforme se observa no gráfico 

seguinte. 

 
Fonte: SNIRH, julho de 2014. 

Figura 5.8 – Gráfico de evolução de concentração de Nitratos na estação 560/23 (rede de qualidade 

SNIRH) 

5.3.7 Pontos de Água Subterrânea 

Na área de estudo não se identificaram capações de água subterrânea. A cerca de 350 m a noroeste 

da área de estudo, no Monte Pascoal identifica-se a captação mais próxima, que corresponde a um 

furo vertical com o número de inventário 560/18-Carapetinho, constante na base de dados do Sistema 

Nacional de informação dos Recursos Hídricos (SNIRH). Este furo não tem dados disponíveis. 

O ponto de água subterrânea com dados de qualidade mais próximo situa-se na localidade de S. 

Teotónio a cerca de 4,5 km a sul da área de estudo. Segundo os dados disponíveis no SNIRH, 

corresponde a um furo vertical com 92 m de profundidade captando na unidade hidrogeológica do 

Maciço Antigo. No Quadro 5.2 e Figura 5.6 apresenta-se a localização das captações de água 

subterrânea mais próximas da área de estudo. 

Quadro 5.2 

Captações de água subterrânea na proximidade da área de estudo 

Inventário 
SNIRH 

Coordenadas (m) 
Local Tipo 

Distância à 
Área de Estudo 

(m) M P 

560/18 149 425 65 050 Carapetinho Furo vertical 350 a NW 

560/17 148 425 63 075 Estibeira Furo vertical 2 300 a SSW 

560/5 149 575 62 625 Esteveirinha Furo vertical 2 350 a S 

560/23 148 720 60 510 S. Teotónio Furo vertical 4 500 a sul 
Nota: o Furo 560/23 pertence à rede de qualidade 
Fonte: SNIRH, julho de 2014. 
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5.3.8 Vulnerabilidade à poluição 

Segundo a Carta de Vulnerabilidade à Poluição - índice DRASTIC, do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6, a área de estudo apresenta vulnerabilidade alta 

(índice DRASTIC entre 160 e 200). 

Segundo a cartografia do índice EPPNA - Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (1998), do 

PGRH 6, baseado na composição litológica do meio a que está associada uma classe de 

vulnerabilidade, a área de estudo apresenta vulnerabilidade do tipo V3 (média a alta). 

5.3.9 Síntese da Caracterização 

A área em estudo situa-se na Planície Litoral Ocidental, coberta por areias geralmente finas, muitas 

vezes com seixos bem rolados de pequenas dimensões atribuídas ao Plio-Plistocénico, inclinando 

suavemente para poente. 

Na área de estudo a altitude varia entre 130 m e 145 m aproximadamente. 

A sismicidade é moderada a alta, enquadrando-se na zona de maior sismicidade das quatro em que 

Portugal Continental se encontra classificado. 

Na proximidade da área de estudo, a sul, identifica-se a falha da Messejana, que corresponde a uma 

falha de importância regional. 

A área em estudo integra-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, na massa de água 

subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira, no sistema aquífero Plio-Quaternário do Litoral 

Alentejano (vd. Figura 5.6). 

O estado geral das massas de água subterrânea da bacia hidrográfica do Mira é considerado “bom”, 

que em termos de quantidade quer em termos de qualidade. 

Na área de estudo não se identificam captações de água subterrânea, localizando-se a captação mais 

próxima a cerca de 350 m a NW, no Monte Pascoal. 

A área de estudo apresenta vulnerabilidade média a alta, segundo os índices de vulnerabilidade 

considerados.  
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5.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.4.1 Enquadramento 

A área de estudo para implantação do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, localiza-se no 

vértice sudeste da Herdade do Pascoal. Abrange cerca de 4 ha. A cota mais alta situa-se nos 145,0 m 

e a cota mais baixa, nos 128,5 m. 

5.4.2 Apresentação das massas de água superficiais na área de estudo 

No âmbito da implementação da Diretiva-Quadro da Água (DQA), foram demarcadas as massas de 

água a nível nacional. Entende-se como uma massa de água de superfície uma subunidade da região 

hidrográfica, para a qual são definidos objetivos ambientais, e à qual está associada um único estado. 

Para a delimitação das massas de água foram considerados os seguintes fatores: tipologia, massas de 

água fortemente modificadas ou artificiais, pressões antropogénicas significativas, dados de 

monitorização físico-química e dados de monitorização biológica existentes. 

A área de estudo, não é intersetada por massas de água. O Empreendimento situa-se na Região 

Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), na sub-bacia hidrográfica da Ribeira do Vale de Gomes 

(06MIR1376). Esta ribeira é um afluente do rio Mira e pertence à tipologia Rios do Sul de Pequena 

Dimensão. Esta massa de água constitui uma zona designada para a proteção de habitats e espécies 

dependentes de água e encontra-se abrangida pelo Sítio de Importância Comunitária - SIC Costa 

Sudoeste. A área do Empreendimento encontra-se inserida nesta zona protegida. 

Na extremidade poente da área de estudo, em toda a sua bordadura exterior, localiza-se o 

Distribuidor da Boavista dos Pinheiros. Este distribuidor de rega, pertence à massa de água Rio 

artificial Mira (PTXXX13) e faz parte dos Canais de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. A 

água provém da albufeira criada pela Barragem de Santa Clara. De acordo com o DGADR - Sistema 

de Informação do Regadio (http://sir.dgadr.pt/), as utilizações da Barragem de Santa Clara são a 

rega, abastecimento, energia e proteção contra cheias. No sítio da internet da Associação de 

Beneficiários do Mira (http://www.abm.pt/pt/mira), a água do perímetro, tem como finalidade a rega, 

abastecimento urbano, industrial e piscicultura. No que respeita às massas de água artificiais, dada a 

ausência de sistemas de classificação do estado destas massas de água a nível nacional, estas foram 

classificadas com estado indeterminado (PGBH da RH6, 2012). No Tomo 2A da Parte 2 do PGBH da 

RH6, refere-se que o desenvolvimento total da rede de adução é de cerca de 598 km, dos quais 

aproximadamente 178 km constituem a rede primária, integrando os restantes a rede secundária. A 

rede terciária inicia-se nos canais e distribuidores assegurando a condução da água até à parcela. 
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Estes canais distribuem-se por várias sub-bacias, onde se inclui a da Ribeira do Vale de Gomes 

(06MIR1376) (vd. Figura 5.9). A zona de maior densidade dos canais, situa-se nas bacias costeiras 

entre o Mira e o Barlavento. 

5.4.3 Objetivos ambientais definidos para as massas de água 

superficiais na envolvente da área de estudo 

Segundo o PGBH da RH6, para a massa de água do tipo Rio, Ribeira do Vale de Gomes 

(PT06MIR1376), estabelece-se como objetivo ambiental da DQA, o alcance do bom estado até 2015. 

Quanto aos objetivos referentes ao estatuto de proteção, definiu-se o alcance de um bom estado de 

conservação para os habitats e/ou espécies até 2027. 

Para a massa de água Rio Artificial Mira (PTXXX13), estabelece-se como objetivo ambiental da DQA, 

a manutenção ou melhoria do potencial ecológico bom e do estado químico bom até 2015. 

5.4.4 Medidas previstas para as massas de água superficiais na 

envolvente da área de estudo 

De acordo com o PGBH da RH6, para a massa de água do tipo Rio, Ribeira do Vale de Gomes 

(PT06MIR1376), está definido um conjunto de medidas previstas no âmbito de outros Planos e 

Programas (independentes do PGBH). No que concerne às medidas propostas na Parte 6 (Medidas) no 

PGBH do Sado e Mira, estas são as seguintes: 

Spf 3: Melhoria do inventário de pressões, nomeadamente a ação: 

b.5. Melhorar o inventário e a caracterização das pressões, através da melhoria do 
inventário das captações privadas e públicas, incluindo levantamento de volumes 
captados e utilizações conferidas às águas captadas. 

Spf 6: Reforço da fiscalização das atividades suscetíveis de afetar o estado das massas de 

água, através da ação: 

G. Reforço da fiscalização das atividades de pesca (incluindo utilização de artes de pesca 
proibidas, captura de espécies nomeadamente nos períodos de defeso instituídos). 

Spf 11: Prevenção e Controlo da Sobre-exploração das massas de água superficiais, 

designadamente a ação: 

C. Promoção da eficiência do uso da água em perímetros de rega públicos. 

 

Para a massa de água Rio Artificial Mira (PTXXX13), o PGBH da RH6 propõe a medida: 
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Spf16: Reabilitação dos canais de rega, e as seguintes ações: 

A. Prospeção das infestantes aquáticas nos canais de rega; 
B. Definição de um plano de controlo adaptado às espécies infestantes identificadas; 
C. Realização das atividades de controlo (a implementar pelas Associações de 

Beneficiários); 
D. Acompanhamento dos resultados através de campanhas de monitorização. 

5.4.5 Caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica onde se 

desenvolve o Projeto 

Na Figura 5.9 estão marcadas as bacias hidrográficas na área de estudo. O curso de água 

identificado dentro da área do Empreendimento é efémero, ou seja, existe apenas durante ou 

imediatamente após períodos de precipitação e só transporta escoamento superficial. Em visita ao 

local, constatou-se que o seu traçado é incipiente, correspondendo a uma depressão no terreno. A linha 

de água foi traçada na Figura 5.9 de acordo com a Carta Militar, folha n.º 560, edição 3 de 2009 

(Instituto Geográfico do Exército).  

Atravessa a zona central da área do Empreendimento no sentido nascente-poente. A norte, fora da 

área de estudo, existe outra linha de água efémera, que recebe parte da escorrência da área de 

estudo. Ambas as linhas atravessam o Distribuidor da Boavista dos Pinheiros, através de manilhas 

enterradas, sem interferir no escoamento. Para o estudo destas linhas de água, considerou-se como 

secção de referência, a sua interseção com o Distribuidor da Boavista dos Pinheiros. Ambas as linhas de 

água inserem-se nos cursos de água de primeira ordem, de acordo com a classificação de Strahler, da 

bacia hidrográfica da Ribeira do Vale de Gomes. 

No Quadro 5.3, apresentam-se as características das áreas de drenagem, nomeadamente as 

caraterísticas geométricas e do sistema de drenagem. As bacias destas áreas de drenagem são bacias 

pequenas. A linha de água que atravessa a zona central do Empreendimento tem um comprimento de 

222 m, dos quais estão 35 m estão a montante dessa área. A sua bacia tem uma altitude máxima de 

151,5 m, uma altitude mínima de 128,5 m e uma área de 2,3 ha. O início da linha de água situa-se nos 

149,25 m. O declive da linha de água ronda os 9%. O coeficiente de compacidade, relação entre o 

perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de igual área, é de 1,15, denotando propensão 

para cheias por se aproximar da unidade.  
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Quadro 5.3 

Características Fisiográficas das bacias hidrográficas 

Bacia 
Linha água efémera – área de 

estudo 
Linha de água efémera - fora da 

área de estudo 

Área Total (m2) 22364,00 20976,00 

Área dentro do da área de estudo (m2) 19557,00 7219,00 

Área fora da área de estudo (m2) 2807,00 13757,00 

Perímetro (m) 609,00 670,00 

Comprimento da linha de água principal (m) 222,00 281,00 

Comprimento da linha de água a montante da 
área de estudo (m) 

35,00 281,00 

Comprimento total das linhas de água (m) 222,00 281,00 

Comprimento axial da bacia (m) 240,00 295,00 

Altitude mínima (m) 128,50 133,00 

Altitude máxima (m) 151,50 151,50 

Altitude da nascente (m) 149,25 149,50 

Densidade de Drenagem (m/m2) 0,01 0,01 

Declive da linha de água principal (%) 9,35 5,87 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,15 1,30 

Fator de forma (Kf) 0,39 0,24 

Quanto mais próximo da unidade (Kc=1) for o coeficiente de compacidade, mais a bacia se 
assemelha a um círculo, podendo ser resumido da seguinte forma: 
-1,00 – 1,25 - bacia com alta propensão a grandes cheias; 
- 1,25 – 1,50 - bacia com tendência mediana a grandes cheias; e 

- > 1,50 - bacia não sujeita a grandes enchentes. 

O Fator de Forma (Kf) pode assumir 
os seguintes valores: 
- 1,00 – 0,75 - sujeito a enchentes; 
- 0,75 – 0,50 - tendência mediana; e 

-< 0,50 - não sujeito a enchentes 

ETI: Empreendimento Turístico Isolado 

Quanto ao fator de forma, relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia que fica 

dentro da área de estudo, este corresponde a 0,39. É um valor baixo, contrapondo a tendência para 

cheias do coeficiente de compacidade. 

5.4.6 Caracterização fisiográfica da bacia hidrográfica da linha de 

água que receberá o efluente da ETAR 

O escoamento desta bacia é de sudeste para noroeste. A secção de referência considerada, situa-se no 

local previsto para a descarga do efluente, a cerca de 80 m do limite da área de estudo. Esta linha de 

água insere-se nos cursos de água de primeira e segunda ordem, de acordo com a classificação de 

Strahler, da bacia hidrográfica da Ribeira do Vale de Gomes. A bacia da linha água efémera (dentro 

da área de estudo), é uma sub-bacia desta linha de água. O atravessamento das linhas de água desta 

bacia ao distribuidor de rega, é efetuado através de manilha ou aqueduto. A rede hidrográfica não 

contribui com entradas no perímetro de rega. 
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Inicialmente, durante cerca de 1 km, correm duas linhas de água paralelas. Intersetam-se formando uma 

única linha de água, a 300 m do local previsto de descarga do efluente tratado. A montante, em cada 

uma das linhas de água encontra-se um açude, a cerca de 200 m das nascentes. 

No Quadro 5.4, apresentam-se as características da área de drenagem desta linha de água, 

nomeadamente as caraterísticas geométricas e do sistema de drenagem. A linha de água principal tem 

um comprimento de 1350 m. A bacia tem uma altitude máxima de 175 m, uma altitude mínima de 

117 m e uma área de 59,8 ha. O início da linha de água situa-se nos 165 m. Estes dados foram 

retirados da Carta Militar, folha n.º 560, edição 3 de 2009 (Instituto Geográfico do Exército). O 

declive da linha de água ronda os 3,6%. O coeficiente de compacidade, relação entre o perímetro da 

bacia e a circunferência de um círculo de igual área, é de 1,32, denotando fraca propensão para 

cheias, por se afastar da unidade.  

Quadro 5.4 

Características fisiográficas das bacias hidrográfica da linha de água que irá receber o efluente da 
ETAR 

Bacia Linha de água onde descarregará a ETAR 

Área Total (m2) 597677,03 

Área dentro da área de estudo (m2) 3853,00 

Área fora área de estudo (m2) 593824,03 

Perímetro (km) 3611,03 

Comprimento da linha de água principal (m) 1350,00 

Comprimento da linha de água a montante área de estudo (m) - 

Comprimento total das linhas de água (m) 3527,00 

Comprimento axial da bacia (m) 1375,00 

Altitude mínima (m) 117,00 

Altitude máxima (m) 175,00 

Altitude da nascente (m) 165,00 

Densidade de Drenagem (m/m2) 0,01 

Declive da linha de água principal (%) 3,56 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,32 

Fator de forma (Kf) 0,32 

Quanto mais próximo da unidade (Kc=1) for o coeficiente de 
compacidade, mais a bacia se assemelha a um círculo, podendo 
ser resumido da seguinte forma: 

-1,00 – 1,25 - bacia com alta propensão a grandes cheias; 
- 1,25 – 1,50 - bacia com tendência mediana a grandes cheias; e 
- > 1,50 - bacia não sujeita a grandes enchentes. 

O Fator de Forma (Kf) pode assumir os seguintes 
valores: 
- 1,00 – 0,75 - sujeito a enchentes; 

- 0,75 – 0,50 - tendência mediana; e 
-< 0,50 - não sujeito a enchentes 

5.4.7 Escoamento mensal e anual na área do Projeto 

A partir da consulta do PGBH da RH6, Tomo 2 da Parte 2, os valores médios de escoamento gerado 

em regime natural na zona da área de estudo, em ano seco, médio e húmido, apresentam-se no 
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Quadro seguinte. Os valores adotados foram os das bacias costeiras entre o Mira e o Barlavento. A 

bacia hidrográfica estudada é a que pertence à linha de água que atravessa a área de estudo. 

Quadro 5.5 

Escoamento mensal e anual na bacia hidrográfica dentro da área de estudo 

Linha de água efémera - dentro da área de estudo 22 364,00 m2 

Ano Mês 
Escoamento 

mensal 
Volume anual Caudal médio 

(mm) (m3) L/min 

 out 6,8 152,08 3,41 
 nov 12,4 277,31 6,42 
 dez 28,0 626,19 14,03 
 jan 9,6 214,69 4,81 
 fev 6,8 152,08 3,74 

Seco mar 10,5 234,82 5,26 
 abr 6,8 152,08 3,52 
 mai 2,3 51,44 1,19 
 jun 0,2 4,47 0,10 
 jul 0,0 0,00 0,00 
 ago 0,0 0,00 0,00 
 set 2,7 60,38 1,40 
 Ano 90,1 2015,00 3,83 
 out 24,2 541,21 12,12 
 nov 32,3 722,36 16,72 
 dez 49,8 1113,73 24,95 
 jan 37,9 847,60 18,99 
 fev 24,9 556,86 13,69 

Médio mar 25,6 572,52 12,83 
 abr 10,9 243,77 5,64 
 mai 8,4 187,86 4,35 
 jun 0,3 6,71 0,16 
 jul 0,1 2,24 0,05 
 ago 0,3 6,71 0,15 
 set 4,5 100,64 2,33 
 Ano 208,8 4669,60 8,88 
 out 25,9 579,23 12,98 
 nov 58,4 1306,06 30,23 
 dez 59,1 1321,71 29,61 
 jan 64,6 1444,71 32,36 
 fev 52,5 1174,11 28,86 

Húmido mar 40,0 894,56 20,04 
 abr 15,8 353,35 8,18 
 mai 5,4 120,77 2,80 
 jun 0,4 8,95 0,21 
 jul 0,4 8,95 0,20 
 ago 0,2 4,47 0,10 
 set 3,3 73,80 1,71 
 Ano 326,1 7292,90 13,87 

 Adaptado do PGBH da RH6, Tomo 2 da Parte 2, 2012 
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Em ano seco, o escoamento anual corresponde a 90,1 mm, em ano médio, corresponde a 208,8 mm e 

em ano húmido, a 326,1 mm. 

A variabilidade intra-anual do escoamento é muito elevada, representando o semestre seco uma fração 

mínima do escoamento anual, tendo o semestre húmido grande parte da fração total. Esta 

variabilidade coincide com o regime de precipitação.  

5.4.8 Escoamento mensal e anual na linha de água que receberá o 

efluente da ETAR 

Tal como no Capítulo anterior e com a mesma metodologia, calcularam-se os caudais médios anuais e 

mensais, para ano seco, médio e húmido, de acordo com a área da bacia hidrográfica até à secção 

que receberá o efluente da ETAR (vd. Quadro 5.6). 

Quadro 5.6 

Escoamento mensal e anual na bacia hidrográfica da linha de água onde descarregará a ETAR 

Linha de água onde descarregará a ETAR 569406,00 m2 

Ano Mês 
Escoamento mensal Volume anual Caudal médio 

(mm) (m3) L/min 

 out 6,8 4064,20 91,04 

 nov 12,4 7411,20 171,56 

 dez 28,0 16734,96 374,89 

 jan 9,6 5737,70 128,53 

 fev 6,8 4064,20 99,91 

Seco mar 10,5 6275,61 140,58 

 abr 6,8 4064,20 94,08 

 mai 2,3 1374,66 31,82 

 jun 0,2 119,54 2,77 

 jul 0,0 0,00 0,00 

 ago 0,0 0,00 0,00 

 set 2,7 1613,73 37,35 

 Ano 90,1 53850,70 102,39 

 out 24,2 14463,78 324,01 

 nov 32,3 19304,97 446,87 

 dez 49,8 29764,32 666,76 

 jan 37,9 22651,96 507,44 

 fev 24,9 14882,16 365,83 

Médio mar 25,6 15300,53 342,75 

 abr 10,9 6514,68 150,80 

 mai 8,4 5020,49 116,21 

 jun 0,3 179,30 4,15 

 jul 0,1 59,77 1,34 

 ago 0,3 179,30 4,02 

 set 4,5 2689,55 62,26 

 Ano 208,8 124794,96 237,27 
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Quadro 5.6 (continuação) 

Escoamento mensal e anual na bacia hidrográfica da linha de água onde descarregará a ETAR 

Linha de água onde descarregará a ETAR 569406,00 m2 

Ano Mês 

Escoamento 
mensal 

Volume anual 
Caudal 
médio 

(mm) (m3) L/min 

 Out 25,9 15479,84 346,77 

 nov 58,4 34904,34 807,97 

 dez 59,1 35322,71 791,28 

 jan 64,6 38609,94 864,92 

 fev 52,5 31378,04 771,34 

Húmido mar 40,0 23907,08 535,55 

 abr 15,8 9443,30 218,59 

 mai 5,4 3227,46 74,71 

 jun 0,4 239,07 5,53 

 jul 0,4 239,07 5,36 

 ago 0,2 119,54 2,68 

 set 3,3 1972,33 45,66 

 Ano 326,1 194902,48 370,57 
 Adaptado do PGBH da RH6, Tomo 2 da Parte 2, 2012 

Em ano seco, o caudal médio corresponde a 102,39 L/min; em ano médio, corresponde a 237,27 L/min 

e em ano húmido, a 370,57 L/min. Nos meses de verão, em ano seco, não há escoamento superficial 

nesta linha de água. 

5.4.9 Caudal de ponta de cheia para o período de 100 anos 

Calculou-se o caudal de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos, para a bacia de 

drenagem da linha de água que atravessa a zona central do terreno em estudo. Para o cálculo, 

aplicou-se a fórmula racional, amplamente utilizada em Portugal. A expressão que define a fórmula 

racional é dada por: 

Qp = C i A 

em que Qp é o caudal de ponta de cheia (m3/s) para o período de retorno T (anos); i, a intensidade 

média da precipitação (m/s) com duração igual ao tempo de concentração da bacia hidrográfica e 

para aquele período de retorno, A, a área da bacia (m2) e C, um coeficiente adimensional. 

Portela & Hora (2002) afirmam que o coeficiente C se relaciona com o período de retorno considerado 

na avaliação de caudais. Ainda segundo a mesma publicação, diversos autores propõem valores para 

aquele coeficiente em função de fatores determinantes das perdas de precipitação (uso e ocupação do 

solo), da difusão do escoamento (declive da superfície do terreno) e do período de retorno (vd. Quadro 
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5.7). Para os cálculos, considerou-se uma ocupação equivalente a pastagem. O valor de C para o 

período de retorno de 100 anos, é de 0,53. 

Quadro 5.7 

Valores do coeficiente C da fórmula racional 

Tipo de Ocupação Período de retorno, T (anos) 

Zona Não Urbana 2 5 10 25 50 100 500 

Pastagem - Declive superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 
(adaptado de CHOW et al., 1988, p. 498 in Portela & Hora, 2002). 

No PGBH da RH6 (Tomo 1A, Parte 2), apresentam-se os parâmetros das curvas IDF - intensidade-

duração-frequência (adaptado de Brandão et al (2001 e 2004)). O posto udométrico escolhido foi o 

posto de Sines, devido à proximidade à área de estudo. Definiram-se três troços para as curvas IDF, o 

primeiro válido para uma duração da precipitação entre os 5 min e 30 min, o segundo válido entre 30 

min e 6 h e um terceiro válido entre 6h e 48h. 

A intensidade de precipitação é calculada de acordo com a seguinte expressão: 

I = a tb 

Em que, I = intensidade de precipitação (mm/h); a e b = parâmetros em função do período de retorno 

(-); t = tempo de concentração (min). 

No Quadro 5.8, apresentam-se os valores que, em função do período de retorno, devem ser 

considerados para aquela região. 

Quadro 5.8 

Parâmetros das curvas intensidade-duração-frequência, na região da área de estudo 

    Períodos de Retorno, T (anos) 

Código Posto 
Duração da 
Precipitação Parâmetros 10 20 50 100 500 1000 

26D01 Sines 

Entre 5 min 
e 30 min 

a 274,92 315,12 367,17 406,19 496,38 535,16 

b -0,55 -0,553 -0,556 -0,558 -0,561 -0,562 

Entre 30 min 
e 6 h 

a 483,3 546,97 629,39 691,15 833,87 895,23 

b -0,711 -0,709 -0,707 -0,706 -0,705 -0,704 

Entre 6h e 
48 h 

a 566,36 675,25 818,37 926,8 1180 1289,8 

b -0,744 -0,752 -0,759 -0,764 -0,772 -0,775 
ETI: Empreendimento Turístico Isolado     (adaptado de PGBH da RH6, 2012) 

O tempo de concentração (tc) é o tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para o 

escoamento superficial na secção de saída. Consideraram-se duas fórmulas para cálculo, optando por 

fazer a média entre os dois valores.  
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Tempo de Concentração (Fórmula de Temez): 

 

Em que: Tc - Tempo de concentração em horas; L 

- comprimento da linha de água (km);            i -

 declive médio da linha de água (m). 

Tempo de Concentração (Fórmula de Torrazza): 

 

Em que: Tc - Tempo de concentração em horas; 

A – área da bacia (km2). 

Tempo de Concentração (Fórmula de Temez): 

9,00 min 

Tempo de Concentração (Fórmula de Torrazza): 

9,74 min 

Tempo de Concentração Considerado = 9,37 min 

Para este tempo de concentração (9,37 min), área de bacia hidrográfica igual a 22 364m2 e um 

coeficiente de escoamento de 0,53 para o período de retorno de 100 anos, o caudal de ponta de 

cheia de uma precipitação extrema com duração igual ao tempo de concentração é de 0,38 m3/s (vd. 

Quadro 5.9). 

Quadro 5.9 

Caudal de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos e chuvada igual ao tempo de 
concentração, na região da área de estudo 

Código Posto Duração da Precipitação a b i (mm/h) i (m/s) Qp= C i A (m3/s) 

26D01 Sines 
entre 5 min e 30 min 406,19 -0,558 116,6 3,24E-05 0,38 
entre 30 min e 6 h 691,15 -0,706 142,4 3,96E-05 0,47 

entre 6h e 48 h 926,8 -0,764 167,8 4,66E-05 0,55 
Período de Retorno (T) = 100 anos Coef. C = 0,53 Tempo Concentração = 9,37min 

5.4.10 Indicação da máxima cheia conhecida 

No local em causa não são conhecidos dados de cheias. O número 4 do artigo 22.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Odemira estabelece que “Sem prejuízo da legislação em vigor, é 

estabelecida uma faixa com a largura mínima de 5 metros para cada lado da infraestrutura [canal de 

rega], na qual não é permitido construir ou plantar árvores”.  

A Carta de zonas inundáveis do PGBH da RH6 (2012) (Tomo 4), não referencia a área de estudo como 

um local com risco de inundação. 

  

ATc 085,1
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5.4.11 Indicação das pressões sobre as massas de água superficiais na 

envolvente da área de estudo 

As pressões significativas identificadas no âmbito do PGBH da RH6, para a massa de água Ribeira do 

Vale de Gomes (PT06MIR1376), foram: rejeições pontuais (urbanas, industriais e suinícolas); 

escorrências de terrenos agrícolas (difusas - agricultura); e rejeições difusas de origem industrial. 

No que concerne à massa de água Rio Artificial Mira (PTXXX13), de acordo com o PGBH da RH6 (Tomo 

7C), as pressões significativas identificadas são as escorrências de terrenos agrícolas (difusas – 

agricultura). 

De acordo com a visita ao local, na área de estudo não foram identificadas pressões. 

Quanto aos terrenos na envolvente, estão ocupados essencialmente por agricultura de regadio. No 

sentido noroeste, a 140 m, encontra-se um terreno ocupado por um pivot de rega. No mesmo sentido, a 

cerca de 1km, foi identificada uma vacaria e um posto de transformação elétrico aéreo. Ainda na 

mesma direção, a 1800 m, encontra-se um viveiro de plantas exóticas (Bambu Parque), onde se cultiva 

e produz bambus tropicais de várias espécies. Foram também identificadas algumas charcas, que 

servem como reservatórios de compensação no interior do perímetro hidroagrícola. Todos estes 

elementos encontram-se a uma cota inferior das cotas da área de estudo. Assim, em relação aos 

recursos hídricos superficiais, estas pressões não afetam a área de estudo. A montante da linha de água 

que irá receber o efluente da ETAR, encontram-se duas charcas (não afeta a área de estudo). 

5.4.12 Caraterização da qualidade da água das linhas de água na área 

de estudo e envolvente 

Através da consulta do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (http://snirh.pt/, 2014), 

não se identificou nenhuma estação de qualidade na proximidade da área de estudo. 

Na visita ao local, em julho de 2014, a linha de água na área de estudo não tinha escoamento 

superficial, pelo que não é possível caracterizar a qualidade da água, com base em dados analíticos. 

A área de estudo situa-se numa zona de cabeceira, não sendo afetada pelas pressões da envolvente, 

pelo que se pode considerar que a qualidade da água, não apresenta problemas de poluição. 

Quanto à envolvente, a massa de água Ribeira do Vale de Gomes (PT06MIR1376), foi classificada com 

Estado Ecológico “Razoável” e Estado Químico “Razoável”, no âmbito do PGBH da RH6 (2012). Por 

conseguinte, o Estado Final da massa de água é “Razoável”. Os elementos responsáveis pela 

classificação inferior a “Bom”, são os invertebrados e o Fósforo Total. No que respeita à massa de água 
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artificial Mira (PTXXX13), a massa de água não foi monitorizada, pelo que não existem dados de 

caracterização. Por esse motivo, por decisão da Autoridade Nacional da Água, esta massa de água 

não foi classificada, apresentando estado indeterminado. 

Em relação à linha de água onde será descarregado o efluente da ETAR, não existem estações de 

monitorização. Também não foram encontradas pressões (pontuais) suscetíveis de alterar a qualidade 

da água, para além da pressão difusa da agricultura. 

5.4.13 Identificação e caraterização dos usos da água superficial na 

área do Projeto e envolvente 

Na área de estudo não foram identificados usos de água.  

A envolvente é ocupada por agricultura de regadio, que recorre ao abastecimento através dos canais 

de rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira.  

5.4.14 Identificação, caraterização e dimensionamento das infraestruturas 

existentes na área do Projeto e envolvente 

Tal como referido anteriormente, a sul e a poente da área de estudo, existe o Distribuidor da Boavista 

dos Pinheiros, pertencente à rede terciária do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. A origem da 

água é proveniente da albufeira criada pela Barragem de Santa Clara, localizada no Rio Mira a este 

do Perímetro de Rega. O desenvolvimento total da rede de adução é de cerca de 598 km, dos quais 

cerca de 178 km constituem a rede primária integrando os restantes na rede secundária; a rede 

terciária inicia-se nos canais e distribuidores assegurando a condução de água até á parcela 

(http://www.abm.pt/pt/aproveitamento-hidroagricola-do-mira, 2014). De acordo com a 

regulamentação em vigor, através da consulta do Plano Diretor Municipal de Odemira, este canal de 

rega está sujeito a uma faixa de proteção de 5 m para cada lado, na qual não é permitido construir 

ou plantar árvores. 

A 150 m para poente, foi identificada uma Estação de Tratamento de Água (ETA). A entidade gestora 

é a Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA). Esta ETA está inserida no sistema de abastecimento de 

Odemira e trata a água que abastece a rede de distribuição de São Teotónio. A origem da água é a 

albufeira da Barragem de Santa Clara.  
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5.4.15 Síntese da caracterização 

A área de estudo, não é intersetada por massas de água. Situa-se na Região Hidrográfica do Sado e 

Mira (RH6), na sub-bacia hidrográfica da Ribeira do Vale de Gomes (06MIR1376). Esta ribeira é um 

afluente do rio Mira e pertence à tipologia Rios do Sul de Pequena Dimensão. Esta massa de água 

constitui uma zona designada para a proteção de habitats e espécies dependentes de água e 

encontra-se abrangida pelo Sítio de Importância Comunitária - SIC Costa Sudoeste. A área de estudo 

encontra-se nesta zona protegida. 

Na extremidade poente da área de estudo, em toda a sua bordadura (no exterior) localiza-se o 

Distribuidor da Boavista dos Pinheiros. Este distribuidor de rega, pertence à massa de água Rio 

artificial Mira (PTXXX13) e faz parte dos Canais de Rega do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. 

Pertence à rede terciária que se inicia nos canais e distribuidores assegurando a condução da água até 

à parcela. Estes canais distribuem-se por várias sub-bacias, onde se inclui a da Ribeira do Vale de 

Gomes (06MIR1376). A zona de maior densidade dos canais, situa-se nas bacias costeiras entre o Mira 

e o Barlavento. 

Segundo o PGBH da RH6, para a massa de água do tipo Rio, Ribeira do Vale de Gomes 

(PT06MIR1376), estabelece-se como objetivo ambiental da DQA, o alcance do bom estado até 2015. 

Para a massa de água Rio Artificial Mira (PTXXX13), estabelece-se como objetivo ambiental da DQA, 

a manutenção ou melhoria do potencial ecológico bom e do estado químico bom até 2015. Para esta 

massa de água, o PGBH da RH6 propõe a medida Spf16 (reabilitação dos canais de rega). 

A linha de água identificada dentro da área de estudo é efémera, ou seja, existe apenas durante ou 

imediatamente após períodos de precipitação e só transportam escoamento superficial. Corresponde a 

uma depressão, sem vegetação que evidencie que se trata de um curso de água. Atravessa a zona 

central da área de estudo no sentido nascente-poente. Tem um comprimento de 222 m, dos quais estão 

35 m estão a montante da área de estudo. A sua bacia tem uma altitude máxima de 151,5 m, uma 

altitude mínima de 128,5 m e uma área de 2,3 ha. O início da linha de água situa-se nos 149,25 m. O 

declive do curso de água ronda os 9%.  

Em ano seco, o escoamento anual na área de estudo corresponde a 90, 1 mm; em ano médio, 

corresponde a 208,8 mm e em ano húmido, a 326,1 mm. A variabilidade intra-anual do escoamento é 

muito elevada, representando o semestre seco uma fração mínima do escoamento anual, tendo o 

semestre húmido grande parte da fração total. Esta variabilidade coincide com o regime de 

precipitação.  
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Para o período de retorno de 100 anos, o caudal de ponta de cheia de uma precipitação extrema com 

duração de cerca de 9 min (igual ao tempo de concentração), é de 0,38 m3/s.  

Quanto à bacia hidrográfica da linha de água que irá receber o efluente tratado da ETAR, o 

escoamento desta bacia é de sudeste para noroeste. A secção de referência considerada, é no local 

previsto para a descarga do efluente, a cerca de 80 m da área de estudo. A linha de água principal 

tem um comprimento de 1350 m. A bacia tem uma altitude máxima de 175 m, uma altitude mínima de 

117 m e uma área de 56,9 ha. Tem uma área de quase 60 ha. O início da linha de água situa-se nos 

165 m. Em ano seco, o caudal médio corresponde a 103 L/min; em ano médio, corresponde a 237 

L/min e em ano húmido, a 371 L/min. Nos meses de verão, em ano seco, não há escoamento superficial 

nesta linha de água. 

De acordo com a visita ao local, na área de estudo não foram identificadas pressões. Quanto aos 

terrenos na envolvente, estão ocupados essencialmente por agricultura de regadio. A área de estudo 

situa-se numa zona de cabeceira, não sendo afetada pelas pressões da envolvente. Assim, considera-se 

que a água não apresenta problemas de poluição. 

5.5 SOLOS E USO DO SOLO 

5.5.1 Introdução 

No presente Capítulo procede-se à caracterização da situação de referência dos solos na área de 

estudo, nomeadamente ao nível das unidades pedológicas presentes, da capacidade de uso do solo e 

dos seus usos atuais. 

O trabalho realizado teve por base a Carta de Solos de Portugal à escala 1:25 000 da Direção Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como a Carta da Capacidade de Uso do Solo, da mesma 

entidade e à mesma escala. Relativamente à caracterização do uso atual do solo, a mesma teve por 

base os reconhecimentos de campo efetuados ao local, a análise da imagem satélite da DGT (Direção- 

Geral do Território) disponibilizada pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), e os trabalhos 

de caracterização dos biótopos e habitats realizados para o descritor ecologia. 

5.5.2 Unidades Pedológicas 

A descrição das ordens e famílias de solos apresentada baseou-se na bibliografia disponível, em 

particular na publicação “Os Solos de Portugal - sua classificação, caracterização e génese” 

(CARDOSO, 1965) (vd. Figura 5.10). 
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Na área de estudo do projeto domina o seguinte complexo de subordens dos solos, solos Litólicos Não 

Húmicos e solos Podzóis Não Hidromórficos - Vt + Ap (Figura 5.10). 

Deste modo, subdividem-se os Solos existentes, nas seguintes Ordens e Subordens de Solos: 

 Solos Podzolizados - São solos evoluídos de perfil ABC com horizonte espódico. Nos 

Podzóis o processo de formação do solo predominante é a podzolização. Este processo 

resulta da acidificação acentuada do húmus que leva à formação de grandes quantidades 

de compostos orgânicos solúveis que se deslocam para a parte inferior do perfil. O teor 

orgânico nos horizontes superficiais é bastante baixo, aumentando em horizontes mais 

profundos, comprovando a migração do húmus do horizonte eluvial para estes. 

 Podzóis Não Hidromórficos - são os solos Podzolizados, em geral com horizonte eluvial 

E nítido, de cor clara e sem apresentarem sintomas de hidromorfismo. Desenvolvem-se, 

em regra, em relevo normal ou plano. 

  AP - Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais, de areias ou arenitos; 

 Solos Litólicos - São solos pouco evoluídos, de perfil AC ou ABC com horizonte B câmbico, 

formados, em geral, a partir de rochas não calcárias, mas encontram-se completamente 

descarbonatados até ao horizonte C. Quando argilosos não apresentam em todo o seu 

perfil as características próprias dos Barros. 

 Solos Litólicos Não Húmicos - são os solos Litólicos sem horizonte A úmbrico. 

  Vt – Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros. 

Na envolvente mais próxima da área de estudo, entre a zona sul a sudeste, o solo identificado é Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos, de fase delgada – 

Px(fd).  

A restante área envolvente mais próxima apresenta o mesmo tipo de solos identificados na área de 

estudo.  
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5.5.3 Capacidade de uso 

A avaliação da capacidade de uso do solo corresponde a uma interpretação da carta de solos, esta 

carta considera o agrupamento dos solos em classes e subclasses de aptidão, segundo as normas do 

SROA, cujas características se apresentam na Figura 5.11. 

Na análise à capacidade de uso do solo, a área de estudo do projeto insere-se numa zona onde 

dominam os solos de classe “D” (vd. Figura 5.11). De um modo geral, os solos que pertencem a esta 

classe apresentam limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados, não 

suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais e com poucas ou moderadas limitações 

para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. Estes solos inserem-se nas subclasses “e” 

e “s”, ou seja, de erosão e escoamento superficial e com limitações do solo na zona radicular.  

Em relação às subclasses, os que apresentam erosão e escoamento superficial (e), são solos de uma 

mesma classe em que a suscetibilidade, riscos e efeitos da erosão constituem o fator predominante de 

limitação. Os que apresentam limitações do solo na zona radicular (s), são solos de uma mesma classe 

com limitações ao nível radicular, como a espessura efetiva, secura associada à baixa capacidade de 

água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos, entre outros). 

Na envolvente mais próxima da área de estudo, entre a zona sul a sudeste, a capacidade de uso do 

solo é de classe “E”. Esta classe apresenta limitações muito severas, com riscos de erosão muito 

elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, 

matos e exploração florestal, ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de 

recuperação, ou não suscetível de qualquer utilização. Este insere-se na subclasse “e”, ou seja, de 

erosão e escoamento superficial. A restante área envolvente mais próxima apresenta o mesmo tipo de 

capacidade de uso do solo identificada na área de estudo. 

5.5.4 Usos do Solo 

Na área de estudo ocorrem duas classes de ocupação: Área Natural (Mato) e Área Agroflorestal 

(Pastagem Natural) (vd. Figura 5.12). Na área de estudo predomina a classe de uso "Área 

Agroflorestal", com 90% de ocupação. 

Área Natural 

A Área Natural corresponde à zona existente a poente e a sul da área de estudo, na qual se incluí a 

área de mato dominado por silvado. 
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Fotografia 5.1 – Mato na área de estudo 

Área Agroflorestal 

É a área com maior ocupação, onde predomina a pastagem natural, resultante do abandono da 

actividade agrícola aí praticada anteriormente. 

 

Fotografia 5.2 – Pastagem natural na área de estudo 

No Quadro 5.10 apresentam-se as áreas totais, e relativas de cada classe de uso do solo. As mesmas 

podem ser observadas na Figura 5.12, onde se encontram cartografados os usos do solo na área de 

estudo. 
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Quadro 5.10 

Classes e subclasses de uso do solo na área de estudo 

Classes e subclasses de uso do 
solo (Biótopos) 

Área (ha) Percentagem 
(%) 

Área Natural 0,39 10 
Mato 0,39 10 
Área Agroflorestal 3,61 90 
Pastagem Natural 3,61 90 
Total 4,00 100 

A construção das infraestruturas e equipamentos do Land Resort Aparthotel localizam-se na sua maioria 

em área de subclasse "Pastagem Natural ". Somente a área de Receção (Edifício de receção, Kids Club, 

Piscina de lazer e Chapineiro) e três grupos de unidades de alojamento, localizam-se em ambas as 

subclasses “Pastagem Natural” e “Mato”. 

5.5.5 Síntese da caracterização 

Na área de estudo do Projeto domina o complexo de subordens dos solos, solos Litólicos Não Húmicos e 

solos Podzóis Não Hidromórficos (Vt + Ap).  

Relativamente à capacidade de uso, na área de estudo predominam solos de classe “D”, 

correspondentes a solos com limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados, 

não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, e com poucas ou moderadas limitações 

para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. Estes solos inserem-se nas subclasses ”e” 

e “s”, ou seja, de erosão e escoamento superficial e com limitações do solo na zona radicular. 

Na área de estudo, apenas ocorrem duas classes de ocupação: Área Natural (Mato) com uma 

ocupação de 10% e Área Agroflorestal (Pastagem Natural) com uma ocupação de 90%. 

5.6 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

5.6.1 Considerações Gerais 

O sistema de gestão territorial definido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), e que estabelece as 

bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e o Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º. 316/2007, de 19 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro) assentam numa tipologia quadripartida de instrumentos normativos: (i) instrumentos de 
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desenvolvimento territorial; (ii) instrumentos de planeamento sectorial; (iii) instrumentos de planeamento 

especial; (iv) instrumentos de planeamento territorial e urbanístico.  

A área prevista para a implantação do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar insere-se no 

distrito de Beja, concelho de Odemira, freguesia de S. Teotónio. Salienta-se ainda que o Projeto se 

localiza em “Área Sensível”, nomeadamente, no Sítio Costa Sudoeste - PTCON0012, fazendo, parte da 

Rede Natura 2000.  

As figuras de ordenamento em vigor para a área de estudo correspondem, assim, a: 

 Instrumento de desenvolvimento territorial: 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53/2010, publicada no Diário da República, 1ª série, de 

2 de agosto de 2010, através do qual se define a estratégia de desenvolvimento da 

região do Alentejo; 

 Instrumentos de planeamento sectorial: 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 

(RH6), designado PGBH do Sado e Mira, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 16-A/2013, de 22 de março; 

 Plano sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho; 

 Instrumento de planeamento territorial e urbanístico: 

Plano Diretor Municipal de Odemira aprovado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto (a redação mais recente resulta da 

alteração por adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo (PROTA), e encontra-se publicada no Aviso n.º 2665/2011, de 20 de 

dezembro. No entanto, este saiu com inexatidões, tendo sido retificados os artigos 27.º 

e 59.º através da Declaração de Retificação n.º 544/2011, de 15 de março. Foi 

posteriormente publicada em 2013, uma alteração por adaptação do PDM ao Plano 

de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que 

veio retificar os artigos 19.º, 51.º, 53.º e 57.º (Aviso n.º 1542/2013, de 31 de 

janeiro). 
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Como referido, para além dos instrumentos de planeamento indicados têm também aplicação no âmbito 

geográfico considerado algumas disposições regulamentares que assumem a natureza de servidões e 

restrições de utilidade pública, como são exemplo a Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica 

Nacional, apesar de não existirem na área de estudo.  

No âmbito geográfico em que se insere a propriedade incidem disposições normativas provenientes de 

instrumentos correspondentes a todas as tipologias acima indicadas. Em acréscimo, ainda é possível 

identificar diversas disposições regulamentares de caráter limitativo ou condicionador, designadas por 

servidões e restrições de utilidade pública. 

O presente Capítulo procederá, assim, à análise do enquadramento do Projeto em termos das figuras 

legais em vigor antes mencionadas, bem como de outras condicionantes em vigor para a área de 

estudo.  

De seguida são apresentadas as principais orientações e disposições contidas nos diversos instrumentos 

de gestão territorial aplicáveis ao terreno em análise. Esta informação tem por objetivo enquadrar, a 

presente intenção de aproveitamento turístico e urbanístico, no quadro normativo e regulamentar 

vigente, distinguindo entre as disposições vinculativas para os particulares contidas nos planos 

municipais e planos especiais de ordenamento do território, e as disposições não vinculativas para os 

particulares, contidas em outros tipos de planos. As disposições vinculativas para os particulares são 

contidas no Plano Diretor Municipal de Odemira.  

5.6.2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território Alentejo (PROTA) foi, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto de 2010, através do qual se define a estratégia 

de desenvolvimento da região do Alentejo. 

O PROTA, enquanto plano de ordenamento do território de cariz regional, define uma estratégia 

regional de desenvolvimento territorial tendo também em consideração as estratégias municipais de 

desenvolvimento local, transcritas nos Planos Diretores Municipais em vigor ou transmitidas durante o 

processo de elaboração do PROT. O PROT Alentejo aplica-se ao território de 47 concelhos alentejanos, 

entre os quais o de Odemira. 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) não contempla poder jurídico 

para conformar diretamente o conteúdo do direito de propriedade, por não ser vinculativo para os 

particulares. Assim, considera-se que o disposto neste Plano não vincula o promotor do Projeto em 

avaliação no presente estudo. 
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No entanto, ao definir o modelo territorial de organização do território regional (recolhendo as 

indicações constantes do programa nacional, dos planos sectoriais, dos planos especiais e das 

condicionantes pré-existentes), estabelece orientações (ou mesmo determinações) que devem ser 

acolhidas ao nível do planeamento municipal.  

Para além da definição do modelo global de organização territorial da região (que só se concretiza 

nos planos municipais através de reponderação profunda compatível com a revisão), o PROTA 

identificou as disposições constantes do Plano Diretor Municipal de Odemira que deveriam ser objeto 

de alteração por adaptação, nos termos do artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 

no prazo de 90 dias úteis.  

O empreendimento turístico a implantar na Zambujeira do Mar encontra-se previsto no n.º 1 do artigo 

15º do regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira, para uma área delimitada como espaço 

turístico, assumindo-se como compatível com o PROTA e não carecendo, portanto, de qualquer 

adaptação.  

Como indicado supra, o Plano Diretor Municipal de Odemira foi já alterado por adaptação ao Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (Diário da República, 2ª série, de 20 de dezembro 

de 2010, aviso n.º 26665). Consequentemente, a aplicação do PROTA aos particulares faz-se agora 

através da aplicação do teor regulamentar do PDM de Odemira em vigor, na sua atual redação. 

Assim, correspondendo à conceção normativa acima exposta, o PROTA não regula direta e 

imediatamente o aproveitamento da propriedade para os fins turísticos que lhe estão reconhecidos, 

embora se projete mediata e indiretamente através da regulamentação acolhida no Plano Diretor 

Municipal de Odemira.  

Em todo o caso, a incorporação do modelo global de organização territorial do PROT pelo Plano 

Diretor Municipal de Odemira não contende com o aproveitamento turístico imediato do espaço turístico 

denominado «Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar», uma vez que a intervenção agora 

preconizada, já se harmoniza com o modelo de desenvolvimento territorial definido para a região do 

Alentejo. De acordo com o subsistema de desenvolvimento turístico a propriedade em estudo insere-se 

na Zona E de Desenvolvimento Turístico, referente ao Litoral Alentejano que «pode potenciar o 

desenvolvimento de atividades associadas aos produtos “Sol e mar” e “Touring paisagístico e cultural”. A 

parte sul desta Zona, sendo a mais bem conservada do país, com um significativo conjunto de valores 

naturais únicos, pode ser relevante para a prática do turismo de natureza, dado que é uma unidade 

territorial com elevada identidade e singularidade, nacional e europeia (incluí da no Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; Sítio da Rede Natura 2000) no respeito pela preservação dos 

valores naturais e o património paisagístico existentes.» 
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A versão em vigor do PROT Alentejo veio revogar o PROTALI (Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo Litoral) aprovado pela Decreto Regulamentar n.º 26/93, de 27 de agosto. 

5.6.3 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região 

Hidrográfica do Sado e do Mira  

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região Hidrográfica do Sado e 

do Mira (RH 6), foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-A/2013, de 22 de 

março. Enquadra-se no n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005), onde se estabelece que a 

“região hidrográfica é a unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a 

bacia hidrográfica”. Que determinou a elaboração do Plano Nacional da Água e dos Planos de Bacia 

Hidrográfica, identificando os seus objetivos, definindo os respetivos requisitos e conteúdos e regulando 

os respetivos processos de elaboração e aprovação. 

O PGBH do Sado e Mira corresponde a um instrumento de planeamento da gestão dos recursos hídricos 

na área da Bacia Hidrográfica do rio Sado e Mira, corresponde a um Plano Especial de Ordenamento 

do Território, adotando um acordo de reciprocidade com os planos municipais, intermunicipais e 

regionais de ordenamento do território, bem como os Projetos e programas a realizar na sua área de 

intervenção, obedecer aos princípios consagrados no mesmo. 

O PGBH do Sado e Mira abrange assim uma área total de 12 149 km2, definindo assim normas e 

estratégias de caráter geral, pelo que não possui elementos específicos relativos a projetos de natureza 

localizada como o Projeto do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar.  

5.6.4 Plano sectorial da Rede natura 2000 

O Plano sectorial da Rede Natura 2000 é fundamental para a definição de uma rede ecológica para 

o espaço comunitário da União Europeia resultante da aplicação da Diretiva n.º 79/409/CEE (Diretiva 

Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE (Diretiva Habitats) e tem como finalidade “contribuir para assegurar 

a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no 

território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”.  

O concelho de Odemira integra parte dos sítios e ZPEs da Rede Natura 2000 da “Costa Sudoeste” e 

“Monchique”, perfazendo 42% da área total do concelho, em que uma parte está também integrada 

numa área protegida, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.  

Em relação à área de estudo, conclui-se que esta se encontra totalmente fora da área protegida do 

PNSACV, mas abrangida pelas orientações de gestão da Rede Natura 2000 referentes ao Sítio de 
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Importância Comunitária “Costa Sudoeste – PTCON0012”, por nele se encontrar inserida.  

5.6.5 Plano Diretor Municipal de Odemira 

5.6.5.1 Considerações Gerais 

A versão em vigor do Plano Diretor Municipal de Odemira foi inicialmente aprovada pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto. Esta versão foi alterada por adaptação ao 

PROTA (Aviso n.º 2665/2011, de 20 de dezembro) e posteriormente retificada, nos seus artigos 27.º e 

59.º, por inexatidões (Declaração de Retificação n.º 544/2011, de 15 de março). 

Para adaptação do PDM de Odemira ao Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina foi publicada em 2013, uma nova alteração (Aviso n.º 1542/2013, de 31 

de janeiro), que retificou os artigos 19.º, 51.º, 53.º e 57.º Esta adaptação não implicou qualquer 

alteração nos elementos cartográficos que compõe o PDMO, nomeadamente nas suas Cartas de 

Ordenamento e de Condicionantes. Os objetivos do PDM de Odemira são, de acordo com o respetivo 

artigo 1.º, do respetivo regulamento: 

 Traduzir as propostas do planeamento territorial e urbanístico do território municipal; 

 Proceder à classificação do uso e destino do território; 

 Definir o regime geral de edificação e parcelamento da propriedade urbana; 

 Estabelecer as bases da administração urbanística municipal; 

 Garantir a conveniente utilização dos recursos naturais, do ambiente e do património 

cultural.  

Em relação ao disposto neste instrumento de gestão territorial importa referir que a propriedade em 

apreço é abrangida pela seguinte categoria de uso do solo:  

 “Espaços agrossilvo-pastoris II”, identificados no artigo 18.º do Regulamento do PDMO. Os 

respetivos condicionamentos estão descritos artigos 58.º e 59.º. 

Os Empreendimentos turísticos têm regulamentação no artigo 27.º do regulamento do PDM Odemira, 

onde é referido que em solo rural os novos empreendimentos turísticos poderão ter a forma de 

implantação de Empreendimento Turístico Isolado (ETI) ou de Núcleo de desenvolvimento turístico. 

O n.º 2 do artigo 27.º refere o que: 
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“Nos empreendimentos turísticos isolados são admitidos os seguintes tipos de empreendimentos turísticos: 

estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde, desporto, atividades cinegéticas, da 

natureza, educativas, culturais, sociais, etc.), empreendimentos de turismo em espaço rural, 

empreendimentos de turismo de habitação e empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias 

previstas no presente artigo” 

No n.º 3 do mesmo artigo, são referidos os requisitos a que devem obedecer os empreendimentos 

previstos no número 2, dos quais se transcrevem os relevantes para o âmbito deste EIA: 

(...) 

b) Respeitar o índice de utilização bruto de 0,04; 

c) Respeitar a capacidade máxima de 200 camas; 

d) Cumprir o diposto no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na atual redação; 

e) Incluir edifícios com, no máximo, dois pisos acima da cota de soleira, desde que 

convenientemente adaptados à morfologia do terreno, e ou a volumetria não cause 

impacto visual negativo;” 

O regulamento do PDMO refere ainda que (artigo 20.º) nas áreas abrangidas pelos Sítios “Costa 

Sudoeste” e “Monchique”, serão observados os condicionalismos que resultem das orientações e 

disposições regulamentares específicas emanadas pela entidade competente em razão de matéria, 

designadamente o Instituio de Conservação da Natureza. 

5.6.5.2 Carta de ordenamento 

O prosseguimento do disposto ao nível da execução do planeamento municipal pressupõe a 

implantação do Empreendimento turístico – Land Resort Aparthotel da Zambujeira do Mar – na classe 

de espaço agrossilvo-pastoril, de categoria II (vd. Figura 5.13). 

O regulamento do PDM de Odemira, define, no seu artigo 18.º, os Espaços agrossilvo-pastoris, como 

zonas correspondestes às áreas exteriores aos perímetros urbanos dos aglomerados populacionais e 

não integradas nas zonas definidas como Áreas Afetas às Albufeiras de Águas Públicas, Espaços 

Agrícolas e Espaços de Proteção e Valorização Ambiental. O regulamento refere ainda no mesmo 

artigo que, estes paços, são área de baixa a muito baixa fertilidade do solo sem especiais problemas 

de erosão e destinam-se principalmente à exploração de sistemas arvenses, arbóreo-arbustivos de 

sequeiro ou a usos silvo-pastoris. 



 EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 
 

120 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

Uma vez que a área de estudo se localiza na “Faixa Central do Município” os espaços agrossilvo-

pastoris são considerados de categoria II. 

Em termos de condicionalismos, o regulamento do PDM refere, no seu artigo 59.º, que nestes espaços 

pode ser autorizada a transformação do uso do solo relativa à construção destinada a habitação, 

pequeno comércio, edificações de apoio à atividade agrícola, agropecuária e florestal e 

empreendimentos industriais e turísticos, de acordo com os condicionalismos estabelecidos para a 

edificabilidade nos Espaços Agrícolas (artigo 56.º). Nestas classes de espaço, com relevância para o 

presente EIA, são permitidas as seguintes ações: 

“(...) 

b) Empreendimentos turísticos desde que cumpram o disposto nos números 2 e 3 do artigo 

27.º, e nos números 4 a 8 do artigo 28.º. 

2 – As construções ou conjuntos autorizados nos Espaços Agrícolas terão de ser autónomos no que 

se refere a infraestruturas de abastecimento de água e saneamento. 

3- As construções devem enquadrar-se na Arquitetura tradicional da região, ficando sujeitos a 

critérios de qualidade arquitetónica ao nível da traça proposta, dos cromatismos e materiais utilizados.” 

As disposições constantes nos números 4 a 8 do artigo 28.º são relativas a Parques de campismo e 

caravanismo, pelo que não se aplicam. Os números 2 e 3 do artigo 27.º (Empreendimentos Turísticos), já 

foram descritos anteriormente. 

5.6.5.3 Carta de Condicionantes 

De acordo com o extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Odemira (vd. Figura 5.14), na área 

de estudo não se observa qualquer condicionante ao uso do solo ou restrição de utilidade pública. 

Nas imediações da área de estudo, destaque para a presença de linhas elétricas de média tensão e 

para um canal de rega secundário, pertencente ao perímetro de rega do Mira. 

 Aproveitamento Hidroagrícola do Mira 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Mira encontra-se em exploração desde 1970. Este 

Aproveitamento localiza-se na extremidade sudoeste do Distrito de Beja, sendo limitado a norte pelo 

rio Mira, a leste e sudoeste pela EN 120, a Oeste pelo Oceano Atlântico, estendendo-se a Sul até ao 

barranco de Falcate, freguesia e concelho de Aljezur, distrito de Faro.  
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A área beneficiada desenvolve-se na faixa costeira, entre Vila Nova de Milfontes e a povoação do 

Rogil, numa extensão total da ordem dos 41 km, com uma largura variável entre 2 e 6 km. Inclui ainda, 

algumas zonas aluvionares situadas nas margens do rio Mira. O perímetro de rega do Mira possui uma 

área equipada de 15 200 ha, com uma área beneficiada de 12 000 ha. A origem da água para 

rega, abastecimento urbano, industrial e piscicultura, é proveniente da albufeira criada pela barragem 

de Santa Clara, localizada no rio Mira a este do perímetro de rega. 

O desenvolvimento total da rede de rega deste aproveitamento hidroagrícola é de 598 182 metros, 

dos quais 96 230 metros constituem a rede primária e 501 952 metros a rede secundária. Nesta rede 

de rega foram instaladas duas estações elevatórias, localizadas na Bugalheira e no Samoqueiro. 

Ao nível de outras condicionantes identificadas e no que respeita à linha de média tensão, refere-se 

que esta possui regulamentação específica (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e 

Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro) ao nível das distâncias de proteção que tem de 

ser verificadas, relativamente às diferentes ocupações. Efetivamente, as instalações elétricas devem 

garantir afastamento mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e evitar 

danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas ou 

particulares. Não existe, assim, uma servidão associada à linha mas a necessidade de, quaisquer 

infraestruturas que possam vir a ser construídas nas proximidades desta linha verificarem o consignado 

na legislação, nomeadamente ao nível das distâncias de segurança. 

 Reserva Ecológica Nacional 

A REN, na sequência da sua criação através do Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, encontra-se 

sujeita ao regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de julho, o qual estabelece o conceito 

de que a Reserva Ecológica Nacional “(...) constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, 

através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a 

proteção dos ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 

enquadramento equilibrado das atividades humanas. (…)”. 

O regime jurídico da REN rege-se pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de novembro. 
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O Artigo 2.º do regime da REN é enuncia os conceitos e objetivos desta condicionante ao uso do solos:” 

“ 1- A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade 

ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. 

2 - A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que 

estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os 

usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

3 - A REN visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos 

associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais 

indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em vertentes, 

contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 

Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.” 

As áreas de REN na envolvente do Projeto do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar encontram-

se representadas nas Figuras 5.14 e 5.15. Não se identificaram manchas ou zonas de REN em 

sobreposiação com a área de estudo.  

Na Figura 5.14 representam-se entre outras condicionantes, as áreas de REN publicadas na Planta de 

Condicionantes do PDM de Odemira.  

Na Figura 5.15 representam-se as categorias de REN desagregadas, disponibilizadas pela CCDR 

Alentejo. 
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 Reserva agrícola nacional (RAN) 

A RAN define-se como o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, 

climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de bens agrícolas, sendo 

constituída por solos A e B, bem como por solos de baixas aluvionares e coluviais, e ainda por solos de 

outros tipos cuja integração nas mesmas se mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na 

legislação em vigor (nomeadamente, nas situações definidas no n.º 1, Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de junho). 

O quadro legal da RAN encontra-se estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, com 

alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 278/95, 

de 25 de outubro. Recentemente foi publicado o novo regime jurídico da RAN, consubstanciado no 

Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de março, que revoga os diplomas anteriores. 

As áreas de RAN na envolvente do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar encontram-se 

representadas na Figura 5.14. Não se identificaram manchas ou zonas de RAN em sobreposição com a 

área de estudo.  

5.6.5.4 Outras de Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

 Domínio público hídrico 

Os recursos hídricos a que a Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro se aplica, compreendem as águas e 

os respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Assim, em função da respetiva titularidade, os recursos hídricos podem ser considerados dominiais (ou 

pertencentes ao domínio público) ou patrimoniais (pertencentes a entidades públicas ou privadas). 

O domínio público hídrico compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e 

o domínio público das restantes águas. 

Nos terrenos do domínio público hídrico deverá ser garantido o acesso universal à água e a passagem 

ao longo das águas, bem como a salvaguarda dos valores que se relacionam com as atividades 

piscatórias e portuárias e a defesa nacional. 

Atualmente, a constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao 

DPH segue o disposto, nos seguintes diplomas: 

 Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (Titularidade dos recursos hídricos);  

 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água); 
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 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (Regime de utilização dos recursos hídricos). 

De acordo com o diposto Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro), por não se enquadrar na definição de Domínio Público Hídrico, nem em nenhuma das suas 

“subcategorias” a delimitação na Carta Militar n.º 560 de linha água que atravessa a área de estudo, 

pode considerar-se “Águas ou recursos hídricos e particulares”. (vd. Figura 5.14) 

Neste contexto, o artigo 18.º do referido diploma refere o seguinte: 

“(...) 

Águas patrimoniais e águas particulares 

1 — Todos os recursos hídricos que não pertencerem ao domínio público podem ser objeto do 

comércio jurídico privado e são regulados pela lei civil, designando-se como águas ou recursos 

hídricos patrimoniais. 

2 — Os recursos hídricos patrimoniais podem pertencer, de acordo com a lei civil, a entes públicos 

ou privados, designando-se neste último caso como águas ou recursos hídricos particulares. 

3 — Constituem designadamente recursos hídricos particulares aqueles que, nos termos da lei civil, 

assim sejam caracterizados, salvo se, por força dos preceitos anteriores, deverem considerar-se 

integrados no domínio público.” 

Assim, enquadrados pela Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, podem definir-se os recursos hídricos 

particulares como sendo: 

a) As águas que nasceram em prédio particular e as pluviais que nele caírem, enquanto não 

transpuserem, abandonadas, os limites do mesmo prédio ou daquele para onde o dono dele as 

tiver conduzido, e ainda as que, ultrapassando esses limites e correndo por prédios particulares, 

forem consumidas antes de se lançarem ao mar ou em outra água pública; 

b) As águas subterrâneas existentes em prédios particulares; 

c) Os lagos e lagoas existentes dentro de prédios particulares, quando não sejam alimentadas por 

corrente pública; 

d) As águas originariamente públicas que tenham entrado no domínio privado até 21 de março de 

1868, por preocupação, doação ou concessão; 

e) As águas públicas concedidas perpetuamente para regas ou melhoramentos agrícolas; 
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f) As águas subterrâneas existentes em terrenos públicos, municipais ou de freguesia, explorados 

mediante licença e destinadas a regas ou melhoramentos agrícolas; 

g) Os poços, galerias, canais, levadas, aquedutos, reservatórios, barragens e demais obras 

destinadas à captação, derivação ou armazenamento de águas públicas ou particulares; 

h) O leito ou álveo das correntes não navegáveis que atravessem os terrenos particulares (idem 

para as respetivas margens). 

Nas alíneas a) e b) referidas acima, podem enquadrar-se os recursos hídricos identificados na área de 

estudo. No artigo 1385.º e seguintes do Código Civil é também definido define o conceito de águas 

particulares. 

 Sistema de saneamento básico e distribuição de água 

Estes condicionamentos visam assegurar a proteção das infraestruturas e equipamentos destinados à 

distribuição e abastecimento de água às populações, e, também, ao escoamento de esgotos e 

drenagem de águas residuais, relativamente aos quais devem ser observadas as disposições constantes 

na legislação em vigor, conforme refere o PDM de Odemira (artigos 36.º, 37.ºe 38.º).  

Genericamente, o PDM estabele a constituição de faixas de servidão non aedificandi em torno das 

diversas infraestruturas das redes de saneamento básico e distribuição de água (adutoras, 

reservatórios, coletores, ETAR, entre outros.  

Relativamente à envolvente da área de estudo, o aspeto mais relevante diz respeito à existência de 

uma ETA com reservatório, a cerca de 170 metros do limite oeste da área de estudo. 

 Rede elétrica 

Os condicionamentos a respeitar relativamente à rede elétrica devem-se ao atravessamento próximo 

da área de estudo por linhas elétricas de 30 kV, os quais se encontram estabelecidos no Regulamento 

de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), expresso no Decreto Regulamentar n.º 1/92, 

de 18 de fevereiro, e demais legislação específica em vigor. Qualquer possibilidade de interferência 

de construções com as infraestruturas elétricas deverá ser sujeita a parecer da entidade competente 

nesta matéria, ou seja, da Rede Elétrica Nacional, S.A (REN). 
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 Rede Rodoviária 

No caso do PDM da Odemira, as vias sujeitas a condicionantes na envolvente da área de estudo, 

conforme referenciado no regulamento são identificadas na Planta de Ordenamento. Na Planta de 

Condicionantes são definidas as áreas de proteção e as servidões definidas pela legislação em vigor. 

Na área de estudo não se identificam áreas de proteção ou servidões associadas a infraestruturas 

rodoviátrias. 

5.6.6 Síntese da caracterização 

Ao longo do presente Capítulo foram apresentados os diversos instrumentos legais de ordenamento do 

território em vigor para a área de implantação do Projeto do Aparthotel da Zambujeira do Mar. 

Para a área de estudo encontram-se em vigor o PGBH do Sado e Mira, o Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo, o Plano Diretor Municipal de Odemira e Plano sectorial da 

Rede Natura 2000. Foi também analisado, ainda que não abranja a área diretamente afeta ao 

Projeto, o Perímetro de Rega do Mira. 

O PDM de Odemira representa a figura de ordenamento que merece maior destaque. De acordo com 

a Planta de Ordenamento do PDM, o Projeto do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, integram 

o a categoria de Espaços Agro-Silvo-Pastoris do tipo II.  

Não se identificam na delimitação da área de estudo zonas afetas ao Domínio Público Hídrico. As 

zonas adjacentes, margens e leito da demarcação em carta militar da linha de água identificada área 

de estudo são definidas como recursos hídricos particulares.  

5.7 ECOLOGIA 

5.7.1 Considerações Gerais 

A caracterização do descritor “ecologia”, no âmbito do presente EIA, apresentou dois níveis diferentes 

de profundidade. A área direta de intervenção com o Projeto foi objeto de uma caracterização muito 

pormenorizada, fortemente suportada em trabalhos específicos de recolha de informação em campo.  

A restante área da propriedade foi igualmente caracterizada, ainda que com um grau de detalhe 

menor, mas sempre com suporte em trabalho de campo e aquisição de informação específica, de modo 

a identificar os principais valores naturais existentes. 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

133 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

A nível comunitário encontra-se inserida no Sítio Rede Natura 2000, com designação a PTCON0012 – 

Costa Sudoeste.  

Os trabalhos realizados no âmbito do presente descritor foram planeados de modo a identificar e 

caracterizar adequadamente os valores naturais da região em estudo.  

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do Projeto aos limites das Áreas Protegidas e Sítios 

da Rede Natura 2000 (SIC e ZPE) e às localizações conhecidas de espécies do Anexo B-II do Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro. Verificou-se ainda se o local em estudo integrava alguma Área Importante para as Aves (IBA 

– estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna, 

Costa et al. 2003). 

5.7.2 Flora, Vegetação e Habitats 

5.7.2.1 Considerações gerais 

O complexo turístico “Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar”, cuja construção está prevista para 

a Herdade do Pascoal, situa-se no Concelho de Odemira, na Freguesia de São Teotónio. Trata-se de 

uma área de 4 hectares, parte integrante de uma unidade predial mais ampla (67,2 hectares 

registados no cadastro como Artigo Rústico 16 X), localizados no vértice sudeste da propriedade. Em 

termos geográficos, a área de implantação do referido complexo, encontra-se relativamente próximo 

da Costa Vicentina, a cerca de 8 km em linha reta.  

A área de estudo, pela sua localização geográfica e pelas condições edafoclimáticas particulares, 

apresenta um conjunto de valores naturais de elevado interesse de conservação que importa conhecer 

previamente a ações que envolvam afetações no terreno e coberto vegetal. O conhecimento das 

unidades de vegetação e da flora existente assume-se como base de estudos que precedem a fase de 

projeto, determinando regras de intervenção e de gestão que promovam a conservação e valorização 

da biodiversidade existente. 

Embora a vegetação natural apresente um elevado interesse conservacionista, na atualidade espelha 

bem os efeitos de uma secular e intensa atividade humana nestas superfícies. São exemplo as extensas 

áreas colonizadas por formações herbáceas que denunciam as perturbações constantes que este 

território tem sofrido, normalmente através de “lavouras”, ou pelo efeito de herbivoria.  
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Perante a crescente pressão antrópica sobre o espaço rural com a consequente destruição de formações 

florísticas peculiares, habitats de espécies raras e endémicas, a Comunidade Europeia criou a Diretiva 

92/43/CEE onde foram considerados os habitats de interesse comunitário com valor de conservação.  

Com o objetivo de caracterizar e avaliar o coberto vegetal existente na área de estudo, procedeu-se 

na primavera de 2014 à identificação das comunidades vegetais presentes, assim como à 

inventariação das espécies que as constituem, nomeadamente tendo em conta a potencial ocorrência de 

espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 

Extinção). Esta informação foi compilada em cartografia de habitats e sensibilidades e servirá de base 

para identificar e avaliar os impactes decorrentes da implantação do Projeto, bem como para auxiliar 

a elaboração de propostas adequadas para as medidas de minimização e de monitorização. 

5.7.2.2 Áreas Classificadas e de Importância Ecológica 

A área prevista para a implantação do projeto enquadra-se em áreas com elevado interesse 

conservacionista, nomeadamente no Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 (SIC) Costa 

Sudoeste (PTCON0012) que se encontra classificado ao abrigo da Diretiva Habitats (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto (Fase I) e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

76/2000, de 5 de julho (Fase II)). A área a intervencionar, embora excluída destas, encontra-se na 

proximidade do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), assim como da 

Zona de Proteção Especial (ZPE) da Costa Sudoeste (PTZPE0015), potenciando a existência de um 

património biológico bastante rico. 

5.7.2.3 Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas características 

físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da 

vegetação pela biogeografia (Costa J.C. et al., 1998). Este tipo de estudos permitem realizar uma 

abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam 

a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

De acordo com Franco (1971), Portugal Continental subdivide-se em três zonas fitogeográficas: Norte, 

Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Sul, que se subdivide fundamentalmente numa zona 

ocidental e noutra oriental, distintas pela humidade atmosférica, maior na ocidental, em que não existe 

nenhuma barreira natural entre ambas. Fitogeograficamente, a área de projeto pertence ao Sul de 

Portugal, especificamente ao Sudoeste meridional. 
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As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Setor e o 

Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino 

Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de 

estudo encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos fitossociológicos Quercion 

broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que caracterizam bosques e matagais de árvores e arbustos de 

folhas pequenas, coriáceas e persistentes, sendo constituídos pelas quercíneas (Quercus suber – sobreiro, 

Quercus rotundifolia – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), pela aroeira (Pistacia lentiscus), folhado 

(Viburnum tinus), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. 

oleoides), sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), pelo lentisco (Phillyrea angustifolia), entre outras 

espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos intervencionados são compostos por 

nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamanetalia alaterni), 

compostos por espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de Rhamnus spp., de Myrtus spp., de Asparagus 

spp., entre outras (Costa J.C. et al., 1998). 

A Região Mediterrânica abrange três províncias, estando a área de estudo incluída na Província 

Gaditano-Onubo-Algarviense, unidade biogeográfica essencialmente litoral que se estende desde a 

Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos das serras gaditanas do campo de 

Gibraltar. Os substratos são predominantemente arenosos e calcários e a flora e a vegetação desta 

província são ricas em endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de folhas 

coriáceas. Os bosques potenciais correspondem às associações termófimas Arisaro-Quercetum broteroi 

(carvalhais reliquiais portugueses mesomediterrânicos, endémicos do Divisório português e arrabidense) 

e Viburno tini-Oleetum sylvestris (zambujais e alfarrobeirais termomediterrânicos dos solos vérticos da 

Estremadura portuguesa) (Espírito-Santo et al., 1995a; Costa J.C. et al., 1998). 

A área de estudo situa-se no Setor Algarviense que é um território litoral, de baixa altitude, 

termomediterrânico seco a sub-húmido que se situa desde Melides fazendo fronteira pelas Serras de 

Grândola, Cercal, Espinhaço de Cão, calcários do Barrocal Algarvio até à Flecha del Rompido em 

Espanha. Tem como táxones endémicos Biscutella vicentina (biscutela-vicentina), Cistus palhinhae, Dittrichia 

viscosa subsp. revoluta (tágueda), Genista hirsuta subsp. algarbiensis (tojo-do-sul), Iberis sampaioana, 

Stauracanthus spectabilis (tojo-vicentino) e Thymus camphoratus (tomilho-do-mar). No entanto, os taxa 

Aristolochia baetica (erva-cavalinha), Armeria pungens (cravo-das-areias), Asparagus albus (estrepes), 

Asperula hirsuta, Chamaeropos humilis (palmeira-aná), Erica umbellata var. major (queiroga), Fumana 

laevipes, Helianthemum origanifolium, Linaria munbyana, Limonium algarviense, Limonium lanceolatum, 

Prasium majus (madre-de-esmeralda), Salsola vermiculata, Stauracanthus boivinii (tojo-gatum), Teucrium 

pseudochamaedris e Teucrium vicentinum (pólio-vicentino) são algumas plantas que caracterizam a área 

no contexto da Província. São comunidades endémicas do Setor Stipo giganteo-Stauracanthetum vicentini 
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(tojais endémicos existentes entre Porto Covo e o cabo de Sagres), Limonietum ferulacei (comunidades 

de falésias) e Dittrichietum revolutae (comunidade ruderal vivaz). Ocorrem também nesta área Oleo-

Quercetum suberis (sobreirais termomediterrânicos, psamófilos, distribuição tingitana e sudocidental-

ibérica), Myrto-Quercetum suberis (sobreirais termomediterrânicos inferior sub-húmido em solos siliciosos 

compactados do Sudoeste peninsular), Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae (azinhais 

termomediterrânicos, basófilos, de distribuição tingitana, bética e algarviense), Osyrio quadripartitae-

Juniperetum turbinatae (vegetação climácica das dunas fixas com sabina-das-praias, a sul do cabo 

Mondego), Querco cocciferae-Juniferetum turbinatae (matagais com carrasco e sabina-das-praias dos 

calcários litorais termomediterrânicos para sul do cabo Mondego), Rubio longifoliae-Coremetum albi 

(associação arbustiva, dominada pela Corema album que se estende para sul de Aveiro até ao 

Algarve), Loto cretici-Ammophiletum australis (vegetação das cristas dunares a sul do Tejo), Artemisio 

crthmifoliae-Armerietum pungentis (vegetação dunar caméfita a sul do Tejo), Salsolo vermiculatae-

Lycietum intricatae (comunidade halonitrófila de falésias e promontórios litorais com elevada secura 

edáfica) (Espírito-Santo et al., 1995a; Costa J.C. et al., 1998). 

Localizando-se no Superdistrito Costeiro Vicentino, território maioritariamente silicioso, a vegetação da 

área de estudo caracteriza-se pelos montados de sobro, unidade florística resultante da ação do 

Homem sobre os sobreirais Myrto–Quercetum suberis e Sanguisorbo–Quercetum suberis. Contudo, em 

locais de difícil acesso, é possível ainda reconhecer áreas onde o sobreiral Myrto–Quercetum suberis 

subsiste, assim como áreas colonizadas pelas comunidades arbustivas Thymo camphorati-Stauracanthetum 

spectabilis, Genisto triacanthi-Stauracanthetum vicentini, Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae, Querco 

cocciferae-Juniperetum turbinatae, Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae, Rubio longifoliae-

Coremetum albi, Stipo giganteo-Stauracanthetum vicentini, Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungensis e 

Dittrichietum revolutae. 

Neste Superdistrito surgem ainda a colonizar as margens das ribeiras e linhas de água o salgueiral Viti 

viniferae-Salicetum atrocinereae ou as formações arbustivas (tamargal ou tamujal), dominadas por duas 

ou três espécies, entre as quais o Nerium oleander, a Flueggea tinctoria, e a Tamarix africana. Estes 

cursos de água tornam-se verdadeiros repositórios de diversidade e riqueza biológica que se destacam 

numa paisagem fundamentalmente constituída por áreas de uso agrícola (culturas anuais de sequeiro). 

5.7.2.4 Metodologia 

5.7.2.4.1 Inventário de campo 

Tendo em conta que a área de estudo apresenta características de habitabilidade para algumas 

espécies da nossa flora com elevado valor conservacionista, e que essas espécies apresentam 

especificidades ecológicas, nomeadamente desenvolvimento vegetativo e reprodutivo no decorrer da 
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primavera, realizou-se uma saída de campo na primavera de 2014, para se proceder a uma 

inventariação mais fidedigna da flora existente.  

Perante um padrão homogéneo de vegetação que coloniza a totalidade da área de estudo, procedeu-

se à inventariação florística segundo o método do Quadrado (Kent & Coker, 1995). Trata-se de um 

método que consiste essencialmente em eleger um local de forma aleatória, numa área homogénea de 

vegetação, para o estabelecimento de uma parcela com área suficiente para abarcar a totalidade de 

espécies existentes nessa comunidade. Uma vez que se estava perante uma comunidade herbácea, 

elegeram-se 5 locais de amostragem e usaram-se parcelas de inventário com 4 m². A inventariação das 

espécies foi feita segundo a sua representatividade na área da parcela amostrada (abundâncias 

relativas de cobertura da espécie), tendo o trabalho sido executado por um botânico experiente.  

Quando no processo de identificação se levantaram dúvidas, foi colhido material vegetal (estruturas da 

planta que permitem a sua análise e na menor quantidade possível para não perturbar o habitat), 

para confirmação da identificação em laboratório. O material colhido foi convenientemente etiquetado. 

Foram tiradas fotografias da área amostrada e de aspetos particulares, focando a vegetação, ou 

comunidades ou espécies com interesse.  

Após prensagem e secagem do material florístico vascular colhido, os exemplares foram separados por 

famílias e organizados em pastas individuais, para identificação por intermédio de Floras, chaves 

dicotómicas e de outro material de consulta. Recorreu-se aos trabalhos de Tutin et al. (1964, 1980), 

Talavera et al. (1999), Franco (1971, 1984), Franco e Rocha Afonso (1994, 1998, 2003), Castroviejo et 

al. (1986, 1990, 1993a, 1993b, 1997a, 1997b), Aedo et al. (2000), Nieto Feliner et al. (2003), Paiva 

et al. (2002), Luceño (1994) e Pizarro (1995). Todas as espécies inventariadas foram introduzidas em 

folha de cálculo Excel sob a forma de matriz de abundâncias (espécies/parcela). Foram também 

preenchidas colunas relativas ao grupo ecológico, identificação das espécies segundo a família, guildas, 

origem, entre outras informações relevantes. 

5.7.2.4.2 Avaliação do Estado Ecológico 

Em termos gerais, pode dizer-se que a área de estudo apresenta como vegetação potencial os 

sobreirais do Myrto–Quercetum suberis. No entanto, dada a ação antrópica exercida em tempos 

ancestrais sobre estes bosques, pouco resta da sua estrutura original. Eles foram arroteados e 

convertidos em estruturas de caráter agrícola e pastoril, atingindo na atualidade um estado de 

alteração que normalmente se traduz em “montado” de caráter muito distinto de uma floresta ou 

quando as pressões exercidas se acentuaram em áreas apenas colonizadas por herbáceas (prados).  
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Determinação de indicadores ou índices para avaliação da qualidade ecológica - Uma vez que não se 

conhece um índice que avalie o estado de conservação para comunidades de caráter terrestre, a 

avaliação será feita segundo:  

Estado de conservação - estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, da situação descrita 

como a de maior preservação na literatura, e.g. corte, ruderalização, presença de invasoras, etc. 

Escala: mau, médio, bom; 

Representatividade - grau de afastamento relativamente à descrição típica descrita na literatura e 

caracterizado na Diretiva Habitats. Escala: típica, atípica; 

Raridade - abundância relativa à área de distribuição em Portugal admitida na bibliografia. Escala: 

muito raro, raro, média, abundante, muito abundante; 

Valor global de conservação estimativa global do valor a atribuir. Escala: muito baixo, baixo, médio, 

alto, muito alto; 

5.7.2.5 Resultados e análise de dados 

5.7.2.5.1 Elenco Florístico e Epécies RELAPE 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar dentro da área de projeto 37 espécies de 34 

géneros distribuídos por 16 famílias (vd. Anexo III - Flora). Da análise do elenco, verificou-se que as 

famílias Asteraceae (12 taxa) e Poaceae (8 taxa) são as mais representadas. Dada a dimensão da área 

estudada, pode-se considerar que esta apresenta uma diversidade florística considerável, muito 

embora através de um elenco pobre, espécies sem valor de conservação, de ciclo anual, ruderais e com 

preferência por sítios secos. Salienta-se a ausência de espécies com elevado valor de conservação 

(espécies que constam nos Anexos da Diretiva Habitats, ou que apresentam uma área de distribuição 

restrita tanto a nível regional como nacional), nomeadamente das potenciais existentes nesta região e 

neste tipo de habitat como a Ononis hackelii e a Centaurea fraylensis.  

A pressão antrópica que ao longo do tempo se fez sentir na área de estudo promoveu uma regressão 

das comunidades correspondentes às etapas maduras da vegetação (sobreirais), encontrando-se hoje 

colonizada por prados onde a maior parte das espécies apresentam adaptações ao pastoreio e ao 

pisoteio, realçando-se o número de espécies herbáceas de caráter ruderal e nitrófila (vd. Fotografias 

5.3 e 5.4). 
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Fotografia 5.3 - Vegetação da área de estudo Fotografia 5.4 - Vegetação da área de estudo 

Chama-se a atenção que o processo de amostragem ocorreu na primavera por forma a contemplar 

espécies anuais com ciclo de vida no inverno e para encontrar as espécies num estado de 

desenvolvimento (flor e/ou fruto) que permitisse a sua identificação correta. 

5.7.2.5.2 Vegetação e Habitats 

Atualmente, como resultado da pressão antrópica que se fez exercer ao longo dos tempos, a 

vegetação natural deu lugar a um coberto natural potencial onde as pressões antropozoogénicas 

impuseram uma distribuição espacial de comunidades distintas da comunidade madura original 

(sobreiral).  

Na área de estudo, dos antigos sobreirais apenas é possível encontrar alguma regeneração de 

sobreiros, encontrando-se as árvores de maior porte circunscritas aos limites das propriedades, 

constituindo sebes nestas faixas marginais (Fotografias 5.5 e 5.6). A restante área apresenta um 

padrão de colonização resultante da intensidade das pressões que se fizeram sentir ao longo do 

tempo. Na área de estudo, a comunidade de herbáceas evidencia a perturbação antrópica que se fez 

sentir até recentemente. Trata-se de prados em situação de abandono onde as espécies Dittrichia 

viscosa ssp. viscosa, Cichorium intybus, Convolvulus arvenses, Cynodon dactylon, Echium plantagineum, 

Plantago lagopus e Rhagadiolus edulis se fazem representar com maior abundancia, surgindo de forma 

dispersa a regeneração de exemplares de sobreiro (vd. Anexo III - Flora).  
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Fotografia 5.5: Vegetação da área de estudo Fotografia 5.6: Vegetação da área de estudo 

O presente estudo permitiu definir a unidade de vegetação existente, revelando que não se assume 

como Habitat listado na Diretiva 92/43/CEE, e que não se encontra colonizado por espécies 

prioritárias, que constam nos Anexos da Diretiva Habitats, ou que apresentam uma área de distribuição 

restrita tanto a nível regional como nacional, RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 

Perigo de Extinção).  

A unidade de vegetação que se encontra a colonizar a totalidade da área de estudo pode-se dizer 

que apresenta origem antrópica, fruto da agricultura praticada no passado, e caracteriza-se por uma 

formação herbácea subnitrófila, termo-mesomediterrânica, típica de áreas ruderais e de campos 

agrícolas abandonados. Apresenta-se fundamentalmente representada por caméfitos e hemicriptófitos, 

nomeadamente pelas espécies Dittrichia viscosa ssp. viscosa, Cichorium intybus, Cynodon dactylon, Echium 

plantagineum e Plantago lagopus. 

Importância comunitária: Esta unidade de vegetação não está associada a habitats da Diretiva 

92/43/CEE, revela um reduzido valor de conservação, pelo que não permitiu fazer uma avaliação do 

seu estado ecológico. 

5.7.3 Fauna terrestre 

5.7.3.1 Considerações gerais 

A elaboração da situação de referência da fauna e biótopos presentes na área de estudo tem por 

base informação presente em bibliografia, confrontada e complementada com as observações 

realizadas no trabalho de campo. 
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Devido a características como a elevada mobilidade da maioria das espécies de vertebrados, 

comportamentos esquivos, fenologias e períodos de atividade, entre outras, a detetabilidade pelos 

trabalhos de campo desenvolvidos, apenas é possível para algumas das espécies que ocorrem na área. 

É através da avaliação de toda a informação bibliográfica e dos biótopos existentes, assim como 

através da informação relativa à distribuição das espécies que, por fim, se avalia a ocorrência de 

fauna potencial. 

5.7.3.2 Metodologias 

Para a caracterização da fauna terrestre foram considerados os seguintes grupos biológicos: anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos. 

Para todos os grupos foi feita uma pesquisa bibliográfica e cartográfica existente para a área de 

estudo e realizados trabalhos de campo especificamente dirigidos a cada um dos grupos em análise. 

Os trabalhos de campo tiveram lugar em julho de 2014, tendo assim coincidido com a época de 

amostragem mais adequada para as aves nidificantes, répteis e mamíferos, mas menos favorável para 

os anfíbios. 

A área de estudo considerada correspondente à área onde se desenvolve o emparcelamento rural 

integrado com uma envolvente de 100 m. 

5.7.3.2.1 Recolha de informação 

A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência a quadrícula UTM na qual 

se desenvolve a área de estudo, nomeadamente a quadrícula 10x10 km 29SNB25 e a 50x50 km 

29SNB1. 

 A informação bibliográfica disponível sobre a fauna da região em que se insere o presente 

projeto é escassa e pouco precisa. Os vários Atlas de Vertebrados publicados têm como 

unidades de representação de informação quadrículas UTM com áreas que vão dos 100 

km2 (Aves, Répteis e Anfíbios) aos 250 km2 (Mamíferos). Visto isto, as principais fontes de 

informação geral utilizadas sobre a ocorrência de espécies de herpetofauna (répteis e 

anfíbios) no local baseou-se em Loureiro et al. (2010), para as aves recorreu-se à Equipa 

Atlas (2008) e, por fim, a lista de mamíferos foi baseada em Mathias (coord.) (1999). 
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Para a determinação do estatuto de conservação, nacional e internacional, das espécies detetadas na 

área, utilizou-se a mais recente edição do Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal2. Para além do 

estatuto de conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho, foi também considerada a classificação 

legal das espécies segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as Diretivas 

europeias das Aves3 e dos Habitats4, e a Convenção de Berna, relativa à conservação da vida 

selvagem e habitats naturais da Europa. 

5.7.3.2.2 Prospeção de campo 

A metodologia adotada para a recolha de dados teve em consideração vários fatores, sendo os mais 

relevantes: 

 A extensão (em comprimento) da área a prospetar e o tempo disponível para amostrar; 

 As características fisiográfico-climáticas da envolvente e da área de estudo; 

 A diversidade de grupos faunísticos a abordar, implicando diferentes metodologias 

específicas. 

Tendo em conta estas diferentes condicionantes, revelou-se necessário adotar um protocolo de recolha 

de dados que permitisse: (a) maximizar o esforço de amostragem para todos os grupos, e (b) fizesse 

sentido, do ponto de vista biológico. 

Dado que a área de estudo possui uma boa rede de caminhos/trilhos e que se distribuem 

uniformemente pela área a prospetar e pelos vários biótopos presentes, utilizou-se esta estrutura linear 

como principal meio de acesso aos diferentes biótopos da zona de estudo. Foram amostrados por 

pontos ou por transetos (de cerca de 100 m de extensão), de acordo com as especificidades 

metodológicas próprias de cada grupo (vd. Figura 5.12).  

Os trabalhos de campo, para o período que se refere o presente relatório, tiveram lugar em julho de 

2014 e consistiu numa visita realizada no dia 5 por um técnico especialista em fauna terrestre. 

As técnicas de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos vários taxa, pelo que 

para cada um são descritas, de forma sucinta, as diferentes técnicas utilizadas. 

                                               
2 Cabral et al. 2005 
3 Diretiva 79/409/CEE 
4 Idem. 
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 Anfíbios 

Para a recolha de informação sobre as espécies de anfíbios potencialmente ocorrentes na área de 

estudo, foi consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. 

Relativamente ao trabalho de campo o esforço de amostragem dirigida a este grupo concentrou-se nos 

biótopos de linhas de água, nos canais de rega e na lagoa existente na área envolvente área de 

estudo, ou seja locais importantes para a ocorrência deste grupo, sendo de salientar que a única linha 

de água considerada se encontravam sem água, tendo sido recolhidas informações ao longo de 

transetos e em pontos de escuta. A metodologia aplicada consistiu em:  

 Prospeção diurna intensiva; 

 Deteção visual ao longo de transetos; 

 Deteção bioacústica diurna das vocalizações características dos anuros, em pontos de escuta 

(±5 minutos), tendo a presença de espécies sido validada com vocalizações escutadas 

próximo dos pontos de escuta; 

 Registo de outras observações avulsas. 

 Répteis 

Para o levantamento das espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi 

consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. 

Tendo em conta que na área de estudo não há potencial para espécies aquáticas, como os cágados, foi 

apenas realizada amostragem de campo direcionada para o meio terrestre. 

Assim, a amostragem efetuou-se com recurso a duas técnicas: percursos de amostragem intensiva com 

distância fixa e por pontos Ad-hoc. Estes últimos, correspondem a observações esporádicas, ocorridas 

fora dos percursos de amostragem, no decorrer das deslocações. A escolha dos locais foi feita com 

base nos habitats que ocorrem na área de estudo, tendo os mesmos sido selecionados em função da 

maior probabilidade de ocorrência destas espécies. A forma de amostragem utilizada para as estações 

consistiu na deslocação do observador ao longo de um habitat previamente escolhido. Para a deteção 

das espécies foi-se levantando pedras, troncos, prospetando muros ou outros objetos/locais que 

pudessem servir de abrigo.  
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 Aves 

Para o levantamento das espécies de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, procedeu-se à 

consulta da informação disponível no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal5. 

Procedeu-se também à realização de trabalhos de campo, nomeadamente pontos de escuta. Desta 

forma, procedeu-se à realização de pontos de escuta distribuídos pelos vários habitats representativos 

dos biótopos presentes na área de estudo, nos quais se registaram todos os contactos efetuados. Foi 

ainda realizada uma prospeção de ninhos de aves de maior porte e de indícios da sua presença, como 

dejetos, regurgitações ou penas.  

 Mamíferos 

Para o levantamento das espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área de estudo, 

procedeu-se à consulta da informação disponível no Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal 

Continental, Açores e Madeira6. 

Para o registo da presença de espécies de mamíferos na área de estudo, optou-se pelo método dos 

transetos fixos representativos dos habitats presentes na área de estudo, tendo os mesmos coincidido 

com os transetos realizados para os répteis, onde se efetuou prospeção de indícios de presença 

(dejetos, trilhos, pegadas), e registadas as observações efetuadas. 

Relativamente aos quirópteros, foi realizada a prospeção na área envolvente à área de estudo de 

abrigos (cavernícolas, arborícolas ou fissurícolas) e habitats de potencial ocorrência de morcegos 

(alimentação e refúgio). Estes não foram amostrados por métodos bioacústicos para identificação das 

espécies presentes pelo facto da tipologia do Projeto em análise não justificar o recurso a esta 

abordagem metodológica. 

5.7.3.2.3 Resultados 

 Considerações 

No presente capítulo são apresentadas todas as espécies cuja presença na área de estudo e na sua 

envolvente mais próxima foi confirmada através dos trabalhos realizados. Foram também incluídas as 

espécies cuja presença é considerada provável pelas informações bibliográficas disponíveis e/ou 

biótopos presentes na área de estudo.  

                                               
5 Equipa Atlas 2008 
6 Mathias (coord.) 1999 
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Para as várias espécies são apresentados os respetivos estatutos de conservação em Portugal, de 

acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal7 e os anexos das convenções e/ou diplomas 

legais em que se encontram listadas, nomeadamente: 

 Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de 

outubro) (para a avifauna e mamofauna);  

 Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho – aprovação da 

Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril – regulamenta a 

aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro) (para 

todos os grupos); 

 Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 

23 de julho regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro) (para todos 

os grupos);  

 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da 

Diretiva Aves – Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas 

Diretivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de 

junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas 

pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro) (para todos os grupos).  

 Anfíbios 

A lista de espécies de anfíbios que ocorrem na área de estudo encontram-se no Quadro 1 do Anexo IV 

- Fauna. A mesma inclui as espécies inventariadas durante os trabalhos de campo e às espécies que são 

dadas como ocorrentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km da área de estudo, de acordo com Loureiro et 

al. (2010). 

Na área de estudo ocorrem potencialmente 10 espécies de anfíbios, pertencentes a duas Ordens 

(Urudela e Anura) e a sete Famílias, tendo sido confirmada a presença de uma destas espécies, durante 

a realização dos trabalhos de campo: a rã-verde (Rana perezi). 

Das 10 espécies inventariadas, nenhuma apresenta estatuto de conservação preocupante. Oito das 

espécies potenciais encontram-se listadas no Anexo II e III da Convenção de Berna (respetivamente, 

                                               
7 Cabral et al. 2006 
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espécies de fauna estritamente protegidas ou espécies de fauna protegidas). Quatro das espécies 

inventariadas encontra-se listadas no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 

redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (espécies animais e 

vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa). Ainda do mesmo diploma, mas 

do Anexo B-V pertence a rã-verde (Rana perezi) (espécies animais e vegetais de interesse comunitário 

cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão). 

 Répteis 

A lista de espécies de répteis que ocorrem na área de estudo encontra-se no Quadro 2 do Anexo IV - 

Fauna. A mesma inclui as espécies inventariadas durante os trabalhos de campo, cuja presença assim se 

considera confirmada e as espécies potencialmente ocorrentes, relativas às que são dadas como 

ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10 km da área de estudo, de acordo com Loureiro et al. (2010). 

Para a área de estudo foi inventariado um total de 12 espécies de répteis, pertencentes a quatro 

Ordens (Chelonia, Sauria, Amphisbaenia e Serpentes) e a oito Famílias, tendo sido confirmada apenas a 

presença de uma destas espécies, durante a realização dos trabalhos de campo, a lagartixa-do-mato 

(Psammodromus algirus).  

Das 12 espécies inventariadas, nenhuma apresenta estatuto de conservação preocupante. Todas as 

espécies potenciais encontram-se listadas no Anexo II ou III da Convenção de Berna (respetivamente, 

espécies de fauna estritamente protegidas ou espécies de fauna protegidas). Duas das espécies 

inventariadas encontram-se listadas nos Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 

redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, (respetivamente, espécies 

animais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação e espécies animais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa). A 

lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) encontra-se também listada neste mesmo diploma, mas apenas no 

Anexo B-IV. 

 Aves 

Relativamente à avifauna foram inventariadas para a área de estudo 79 espécies, das quais 26 com 

presença confirmada através dos trabalhos de campo (vd. Quadro 5.11). A lista total de espécies 

encontra-se no Quadro 3 do Anexo IV - Fauna, sendo que a mesma inclui tanto as espécies 

inventariadas durante os trabalhos de campo, como as espécies potencialmente ocorrentes, relativas às 

que são dadas como ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10 km da área de estudo, de acordo com 

Equipa Atlas (2008). 
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Quadro 5.11 

Espécies de aves confirmadas durante a prospeção de campo.  

Nome científico Nome vulgar Estatuto de Conservação 

Bubulcus ibis Carraceiro LC 

Ciconia ciconia Cegonha-branca LC 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda LC 

Alectoris rufa Perdiz LC 

Columba livia Pombo-das-rochas DD 

Columba palumbus Pombo-torcaz LC 

Merops apiaster Abelharuco LC 

Hirundo daurica Andorinha-dáurica LC 

Anthus campestris Petinha-dos-campo LC 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum LC 

Turdus merula Melro-preto LC 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC 

Parus caeruleus Chapim-azul LC 

Parus major Chapim-real LC 

Certhia 
brachydactyla 

Trepadeira-do-sul LC 

Lanius meridionalis Picanço-real LC 

Garrulus glandarius Gaio LC 

Corvus corone Gralha-preta LC 

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC 

Passer domesticus Pardal-de-telhado LC 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC 

Emberiza calandra Trigueirão LC 

No que diz respeito à proteção e conservação da natureza a nível nacional, das espécies detetadas no 

trabalho de campo, a maioria apresenta estatuto de Pouco Preocupante (LC), exceto o pombo-das-

rochas (Columba livia dom.) sem estatuto definido devido a informação insuficiente. No entanto, na lista 

de espécies inventariadas como potenciais, 12 apresentam estatutos de conservação preocupantes: 2 

com estatuto Em Perigo a águia-caçadeira (Circus pygargus), a águia-perdigueira (Hieraatus fasciatus); 

5 com estatuto Vulnerável, o falcão-peregrino (Falco peregrinus), o sisão (Tetrax tetrax), o alcaravão 

(Burhinus oedicnemus), o noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) e o chasco-ruivo (Oenanthe 

hispanica); e 5 com estatuto Quase Ameaçado, o peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), a águia-cobreira 
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(Circaetus gallicus), o andorinhão-real (Tachymarptis melba), o picanço-barreteiro (Lanius senator) e o 

corvo (Corvus corax). 

Do total das espécies inventariadas, 13 encontram-se incluídas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, ou 

seja espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 

proteção especial, sendo que duas delas, a águia-perdigueira e o sisão, são consideradas como 

espécies prioritárias. 

Ao nível da proteção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se que de entre as 

espécies referenciadas, 13 encontram-se abrangidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional 

de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), sendo que 9 destas se encontram no 

Anexo A-II, pelo que, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser 

controlado de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Salienta-se 

ainda que 25 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II da Convenção de Bona, que 

representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que exigem acordos internacionais 

para assegurar a sua conservação. A grande maioria das espécies referenciadas está classificada ao 

abrigo da Convenção de Berna, sendo 56 consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 18 

como protegidas (Anexo III). 

 Mamíferos 

A lista de espécies de mamíferos inventariados para a área de estudo encontra-se no Quadro 4 do 

Anexo IV - Fauna. Durante os trabalhos de campo foi possível confirmar a presença de 4 mamíferos, a 

raposa (Vulpes vulpes), a fuinha (Martes foina), a lontra (Lutra lutra) e o javali (Sus scrofa). 

Das 33 espécies inventariadas, distribuídas por seis Ordens (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, 

Rodentia, Carnivora e Artiodactila) e por 16 Famílias, 10 apresentam estatutos de conservação 

preocupantes: 3 com estatuto Criticamente Ameaçados o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus 

mehely), o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) e o lince-ibérico (Lynx pardinus); 6 com estatuto 

Vulnerável o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-ferradura-

pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-franja 

(Myotis nattereri), o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi) e o gato-bravo (Felis sylvestris); e uma 

com estatuto de Quase Ameaçada, o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

Do número total de espécies, 15 encontram-se listadas no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, na redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, 

correspondendo assim a espécies de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. Oito 
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destas encontram-se também listadas Anexo B-II do mesmo diploma (espécies animais e vegetais de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação). Ainda 

do mesmo diploma, mas do Anexo B-V pertence a geneta e o sacarrabos (Herpestes ichneumon) 

(espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração 

podem ser objeto de medidas de gestão). É de salientar que todas as espécies de morcegos são 

consideradas como espécies cujo estado de conservação é desfavorável pela Convenção de Bona 

(Anexo II). Segundo a Convenção de Berna, 14 espécies de mamíferos são consideradas como 

estritamente protegidas (Anexo II) e outras 11 como protegidas (Anexo III). Três espécies encontram-se 

ainda abrangidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 

Ameaçadas de Extinção (CITES), sendo que duas delas, a lontra (Lutra lutra) e o lince-ibérico, estão 

listadas no Anexo I, que se refere a espécies ameaçadas de extinção que são ou poderão ser afetadas 

pelo comércio, o qual só poderá ser autorizado em circunstâncias excecionais, de modo a não pôr 

ainda mais em perigo a sobrevivência das referidas espécies. 

5.7.3.2.4 Avaliação Global 

Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies 

inventariadas, através dos trabalhos de campo, não se encontra ameaçada. No levantamento efetuado 

foram inventariadas 32 espécies de vertebrados, correspondendo a 1 anfíbio, 1 répteis, 26 aves e 4 

mamíferos. 

Algumas das espécies listadas, segundo a legislação nacional e internacional, apresentam algum 

interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, nenhuma das espécies observadas apresenta 

estatutos de conservação preocupantes. 

5.8 QUALIDADE DO AR 

5.8.1 Enquadramento Legal 

Em Portugal os Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril e o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de 

setembro, constituem o enquadramento legislativo da política de gestão do ar, na dupla vertente, 

respetivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e da avaliação e 

gestão da qualidade do ar.  

O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, estabelece o regime legal relativo da prevenção e controlo 

das emissões atmosféricas fixando os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia de 

proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das 
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instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica 

originada nessas mesmas instalações. 

Com este diploma pretende-se, com efeito, possibilitar uma resposta mais eficaz e ajustada às 

necessidades de atualização de conceitos, metodologias, princípios e objetivos e, de um modo geral, 

definir os traços fundamentais de uma verdadeira política de prevenção e controlo da poluição 

atmosférica, estabelecendo um adequado regime sancionatório. 

A qualidade do ar tem também vindo a ser objeto de um vasto trabalho ao nível do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia no quadro da Agência Portuguesa do Ambiente, em 

coordenação com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional no território de Portugal 

Continental e com as Direções Regionais do Ambiente das Regiões Autónomas. 

Toda a legislação comunitária nesta matéria foi revista com o objetivo de incorporar os últimos 

progressos científicos e técnicos neste domínio bem como a experiência adquirida nos Estados-Membros, 

tendo sido em maio de 2008 publicada a Diretiva 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa.  

Esta Diretiva foi transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, 

revogando os seguintes diplomas: 

 Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de abril; 

 Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de agosto; 

 Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de outubro. 

Uma das maiores preocupações das diretivas comunitárias para a qualidade do ar é a necessidade de 

avaliar a qualidade do ar ambiente nos vários estados membros de uma forma comum, uniforme e 

coerente. A definição da estratégia de avaliação de cada zona e aglomeração, de acordo com o 

Artigo 6.º da Diretiva 2008/50/CE relativo aos critérios de avaliação, é feita com base na 

ultrapassagem ou não dos limiares inferiores e superiores de avaliação associados a cada valor limite 

estabelecido. A fixação de valores limite de emissão na fonte para os poluentes mais significativos, 

pelos seus efeitos na saúde das populações e no ambiente em geral, constitui medida essencial para 

uma política de prevenção e controlo da poluição atmosférica. 
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Os valores limite, elementos-chave da legislação da qualidade do ar, são os limites de concentração 

estabelecidos para cada poluente, juridicamente vinculativos nos Estados Membros da EU, e que não 

devem ser ultrapassados (vd. Quadro 5.12). Trata-se de um limite de concentração, num tempo médio 

durante o qual um poluente é medido ou estimado, um número de excedências permitidas por ano (se 

aplicável), e uma data na qual o valor limite deve ser alcançado.  

Alguns poluentes têm mais de um valor limite (abrangendo diferentes períodos de integração).  

Quadro 5.12 

Valores limite e limiares de alerta, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 
expressos em µg/m3 

Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 

Valores numéricos 
(número de 
excedências 
autorizadas) 

NO2 

Saúde 

Humana 

Valor limite e Valor 
limite acrescido da 

margem de tolerância 
Uma hora Horas de excedência num ano civil 200 µg/m3 (18) 

Valor limite e Valor 
limite acrescido da 

margem de tolerância 
Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

Limiar de alerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso (em 
locais representativos da qualidade do ar 

numa área mínima de 100 km2 ou na 
totalidade de uma zona ou aglomeração 

consoante o que for menor) 

400 µg/m3 

NOx 

Vegetação Nível crítico Um ano civil Média anual 30 µg/m3 

PM10 

Saúde 

Humana 

Valor limite Um dia Dias de excedência num ano civil 50 µg/m3 (35) 

Valor limite Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

PM2,5 

Saúde 

Humana 

Obrigação em matéria 
de concentrações de 

exposição  
Três anos civis 
consecutivos 

Indicador de exposição média: (cálculo - 
ver Diretiva 2008/50/CE) 

20 µg/m3 

Objetivo de redução 
da exposição 

Em conformidade com 
o anexo XIV parte B 

da Diretiva 
2008/50/CE 

Valor alvo, Valor limite 
e Valor limite 

acrescido da margem 
de tolerância 

Um ano civil Média anual 25 µg/m3 
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Quadro 5.12 (continuação) 

Valores limite e limiares de alerta, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 
expressos em µg/m3 

Objetivo de 
proteção 

Tipo 
Período de 

referência das 
avaliações 

Unidade 

Valores numéricos 
(número de 
excedências 
autorizadas) 

SO2 

Saúde 

Humana 

Valor limite Uma hora Horas de excedência num ano civil 350 µg/m3 (24) 

Valor limite Um dia Dias de excedência num ano civil 125 µg/m3 (3) 

Limiar de 
alerta 

Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso (em locais 
representativos da qualidade do ar, numa área 

mínima de 100 km2 ou na totalidade de uma 
zona ou aglomeração, consoante o que for 

menor) 

500 µg/m3 

Vegetação Nível crítico 

Um ano civil Média anual 20 µg/m3 

Inverno 
Valor médio durante os meses de inverno, ou 

seja, de 1 de outubro do ano x-1 a 31 de março 
do ano x 

20 µg/m3 

O3 

Saúde 

Humana 

Valor alvo 
Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 horas 
ultrapassou o valor de referência médio ao longo 

de três anos 

120 µg/m3 (25 em 
média por ano civil, 
num período de 3 

anos*)  

Objetivo a 
longo prazo 

Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 horas 
ultrapassou o objetivo a longo prazo num ano 

civil 
120 µg/m3 

Limiar de 
informação 

Uma hora Horas de excedência num ano civil 180 µg/m3 

Limiar de 
alerta Uma hora Horas de excedência num ano civil 240 µg/m3 

Vegetação 

Valor alvo 
1 de maio a 31 

de julho 
AOT40 (cálculo - ver Diretiva 2008/50/CE 

anexo VII) 

18 000 µg/m3.h, em 
média, num período de 

5 anos* 

Objetivo a 
longo prazo 

1 de maio a 31 
de julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 2008/50/CE 
anexo VII) 6 000 µg/m3.h 

CO 

Saúde 

Humana 
Valor limite 

Média máxima 
por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima de 8 horas 
ultrapassou o valor-limite 

10 mg/m3 

Benzeno 

Saúde 

Humana 
Valor limite Um ano civil Média anual 5 µg/m3 

Chumbo 

Saúde 

Humana 
Valor limite Um ano civil Média anual 0,5 µg/m3 
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Quadro 5.12 (continuação) 

Valores limite e limiares de alerta, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 
expressos em µg/m3 

Objetivo 
de 

proteção 
Tipo 

Período de referência das 
avaliações 

Unidade 
Valores numéricos (número de 

excedências autorizadas) 

Cádmio 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil 

Média 
anual 

5 ng/m3 

Arsénio 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil 

Média 
anual 

6 ng/m3 

Níquel 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil 

Média 
anual 

10 ng/m3 

Benzo(a)pireno 

Saúde 

Humana 
Valor alvo Um ano civil Média 

anual 
1 ng/m3 

*Se não for possível determinar as médias de períodos de 3 ou 5 anos com base num conjunto completo e consecutivo de dados anuais, os dados 
anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são os seguintes: 

- valor alvo para a proteção da saúde humana: dados válidos respeitantes a um ano; 

- valor alvo para a proteção da vegetação: dados válidos respeitantes a 3 anos. 

As características do Projeto em análise não justificam uma análise aprofundada do descritor qualidade 

do ar pelo que a abordagem adotada baseou-se na informação disponibilizada pelas entidades 

responsáveis e recurso a bibliografia. A concentração de poluentes na atmosfera depende 

fundamentalmente das suas emissões e das condições meteorológicas existentes, podendo em alguns 

casos, ocorrer o seu transporte a grandes distâncias antes de atingirem o nível do solo.  

5.8.2 Enquadramento regional 

5.8.2.1 Inventariação de emissões de poluentes atmosféricos 

A inventariação das emissões atmosféricas tem como principais objetivos, a identificação das fontes 

emissoras e de sumidouros de poluentes atmosféricos, e a quantificação das emissões e remoções 

associadas a essas fontes e sumidouros. Constitui, por outro lado, a base de verificação do cumprimento 

dos acordos comunitários e internacionais que Portugal assumiu nos últimos anos.  

Para enquadrar a área de estudo ao nível regional, efetuou-se uma análise quantitativa dos principais 

poluentes atmosféricos, a partir do documento “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho - 

2009”, da autoria da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de novembro de 2011 para o concelho 

de Odemira e para os seus concelhos vizinhos.  
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Os poluentes analisados foram os óxidos de enxofre (SOx); óxidos de azoto (NOx); amónia (NH3); 

compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM); partículas de diâmetro inferior a 10 micrómetros 

(PM10); Chumbo (Pb); Cádmio (Cd); Mercúrio (Hg); Metano (CH4); Óxido nitroso (N2O) e Dióxido de 

carbono (CO2), excluindo fontes naturais. 

No Quadro 5.13, apresentam-se as emissões, de acordo com o referido relatório, para o concelho de 

Odemira e seus concelhos vizinhos. 

Da análise dos dados constantes no Quadro 5.13, constata-se que as emissões do concelho de Odemira 

são, na generalidade, baixas e bastante inferiores às dos restantes concelhos com que faz fronteira. 

Verifica-se em particular um grande contraste entre as emissões de Odemira e Sines, onde por 

exemplo, as emissões de NOx em Odemira são na ordem das 0,315 t/km2 e as de Sines de 133,252 

t/km2. As emissões de óxidos de azoto (NOx), ocorrem principalmente nas principais áreas urbanas e 

resultam sobretudo do transporte rodoviário.  

Observam-se também emissões relativamente elevadas deste poluente, em concelhos onde se localizam 

fontes pontuais associadas à combustão industrial, como é o caso de Sines. 

As emissões de óxidos de enxofre (SOx), resultam especialmente de fontes pontuais do setor da 

indústria. O caráter pontual que caracteriza as emissões de SOx leva a que as concentrações sejam 

relativamente elevadas nos concelhos onde se localizam as principais indústrias. Este poluente, embora 

em menor escala, também é produzido pelo tráfego de veículos a motor.  

De acordo com o referido relatório, no concelho de Odemira onde se localiza a área de estudo, bem 

como, nos concelhos vizinhos de Ourique, Monchique e Aljezur, as emissões de SOx (0,011; 0,009; 

0,025 e 0,026 t/km2, respetivamente), são bastante baixas. No concelho de Sines (78,421 t/km2), a 

combustão na indústria é o setor que mais contribui, para a emissão deste poluente. 

As partículas finas medidas como PM10, que tem como características físico-químicas material sólido ou 

pequenas partículas de fumo, poeiras e vapor condensado no ar, tem como principais causas, o tráfego 

rodoviário, o setor industrial, as obras de construção civil e a movimentação de solos na agricultura. Na 

região, as maiores emissões ocorrem no concelho de Sines (11, 800 t/km2). 

As emissões de compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) resultam principalmente da 

utilização de solventes, transportes rodoviários e processos industriais. No concelho onde se localiza a 

área de estudo (Odemira) e concelhos vizinhos, com exceção de Sines, apresentam concentrações 

baixas. 
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Quadro 5.13 

Emissões totais em 2009 excluindo fontes naturais (expressas em t/km2) 

Concelho Área (km2) SOx NOx NH3 COVNM PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O 

Sines 202,67 78,421 133,252 0,411 103,950 11,800 0,0116 0,000257 0,002498 12,580 50363,6 0,885 

Santiago do Cacém 1 059,07 0,075 0,652 0,753 3,067 0,278 0,0004 0,000002 0,000003 2,967 126,8 0,205 

Ourique 664,53 0,009 0,280 0,485 0,145 0,108 0,0001 0,000001 0,000001 1,195 35,3 0,189 

Aljezur 322,97 0,026 0,469 0,173 0,224 0,149 0,0003 0,000001 0,000002 0,942 56,0 0,060 

Monchique 395,81 0,025 0,482 0,239 0,225 0,136 0,0003 0,000001 0,000002 2,146 58,9 0,035 

Silves 679,24 0,098 1,167 0,233 0,591 0,366 0,0008 0,000003 0,000005 2,448 181,5 0,082 

Odemira 1 721,49 0,011 0,315 0,367 0,190 0,127 0,0002 0,000001 0,000001 1,068 41,3 0,138 

Fonte: Relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2009”, - Agência Portuguesa do Ambiente, novembro de 2011 

Segundo o relatório de “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho 2009”, é possível identificar 

quais os setores com mais responsabilidade na emissão de cada poluente atmosférico no concelho de 

Odemira (vd. Quadro 5.14).  

Quadro 5.14 

Setor com maior peso nas emissões de cada poluente, concelho de Odemira, 2009 

Poluente Setor 

SOx Pequenas Fontes de Combustão 

NOx Transportes Rodo/Ferro 

NH3 Agricultura 

COVNM Fontes Naturais 

PM10 Processos Industriais 

CH4 Deposição de Resíduos no Solo 

CO2 Transportes Rodo/Ferro 

N2O Agricultura 

5.8.3 Caracterização da zona envolvente do Projeto 

5.8.3.1 Recetores sensíveis 

Em termos de qualidade do ar consideram-se neste âmbito, como recetores sensíveis, todas as 

localidades/ habitações, localizadas na zona envolvente do Projeto. Neste contexto, são considerados 

recetores sensíveis um conjunto de habitações dispersas, cerca de catorze habitações (cinco a sudeste, 

oito a oeste e uma a noroeste), num raio de 1 km da área de Projeto. 
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5.8.3.2 Fontes de poluição 

As fontes de poluição do ar podem ser de origem antropogénica ou natural, sendo as primeiras ainda, 

tipicamente, divididas em fontes móveis (tráfego rodoviário) e fontes fixas (unidades industriais ou 

outras atividade com processos de combustão). 

 Tráfego rodoviário 

O tráfego rodoviário funciona como uma fonte poluente em área, responsável pela emissão de 

poluentes primários, nomeadamente, monóxido de carbono, óxidos de azoto, fumos negros, 

hidrocarbonetos e, indiretamente, pela produção dos poluentes secundários, como é o caso do ozono.  

As vias que integram a área envolvente do Projeto são, a este e sudeste a EN 120 que liga a freguesia 

da Odemira à freguesia de S. Teotónio, a oeste a EM 502-1 que atravessa a localidade de Estibeira, 

a noroeste a EM 502, em direção à localidade da Zambujeira do Mar e a norte a EN 902 que liga 

Odemira a Vila Nova de Mil Fontes, bem como alguns caminhos rurais, com volumes de tráfego 

reduzidos. 

No que se refere às acessibilidades, à área de estudo, existem dois acessos à herdade do Pascoal, 

sendo um a partir da EN. 120, (indicação de placa Bambuparque) seguido de um trajeto curto de 1,8 

km por caminho rural, e outro, através da EM-502-1, seguindo o caminho que dá acesso à central da 

Bugalheira, virando na bifurcação sentido “Carapetinho” ao km 1,5 a partir da qual se percorre cerca 

de 500 m até à entrada via sul. 

Nas vias que integram a área envolvente ao local previsto para a implantação do Projeto, o tráfego 

não se apresenta muito intenso, contudo, no verão (época alta), estas vias sofrem um aumento de 

tráfego considerável (particularmente a EM-502), uma vez que, esta região é um destino bastante 

procurado para férias. Destaca-se ainda, um período extraordinário de grande afluência em agosto, 

devido ao festival que ocorre anualmente na Zambujeira do Mar (Festival Sudoeste). 

Relativamente aos ventos, parâmetro que influência a dispersão dos poluentes na atmosfera, pode 

dizer-se que, entre 1971 e 2000, o rumo mais frequente por ano, na estação climatológica da 

Zambujeira, que se considera dotada de influências climáticas semelhantes às verificadas na zona do 

Projeto (a aproximadamente 7 km a sudoeste da área de estudo) é noroeste, com 28,4%, em média. O 

rumo que atinge maior velocidade média anual, nesta estação, é noroeste com a velocidade média de 

8,3 km/h. As calmas são pouco frequentes, verificando-se anualmente a ocorrência de 6,1%, em média. 
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 Poluição industrial 

Na área envolvente à área em estudo, identificou-se uma vacaria. Esta instalação não se encontra 

registadas na base de dados europeia de Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (E-PRTR).  

A emissão atmosférica da unidade assinalada não terá influência relevante na qualidade do ar ao 

nível local. 

5.8.3.3 Dados de Qualidade do Ar 

A fim de caracterizar a zona envolvente do Projeto, no que respeita à qualidade do ar ambiente, 

procedeu-se à análise dos dados disponibilizados na Base de Dados de Qualidade do Ar, da Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

A Rede de Qualidade do Ar que serve a zona de estudo é a Rede de Qualidade do Ar do Alentejo. A 

análise desta rede permitiu verificar que a estação mais próxima da área de estudo encontra-se 

aproximadamente a 35 km no sentido norte, concelho de Santiago do Cacém, freguesia Cercal do 

Alentejo. Esta estação tem como tipologia “industrial” e localiza-se num ambiente rural. Os poluente 

medidos por esta são, Partículas < 2,5 μm; Partículas < 10 μm; Dióxido de Enxofre, Ozono; Monóxido 

de Azoto, Dióxido de Azoto; Óxidos de Azoto e Partículas Suspensas Totais. 

Face à distância referida e às diferentes características que o local onde esta estação se situa, 

tipologia “industrial”, não se considera que os dados da mesma, sejam representativos do local em 

estudo, pelo que não se efetua o tratamento dos respetivos dados de qualidade do ar. 

Embora não existam elementos suficientes para uma caracterização quantitativa da qualidade do ar 

da área em estudo, as características predominantemente rurais da região envolvente ao Projeto, e a 

inexistência de fontes poluidoras pontuais ou lineares importantes (sem unidades industriais com caráter 

poluente e onde as vias de comunicação, potencial fonte de poluição do ar, também não apresentam 

tráfego significativo), em conjugação com os fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, leva a 

concluir que a qualidade do ar é boa, o que seria de esperar numa zona rural, com baixa densidade 

populacional e uma boa capacidade de dispersão de poluentes. 

5.8.4 Síntese da caracterização 

A caracterização efetuada a nível macro baseou-se no documento “Emissões de Poluentes Atmosféricos 

por concelho 2009”, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente. De acordo com este documento, 

pode concluir-se que no concelho da área de estudo, não se regista situações preocupantes no que 

respeita à emissão dos poluentes atmosféricos analisados. 
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Relativamente à estação de monitorização da qualidade do ar mais próxima da zona envolvente da 

área em estudo, face à distância referida e às diferentes características que o local onde esta estação 

se situa, tipologia “industrial”, não se considera que os dados da mesma, sejam representativos do local 

e envolvente em estudo. 

Em termos mais localizados, as características predominantemente rurais da área onde se insere o 

Projeto, a inexistência de fontes de poluição significativas, pontuais ou em linha, em conjugação com os 

fatores climáticos, permitem inferir uma boa qualidade do ar no local. 

5.9 AMBIENTE SONORO 

5.9.1 Enquadramento legal 

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora – Regulamento Geral do 

Ruído (RGR) – aprovada pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece o seguinte: 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

(…) 

a) Atividade ruidosa permanente: a atividade desenvolvida com caráter permanente, ainda que 

sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde 

se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços; 

b) Atividade ruidosa temporária: a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha caráter não 

permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais 

onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, competições 

desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

(…) 

j) Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10 
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l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos diurnos representativos de um ano; 

m) Indicador de ruído do entardecer (Le): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma 

série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) Indicador de ruído noturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na 

Norma NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos noturnos representativos de um ano; 

(…) 

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno - das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas; 

iii) Período noturno - das 23 às 7 horas; 

q) Recetor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

(…) 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado; 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada; 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 
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x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a 

servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e 

outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 

(…) 

Artigo 6.º 

Planos municipais de ordenamento do território 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, 

promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de 

ruído existentes ou previstas. 

2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a 

classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 – A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e 

implica a revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

(…) 

Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 

1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

(…) 

2 - Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados 

fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 
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zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no 

presente artigo. 

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para 

efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores 

limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

5.9.2 Fontes de ruído e ambiente acústico atual 

O Projeto em estudo localiza-se numa área em que as baixas densidades populacionais e grande 

dispersão de áreas urbanas correspondem a uma baixa atividade ruidosa. 

A caracterização do Ambiente Sonoro Atual foi efetuada nos três períodos de referência [período 

diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)]. Os levantamentos acústicos (vd. Figura 

5.16) foram efetuados nos dias 3, 4 e 5 de julho. As medições foram efetuadas com recurso a 

equipamento de medição e ensaio adequado, nomeadamente: 

 Sonómetro 01 db, modelo Symphonie; 

 Tripés com 1,5m de altura desde o solo ao microfone. 

 Termohigrómetro ROTRONIC HygroPalm 0 

 Anemómetro TMA10 

 Vara de 3 metros para o anemómetro. 

A calibração dos sonómetros foi verificada no início dos ensaios e no final, não tendo apresentado 

desvios superiores ao critério de aceitação. No Anexo V - Ambiente Sonoro apresentam-se os 

certificados de calibração e boletins de verificação dos equipamentos utilizados nos levantamentos 

acústicos. 

A metodologia de avaliação foi a descrita na Norma NP ISO 1996-2: 2011, enquanto a extrapolação 

de resultados para longa duração de um ano se baseou no método de cálculo da Norma ISO 9613 - 1: 

2003, adaptado aos novos períodos de referência, nos termos do documento do grupo europeu de 

trabalho ‘Ar-interim-cm’.  

Foram também observadas as disposições constantes da no “Guia prático para medições de ruído 

ambiente” no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, datado outubro 

2011. 
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5.9.2.1 Resultados 

Apresentam-se no Quadro 5.15 os resultados das medições in situ e as principais fontes de ruído das 

situações analisadas, as quais se descrevem resumidamente em seguida. Não existindo critérios 

normalizados relativamente à classificação do ambiente sonoro atual, este será classificado de acordo 

com os seguintes advérbios de intensidade e de acordo com os seguintes critérios: 

 Pouco Perturbado: 

o Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

 Moderadamente Perturbado: 

o 55 dB(A)< Lden ≤ 65 dB(A) e 45 dB(A) < Ln ≤ 55 dB(A). 

 Muito perturbado: 

o Lden > 65 dB(A) ou Ln > 55 dB(A). 

Quadro 5.15 

Níveis sonoros atuais medidos in situ [dB(A)] e principais fontes de ruído 

Ponto de 
Medição 

Registo Fotográfico 

Dia Entardecer Noite 
Lden 

[dB(A)]  Ld 

[dB(A)] 
Observações 

Le 

[dB(A)] 
Observações 

Ln 

[dB(A)] 
Observações 

PM01 

 

45,3 
Ruídos naturais 

audíveis. 38,9 
Ruídos naturais 

audíveis. 36,9 
Ruídos naturais 

audíveis. 46 

Dos resultados obtidos, observa-se que o quadro acústico de referência se enquadra num cenário de 

reduzida perturbação resultante de fontes de ruído permanentes. 

Da análise dos níveis sonoros de longa duração verifica-se que na situação atual as zonas analisadas, 

se encontram em cumprimento com os valores limite de exposição aplicáveis, ou seja, zonas 

acusticamente não classificadas, no entanto qualquer que venha a ser a classificação futura desta zona, 

e mantendo-se os níveis sonoros atuais vai estar em cumprimento com limites de exposição ao ruído. 

  



!O

P1

-50400

-50400

-50200

-50200

-50000

-50000

-49800

-49800

-49600

-49600

-2
3

5
4

0
0

-2
3

5
4

0
0

-2
3

5
2

0
0

-2
3

5
2

0
0

-2
3

5
0

0
0

-2
3

5
0

0
0

1/5.000

!
!

!

!

!
!

!

!

! !

!.
!!

!

!

!

!

!

FARO

BEJA

VISEU

ÉVORA

PORTO

BRAGA

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

VIANA DO CASTELO

Localização da área de estudo

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80

Projeção: Mercator Transversa

Imagem satélite, DGT, ESRI

Figura 5.16 - Ponto de Medição de Ruído
T01214_1

Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar

$

0 100 m

Escala: 1:5000

Legenda

Área de estudo

!O Ponto de Medição de Ruído 



 

 

 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

165 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

5.10 GESTÃO DE RESÍDUOS 

5.10.1 Considerações Iniciais 

Efetua-se neste Capítulo uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos na área de 

intervenção do Projeto, relativamente, ao nível dos resíduos que serão potencialmente produzidos nas 

diferentes fases de Projeto (construção, exploração e desativação), das entidades/operadores que 

existem na região que garantam a recolha/tratamento de resíduos e efluentes (principalmente aqueles 

a que se terá de recorrer em fase de obra), bem como um breve enquadramento legal deste tema. 

São, assim, descritas genericamente as práticas de gestão na área de estudo para as diferentes 

tipologias de resíduos, de modo a enquadrar a futura gestão de resíduos do Projeto. 

5.10.2 Enquadramento Legal 

A gestão de resíduos, no que se refere ao âmbito do presente Projeto, encontra-se regulamentada 

através dos seguintes diplomas fundamentais:  

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de novembro 

de 2008, relativa aos resíduos e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área 

dos resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto - Estabelece o regime jurídico da deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, 

licenciamento, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de 

abril, relativa à deposição de resíduos em aterros, alterada pelo Regulamento (CE) n.º 

1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro, aplica a Decisão 

2003/33/CE, de 19 de dezembro de 2002; 

 Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho, aprova os modelos de guias de acompanhamento 

de resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD); 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime das operações de gestão 

de resíduos de construção e demolição; 
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 Portaria n.º 320/2007, de 23 março que altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de 

dezembro, que aprovou o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Portaria n.º 50/2007, de 9 de janeiro, que aprova o modelo de alvará de licença para 

realização de operações de gestão de resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a 

gestão de resíduos; 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que deve acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização 

e eliminação de resíduos; 

 Portaria n.º 335/97, de 16 de maio – fixa as regras a que fica sujeito o transporte de 

resíduos; 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de março – que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER) em 

conformidade com a Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE, alterada pela Decisões n.ºs 

2001/118/CE e 2001/119/CE, da Comissão e pela Decisão n.º 2001/573/CE, do 

Conselho. 

5.10.3 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são designados como resíduo proveniente de habitações, bem como 

outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de 

habitações. São considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos: 

 Pelos agregados familiares (resíduos domésticos); 

 Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1 100 l); 

 Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1 100 

l). 

Os produtores de resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias 

inferiores a 1 100 l estão obrigados a entregar os resíduos produzidos às entidades gestoras dos 

serviços municipais (municípios ou entidades concessionadas por estes). 
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Os produtores de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias iguais ou superiores a 

1 100 l estão obrigados a enviar os resíduos para operador autorizado, podendo contratar a sua 

gestão com os sistemas municipais 

Para a gestão integrada dos Resíduos Urbanos e prossecução das prioridades que têm vindo a ser 

definidas na legislação, previram-se dois tipos de entidades: os municípios ou associações de municípios, 

em que a gestão do sistema pode ser concessionada a qualquer empresa, e as entidades 

multimunicipais, cujos sistemas são geridos por empresas concessionárias de capitais maioritariamente 

públicos. 

No município da área de estudo do Projeto, Odemira, a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é 

assegurada pelo sistema intermunicipal Ambilital, EIM. 

A Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, é uma empresa intermunicipal, composta pela 

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) e pela SERURB 

– Serviços Urbanos, LDA. A Ambilital foi constituída em 2001com o objetivo de gerir o sistema 

integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos 

municípios associados da AMAGRA. 

São municípios associados da AMAGRA os concelhos de Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines, abrangendo assim uma população de 115 437 

habitantes em 2011, numa área de 6 408 km2 (APA, 2013). 

Estes concelhos registaram, em 2011, uma produção de 70 367 toneladas de resíduos urbanos 

(63 792t indiferenciados e 6 575t de seletivos), com uma capitação de 610kg/hab.ano 

(1,67kg/hab.dia), (APA, 2013). O destino final dos resíduos urbanos é na sua maioria para aterro 

direto (91%) e os restantes 9% para reciclagem. 

A Ambilital efetua a recolha, encaminha, trata e valoriza as frações de recicláveis, nomeadamente os 

resíduos com os códigos LER 15 e 20. 

Seguidamente listam-se as infraestruturas exploradas pela Ambilital, (APA, 2013): 

 Central de Valorização Orgânica (Unidade de Compostagem): (1) Ermidas-Sado, Santiago 

do Cacém (fevereiro de 2011) 

 Aterro: (1) Ermidas-Sado, Santiago do Cacém (março de 2000)  

 Estação de Triagem: (1) Ermidas-Sado, Santiago do Cacém (junho de 2005)  
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 Estações de Transferência: (4) Alcácer do Sal (maio de 2000); Grândola (junho de 2000); 

Odemira (junho de 2000); Santiago do Cacém (abril de 2000)   

 Ecocentros: (7) Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago 

do Cacém e Ermidas – Sado. 

 Ecopontos: 834 (138 hab/ecoponto). 

O aterro da Ambilital recebe os resíduos sólidos urbanos e equiparados recolhidos pelas Câmaras dos 

vários municípios associados da AMAGRA.  

No concelho de Odemira, a recolha, triagem e valorização da fração recicláveis, bem como a receção 

de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, é da responsabilidade da Ambilital. 

Os materiais recolhidos seletivamente são encaminhados para a Estação de Triagem em Santiago do 

Cacém onde são separados pelos diferentes tipos de materiais. A Sociedade Ponto Verde, através de 

estabelecimento de contrato com a Ambilital, assegura a retoma dos materiais já separados, através de 

empresas devidamente licenciadas para essa atividade. 

A recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é assegurada por camiões da Câmara Municipal de 

Odemira que os encaminha para as instalações da Ambilital. 

No concelho de Odemira a estação de transferência e a estação de receção e armazenamento de 

recicláveis, situam-se no Telheiro, EN 263, entre o km 0 e o km 1, freguesia de Salvador. 

5.10.4 Resíduos de construção e demolição 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), que serão produzidos na fase de obra, são tipicamente 

compostos por uma grande variedade de materiais. Segundo a EPA (U.S Environmental Protection 

Agency – EPA – “Characterization of Building – Related Construction and Demolition Debris in the United 

States), os principais materiais encontrados nos RCD são os seguintes: 

 Orgânicos: equivalentes a RSU e frações (papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros); 

 Materiais: compósitos, material elétrico, madeira prensada, madeira envernizada, entre 

outros; 

 Inertes: betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, vidro, metais ferrosos, 

metais não ferrosos, pedra, asfalto, terra, entre outros. 
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A preparação do terreno para a implantação de novas infraestruturas (ex: abertura de valas), irão 

também gerar resíduos verdes de desmatação ou desarborização. 

O regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de 

derrocadas (RCD) compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação, são regidos pelo Decreto-lei 

n.º 46/2008, de 12 de março. 

O Artigo 5.º deste Decreto-lei estabelece: 

“ A elaboração de projetos e a respetiva execução em obra devem privilegiar a adoção de 

metodologias e práticas que: 

a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de 

materiais e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias 

perigosas; 

b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via de utilização de materiais 

reciclados e recicláveis; 

c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos 

princípios da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.” 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de atividade de construção 

devem ser reutilizados no trabalho de origem da construção, ou equivalente na obra de origem. Os que 

não forem reutilizados na respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a 

licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras 

e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela 

Câmara Municipal nos termos do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 139/89, de 28 de abril. 

Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e 

fragmentação de modo a permitir o seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização. Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por 

operador licenciado para esse efeito. A deposição de resíduos em aterro é permitida apenas após a 

submissão a triagem. A responsabilidade da gestão destes resíduos é do empreiteiro e do dono de 

obra. 

A instalação de aterros para RCD obedece ao disposto no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. 
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Os resíduos de construção de demolição produzidos na área do Concelho de Odemira poderão ser 

encaminhados para a Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição, 

localizado junto ao aterro intermunicipal de Resíduos sólidos urbanos em Monte Novo dos Modernos - 

Ermidas-Sado, sob gestão da empresa intermunicipal Ambilital. 

A informação sobre os operadores de gestão de RCD que se encontram devidamente 

autorizados/licenciados para gestão dos RCD, em Portugal, em particular de betão e inertes e de 

misturas de resíduos de construção, constam no sítio da APA (http://sirapa.apambiente.pt/silogr.htm), 

onde se encontra a listagem completa, de todos os operadores licenciados para a gestão de Resíduos 

Não Urbanos.  

5.10.5 Outros Resíduos 

Nesta categoria inserem-se todos os resíduos associados à fase de exploração (manutenção dos 

equipamentos da área em estudo). Estes resíduos podem incluir resíduos perigosos e não perigosos, 

sendo que anteriormente já se referiu os mecanismos de gestão para os resíduos equivalentes a RSU e 

RCD. Os restantes resíduos têm de ser geridos por empresas licenciadas, que se podem encontrar no site 

anteriormente referido (http://sirapa.apambiente.pt/silogr.htm). 

Os outros resíduos são classificados como resíduos não perigosos, podendo ser depositados em aterros 

específicos de Resíduos Industriais Não Perigosos ou em aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com 

autorização de receção de não perigosos. 

5.10.6 Síntese da caracterização 

O Projeto em questão situa-se na freguesia de S. Teotónio, no concelho de Odemira. Neste concelho a 

gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é assegurada pelo sistema intermunicipal Ambilital - 

Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM. Esta empresa intermunicipal é responsável pela exploração 

do aterro sanitário, central de valorização orgânica, estação de triagem, estações de receção e 

armazenamento de recicláveis e estações de transferência da AMAGRA. 

O sistema de gestão de resíduos geridos pela Ambilital abrange cerca de 115 437 habitantes em 

2011, numa área de 6 408 km2. 

A recolha da fração de indiferenciados, é da responsabilidade do Município de Odemira, sendo 

transportados posteriormente para instalações da Ambilital.  
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A cargo da Ambilital fica a recolha, triagem e encaminhamento para reciclagem, através da Sociedade 

Ponto Verde, de todos os resíduos sólidos urbanos recicláveis, recolhidos seletivamente e posteriormente 

triados, na estação de triagem de Santiago do Cacém.  

Os resíduos de construção de demolição produzidos na área do Concelho de Odemira poderão ser 

encaminhados para a Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição 

em Monte Novo dos Modernos - Ermidas-Sado. 

No contexto da gestão de RCD, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, os outros resíduos 

são classificados como não perigosos, podendo ser depositados em aterros específicos de Resíduos 

Industriais Não Perigosos ou em aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com autorização de receção 

de não perigosos. A deposição em aterro constitui a última opção, apenas após esgotadas as 

possibilidades de reutilização e valorização. 

Existem empresas licenciadas para operações de resíduos perigosos e industriais não perigosos, 

devendo ser consultado o sítio da Agência Portuguesa do Ambiente para escolha das empresas de 

gestão de resíduos adequadas. 

5.11 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

5.11.1 Considerações Metodológicas 

5.11.1.1  Introdução 

A identificação e a caracterização do património histórico-cultural, nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica, existente na área de incidência do projeto do Land Resort Aparthotel da 

Zambujeira do Mar, baseiam-se em pesquisa bibliográfica, prospeção arqueológica e reconhecimento 

de elementos edificados. 

O presente capítulo pretende facultar uma perspetiva atualizada dos sítios e estruturas de valor 

científico/patrimonial, elementos classificados e zonas de proteção definidas por lei, que possam 

integrar-se na área a afetar pelas ações de requalificação ambiental a desenvolver. 

A metodologia geral de caracterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais: 

 Recolha de informação; 

 Trabalho de campo; 

 Registo e inventário. 
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Na implementação da metodologia de pesquisa foram considerados distintos elementos patrimoniais, 

nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos: 

 Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e 

em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas 

de condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão 

territorial; 

 Sítios e estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que não estando 

abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em 

inventários nacionais e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado; 

 Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos 

processos de organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes 

tradicionais, definidos como património vernáculo. 

Assim, abordar-se-á um amplo espectro de realidades: 

 Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

 Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 

 Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

 Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-

primas; 

 Estruturas hidráulicas e industriais; 

 Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

 Estruturas de apoio a atividades agropastoris; 

 Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

5.11.1.2 Recolha de informação 

A recolha de informação incide sobre registos de natureza distinta: 
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 Manancial bibliográfico – através de desmontagem comentada do máximo de 

documentação específica disponível, de caráter geral ou local; 

 Suporte cartográfico – base da pesquisa toponímica e fisiográfica (na escala 1:25.000, 

folha 560 da CMP, IGeoE) e da recolha comentada de potenciais indícios. 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (Endovélico, base de dados do património 

classificado da Direção-Geral do Património Cultural - DGPC; base Thesaurus do Instituto 

da Habitação e Reabilitação Urbana - IHRU); 

 Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

 Planos de ordenamento e gestão do território; 

 Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na 

região. 

Os contactos para obtenção de informação arqueológica foram realizados perante a DGPC para 

obtenção de dados do sistema de informação geográfica e perante a Câmara Municipal de Odemira. 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento 

sistemático de informação de caráter fisiográfico e toponímico.  

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas de 

origem antrópica antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos 

estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na 

seleção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram 

desenvolvidas atividades depredadoras ou produtivas ao longo dos tempos.  

Assim, a abordagem da orohidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias 

de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na planificação 

das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com interesse, 

que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem 
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tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em 

moldes tradicionais. 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com este 

enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto mais 

amplo da diacronia de ocupação do território.  

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o valor 

patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno imediato. 

5.11.1.3 Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de novembro) a 

prospeção arqueológica é previamente autorizada pela Direção-Geral do Património Cultural – DGPC. 

A equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 

 Reconhecimento dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental; 

 Constatação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a presença no 

terreno de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitetónicos ou 

etnográficos) não detetados na bibliografia; 

 Recolha de informação oral junto dos habitantes e posterior confirmação nos locais citados; 

 Prospeção arqueológica da área de implantação do projeto (conforme a Circular “Termos 

de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, 

de 10 de setembro de 2004). 

A metodologia empregue consiste na progressão no terreno apoiada por cartografia em formato 

papel e em formato digital (introduzida em sistema GPS), permitindo o estabelecimento prévio da área 

a percorrer. 

Quando existem dados disponíveis, as coordenadas dos sítios e estruturas conhecidos de antemão na 

área de afetação do projeto são introduzidas em GPS, para que se possa proceder a uma 

verificação/correção de todas as localizações facultadas pela bibliografia. 
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5.11.1.4 Registo e inventário 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário (compilação dos elementos identificados).  

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e 

etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos:  

 Identificação – n.º de inventário e topónimo; 

 Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas; 

 Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, proteção/legislação, descrição e 

referências bibliográficas 

Este registo é complementado pelo preenchimento da Ficha de Património Cultural. 

O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. (vd. 

Figura 5.17)  

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade 

patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que 

possam vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25.000, sobre as quais as realidades 

inventariadas são georeferenciadas.  

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos testemunhos 

patrimoniais identificados e da sua integração espacial e paisagística. 

5.11.2 Resultados 

5.11.2.1 Fisiografia 

A área objeto do presente estudo situa-se no concelho Odemira, freguesia de São Teotónio e consiste 

num lote de terreno coberto por mato. 

A área de incidência do projeto situa-se na faixa central do concelho de Odemira faixa central. Este 

território corresponde à transição orográfica entre a charneca, dominante na faixa litoral, e a serra, 

dominante na faixa interior.  
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À nesta faixa central que se implantam os principais aglomerados urbanos do concelho, nomeadamente 

a sede de freguesia da área de estudo: São Teotónio. 

Os indícios de transição para a faixa interior consistem no acentuar do relevo, bastante mais 

acidentado e a presença de mancha florestal, autóctone (sobreiro e azinheira), mas também exógena 

(como o eucalipto). 

A agricultura e pecuária registam-se sobretudo nos terrenos da planície. Destaca-se a sustentabilidade 

agrícola, a par da existência de abundantes recursos hídricos como fortes atrativos para o 

estabelecimento do povoamento humano. 

Em termos geológicos salienta-se a riqueza mineralógica do território compreendido entre a Serra do 

Cercal e Aljezur, decorrente da Faixa Ferro-manganesífera do Litoral Alentejano (onde se localizam as 

minas de Aljustrel ou Neves-Corvo), Faixa Piritosa Ibérica de minerais poli-metálicos.  

Nas jazidas de ferro deste território existem indicadores de exploração arcaica, pré-industrial, algumas 

desde, pelo menos, o século V a.C. e até ao final da Idade Média. O reconhecimento de minas antigas, 

poços, galerias e escoriais, foram motivo para diversos pedidos de abertura de minas apresentados à 

Câmara Municipal de Odemira, desde 1860. A partir de meados do século XIX, o fomento mineiro 

promoveu no concelho de Odemira a pesquisa de metais, por nacionais e estrangeiros e registam-se 

dezenas de concessões para prata, cobre, chumbo, manganês e ferro. O ferro e o manganês sendo os 

minérios mais abundantes e rentáveis para exploração industrial, foram os responsáveis pelo 

desenvolvimento da indústria mineira da região.  

5.11.2.2 Toponímia 

São diversas as designações toponímicas existentes no território envolvente à área de estudo. Grande 

parte das mesmas corresponde a potenciais origens remotas do povoamento agropastoril da região e 

encontram-se bem patentes, na toponímia cartografada. São exemplos: Alcaria (topónimo com origem 

no árabe al-qaryat, que significa aldeia ou casario); Monte; Montinho; Malhão; Cerca; Fonte. 

A toponímia regista ainda alguns elementos fisiográficos e florísticos, como Vale, Corga, Silveira ou 

Lenha. 

5.11.2.3 Pesquisa documental 

Não foram identificadas referencias a sítios e/ou estruturas de interesse patrimonial e não existem 

elementos classificados, em vias de classificação ou zonas de proteção patrimonial integrados na área 

de incidência do projeto.  
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No território envolvente à área de incidência do projeto, a ocupação humana encontra-se documentada 

desde épocas bastante mais arcaicas, através de diversos contextos que seguidamente serão 

enunciados. 

A abundância de vestígios arqueológicos registada resulta de uma longa diacronia de ocupação, que 

remonta ao Paleolítico, período ao qual são atribuídas inúmeras jazidas dispersas ao longo dos 

terraços quaternários (Beirão & Gomes, 1983, p. 264). 

No decurso da Pré-história, a ocupação antrópica sofreu processos de deslocamento de zonas costeiras 

para outras mais interiores e vice-versa, correspondendo às condições ecológicas coevas e, 

consequentemente, aos recursos naturais disponíveis. 

Destaca-se a bipolaridade do povoamento, entre os estabelecimentos de base, com uma economia de 

largo espectro (baseada em caça, pesca e recoleção), a par de sítios com ocupação periódica, sazonal, 

com uma economia especializada, de curto espectro (ligada à recoleção de moluscos ou à recolha de 

matérias-primas, como o sílex), que se articulam com os primeiros. Neste âmbito é notória a pertinência 

dos recursos aquáticos para a subsistência das comunidades (Soares, 1996). 

A transição Mesolítico/Neolítico, que corresponde genericamente à assimilação das inovações neolíticas 

de caráter tecnológico (cerâmica e pedra polida) e de caráter económico (agricultura e pecuária), 

parecem ter ocorrido em meados do 6º milénio cal. B.C. nesta região (Soares, 1997). 

A norte da área de estudo situa-se o concheiro de Fiais, com uma área de cerca de 1000m2, cuja 

ocupação remontará ao início do 6º milénio a.C. e perdura até meados do 5º milénio a.C. 

A sedentarização e a introdução da agricultura na economia local reduzem, mas não eliminam, a 

dependência em relação aos recursos marinhos. A dieta alimentar baseada na componente piscícola e 

marisqueira contribui para a mutação na componente artefactual (surgindo alterações nas rochas 

utilizadas para lascar e na dimensão dos utensílios). 

Os povoados deslocam-se novamente para o interior, aproveitando as terras férteis, com uma 

progressiva fixação, por períodos cada vez mais longos, num mesmo local. No pacote artefactual 

destaca-se a introdução de utensílios em pedra polida e de recipientes cerâmicos. 

A complexificação das comunidades e novas preocupações com a demarcação da territorialidade e 

ancestralidade da ligação dos grupos a determinados espaços, denota-se na emergência do fenómeno 

funerário megalítico. 
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Ao período Calcolítico correspondem a introdução da produção de artefactos metálicos e a 

emergência, numa fase inicial de povoados de planície. Na sua fase plena verifica-se a implantação de 

povoados em altura. Nas imediações da área de estudo situa-se o povoado calcolítico de Fataça 2. 

Na Idade do Bronze destaca-se a associação em espaços contíguos de povoados e respetivas 

necrópoles de cistas (que consistem em recintos tumulares de planta retangular e limitados por 

ortóstatos que atribuem ao monumento a configuração de um favo). As necrópoles deste período 

situam-se a curtas distâncias da linha de costa, em zonas aplanadas, nas imediações de linhas de água 

e sobre terrenos arenosos. A este período associa-se localmente a ocupação do habitat do Sobreiro. 

A Proto-História e a Época Romana atribuem ao mar uma nova função, para além da captação de 

recursos alimentares: a de meio de deslocação. O litoral sudoeste ganha dimensão nesta fase, embora 

sejam escassas as áreas de aportação seguras na costa alentejana.  

As atividades comerciais e industriais seriam complementadas pela exploração agrícola através de uma 

rede de propriedades rurais. 

Em termos de núcleos de povoamento, encontram-se documentados localmente para a Idade do Ferro 

os sítios de Fataça 1, Várzea do Cantarrão 1 (CNS 14902) e Várzea do Cantarrão 2 (CNS 14903) e 

para o período romano Bezerra 1 e Bezerra 2, Benamor e Monte do Azinhal e a exploração da mina 

de Alagares. 

Ao período de ocupação islâmica não remontarão apenas os testemunhos toponímicos. Encontram-se 

referenciados a Atalaia do Canal da Ribeira de Odeceixe, Canejinha 2 e o Castelo da Caneja. 

5.11.2.4 Prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos  

A área de estudo corresponde a um lote de terreno com pendente sudeste/noroeste, coberto por mato 

e delimitado por vedação. Este terreno encontra-se ocupado por vegetação herbácea e arbustiva de 

pequeno e médio porte (particularmente densa na extremidade sudeste, com as cotas mais elevadas), 

sendo as condições de visibilidade do solo, bem como a transitabilidade, genericamente pouco 

favoráveis para a prospeção arqueológica e para a identificação de vestígios à superfície do solo. 
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Fotografia 5.7 – Aspeto geral da vegetação densa na extremidade sudeste da área de incidência do 

projeto. 

Na extremidade sudoeste as condições de visibilidade do solo são significativamente mais favoráveis, 

associadas a pequeno cabeço, com morfologia sugestiva para ocupação e com presença abundante de 

seixos de quartzito, mas sem a presença de quaisquer vestígios arqueológicos, de qualquer indício de 

talhe de origem antrópica. 

 

Fotografia 5.8 – Visibilidade do solo favorável da extremidade sudoeste da área de incidência do 

projeto e abundância de seixo à superfície do solo. 

Também são visíveis à superfície do solo de abundantes nódulos de óxidos de ferro, inerentes à 

formação geológica do complexo vulcano-silicioso. 
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Fotografia 5.9 – Óxidos de ferro à superfície do solo. 

Para norte a visibilidade é um pouco mais densa, mas as condições de visibilidade de solo não são 

totalmente adversas. No terreno são marcadas pequenas torrentes de água de regime sazonal, que se 

encontram totalmente secas nesta fase do ano. 

Verificam-se diversas zonas de revolvimento do solo, sobretudo na área central deste lote de terreno. 

Não é evidente a sua causa ou função, mas são zonas praticamente desprovidas de vegetação e, como 

tal, com boas condições de visibilidade do solo. Estas mobilizações do solo não parecem ser 

particularmente profundas, nem conter inertes exógenos. 

 

Fotografia 5.10 – Zona de revolvimento do solo. 

5.11.3 Síntese da Caracterização 

Na área de incidência do Projeto não foi identificado património classificado, em vias de classificação 

ou áreas de proteção patrimonial definidas por lei.  
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Também não foi registada a presença de vestígios arqueológicos ou estruturas com interesse 

arquitetónico ou etnográfico. 

Por se tratar de um pólo de afetação muito circunscrito, onde já se verificam mobilizações do solo que 

não revelaram a presença de vestígios, considera-se que o Projeto não incide sobre uma área a priori 

particularmente sensível.  

5.12 SOCIOECONOMIA 

5.12.1 Considerações Gerais 

A caracterização socioeconómica da área de estudo é feita com recurso aos dados disponíveis relativos 

aos Censos 2001, 2011 e às estimativas e projeções de 2013, ao Anuário Estatístico da Região 

Alentejo (2012) e às Estatísticas do Turismo (2012), publicados, pelo Instituto Nacional de Estatística, a 

fontes cartográficas e bibliográficas, bem como no estudo da área de influência do Projeto. Para 

algumas variáveis censitárias considera-se a desagregação por freguesia, tendo em conta a influência 

que o Projeto terá nas freguesias da área envolvente. 

Na freguesia onde se localiza o Projeto, deu-se particular importância à identificação de edificações, 

infraestruturas e equipamentos localizados, quer na área prevista para o Projeto, quer nas suas 

imediações, na medida em que a construção e a exploração do mesmo poderão interferir com o 

quotidiano da população e das atividades que desenvolvem. Semelhante importância foi dada às vias 

de circulação rodoviária e aos arruamentos. 

5.12.2 Território e Demografia 

5.12.2.1 Considerações Gerais 

A área destinada a construção deste empreendimento pertence, no presente, ao território da freguesia 

de S. Teotónio. Com a reorganização administrativa do território das freguesias, expressa na Lei n.º 

11-A/2013 de 28 de janeiro, a freguesia de S. Teotónio recuperou o território que foi desanexado em 

1989, aquando da criação da freguesia de Zambujeira do Mar.  

A análise censitária que se seguirá, terá, a freguesia de Zambujeira do Mar como a freguesia de 

referência, uma vez que, há data dos Censos de 2011 e até à nova organização administrativa do 

território das freguesias (2013) a localização do empreendimento pertencia à freguesia de Zambujeira 

do Mar. Como tal, apesar da área de intervenção, para implementação do empreendimento turístico, 
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pertencer à “nova” freguesia de S. Teotónio, as considerações demográficas e sociais que englobam o 

nível freguesia, referir-se-ão à antiga freguesia de Zambujeira do Mar.  

Seguidamente são descritos alguns aspetos relativos à freguesia S. Teotónio, de acordo com 

informações disponibilizadas no portal da Câmara Municipal de Odemira. 

Com a agregação da freguesia de Zambujeira do Mar a S. Teotónio, a freguesia aumentou o seu 

potencial turístico, atendendo que tal como o nome indica, Zambujeira do Mar localiza-se junto ao 

litoral, a sul do Cabo Sardão, com uma costa recortada pelas falésias e pequenas praias de areia fina 

e clara, como a própria praia da Zambujeira, Alteirinhos, Nossa Senhora e Tonel, recebendo milhares 

de veraneantes na época alta.  

S. Teotónio é, do ponto de vista económico, das freguesias mais ricas e produtivas do concelho de 

Odemira, sendo as suas principais atividades a pequena indústria, agricultura, pesca, produção 

florestal, comércio e turismo. 

5.12.2.2 Concelho de Odemira e suas freguesias 

Odemira é uma vila portuguesa situada na região Alentejo (NUT II), na sub-região estatística do 

Alentejo Litoral (NUTS III), pertencendo ao distrito de Beja. É sede do maior município português em 

extensão territorial, com 1 720,6 km² de área e 25 704 habitantes (2013).  

O concelho de Odemira, faz fronteira a norte com os municípios de Sines e Santiago do Cacém, a leste 

com o concelho de Ourique, a sudeste com Silves, e a sul com os concelhos de Monchique e Aljezur. 

Muito importante para a caracterização deste concelho é a fronteira natural a oeste estabelecida com 

oceano atlântico. O limite sudoeste, com o concelho de Aljezur, é marcado pela Ribeira de Seixe. A 

faixa litoral do município e o vale do Mira até à vila de Odemira faz parte do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

De acordo com os últimos Censos (2011), Odemira apresentava 17 freguesias. Atualmente com a 

reorganização administrativa do território das freguesias (2013), apresenta 13 freguesias (Boavista 

dos Pinheiros; Colos; Longueira / Almograve; Luzianes-Gare; Relíquias; Saboia; Santa Clara-a-Velha; 

São Luís; São Martinho das Amoreiras; São Salvador e Santa Maria; S. Teotónio; Vale de Santiago e 

Vila Nova de Milfontes. 

Para enquadrar o concelho de Odemira a nível nacional apresenta-se o Quadro 5.16, com a evolução 

e taxa de variação da população residente em 2001, 2011 e 2013. Entre os dois últimos Censos (2001 

e 2011), o concelho de Odemira (vd. Quadro 5.16), registou uma diminuição de população não muito 
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significativa, de 0,2 %. Entre 2011 e o ano de 2013, a população do concelho de Odemira continuou a 

diminuir, mas de forma mais significativa, cerca de 1,4 %. 

Quadro 5.16 

População residente em Portugal Continental, Alentejo e Alentejo Litoral, nos anos de 2001, 2011 e 
2013, assim como, as respetivas taxas de variação. 

 2001 2011 
Taxa de 
Variação 

2001-2011 (%) 
2013 

Taxa de 
Variação 

2011-2013 (%) 

Continente 9 869 343 10 047 621 1,8 9 918 548 -1,3 

Região do Alentejo 776 585 757 302 -2,5 743 306 
-1,8 

Sub-Região do Alentejo Litoral 99 976 97 925 -2,1 97 030 
-0,9 

Concelho de Odemira 26 106 26 066 -0,2 25 704 
-1,4 

Fonte: Censos 2001, 2011 e estimativas e projeções de 2013, (INE, 2014) 

A freguesia onde se insere a área de estudo (Zambujeira do Mar), em igual período (2001-2011), 

aumentou cerca de 8,1 % da sua população residente, assim como, as freguesias de S. Teotónio e Vila 

Nova de Milfontes, com crescimentos na ordem dos 10,1% e 18,2% respetivamente. As restantes 

freguesias pertencentes ao concelho de Odemira perderam população residente, sendo a freguesia 

com maiores perdas, Odemira (Santa Maria) com uma redução de 49,6% de residentes nos últimos dez 

anos 

A freguesia de S. Teotónio, seguida da freguesia de Vila Nova de Milfontes, é a freguesia com mais 

população residente (5 527 habitantes). 

De acordo com os Censos 2011 a densidade populacional da freguesia de Zambujeira do Mar era de 

22,3 hab/km2, e segundo a Tipologia de Áreas Urbanas do INE insere-se na classificação de Área 

Predominantemente Rural (APR). No entanto, sobressaem nesta análise, a freguesia de Vila Nova de 

Milfontes com 65,8 hab/km2, e por motivos contrários, a freguesia de Pereiras-Gare com 4,2 hab/km2.  

Ao efetuar a análise das densidades populacionais ao nível dos concelhos vizinhos, destaca-se a baixa 

densidade de Ourique (8,1 hab/km2) mas também a densidade populacional de Sines (70,0 hab/km2), 

como a mais elevada dos concelhos vizinhos. 

Como indicado anteriormente no Quadro 5.17, a região do Alentejo, onde se insere o presente estudo, 

perdeu 2,5% da sua população entre 2001 e 2011. 
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Quadro 5.17 

População residente e variação entre 2001 e 2011 nos concelhos e freguesias, confinantes com a área 
de estudo. 

Concelho (sub-região) 

Freguesia 

População 
Residente 

Variação 
(2001-2011) 

Densidade 
Populacional 
(hab/km2) 

Tipologia de Áreas 
Urbanas 

(INE) 
(2011) (2001) (%) (2011) 

Odemira (Alentejo Litoral) 26 066 26 106 -0,2 15,2 - 

Colos 1 005 1 243 -19,1% 9,7 APR 

Relíquias 931 1 108 -16,0% 7,8 APR 

Saboia 1 152 1 344 -14,3% 7,4 APR 

Santa Clara-a-Velha 602 780 -22,8% 6,0 APR 

Odemira (Santa Maria) 1 301 2 580 -49,6% 21,9 AMU 

São Luís 1 989 2 249 -11,6% 13,6 APR 

São Martinho das Amoreiras 1 006 1 199 -16,1% 7,0 APR 

Odemira (São Salvador) 1 818 3 285 -44,7% 29,5 AMU 

S. Teotónio 5 527 5 019 10,1% 18,0 APR 

Vale de Santiago 554 695 -20,3% 8,4 APR 

Vila Nova de Milfontes 5 031 4 258 18,2% 65,8 AMU 

Pereiras-Gare 271 373 -27,3% 4,2 APR 

Bicos 549 649 -15,4% 10,4 APR 

Zambujeira do Mar* 912 844 8,1% 22,3 APR 

Luzianes-Gare 429 480 -10,6% 4,6 APR 

Sines (Alentejo Litoral) 14 238 13 577 4,9 70,0 - 

Santiago do Cacém (Alentejo 
Litoral) 

29 749 31 105 -4,4 28,1 - 

Ourique (Baixo Alentejo) 5 389 6 199 -13,1% 8,1 - 

Silves (Algarve) 37 126 33 830 9,7% 54,6 - 

Monchique (Algarve) 6 045 6 974 -13,3% 15,3 - 

Aljezur (Algarve) 5 884 5 288 11,3% 18,2 - 

Continente 10 047 621 9 869 343 1,8% 112,8 - 

Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2014) 

* Freguesia da área de estudo nos últimos Censos (2011) 

Tipologia de Áreas Urbanas (INE): APU – Área Predominantemente Urbana / AMU - Área Medianamente Urbana / APR - Área Predominantemente 

Rural 

 

De acordo com os dados das estimativas e projeções de 2013 do INE, a estrutura etária da população 

ao nível do município (vd. Quadro 5.18), indica que o grupo etário dos 15 aos 24 é, no concelho de 

Odemira, o que mais indivíduos perdeu no período de 2011-2013, cerca de 7,2%, sendo o grupo dos 

indivíduos com mais de 65 anos o que menos indivíduos perdeu (0,2%). 
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Quadro 5.18 

Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários em 2013 e variação 
2011-2013 

Região 

Concelho 

Freguesia 

Total 

Grupo etário Variação 

(hab.) 2011-2013 (%) 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e 
mais 
anos 

Alentejo 743 306 99 171 72 444 392 451 179 240 -3,5% -1,8% -1,3% -2,0% 

Alentejo Litoral 97 030 12 293 8 694 52 407 23 636 -1,0% -5,8% -0,8% 0,8% 

Odemira 25 704 3 100 2 252 13 529 6 823 -2,0% -7,2% -0,8% -0,2% 

Continente 9 918 548 1 438 422 1 043 094 5 438 369 1 998 663 -3,1% -3,4% -1,9% 3,1% 

Fonte: INE, 2014 

No Quadro 5.19 é analisada a estrutura etária da população, ao nível da freguesia (Censos 2011), e 

permite verificar que o grupo etário mais jovem é, ao nível da freguesia, o que mais perdeu indivíduos 

na década de 2001-2011, cerca de 24%, sendo o grupo dos indivíduos com mais de 65 anos o único 

com um aumento significativo (56%). Nos grupos etários intermédios, dos 15 aos 24, verifica-se, um 

decréscimo da população residente embora com uma variação menos acentuada que no escalão mais 

jovem. 

Quadro 5.19 

Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários em 2011 e variação 
2001-2011 

Região 

Concelho 

Freguesia 

Total 

Grupo etário 
Variaç

ão 
2001-
2011 
(%) 

Variação 

(hab.) 2001-2011 (%) 

0 - 14 anos 
15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 
64 

anos 

65 e 
mais 
anos 

Alentejo 757 302 102 774 73 753 397 787 182 988 -2,5% -3,6% -26,6% 0,5% 5,5% 

Alentejo Litoral 97 925 12 413 9 231 52 838 23 443 -2,1% -5,3% -30,7% 1,7% 8,4% 

Odemira 26 066 3 162 2 427 13 642 6 835 -0,2% -6,2% -21,9% 3,9% 5,2% 

Zambujeira 
do Mar 

912 86 91 488 247 8,1% -23,9% -11,7% 3,8% 56,3% 

Continente 10 047 621 1 484 120 1 079 493 5 546 220 1 937 788 1,8% -4,7% -22,9% 5,0% 19,0% 

Fonte: Censos 2001 e 2011 (INE, 2014) 

O concelho de Odemira e a freguesia de Zambujeira do Mar apresentam um índice de envelhecimento 

bastante elevado, sendo no caso da freguesia duas vezes superior ao valor do território continental (vd. 

Quadro 5.20). Este índice que mede a relação entre o número de idosos (65 e mais anos) por cada 100 

jovens (0-14 anos) espelha uma comunidade envelhecida e com fraca capacidade de rejuvenescimento. 
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No mesmo sentido, o índice de dependência de idosos nos concelhos de Odemira e na freguesia de 

Zambujeira do Mar é novamente superior ao valor do território continental. Este índice estabelece a 

relação entre a população idosa e a população em idade ativa (entre os 15 e os 64 anos). 

Quadro 5.20 

Índice de envelhecimento e de dependência de idosos, em 2011 

Região 

Concelho 

Freguesia 
Índice de envelhecimento (N.º) Índice de dependência de idosos (N.º) 

Alentejo 178,1 38,8 

Alentejo Litoral 188,9 37,8 

Odemira 216,2 42,5 

Zambujeira do Mar 287,2 42,7 

Continente 130,6 29,3 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2014)  

5.12.3 Ensino 

A qualificação académica da população residente na área em estudo apresentada no Quadro 5.20, 

revela uma população pouco qualificada, em que aproximadamente 26% da população não tem 

nenhum tipo de formação académica. Numa análise agregada é possível concluir que cerca de mais de 

metade (51%) da população residente na freguesia de Zambujeira do Mar tem formação igual ou 

inferior ao 1º ciclo de escolaridade. Esta realidade estende-se ao concelho de Odemira onde cerca de 

54% da população residente tem formação igual ou inferior ao 1º ciclo de escolaridade. 

A percentagem de população sem qualquer nível de ensino tem uma expressão muito elevada no 

concelho de Odemira, representado quase um terço da população. Neste concelho a percentagem de 

indivíduos que não atinge qualquer nível de ensino é superior a qualquer dos outros níveis analisados.  

A população que concluiu um grau académico igual ou superior ao ensino secundário na freguesia da 

área em estudo, representa 25% do total dos residentes, valor ainda assim semelhante ao do 

Continente (26%), mas superior ao do concelho de Odemira que apresenta valores na ordem dos 19%, 

(vd. Quadro 5.21). 

A população que completou o ensino superior na freguesia de Zambujeira do Mar ronda 10 %, valor 

superior ao observado no concelho de Odemira e região do Alentejo, mas inferior ao do Continente 

(Quadro 5.21). 
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Quadro 5.21 

População residente e nível de ensino atingido e taxa de analfabetismo em 2011 

Região 

Concelho 

Freguesia 

População 
residente 

(N.º) 

Nível de escolaridade mais elevado completo Taxa de 
analfabetismo 

(%) Nenhum Básico - 
1.º ciclo 

Básico - 
2.º ciclo 

Básico - 
3.º ciclo 

Secundário Pós-
secundário 

Superior 

Alentejo 757 302 172 084 200 892 94 335 121 265 96 600 5 528 66 598 9,55 

Alentejo Litoral 97 925 23 580 25 179 11 916 15 951 13 163 784 7 352 11,58 

Odemira 26 066 7 387 6 599 3 011 4 182 3 114 163 1 610 15,66 

Zambujeira do 
Mar 

912 236 230 78 140 126 7 95 11,99 

Continente 10 047 621 1 890 167 2 552 130 1 329 508 1 638 624 1 355 254 83 485 1 198 453 5,19 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2014) 

5.12.4 Estrutura do Emprego 

A população ativa do concelho de Odemira registou, em 2011, uma taxa de desemprego ligeiramente 

superior à média do território continental. Aproximadamente dois terços da população de Odemira 

nesta condição têm como escolaridade cumprida o ensino básico. A freguesia da Zambujeira do Mar 

em 2011 registou uma taxa de desemprego na ordem dos 11,6 %, valor inferior ao concelho e 

Continente. A percentagem de indivíduos com emprego remunerado em 2011 era de 88,4 % face ao 

total da população ativa, pelo que a taxa de desemprego (11,6%) é inferior à média do Continente, e 

tal como para o concelho de Odemira a maioria dos desempregados tem como nível de escolaridade o 

ensino básico. Pode ainda observar-se no Quadro 5.22 que dentro da população que está 

desempregada, a que procura novo emprego, predomina em relação à população que procura o 1º 

emprego, tanto para o concelho como na freguesia. 

Quadro 5.22 

População economicamente ativa em 2011 e taxa de desemprego 

Região 
Concelho 

Freguesia 

Populaçã
o ativa 
(N.º) 

Populaçã
o 

empregad
a (N.º) 

População desempregada (N.º) 

Taxa de 
desempreg

o (%) 

Nível de escolaridade (Situação no nível) Condição perante 
o trabalho 

Total 

Nenhum 
nível de 

escolaridad
e 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundári

o 

Ensino 
pós-

secundário 

Ensino 
superior 

à 
procura 
de 1.º 

emprego 

à 
procura 
de novo 
emprego 

Alentejo 342 654 298 691 43 963 875 26 497 10 564 701 5 326 7 204 36 759 12,8 

Alentejo 
Litoral 45 214 40 287 4 927 85 2 985 1 215 81 561 677 4 250 10,9 

Odemira 11 501 9 927 1 574 36 1 024 366 19 129 125 1 449 13,7 

Zambujeira 
do Mar 424 375 49 1 28 14 0 6 5 44 11,6 

Continente 4 780 96
3 

4 150 25
2 

630 711 8 767 362 76
4 

151 870 10 196 97 114 114 999 515 712 13,2 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2014) 
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5.12.5 Setores de atividade económica 

A taxa de atividade da população do concelho de Odemira, de 44%, constitui a taxa mais reduzida 

entre os restantes níveis em análise. Para além da taxa de atividade, no Quadro 5.23, pode também 

observar-se a distribuição da população empregada, por setor de atividade, onde se verifica que é o 

setor terciário que, em todos os níveis, emprega o maior número de indivíduos, destacando-se a 

percentagem de 58,3% para o concelho de Odemira e 58,9% para a freguesia de Zambujeira do 

Mar. 

O setor secundário emprega em Odemira aproximadamente um quarto da população em atividades 

ligadas à indústria (25%). Na região do Alentejo e no território continental a importância relativa deste 

setor é superior.  

O setor primário é o menos empregador, com exceção da freguesia da área de estudo (32%), onde 

quem empregava menos indivíduos em 2011 era o setor secundário. O setor primário, com uma 

expressão reduzida, apresenta a menor percentagem empregadora no nível do Continente. 

Quadro 5.23 

População residente empregada, por setores de atividade económica em 2011 

Região 

Concelho 

Freguesia 

Total (N.º) 
Setor 

primário 
(%) 

Setor 
secundário 

(%) 

Setor 
terciário 
(social) 

(%) 

Setor terciário 
(económico) 

(%) 

Taxa de 
atividade 

(%) 

Alentejo 298 691 9,39 21,95 32,29 36,36 45,25 

Alentejo Litoral 40 287 11,67 24,83 27,83 35,66 46,17 

Odemira 9 927 22,88 18,79 24,64 33,70 44,12 

Zambujeira do Mar 375 31,73 9,33 20,53 38,40 46,49 

Continente 4 150 252 2,92 26,87 28,42 41,79 47,58 

Fonte: Censos 2011 (INE, 2014) 

5.12.6 Estrutura empresarial 

Com base no Anuário da Região do Alentejo de 2012, no final de 2012 o concelho de Odemira tinha 

2 980 empresas, correspondendo a aproximadamente 3,7 % das empresas da Região Alentejo e 26% 

das empresas da sub-região Alentejo Litoral (vd. Quadro 5.24). 

As empresas com sede no concelho de Odemira, relacionadas com o “agricultura, produção animal, 

caça, floresta e pesca”, (A) representam cerca de 27% do tecido empresarial. Neste concelho, importa 

ainda destacar as empresas do setor G (comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
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automóveis e motociclos) e I (alojamento, restauração e similares), que representam respetivamente 

19% e 13%, do total de empresas (vd. Quadro 5.25). 

5.12.1 Abordagem turística 

O turismo é uma das atividades socioeconómicas de maior importância em vários países do mundo, 

chegando mesmo, em muitos deles, a ser o principal setor de desenvolvimento da económica e criação 

de emprego. Atendendo a essa importância, este fenómeno de deslocação, voluntário e temporário, 

deve ser planeado com especial atenção para que não ocorram choques culturais, naturais, políticos, 

sociais e económicos nos centros recetores. 

O Alentejo é uma extensa região que ocupa cerca de um terço do território nacional. Pode dizer-se que 

a região se caracteriza por densidades populacionais reduzidas e paisagens essencialmente rurais. A 

região do Alentejo é limitada a norte pelo rio Tejo, e a sul pela serra do Caldeirão, a oeste a fronteira 

é o Oceano Atlântico e a leste o limite fronteiriço desta região, é Espanha. 

A diversidade existente em terras alentejanas, vai desde os destinos e paisagens de mar ou de serra, 

até aos planaltos quentes e secos, passando inevitavelmente pelos lagos artificiais que se encontram 

por todo o território. Nesta região pode usufruir-se de temáticas muito variadas, como as praias no 

litoral ou as paisagens cerealíferas no interior, alternando com inúmeros monumentos e ocorrências de 

património arquitetónico rural e urbano de elevado interesse, como centros históricos, castelos e ruínas. 

Ao dispor do visitante estão também inúmeras atividades, visitas a museus das mais variadas 

categorias, roteiros gastronómicos, como as rotas do azeite ou do vinho, e atividades náuticas nos rios e 

nos grandes lagos alentejanos. 

Segundo a Estatísticas do Turismo 2012 a atividade turística em Portugal, no que respeita a 

estabelecimentos de alojamento turístico, ressentiu-se do atual quadro macroeconómico, tendo os 

proveitos resultantes das dormidas em estabelecimentos hoteleiros e similares reduzido 2,6% e os 

proveitos de aposento diminuído 1,3% face a 2011. Ainda do lado da oferta, as dormidas totais 

mantiveram-se sensivelmente ao nível das do ano 2011 (+0,6%), situando-se em 39,7 milhões. Este 

valor, sendo semelhante ao do ano anterior, reflete porém uma redução expressiva das dormidas de 

residentes (-7,5% em 2012 face a -2,5% em 2011) como seria de esperar em função da acentuada 

contração da atividade económica interna, (INE, 2013b). 

Em 2012 a hotelaria alojou 13,8 milhões de hóspedes, que originaram 39,7 milhões de dormidas. Estes 

resultados pouco diferem dos do ano anterior, traduzindo-se em variações de -1,1% para os hóspedes 

e +0,6% para as dormidas, (INE, 2013b).  
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Quadro 5.24 

Empresas com sede no concelho e na região, segundo a CAE-Rev.3, 2012 

 Total A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Continente 1 065 375  49 950  1 233  70 289   776  1 098  94 946  239 857  22 100  81 447  14 021  27 569  110 444  131 516  58 266  79 503  27 876  54 484 

 Alentejo  79 747  14 444   179  4 387   31   98  5 849  17 775  1 568  7 357   545  1 159  5 551  7 421  4 042  4 053  1 562  3 726 

  Alentejo Litoral  11 422  2 714   12   465   5   15   896  2 337   187  1 247   56   189   633  1 073   442   430   162   559 

Odemira  2 980   822   0   116   0   1   305   568   37   392   10   64   132   255   91   62   36   89 
Fonte: INE, 2013a 

 

Quadro 5.25 

Empresas com sede no concelho e na região, segundo a CAE-Rev.3, 2012, em percentagem (%) 

 Total A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

Continente 1 065 375 4,7% 0,1% 6,6% 0,1% 0,1% 8,9% 22,5% 2,1% 7,6% 1,3% 2,6% 10,4% 12,3% 5,5% 7,5% 2,6% 5,1% 

 Alentejo  79 747 18,1% 0,2% 5,5% 0,0% 0,1% 7,3% 22,3% 2,0% 9,2% 0,7% 1,5% 7,0% 9,3% 5,1% 5,1% 2,0% 4,7% 

  Alentejo Litoral  11 422 23,8% 0,1% 4,1% 0,0% 0,1% 7,8% 20,5% 1,6% 10,9% 0,5% 1,7% 5,5% 9,4% 3,9% 3,8% 1,4% 4,9% 

Odemira  2 980 27,6% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 10,2% 19,1% 1,2% 13,2% 0,3% 2,1% 4,4% 8,6% 3,1% 2,1% 1,2% 3,0% 
Fonte: INE, 2013a 

Legenda: Classificação das Atividades Económicas (Secção - CAE-Rev.3 (Norte) 

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extrativas; C - Indústrias transformadoras; D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; E - Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; H - Transportes e armazenagem; I - Alojamento, restauração e similares; J - 
Atividades de informação e de comunicação, K - Atividades financeiras e de seguros; L - Atividades imobiliárias; M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; N - Atividades administrativas e dos serviços de 
apoio; O - Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; P – Educação; Q - Atividades de saúde humana e apoio social; R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e recreativas; S - Outras atividades 

de serviços; T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio e U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriaisNa 
freguesia de S. Teotónio (freguesia atual da área em estudo), existe uma empresa do setor de produção florestal que importa destacar dada a sua 
proximidade com a área de estudo. O Bambuparque situa-se na Herdade das Fontes (a noroeste da área de estudo), onde tem instalado o maior viveiro de 
bambus da Europa, disposto por 50 hectares. Atualmente, com uma produção de 1 milhão de vasos (de 1 litro a 500 litros) cultiva cerca de 100 variedades de 
bambus, 75% de clima temperado e 25% de clima tropical, sendo esta produção comercializada em toda a Europa, mas também em países africanos e do 
médio oriente. 
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A evolução dos hóspedes e dormidas ao longo de 2012 traduziu-se, no primeiro semestre, em ligeiros 

decréscimos homólogos tanto de hóspedes (-1,8%) como de dormidas (-1,1%); nos meses de verão (3º 

trimestre) os hóspedes ainda decresceram (-0,9%), mas as dormidas apresentaram já resultados 

positivos (+1,6%), que se estenderam aos últimos meses do ano para ambos os indicadores (+0,4% e 

+2,7%, respetivamente), (INE, 2013b).  

Em julho 2012 a hotelaria dispunha de 2 028 estabelecimentos, mais 9 que em igual período do ano 

anterior, mantendo-se a tendência de estabilidade na oferta hoteleira. O número de hotéis continuou a 

aumentar, em ritmo similar ao ano anterior (+13,2%), mas ainda beneficiando do processo de 

reconversão de estabelecimentos com tipologias extintas. Todas as categorias dos hotéis aumentaram 

em número, destacando-se as de 3 e 2 estrelas (em conjunto, +33,0% que em julho 2011), (INE, 

2013b). 

Os aumentos nas várias tipologias foram de 12,5% nos aldeamentos turísticos, 6,0% nos apartamentos 

turísticos e 4,2% nos hotéis-apartamentos. Nestes últimos, o crescimento deveu-se exclusivamente à 

categoria de 4 estrelas, já que as restantes mantiveram o mesmo número, (INE, 2013b). 

Em 2012 os hotéis representaram quase metade da oferta de estabelecimentos (48,7%), seguidos pelos 

outros alojamentos turísticos (30,3%), os apartamentos turísticos (9,6%) e os hotéis-apartamentos (7,4%), 

(INE, 2013b). 

Considerando a situação em cada Região, somente as Regiões Autónomas registaram decréscimos na 

capacidade de alojamento em comparação com o período homólogo (-3,5% nos Açores e -1,2% na 

Madeira).  

No Continente observou-se um aumento generalizado da oferta de camas, com maior expressão no 

Norte (+4,2%), no Algarve (+4,0%) e no Alentejo (+3,4%), (INE, 2013b). 

Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados das 

Estatísticas do Turismo 2012 tendo como alvo de análise, a região do Alentejo.  

Na região do Alentejo, em 2012, os estabelecimentos “Hotéis” e “Outros alojamentos turísticos” (motéis, 

estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal mas mantidas na 

Classificação das Atividades Económicas), foram os de maior representatividade na região, 45,8% e 

34,2% respetivamente, do total da oferta de estabelecimentos hoteleiros.  
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Quadro 5.26 

Estabelecimentos, segundo o tipo dos estabelecimentos, na região Alentejo, 31-07-2012 

NUTS 
Total 
geral 

Hotéis 

Apartamentos 
turísticos 

Aldeamentos 
turísticos 

Hotéis-apartamentos 

Pousadas 
Outros 

alojamentos 
turísticos 

Total ***** **** *** 
** / 

* 
Total ***** **** 

*** 
/ 
** 

Continente 1 787 881 62 261 302 256 172 44 112 5 68 39 34 544 

Alentejo 155 71 3 18 28 22 10 2 9 1 3 5 10 53 

Unidade: N.º 

Fonte: INE, 2013b 

“Outros alojamentos turísticos” abrangendo os motéis, estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal 
mas mantidas na Classificação das Atividades Económicas. 

Em 2012, os estabelecimentos “Hotéis” eram responsáveis por 45,9% do total da capacidade da 

região do Alentejo (6 117 camas), seguidos pelos “Hotéis-apartamentos”, com 2 353 camas, 17,7% do 

total da capacidade. 

Quadro 5.27 

Capacidade de Alojamento, segundo o tipo dos estabelecimentos, na região Alentejo, 31-07-2012 

NUTS 
Total 
geral 

Hotéis 
Apartament
os turísticos 

Aldeamen
tos 

turísticos 

Hotéis-apartamentos 
Pousad

as 

Outros 
alojamen

tos 
turísticos 

Total ***** **** *** ** / * 
Tota

l 
****

* 
**** 

*** 
/ ** 

Continente 
259 02

1 
143 021 

20 3
18 

61 8
58 

40 
07
2 

20 7
73 

35 073 16 945 
35 0
54 

2 14
5 

23 6
86 

9 22
3 

3 222 25 706 

Alentejo 13 317 6 117 542 
1 87

3 
2 3
85 

1 31
7 

1 303 395 
2 35

3 
564 

1 20
6 

583 925 2 224 

Unidade: N.º de camas 

Fonte: INE, 2013b 

“Outros alojamentos turísticos” abrangendo os motéis, estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal 
mas mantidas na Classificação das Atividades Económicas. 

No Alentejo em 2012 o número total geral de hóspedes foi de 651,1 milhares, sendo 465,2 milhares de 

portugueses e 185,9 milhares de estrangeiros na sua maioria Europeus. 

Em termos do tipo de estabelecimento mais utilizado pelos turistas estrangeiros, verifica-se uma elevada 

opção por hotéis (64,1%), em que a classe predominante é a de quatro estrelas, que representa cerca 

de 44% da ocupação dos hotéis. Os estabelecimentos mais utilizados pelos turistas portugueses são 

também os hotéis (66,2%) em que a classe predominante é a de três estrelas que representa cerca de 

37,5% da ocupação dos hotéis. 
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Quadro 5.28 

Hóspedes, segundo o tipo dos estabelecimentos, por regiões (NUTS II) 

NUTS 
Total 
geral 

Hotéis 
Apartament
os turísticos 

Aldeamen
tos 

turísticos 

Hotéis-apartamentos 
Pousad

as 

Outros 
alojamen

tos 
turísticos 

Total ***** **** *** ** / * 
Tota

l 
****

* 
**** 

*** 
/ ** 

Alentejo 651,1 427,3 44,2 
146,

7 
148
,4 

87,9 13,8 … 76,4 … 35,4 … … 74,4 

Portugal 465,2 308,1 31,9 94,6 
115
,7 

65,9 11,4 … 59,6 … 31,9 … … 56,7 

Estrangeiro 185,9 119,2 12,3 52,2 
32,
7 

22 2,4 … 16,7 … 3,5 … … 17,8 

Unidade: Milhares 

Fonte: INE, 2013b 

(…) - Dado confidencial 

“Outros alojamentos turísticos” abrangendo os motéis, estalagens e pensões, tipologias já não reconhecidas pelo Turismo de Portugal 
mas mantidas na Classificação das Atividades Económicas. 

 

De acordo com os dados do Anuário Estatístico da região Alentejo 2012 (INE, 2013a), a região do 

Alentejo representou apenas 3% dos proveitos globais de Portugal (vd. Quadro 5.29), ocupando a 6ª 

posição no ranking nacional das regiões, apenas à frente da região autónoma dos Açores. Existe por 

isso um enorme potencial de captação de receitas turísticas nesta região. 

Quadro 5.29 

Dormidas, hóspedes e proveitos de aposento nos estabelecimentos hoteleiros por município, 2012 

 

Dormidas Hóspedes Proveitos de aposento 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

N.º milhares de euros 

Portugal 39 681 040 24 289 093 2 105 962 13 285 985 13 845 419 9 838 003 923 476 3 083 940 1 290 103 898 477 53 076 338 549 

Continente 33 218 615 20 316 626 1 810 838 11 091 151 12 524 292 8 962 564 846 041 2 715 687 1 105 547 775 645 45 134 284 768 

Alentejo 1 142 145 678 069 122 018 342 058 651 072 427 251 69 717 154 104 39 081 20 898 3 498 14 685 

Alentejo Litoral 370 033 64 861 48 824 256 348 151 924 35 057 22 722 94 145 14 973 2 683 1 488 10 803 

Odemira 47 737 12 575 10 936 24 226 19 986 6 227 4 967 8 792 1 700 318 312 1 070 

Fonte: INE, 2013a 

Os “Outros estabelecimentos” hoteleiros englobam os hotéis-apartamentos, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos, os 
motéis, as pousadas e as estalagens. 

Em 2012 registaram-se, em Portugal, um total de 13 845 419 hóspedes nos estabelecimentos 

hoteleiros. Na região do Alentejo este número foi de 651 072, cerca de 4,7% do total nacional. A 

região do Litoral Alentejano, representa cerca de 23,3% do total de hóspedes do Alentejo (151 924), 
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o concelho de Odemira com 19 986 hóspedes, representa 13,2 % do total do Alentejo Litoral e apenas 

3,1% do total da região do Alentejo. 

No ano de 2012, os Hotéis da região Alentejana, foram responsáveis por 59,4% do total das dormidas 

(678 069), seguidos pelos restantes estabelecimentos, nomeadamente, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens com 29,9 % (vd. Quadro 

5.29).  

O número total de dormidas quer na região do Alentejo, quer no Litoral Alentejano registaram um 

aumento, entre 2006 (dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo 2006) e 2012, de 16,7 % e 

48,2%, respetivamente. O saldo final, entre 2006 e 2012, é de mais 163 653 dormidas no Alentejo, 

das quais 120 310 são no Litoral Alentejano.  

No concelho de Odemira, entre 2006 e 2012, verificou-se uma diminuição no número total de dormidas 

em estabelecimentos hoteleiros, na ordem dos 29% (19 570 dormidas). Dos dados disponíveis, em 

2012 (vd. Quadro 5.29), no concelho de Odemira, os hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, 

aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens foram responsáveis por 50,7% do total das 

dormidas registadas. 

Entre 2006 e 2012 a região do Alentejo registou um incremento de 9,1% no número total de 

estabelecimentos hoteleiros, com mais 13 unidades, totalizando assim em 2012, 155 unidades. Na sub-

região, Alentejo Litoral, o crescimento foi de 20,5% (mais 8 unidades), no concelho de Odemira 

mantiveram-se o mesmo número de estabelecimentos. 

No concelho de Odemira existem 16 estabelecimentos, dos quais quatro são hotéis, cinco pensões e sete 

“Outros estabelecimentos” (hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, 

pousadas e estalagens.) que completam a oferta do concelho. Importa destacar o peso das pensões, 

que com 5 unidades representam 31,3% e os hotéis com 25% do total da oferta.  

Em 2012, a capacidade total dos alojamentos da região do Alentejo era de 13 317 camas, tendo-se 

verificado entre 2006 e 2012 um significativo incremento, na ordem do 42,8%, o que representou um 

aumento da capacidade em mais 3 994 camas. Os estabelecimentos do tipo “Hotel” representam 

6 117 camas (45,9%), seguidos pelos restantes estabelecimentos, nomeadamente, hotéis-apartamentos, 

apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens, com 5 108 camas 

(38,4%) (vd. Quadro 5.29).  

No que diz respeito à capacidade de alojamento concelho de Odemira, os hotéis, são um dos tipos de 

estabelecimento com maior capacidade de alojamento (232). As pensões também apresentam uma 
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oferta significativa, com capacidade para 214 indivíduos. No entanto, é a tipologia “Outros” com 535 

indivíduos, que tem a maior fatia da capacidade de alojamento. 

Estes valores reforçam, de alguma foram, a reduzida oferta desta atividade económica no concelho da 

de Odemira, o que atua como fator de travão ao desenvolvimento do mesmo, inibindo a dinamização 

do próprio território do Alentejo. 

Quadro 5.30 

Estabelecimentos e capacidade de alojamento por município, em 31.7.2012 

  
Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 

Continente  1 787   881   501   405  259 021  143 021  22 737  93 263 

 Alentejo   155   71   50   34  13 317  6 117  2 092  5 108 

  Alentejo Litoral   47   12   16   19  5 470   750   725  3 995 

Odemira   16   4   5   7   981   232   214   535 
Fonte: INE, 2013a 

Os “Outros estabelecimentos” hoteleiros englobam os hotéis-apartamentos, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos, os 
motéis, as pousadas e as estalagens. 

No Quadro 5.31, apresenta-se um conjunto de indicadores que caracterizam em maior detalhe a 

realidade do turismo no município de Odemira. 

A estada média nos estabelecimentos hoteleiros tem registado ligeiras oscilações entre 2006 e 2012. O 

resultado comparativo, no período em análise, indica que na região do Alentejo variou de 1,6 dias em 

2006 para 1,8 dias em 2012. No Alentejo Litoral, a estada média aumentou 20%, passando de 2,0 

dias para 2,4 dias. Em Odemira, a variação deste indicador, entre 2006 e 2012, passou de 1,8 para 

2,4 dias. Importa ainda destacar que o peso de hóspedes estrangeiros no total de hóspedes é muito 

reduzido no concelho de Odemira (25,7%) quando comparado com os valores nacionais (54%). 

Também os proveitos de aposento por capacidade de alojamento são bastante inferiores (1,7 milhares 

de euros) aos verificados a nível nacional (4,3 milhares de euros). Estes dois indicadores são 

reveladores da reduzida capacidade de atração de turistas estrangeiros e da reduzida rentabilidade 

do turismo desta região. 

As Taxas de Ocupação de Camas (TOC), da região Alentejo, sub-região Alentejo Litoral e concelho de 

Odemira de acordo com os dados do INE, têm registado um decréscimo, entre 2006 e 2012, 

respetivamente, 3,1%, 5,8% e 12,6%. Em termos da taxa de ocupação cama – líquida (vd. Quadro 

5.31), em Odemira é mais expressiva nos estabelecimentos do tipo, “hotéis” (25,4%), seguindo-se as 

“pensões” com 18,9%. 
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Quadro 5.31 

Indicadores de hotelaria por município, 2012 

 

Estada média 
de hóspedes 

estrangeiras/os 

Capacidade 
de 

alojamento 
por 1000 

habitantes 

Hóspedes 
por 

habitante 

Proporção de 
hóspedes 

estrangeiras/os 

Proporção 
de 

dormidas 
entre 
julho-

setembro 

Dormidas em 
estabelecimentos 

hoteleiros por 
100 habitantes 

Proveitos 
de 

aposento 
por 

capacidade 
de 

alojamento 

Estada média no estabelecimento Taxa de ocupação-cama (líquida) 

Total Hotéis Pensões 

Outros 

Total Hotéis Pensões 

Outros 

estabelecimentos estabelecimentos 

N.º de noites N.º % N.º milhares de 
euros 

N.º de noites % 

Continente 3,2 26 1,3 53,8 40,5 333 4,3 2,7 2,3 2,1 4,1 38 40,6 23,6 37,5 

 Alentejo 1,9 17,8 0,9 28,5 40,4 152,6 2,9 1,8 1,6 1,8 2,2 25,3 31,9 16,2 21 

  Alentejo Litoral 3,3 56,2 1,6 22 52,1 379,9 2,7 2,4 1,9 2,1 2,7 20,9 27,5 18,3 20,2 

Odemira 2,4 38 0,8 25,7 64,1 184,8 1,7 2,4 2 2,2 2,8 19,7 25,4 18,9 17,9 
Fonte: INE, 2013a 

Os “Outros estabelecimentos” hoteleiros englobam os hotéis-apartamentos, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos, os motéis, as pousadas e as estalagens.
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5.12.2 Acessibilidades da área de intervenção 

5.12.2.1 Acessibilidades âmbito regional 

A rede de acessos principais (nomeadamente autoestradas e itinerários principais) à região do Alentejo 

Litoral, onde se insere o Projeto em questão, pode agrupar-se segundo quatro origens: de Norte, de 

Lisboa, do Algarve e de Espanha.  

As autoestradas que fazem a ligação do Norte do País ao Alentejo Litoral são a A1 até Santarém, a 

A13 em direção ao Algarve e a A2 até Alcácer do Sal.  

Existe também uma rede de estradas complementares como o IC1/EN 1, o IC2, o IC24 até Lisboa, a EN 

10 e posteriormente, a EN 5 até Alcácer do Sal. 

Com origem no Alto Alentejo pode tomar-se a EN 114 posteriormente A6 até intersetar a A2 em 

Lisboa, para sul. Há também alternativa de depois de Montemor-o-Novo prosseguir pela EN253 até 

Alcácer do Sal. 

A ligar o Algarve ao Alentejo Litoral, existe a EN 125 e depois o IP1 até à Autoestrada do Sul (A2). Em 

alternativa à A2 existem também a A22 que liga à EN120 até Odemira, o concelho mais meridional do 

Alentejo Litoral. 

Para estabelecer a conexão entre o país vizinho e o Alentejo Litoral, tem-se, em Badajoz, a E90 em 

direção a Portugal, após a fronteira a A6 em direção ao Algarve/Vendas Novas que liga à na 

Autoestrada do Sul (A2). Pode também percorrer-se o IP7/E 90 até Elvas e continuar até Montemor-o-

Novo pela Estrada Nacional 114, prosseguindo até Alcácer do Sal (EN 253). 

5.12.2.2 Acessibilidades no concelho de Odemira e zona de intervenção 

No concelho de Odemira cruzam-se as estradas EN 393, EN 266, EN 263, EN 262 e a EN 120, e a este 

do concelho de Odemira passa a autoestrada A2 e o Itinerário complementar IC1. 

No que se refere às acessibilidades viárias e respetiva ligação à rede nacional e municipal, existem 

dois acessos francos à herdade do Pascoal: um a partir da EN 120, seguido de um trajeto curto de 1,8 

km por caminho rural e outro faz-se pela EM 502-1, seguindo o caminho que dá acesso à central da 

Bugalheira, virando na bifurcação com placa indicativa “Carapetinho” ao Km 1,5 a partir da qual se 

percorre cerca de 500m até à entrada via sul. 
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5.12.3 Síntese da caracterização 

A caracterização socioeconómica da área de estudo é feita com recurso aos dados disponíveis relativos 

aos Censos 2001, 2011 e às estimativas e projeções de 2013, ao Anuário Estatístico da Região 

Alentejo (2012) e às Estatísticas do Turismo (2012), publicados, pelo Instituto Nacional de Estatística, a 

fontes cartográficas e bibliográficas, bem como no estudo da área de influência do Projeto. 

A área destinada a construção do empreendimento pertence, no presente, ao território da freguesia de 

S. Teotónio. Apesar da área de intervenção, para implementação do empreendimento turístico, 

pertencer à “nova” freguesia de S. Teotónio, as considerações demográficas e sociais que englobam o 

nível freguesia, referir-se-ão à antiga freguesia de Zambujeira do Mar, uma vez que, há data dos 

Censos de 2011 e até à nova organização administrativa do território das freguesias (2013) a 

localização do empreendimento pertencia à freguesia de Zambujeira do Mar 

De acordo com o último Recenseamento Geral da População (Censos 2011) a densidade populacional 

da freguesia de Zambujeira do Mar, corresponde a 22,3 hab/km2, podendo ainda destacar-se, a 

densidade do concelho a que pertence (Odemira) com 15,2 hab/km2.  

No que respeita à estrutura etária constata-se que o grupo etário mais jovem é, ao nível da freguesia, 

o que mais perdeu indivíduos na década de 2001-2011, cerca de 24%, sendo o grupo dos indivíduos 

com mais de 65 anos o único com um aumento significativo (56%). 

A qualificação académica da população residente na área em estudo, revela uma população pouco 

qualificada, em que aproximadamente 26% da população não tem nenhum tipo de formação 

académica. Numa análise agregada é possível concluir que cerca de mais de metade (51%) da 

população residente na freguesia de Zambujeira do Mar tem formação igual ou inferior ao 1º ciclo de 

escolaridade. 

É o setor terciário que, em todos os níveis, emprega o maior número de indivíduos, destacando-se a 

percentagem de 58,3% para o concelho de Odemira e 58,9% para a freguesia de Zambujeira do 

Mar. 

O setor primário é o menos empregador, com exceção da freguesia da área de estudo (32%), onde 

quem empregava menos indivíduos em 2011 era o setor secundário.  

A população ativa do concelho de Odemira registou, em 2011, uma taxa de desemprego ligeiramente 

superior à média do território continental. Aproximadamente dois terços da população nesta condição 

têm como escolaridade cumprida o ensino básico.  
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Com base no Anuário da Região do Alentejo de 2012, no final de 2012 o concelho de Odemira tinha 

2 980 empresas, correspondendo a aproximadamente 3,7 % das empresas da Região Alentejo e 26% 

das empresas da sub-região Alentejo Litoral. As empresas com sede no concelho de Odemira, 

relacionadas com o “agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, (A) representam cerca de 

27% do tecido empresarial. 

Na freguesia de S. Teotónio (freguesia atual da área em estudo), existe uma empresa do setor de 

produção florestal que importa destacar dada a sua proximidade com a área de estudo. O 

Bambuparque situa-se na Herdade das Fontes (a noroeste da área de estudo), onde tem instalado o 

maior viveiro de bambus da Europa, disposto por 50 hectares. 

No que diz respeito à oferta turística, de acordo com os dados do Anuário Estatístico da região 

Alentejo 2012, em 2012 registaram-se, na região do Alentejo um total de 651 072 hóspedes nos 

estabelecimentos hoteleiros, cerca de 4,7% do total nacional. A região do Litoral Alentejano, 

representa cerca de 23,3% do total de hóspedes do Alentejo (151 924), o concelho de Odemira com 

19 986 hóspedes, representa 13,2 % do total do Alentejo Litoral e apenas 3,1% do total da região do 

Alentejo. 

Importa ainda destacar que o peso de hóspedes estrangeiros no total de hóspedes é muito reduzido no 

concelho de Odemira (25,7%) quando comparado com os valores nacionais (54%). Também os 

proveitos de aposento por capacidade de alojamento são bastante inferiores (1,7 milhares de euros) 

aos verificados a nível nacional (4,3 milhares de euros). Estes dois indicadores são reveladores da 

reduzida capacidade de atração de turistas estrangeiros e da reduzida rentabilidade do turismo desta 

região. 

As Taxas de Ocupação de Camas (TOC), da região Alentejo, sub-região Alentejo Litoral e concelho de 

Odemira de acordo com os dados do INE, têm registado um decréscimo, entre 2006 e 2012, 

respetivamente, 3,1%, 5,8% e 12,6%. 

A rede de acessos principais, nomeadamente autoestradas e itinerários principais, à região do Alentejo 

Litoral, onde se insere o Projeto em questão, pode agrupar-se segundo quatro origens, de Norte, de 

Lisboa, do Algarve e de Espanha. 

No concelho de Odemira cruzam-se as estradas EN 393, EN 266, EN 263, EN 262 e a EN 120, e a este 

do concelho de Odemira passa a autoestrada A2 e o Itinerário complementar IC1. 

No que se refere às acessibilidades viárias e respetiva ligação à rede nacional e municipal, existem 

dois acessos francos à herdade do Pascoal: um a partir da EN 120, e outro faz-se pela EM 502-1. 
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5.13 PAISAGEM 

5.13.1 Considerações Gerais 

A metodologia utilizada para a caracterização da situação de referência da paisagem teve como 

objetivo conhecer e compreender o território, nomeadamente a sua dinâmica, o seu funcionamento, bem 

como o seu resultado visual.   

Procedeu-se assim, inicialmente, a uma caracterização objetiva com o estudo dos elementos 

estruturantes do território e o estudo do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço 

e, posteriormente, a uma caracterização, mais subjetiva, correspondente à caracterização e à 

avaliação do resultado visual do território - paisagem. 

Segundo Cancela d’Abreu et al. (2002) a paisagem é um sistema complexo e dinâmico, que pressupõe 

a interação e evolução conjunta de diferentes fatores naturais e culturais, determinando e sendo 

determinados pela estrutura global, de que resulta a configuração particular, nomeadamente quanto à 

morfologia, uso do solo, coberto vegetal, ocupação edificada, presença de água, à qual corresponde 

um determinado caráter. 

Após a análise de cada fator da paisagem e do seu padrão de influência, procedeu-se a uma análise 

integrada, com o intuito de identificar e conhecer padrões específicos de organização do território, 

manifestados de diferentes formas visuais, definindo unidade homogénea de paisagem (UHP) e 

subunidades homogéneas de paisagem (vd. Figura 5.18). 

Esta análise teve, também, por base os atuais usos do solo e foi elaborada através da análise 

fotointerpretativa dos ortofotomapas e em trabalho de campo, assim como nos elementos altimétricos, 

orientações de encosta e declives (vd. Figuras 5.19, 5.20 e 5.21). 

Foi realizada uma caracterização dos elementos estéticos da paisagem, como sejam, a forma, a 

proporção dos seus elementos, a escala, a sua textura e cor, o nível de diversidade e a qualidade 

visual, segundo metodologia proposta pela Countryside Commission - Landscape assessement. Para 

além destas variáveis, foi ainda analisada a qualidade não estética da paisagem.  

Com base nas UHP e subunidades homogéneas de paisagem, procedeu-se a uma caracterização visual 

e cénica da paisagem através dos seus elementos mais marcantes, da qualidade visual cénica, da 

capacidade de absorção visual, sensibilidade visual e dos seus principais componentes culturais. 
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Ao nível da paisagem a área de estudo considerada corresponde, assim, a um buffer com uma 

delimitação fixa de 2 km, pois foi definida como a área limite onde será possível distinguir os elementos 

de Projeto a construir e onde é possível analisar o projeto em relação à sua envolvente, sem ter em 

consideração parâmetros relativos às condições de observação, nomeadamente condições climatéricas e 

a hora do dia à observação. 

5.13.2 Organização Estrutural da Paisagem 

O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da paisagem. 

Por este motivo procura-se encontrar padrões organizacionais (unidades de paisagem), através da sua 

diferenciação funcional e visual que serão estudados segundo uma discretização dos seus fatores 

estruturais, estudando-os individualmente, percebendo quais os seus padrões de influência para a 

dinâmica de cada subunidade de paisagem em particular e para toda a paisagem em geral. 

A área de estudo localiza-se inserida no Sítio de Importância Comunitária PTCON0012 – Costa 

Sudoeste, com acessibilidade às EM 502-1 e EN120 através de caminhos rurais. Na sua envolvente mais 

próxima localiza-se a sul a cidade de São Teotónio, a sudoeste a localidade de Estibeira, a norte a 

localidade de Malavado e a nordeste a localidade de Boavista dos Pinheiros e a sede de concelho 

Odemira. De um modo geral, a envolvente mais próxima é fortemente marcada pela acentuada 

vocação agrícola e florestal. Como primeiros níveis hierárquicos e segundo Cancela d’Abreu et al. 

(2004), a área de estudo insere-se no grupo de unidade de paisagem (GUP) – Serras do Algarve e do 

Litoral Alentejano; e unidade homogénea de paisagem (UHP) Colinas de Odemira, de acordo com as 

suas características biofísicas e cartografia (vd. Figura 5.18). 

 

Fotografia 5.11 – Área de estudo enquadrada na UHP Colinas de Odemira 
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O grupo de unidade de paisagem Serras do Algarve e do Litoral Alentejano é constituído por relevos 

muito movimentados com uma rede hidrográfica densa e encaixada. Destaca-se neste grupo a 

existência das serras algarvias e do litoral alentejano, constituindo uma barreira física a Sudoeste e a 

Sul do país (serras de Grândola, do Cercal, de Odemira, de Monchique e do Caldeirão). Do ponto de 

vista climático, caracteriza-se por apresentar uma significativa diversidade climática, em que a 

temperatura é mais amena comparativamente com as áreas mais baixas na sua envolvente. 

Neste grupo de unidades dominam os sistemas florestais, silvopastoris e os matos, onde se destaca 

grandes superfícies cobertas por eucaliptais, e áreas com sobreiro e/ou azinheira, dominando o 

sobreiro mais no litoral e a azinheira mais no interior. Em termos agrícolas, os fundos dos vales 

encontram-se ocupados com culturas que exigem disponibilidade de água, e nas zonas mais aplanadas 

a existência de pastagens extensivas. 

Os centros urbanos mais importantes neste grupo são as sedes de concelho de Santiago do Cacém, 

Alcoutim e Monchique.  

As populações que vivem neste território continuam os hábitos ancestrais no que se refere às atividades 

agropastoris, e onde ainda se prenuncia uma imagem de abandono e êxodo da população, e 

nomeadamente o domínio dos matos e matas. 

A unidade homogénea de paisagem Colinas de Odemira insere-se na bacia hidrográfica do rio Mira, 

nomeadamente no seu limite sul. Apresenta uma paisagem monótona, associada a um coberto florestal 

contínuo, dominado pelo eucalipto, onde a presença humana é escassa e os seus aglomerados 

populacionais são raros e de pequena dimensão. 

Nas zonas onde os declives são menos acentuados, pode-se observar a presença de pequenas áreas 

abertas de montado e/ou áreas de cereal ou pastagem. Nas zonas planas e de vales, salienta-se a 

presença de campos agrícolas, alguns deles já em estado de abandono. Nos vales mais encaixados e 

zonas mais declivosas a existência de matos, que devido ao microclima mais ameno e húmido, é possível 

encontrar o carvalho cerquinho.  

As principais sensações da paisagem nesta unidade de paisagem são de monotonia, isolamento e 

secura.  

No Quadro que se segue caracterizam-se, de acordo com as condições biofísicas da referida unidade 

homogénea da paisagem as subunidades homogéneas de paisagem (SHP) presentes na área em estudo 

da paisagem (Quadro 5.32 e Figura 5.18). 
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Quadro 5.32 

Subunidades Homogéneas de Paisagem (SHP) na área de estudo da paisagem 

GUP UHP SHP Descrição 

Serras do 
Algarve e 
do Litoral 
Alentejano 

Colinas 
de 

Odemira 

1.Áreas sociais 
dispersas 

Aglomerados habitacionais típicos da região, dispersos e 
onde os edifícios apresentam traça arquitetónica 
tradicional. 

2. Unidades 
industriais 

Identificação da ETA, da Vacaria de Carapetinho e 
Central Elétrica da Bogalheira 

3. Rede viária 
Estrada Nacional EN120, integrada na Rede Rodoviária 
Nacional Complementar 

4. Açudes/ 
Charcas 

Regolfos criados por pequenos açudes nos afluentes do rio 
Mira aproveitando o escoamento superficial e linhas de 
cabeceira devido à necessidade de armazenamento de 
água para vários fins 

5. Canais de rega 
Canais de distribuição de água de diâmetros variáveis 
que possibilitam a distribuição de água aos regantes 

6. Culturas 
temporárias 

Parcelas agrícolas de culturas temporárias de sequeiro e 
regadio, onde os terrenos de regadio apresentam o uso 

de pivô 
7. Pastagem/ 
Pousio 

Superfície de terra ocupada por vegetação herbácea 
espontânea, por um período igual ou superior a cinco anos 

8. Área agrícola 
heterogénea 

Culturas anuais associadas a culturas permanentes e a 
sistemas florestais 

9. Povoamentos 
florestais 

Ocupação de manchas florestais de eucalipto, pinheiro e 
povoamentos mistos com presença de sobreiro 

10. Matos Vegetação arbustiva 

Analisando a área de estudo observa-se a existência de uma linha de cumeada, que altimetricamente 

corresponde à zona mais alta (cotas superiores a 150 m), e que segue uma orientação de 

sudoeste/nordeste, sendo maioritariamente coincidente com o percurso da EN 120. Esta cumeada 

funciona como uma barreira visual, dividindo o domínio da exposição de encostas: à direita da 

cumeada domina a orientação de encostas para este e à esquerda para oeste (Figura 5.19 e 5.20). A 

área apresenta um relevo com declives relativamente suaves a moderados, aumentando para sudeste, 

onte as cotas são mais elevadas (Figura 5.21).  

A área insere-se numa zona onde a altimetria varia entre os 120 m e os 150 m, com o predomínio de 

orientação de encosta no sentido oeste e sudoeste, apresentando um declive moderado entre os 5º e os 

10º. 

5.13.3 Análise Visual da Paisagem 

5.13.3.1 Atributos Estéticos da Paisagem 

A qualidade visual é o resultado da manifestação cénica do território determinada pela presença dos 

principais fatores estruturais do espaço e pela dinâmica que estes fatores inter e intrarelacionados 

proporcionam. Esta é uma característica muito difícil de valorar de forma absoluta, pois está 
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dependente de fatores subjetivos como a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do dia da 

observação, as condições climáticas, entre outros. 

No entanto, esta análise visual pode ser realizada com base em parâmetros definidos, como seja, a 

escala da paisagem, a diversidade da paisagem, a harmonia, o movimento, a textura, a cor, a 

singularidade, o estímulo, e o prazer (Countryside Commission, 1993). Desta forma, com base nos 

trabalhos de campo, na cartografia disponível e em elementos fotográficos, foi realizada uma análise 

percetual baseada nos atributos visuais da área de intervenção (Quadro 5.33). 

Quadro 5.33 

Atributos visuais da UHP Colinas de Odemira 

Escala Reduzida Pequena  Ampla Vasta 

Enquadramento Cerrado Fechado Aberto  Exposto 

Diversidade Uniforme Simples  Variada Complexa 

Harmonia Harmoniosa Equilibrada  Discordante Caótica 

Textura Suave Gerida  Natural  Selvagem 

Cor Monocromática Cores suaves  Colorida Garrida 

Forma Plana  Ondulada  Sinuosa Acidentada 

Raridade Banal Vulgar  Invulgar Rara 

Verifica-se assim, que dominam áreas de características comuns, regionalmente, e com vistas pouco 

limitadas das áreas de enquadramento. 

O caráter rural dominado pela naturalidade dos espaços imprime no território uma imagem de 

organização e de atributos estéticos moderados, contribuindo para sensação harmoniosa de suavidade 

e tranquilidade no observador (vd. Fotografias 5.12 e 5.13). 

Fotografia 5.12 – Vista da área de estudo  Fotografia 5.13 – Vista para a envolvente 

Oeste/Norte da área de estudo 
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5.13.3.2 Valores Visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem, que pela sua especificidade, 

contribuem para o acréscimo da qualidade visual. 

Estes valores podem ser construídos (igrejas, capelas, monumentos, miradouros, entre outros) e/ou 

naturais (geomonumentos, formações geológicas, formações vegetais, entre outros). 

No que diz respeito à área de estudo da paisagem, não se verificam valores visuais que se destaquem 

na paisagem. No entanto, a presença de alguns açudes/charcas potenciam na sua envolvente próxima 

a presença de bosquetes, sobreiros e matos, potenciando um acréscimo na qualidade visual (vd. 

Fotografia 5.14).  

 

Fotografia 5.14 – Charca e vegetação na sua envolvente  

De forma a sistematizar a avaliação da presença de valores visuais que contribuem para o acréscimo 

da qualidade visual, foram identificados os referidos elementos em cada subunidade homogénea da 

paisagem (Quadro 5.34) e posteriormente avaliadas nas seguintes classes qualitativas: 

 Reduzido valor visual – não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem 

(1); 

 Médio valor visual – contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade visual da 

paisagem (2); 

 Elevado valor visual – contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da paisagem 

(3). 

  



 EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 
 

216 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

Quadro 5.34 

Avaliação dos Valores Visuais da Paisagem 

UHP 
SHP Valores 

Visuais 

Colinas 
de 

Odemira 

1.Áreas sociais dispersas 2 

2. Unidades industriais 1 

3. Rede viária 1 

4. Açudes/ Charcas 3 

5. Canais de rega 2 

6. Culturas temporárias 2 

7. Pastagem/ Pousio 2 

8. Área agrícola heterogénea 2 

9. Povoamentos florestais 3 

10. Matos 3 

5.13.3.3 Intrusão Visual 

A intrusão visual é um fator negativo a ter em conta na análise visual e encontra-se relacionado com a 

presença de elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou infraestruturas que pela sua 

localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitetónica, entre outro tipo de fatores, comprometa a 

qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual e capacidade de atração turística e 

consequentemente o seu valor económico. 

As subunidades homogéneas de paisagem em estudo apresentam poucas intrusões visuais decorrentes 

da presença de algumas construções de reduzido valor arquitetónico e a própria fisionomia do terreno 

em si.  

Destacam-se a ETA, a vacaria, a EN120 e os canais de rega, estas estruturas, ainda que perfeitamente 

integradas na paisagem atual reduzem o seu valor. 

De forma a sistematizar a avaliação da presença de intrusões visuais, foram identificados os elementos 

perturbadores em cada subunidade homogénea da paisagem (Quadro 5.35) e posteriormente 

avaliadas nas seguintes classes qualitativas: 

 Reduzida intrusão visual – não condiciona nem reduz a qualidade visual da paisagem (3); 

 Média intrusão visual – não condiciona, mas reduz a qualidade visual da paisagem (2); 

 Elevada intrusão visual – condiciona e reduz a qualidade visual da paisagem (1). 
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Quadro 5.35 

Avaliação da Intrusão Visual 

UHP SHP 
Intrusão 
Visual 

Colinas 
de 

Odemira 

1. Áreas sociais dispersas 2 
2. Unidades industriais 1 
3. Rede viária 1 
4. Açudes/ Charcas 3 
5. Canais de rega 2 
6. Culturas temporárias 2 
7. Pastagem/ Pousio 3 
8. Área agrícola heterogénea 3 
9. Povoamentos florestais 3 
10. Matos 3 

5.13.3.4 Qualidade Visual da Paisagem 

A paisagem é a expressão mais imediatamente apreendida sobre o estado geral do ambiente 

circundante.  

Um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem planeado, culturalmente integrado e 

ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada qualidade, que será 

imediatamente percetível pelas suas características visuais, qualitativamente reconhecidas. 

Na análise da qualidade paisagística da área em estudo foi definido um critério de avaliação 

(atribuição de pesos) qualitativa da paisagem com base nos atributos visuais da paisagem, nos valores 

visuais e nas intrusões visuais existentes na área de intervenção.  

Desta forma, foi considerada que uma paisagem apresenta maior qualidade visual, quanto mais 

elementos elevados forem os valores visuais existentes, menores as intrusões visuais existentes e de 

melhor qualidade forem os atributos visuais. Para avaliar a qualidade visual da paisagem (vd. Quadro 

5.36), calculou-se a média dos três parâmetros, classificando o resultado da seguinte forma (vd. Figura 

5.22): 

 1 - Reduzida qualidade visual; 

 2 - Média qualidade visual; 

 3 - Elevada qualidade visual. 
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Quadro 5.36 

Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem 

UHP SHP 
Atributos 
Visuais 

Valores 
Visuais 

Intrusão 
Visual 

Qualidade 
Visual 

Colinas 
de 

Odemira 

1.Áreas sociais dispersas 2 2 2 2 
2. Unidades industriais 1 1 1 1 
3. Rede viária 1 1 1 1 
4. Açudes/ Charcas 2 3 3 3 
5. Canais de rega 2 2 2 2 
6. Culturas temporárias 2 2 2 2 
7. Pastagem/ Pousio 2 2 3 2 
8. Área agrícola heterogénea 2 2 3 2 
9. Povoamentos florestais 3 3 3 3 
10. Matos 3 3 3 3 

A área considera-se de qualidade visual média perante um observador, pois atualmente já revela a 

existência de ação antrópica, com algum equilíbrio biológico pelas formações aí existentes, mas pouco 

diversificadas, quer em termos de forma e cor. 

5.13.3.5 Capacidade de Absorção Visual 

A capacidade de absorção visual (CAV) é considerada como uma componente de um sistema de gestão 

visual ao fornecer o meio para a determinação da magnitude do impacte visual ou a capacidade de 

uma determinada paisagem em absorver uma introdução de um novo elemento na paisagem. Contudo, 

trata-se de uma técnica individualizada, que se define como um processo analítico identificativo da 

suscetibilidade da paisagem a uma alteração visual causada, neste caso, pela introdução do 

Empreendimento Turístico Isolado. 

Desta forma, na área em análise, foram selecionados 25 potenciais pontos de observação, localizados 

em áreas sociais dispersas e EN 120. Nestes pontos de observação foi utilizada como altura média o 

nível dos olhos do observador de 1,70 m para analisar a sua capacidade de absorção visual da 

paisagem com o cruzamento das bacias visuais que lhes estão associadas às bacias do projeto do 

Empreendimento Turístico Isolado. 

Após a seleção destes pontos, gerou-se o modelo digital do terreno (MDT, resolução/ unidade mínima 

[célula] de 10x10 metros) na área em análise.  

Depois de obtido o somatório de todas as bacias visuais dos pontos de observação (25) e respetivas 

bacias visuais que se sobrepõem, foram definidas as seguintes classes de Capacidade de Absorção 

Visual (vd. Figura 5.23):  

  



!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

FARO

BEJA

VISEU

ÉVORA

PORTO

BRAGA

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

VIANA DO CASTELO

Grupos de Unidades de Paisagem

!

BEJA

Unidade de Paisagem:
     121 - Colinas de Odemira

Grupos de Unidades de Paisagem:
    U - Serras do Algarve e do Litoral Alentejano

Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização 
da Paisagem em Portugal Continental”, 2004

0 10 km

LEGENDA

Figura 5.22 - Qualidade Visual da Paisagem
T01214_1

Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

-51000

-51000

-48000

-48000

-2
3

7
0

0
0

-2
3

7
0

0
0

-2
3

4
0

0
0

-2
3

4
0

0
0

Base Cartográfica da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000,
folha n.º 560 (edição 3, 2009) e 561 (edição 2), IGeoE
Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80; Projeção: Mercator Transversa

$

0 1.000 m
Escala: 1:30000

! Pontos de Observação

Qualidade Visual da Paisagem

Elevada

Média

Reduzida

Área de Estudo da Paisagem

Área de estudo

Área de Estudo da Paisagem



 

 

 



!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

FARO

BEJA

VISEU

ÉVORA

PORTO

BRAGA

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

VIANA DO CASTELO

Grupos de Unidades de Paisagem

!

BEJA

Unidade de Paisagem:
     121 - Colinas de Odemira

Grupos de Unidades de Paisagem:
    U - Serras do Algarve e do Litoral Alentejano

Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização 
da Paisagem em Portugal Continental”, 2004

0 10 km

LEGENDA

Figura 5.23 - Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
T01214_1

Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

-51000

-51000

-48000

-48000

-2
3

7
0

0
0

-2
3

7
0

0
0

-2
3

4
0

0
0

-2
3

4
0

0
0 $

0 1.000 m
Escala: 1:30000

! Pontos de Observação

Capacidade de Absorção Visual

Elevada (0 a 5)

Média (6 a 15)

Reduzida (16 a 25)

Área de Estudo da Paisagem

Área de estudo

Base Cartográfica da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000,
folha n.º 560 (edição 3, 2009) e 561 (edição 2), IGeoE
Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80; Projeção: Mercator Transversa

Área de Estudo da Paisagem



 

 

 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

223 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

 3 - Reduzida (pixel visível de 16 a 25 pontos de observação);  

 2 - Média (pixel visível de 6 a 15 pontos de observação);  

 1 - Elevada (pixel visível de 0 a 5 pontos de observação).  

Na área de estudo da paisagem evidencia-se uma maior área com capacidade de absorção elevada 

das atividades humanas, esta situação deve-se ao tipo de orografia, nomeadamente à existência de 

uma linha de cumeada, que altimetricamente corresponde à zona mais alta (cotas superiores a 150 m), 

que segue uma orientação de sudoeste/ nordeste e que forma uma barreira visual. 

A área apresenta maioritariamente uma capacidade de absorção Média, ou seja, a introdução dos 

elementos de projeto serão mais percetíveis e desta forma apresentam um sistema mais vulnerável, 

dinâmico às alterações.  

Com uma tipologia de paisagem associada a espaços mais abertos, com situações de exposição que 

favorecem as boas condições de luminosidade e acessibilidade visual. 

A este respeito importa salientar que a metodologia adotada aponta sempre para o cenário mais 

desfavorável pois não considera, com exceção do relevo, a existência de outras barreiras visuais como 

sejam elementos construídos, vegetação, acuidade visual do observador (muito influenciada também 

pela distância observador/objeto observado), cor e forma do objeto que pode contribuir para a sua 

menor ou maior dissimulação. 

5.13.3.6 Sensibilidade da Paisagem 

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que cada uma das unidades 

de paisagem tem de manter as suas características e qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações 

preconizadas pelo presente projeto. 

Com base no cruzamento da Qualidade Visual da Paisagem (QVP) e da Capacidade de Absorção 

Visual da Paisagem (CAV) é possível determinar a maior ou menor sensibilidade aos impactes visuais 

potenciais resultantes da implementação do projeto. 

Desta forma, quanto maior a Qualidade Visual e/ou menor a Capacidade de Absorção Visual, maior é 

a Sensibilidade Visual da Paisagem (Quadro 5.37) 
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Quadro 5.37 

Avaliação da Sensibilidade da Paisagem 

QVP\CAV Elevada 
(1) 

Média 
(2) 

Reduzida 
(3) 

Reduzida (1) 1 2 3 
Média (2) 2 4 6 

Elevada (3) 3 6 9 
 

De acordo com os parâmetros, a Paisagem é avaliada de acordo com as seguintes classes qualitativas: 

 

 Sensibilidade Elevada (7 a 9) 

  

 Sensibilidade Média (3 a 6) 

  

 Sensibilidade Reduzida (1 a 2) 

  

Em análise, a área apresenta uma sensibilidade visual da paisagem Moderada (vd. Figura 5.24), 

devido a localizar-se numa zona com alguma incidência visual, devido ao tipo de vegetação e relevo 

que tem menor capacidade de absorver e ocultar visualmente a área de intervenção. 

5.13.4 Síntese da caracterização 

A área em estudo insere-se no grupo de unidade de paisagem (GUP) – Serras do Algarve e do Litoral 

Alentejano; e unidade homogénea de paisagem (UHP) Colinas de Odemira.  

Este grupo é constituído por relevos muito movimentados com uma rede hidrográfica densa e 

encaixada. Destaca-se neste grupo a existência das serras algarvias e do litoral alentejano, 

constituindo uma barreira física a sudoeste e a sul do país (serras de Grândola, do Cercal, de Odemira, 

de Monchique e do Caldeirão). Do ponto de vista climático, caracteriza-se por apresentar uma 

significativa diversidade climática, em que a temperatura é mais amena comparativamente com as 

áreas mais baixas na sua envolvente. 

O resultado visual das subunidades homogéneas de paisagem em estudo é caracterizado pelo seu 

domínio de áreas de características comuns, regionalmente, e com vistas pouco limitadas das áreas de 

enquadramento. 

As subunidades homogéneas de paisagem em estudo apresentam poucas intrusões visuais decorrentes 

da presença da ETA, da vacaria, canais de rega e da EN120, estas estruturas, ainda que 

perfeitamente integradas na paisagem atual reduzem o seu valor. 



!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

FARO

BEJA

VISEU

ÉVORA

PORTO

BRAGA

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

VIANA DO CASTELO

Grupos de Unidades de Paisagem

!

BEJA

Unidade de Paisagem:
     121 - Colinas de Odemira

Grupos de Unidades de Paisagem:
    U - Serras do Algarve e do Litoral Alentejano

Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização 
da Paisagem em Portugal Continental”, 2004

0 10 km

LEGENDA

Figura 5.24 - Sensibilidade Visual da Paisagem
T01214_1

Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

-51000

-51000

-48000

-48000

-2
3

7
0

0
0

-2
3

7
0

0
0

-2
3

4
0

0
0

-2
3

4
0

0
0 $

0 1.000 m
Escala: 1:30000

! Pontos de Observação

Sensibilidade Visual da Paisagem

Elevada

Média

Reduzida

Base Cartográfica da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000,
folha n.º 560 (edição 3, 2009) e 561 (edição 2), IGeoE
Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80; Projeção: Mercator Transversa

Área de estudo

Área de Estudo da Paisagem

Área de Estudo da Paisagem



 

 

 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

227 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

A área considera-se de qualidade visual média perante um observador, pois atualmente já revela a 

existência de uma ação antrópica, com algum equilíbrio biológico pelas formações aí existentes, mas 

pouco diversificadas, quer em termos de forma e cor. 

A área apresenta maioritariamente uma capacidade de absorção Média, ou seja, a introdução dos 

elementos de projeto serão mais percetíveis e desta forma apresentam um sistema mais vulnerável, 

dinâmico às alterações. Com uma tipologia de paisagem associada a espaços mais abertos, com 

situações de exposição que favorecem as boas condições de luminosidade e acessibilidade visual. 

Genericamente pode afirmar-se que a área apresenta uma sensibilidade visual da paisagem Média, 

devido a localizar-se numa zona com alguma incidência visual, e ao tipo de vegetação e relevo que 

tem menor capacidade de absorver e ocultar visualmente a área de intervenção. 
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6 EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE SEM PROJETO 

No presente Capítulo procede-se à caracterização da evolução do estado do ambiente na ausência do 

Projeto. A identificação da evolução do estado do ambiente sem o Projeto, ou projeção da situação de 

referência, assume-se como um elemento de elevada complexidade na elaboração de estudos de 

impacte ambiental. 

A previsão da evolução da situação de referência na ausência do Projeto pode ser efetuada 

atendendo a diferentes cenários.  

Tal como descrito no Capítulo 5 relativo à caracterização da situação de referência, o o Land Resort 

Aparthotel - Zambujeira do Mar desenvolver-se-á na herdade do Pascoal com 67,2 ha, área 

beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, encontrando-se como tal, equipadas com uma 

rede de rega destinada ao abastecimento e utilização de água para fins agrícolas. 

Nos últimos anos, a zona de implantação do Projeto não têm sido alvo de uma exploração agrícola com 

significado, encontrando-se as suas potencialidades agrícolas subaproveitadas. No caso do Land Resort 

Aparthotel – Zambujeira do Mar não se concretizar, o cenário que se afigura como mais provável, na 

ausência de alternativas para um Projeto de natureza turística, é o da retoma da exploração agrícola. 

No entanto, dado o grande potencial turístico da área, pelas suas características naturais envolventes e 

a sua proximidade à Zambujeira do Mar, a evolução mais provável para a ocupação deste espaço, 

corresponderá possivelmente a um empreendimento de natureza turística, ainda que possa ser definido 

em moldes diferentes do atual Projeto. 

Outro cenário possível é o de abandono da área, em termos da sua utilização para qualquer fim social 

ou económico, embora o mesmo se revista de caráter muito pouco provável, pelo que não será alvo de 

análise. 
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7 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

No presente Capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais da construção, exploração e 

desativação do Projeto, tendo em conta: 

a) As características do Projeto, bem como as possíveis ações que interajam com o ambiente; 

b) A caracterização da situação atual, apresentada no Capítulo 5, e a projeção da situação 

atual, apresentada no Capítulo 6. 

Tal como referido no Capítulo 4, não se perspetiva a inversão dos fatores que levaram à realização do 

Projeto, não se prevendo, assim, a curto prazo, uma fase de desativação. No entanto, tendo em conta 

que a legislação prevê que se aborde esta fase, esta será considerada, sempre que possível, na 

avaliação de impactes e na proposta de medidas de mitigação. 

A previsão dos impactes ambientais permite fundamentar a avaliação do impacte ambiental e a 

proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos e potenciadoras de impactes positivos, que se 

apresenta no Capítulo 8. 

A identificação dos impactes ambientais potencialmente causados pelo Projeto foi elaborada tendo em 

consideração as características do mesmo e as inerentes ao local de implantação, com base na 

experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por Projetos deste tipo e na 

experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental. 

No que se refere ao seu potencial, os impactes foram classificados como positivos, negativos, neutros ou 

indeterminados. 

Relativamente à magnitude, utilizaram-se técnicas de previsão que objetivaram evidenciar a 

intensidade dos referidos impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas 

e a sensibilidade de cada um dos fatores ambientais afetados. Desta forma, e sempre que tal foi 

possível, traduziu-se, a magnitude dos impactes ambientais potencialmente ocorrentes de forma 

quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão objetiva e detalhada 

quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes foi assim classificada como elevada, 

moderada, reduzida ou nula. 
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Relativamente à importância, adotou-se uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, 

que pretendeu identificar e transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais 

determinados pelo Projeto em cada um dos descritores analisados. Assim, no que se refere à 

importância, os impactes ambientais resultantes do Projeto em análise foram classificados como sem 

significado, pouco significativos, significativos ou muito significativos. 

Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida são os seguintes: 

 Os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou do ambiente sonoro são 

considerados significativos se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos, sendo muito significativos caso essa violação determine um 

considerável afastamento dos padrões estabelecidos, se a extensão das regiões afetadas 

for importante ou ainda se se verificarem durante um período temporal alargado; ao invés, 

caso o Projeto promova melhorias ao nível destes descritores, os impactes são classificados 

da mesma forma, mas como positivos; 

 Os impactes negativos sobre os solos serão considerados significativos se forem afetadas 

áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão para fins 

diferentes dos previstos no Projeto, devendo ser considerados muito significativos se o 

Projeto afetar em grande extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na Reserva 

Agrícola Nacional; também, pelo contrário, se o Projeto induzir melhorias ao nível dos solos, 

os impactes consideram-se positivos; 

 Os impactes negativos sobre a flora, vegetação e fauna serão considerados significativos se 

determinarem importantes afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 

introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em 

efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais 

endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo, de algum modo, o património natural 

protegido por legislação específica; os impactes serão considerados muito significativos se a 

importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas for grande ou ainda se a extensão 

das áreas afetadas for considerável; se o Projeto induzir melhorias nas condições existentes, 

promovendo a atração da fauna ou a estabelecendo condições favoráveis à promoção 

natural, os impactes consideram-se positivos; 

 No que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior 

subjetividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes 

negativos significativos aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido 
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valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em 

consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da área afetada e o número de 

potenciais observadores envolvidos, devendo ser considerados muito significativos se os 

referidos parâmetros assumirem uma expressão importante; no caso de o Projeto promover 

melhorias a nível paisagístico, os impactes classificam-se como positivos, escalando-se de 

acordo com as melhorias introduzidas; 

 Em relação aos descritores de ordenamento do território e socioeconomia, os impactes serão 

considerados significativos (positivos ou negativos consoante o sentido das alterações 

introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos ou políticas de ordenamento 

anteriormente estabelecidos, induzirem alterações sobre a forma e os padrões de vida das 

populações afetadas, determinarem modificações no padrão de mobilidade, atividade 

económica e emprego das populações, ou quando envolverem grandes investimentos, 

devendo ser considerados muito significativos quando a extensão das regiões afetadas ou 

das populações envolvidas assim o determinar. 

Considerou-se, igualmente, importante, a classificação dos impactes de acordo com o seu âmbito de 

influência, a sua probabilidade de ocorrência, a sua duração, a sua reversibilidade, o seu 

desfasamento no tempo, o seu tipo e a sua possibilidade de minimização. 

De acordo com o seu âmbito de influência, os impactes são classificados como locais, regionais ou 

nacionais tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se fazem sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes deverão ser determinados com base 

no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator ambiental, permitindo 

identificar impactes certos, prováveis ou improváveis. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas 

durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. 

Quanto à reversibilidade, os impactes têm um caráter irreversível ou reversível consoante os 

correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente 

quando cessa a respetiva causa. 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos desde que se 

verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do Projeto. No caso de só se 

manifestarem a prazo, são classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo. 
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Para além disso, e sempre que se considerou justificável, distinguiu-se o tipo de impacte, ou seja, se se 

estava perante um impacte direto - aquele que é determinado diretamente pelo Projeto - ou um 

impacte indireto – aquele que é induzido pelas atividades relacionadas com o Projeto. 

Os impactes foram também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, isto é, se é 

aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se farão 

sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas 

(impactes não minimizáveis).  

Sempre que aplicável, foram igualmente considerados os eventuais impactes cumulativos, isto é, 

impactes determinados ou induzidos pelo Projeto que se irão adicionar a perturbações já existentes 

sobre qualquer dos fatores ambientais considerados. 

7.2 ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTES 

As principais atividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são agrupadas nas seguintes 

fases: 

 Construção do Projeto; 

 Exploração e manutenção do Projeto; 

 Desativação do Projeto. 

As atividades identificadas em cada uma das fases são as seguintes: 

7.2.1 Construção do Projeto: 

 Instalação e funcionamento de estaleiro; 

 Limpeza do terreno e desmatação; 

 Regularização de terreno, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

 Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados; 

 Perturbações de trânsito, nomeadamente ao nível da EN 120, devido à entrada e saída de 

veículos, afetos à obra, nesta via; 
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 Edificação e implantação dos elementos e infraestruturas do Empreendimento (incluindo 

movimentação de terras, pessoas, máquinas e veículos); 

 Desmantelamento de estaleiro; 

 Recuperação e integração paisagística das áreas intervencionadas; 

 Geração de emprego. 

7.2.2 Exploração e Manutenção do Projeto: 

 Existência de um novo empreendimento turístico na zona da Zambujeira do Mar; 

 Utilização do empreendimento turístico pelos utentes/visitantes, nas suas várias vertentes, 

incluindo as atividades desportivas; 

 Aumento do tráfego nas vias de acesso ao Empreendimento; 

 Consumo de recursos pelo normal funcionamento do Projeto; 

 Produção de resíduos, efluentes e emissões pelo normal funcionamento do Projeto; 

 Criação de postos de trabalho e de riqueza pela exploração do Projeto; 

 Ações de manutenção do Projeto. 

7.2.3 Desativação do Projeto 

Como se referiu anteriormente, não é previsível a desativação do Projeto. Assim, não se identificam 

ações específicas associadas a esta fase, fazendo-se uma avaliação de impactes suportada no 

potencial desaparecimento deste Projeto Turístico, considerando a hipótese de desmantelamento total 

do mesmo e de manutenção/reconversão dos edifícios para outras utilizações, mas sem especificar, de 

forma pormenorizada, as ações necessárias ou esperadas para essa concretização. 

7.3 CLIMA  

7.3.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção, as principais alterações microclimáticas correspondem ao aumento da 

temperatura do ar e diminuição da humidade do solo, devido à remoção da vegetação na área de 
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incidência das infraestruturas e edifícios. Trata-se de impactes negativos, pouco significativos, certos, 

temporários e de âmbito local. 

7.3.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, verificar-se-á um aumento ligeiro da temperatura do ar junto às edificações e 

na envolvente próxima, resultante da reflexão da energia solar nas superfícies dos edifícios e 

instalações de apoio, que afetará a temperatura do ar localmente. Estas afetações são circunscritas à 

área edificada. Embora negativo, este impacte é totalmente negligenciável.  

7.3.3 Fase de desativação 

Num cenário de desativação com demolição dos edifícios, verificar-se-á a modificação das condições 

de absorção e reflexão da radiação solar avaliada na fase de exploração, permitindo deste modo o 

retorno das atuais condições microclimáticas presentes na área de estudo. Este cenário traduz-se num 

impacte positivo, no entanto pouco significativo. 

7.3.4 Síntese de Impactes 

Não são esperados quaisquer impactes sensíveis ao nível deste descritor. 

7.4 GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

7.4.1 Considerações Gerais 

Os impactes da construção do empreendimento no meio geológico estão associados à instalação e 

operação do estaleiro, a movimentação de máquinas e veículos, a desmatação da área, a 

movimentação de terras (escavação e terraplenagens), a abertura de acessos, a ocupação e 

impermeabilização dos solos, a operação e manutenção de máquinas, e verificar-se-ão sobretudo na 

fase de construção uma vez que interferem com as formações geológicas existentes no local em estudo, 

embora não assumam uma expressão ou dimensão acentuada. 

Os principais impactes na morfologia e relevo resultam das atividades de escavação e depósito de 

terras associadas à remoção da camada superficial dos solos para a construção das fundações das 

edificações, do piso semienterrado do edifício da receção, das plataformas das vias de circulação e 

parque de estacionamento, da piscina e das restantes infraestruturas e equipamentos previstos (redes 

de água, saneamento, eletricidade e telecomunicações, gás, campos de Padel, ETAR, ilha ecológica). 
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Os impactes no sistema hidrogeológico estão relacionados com a compactação de terrenos, redução da 

área de infiltração, com a eventualidade de contaminação devido a derrames acidentais de 

substâncias poluentes e de ruturas nos sistemas de saneamento (águas e resíduos), assim com na 

interseção do nível freático. 

Estes impactes podem ocorrer tanto nas fases de construção e exploração como na fase de 

desativação. 

Tendo em conta a reduzida dimensão da área a intervencionar e a natureza das intervenções, não 

obstante a vulnerabilidade do sistema hidrogeológico, não são esperados impactes significativos. 

7.4.2 Fase de Construção 

As escavações não provocarão alterações nas formas de relevo dado que o projeto é adaptado à   

morfologia do terreono e tira partido do relevo da área da propriedade, a qual apresenta declives 

suaves, não provocando taludes com significado.  

As regularizações de terreno e implantação de edificações são projetadas de forma a encaixar os 

edifícios no próprio declive, para que não exista a necessidade de criação de grandes plataformas 

aterradas ou escavadas.  

Assim, as alterações pontuais à morfologia local embora constituam um impacte negativo, de reduzida 

magnitude, imediato e irreversível, consideram-se, no entanto, pouco significativas e de âmbito local. 

No âmbito da hidrogeologia, durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis poderão 

ocorrer derrames acidentais, que poderão provocar a deterioração da qualidade das águas 

subterrâneas. Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no entanto pouco provável, 

dependendo a magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no derrame, 

temporário e reversível, significativo se contaminar o sistema aquífero, que apresenta vulnerabilidade à 

poluição média a alta. Considera-se, porém, que uma eventual ocorrência seria imediatamente contida 

de acordo com as medidas e cuidados a considerar em fase de obra. 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na área de estudo provocará a 

compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de infiltração. A presença do estaleiro, na 

fase de construção, dos acessos e estacionamento, e os próprios locais das unidades funcionais que 

compõem o empreendimento, que se prolongam na fase de exploração, diminuem a área de infiltração 

das águas da precipitação. A redução da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade 

dos terrenos, em consequência da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração 
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(cerca de 2,6% da área da propriedade), provocará nesses locais uma redução localizada da recarga 

do sistema aquífero Plio-Quaternário onde se insere a área de estudo. Considera-se um impacte 

negativo, de reduzida magnitude dada a pequena área abrangida, pouco significativo, reversível nas 

áreas que não serão ocupadas após descompactação dos terrenos e de âmbito local, por não se 

prever que o sistema hidrogeológico seja globalmente afetado. 

7.4.3 Fase de Exploração 

A presença dos edifícios e outros equipamentos construídos não constituirá um fator de contraste muito 

acentuado com a morfologia local, uma vez que houve a preocupação de adaptar o projeto ao relevo 

do terreno como já referido, com um número máximo de dois pisos. Contudo, considera-se um impacte 

negativo pela alteração das formas naturais, certo, com pouco significado, irreversível e de âmbito 

local. 

A redução da área de infiltração em cerca de 2,6% da área da propriedade (o empreendimento 

Padel abrangerá cerca de 17 588,15 m2 de área que ficará impermeabilizada), promoverá um ligeiro 

aumento do escoamento superficial e consequentemente o aumento do risco de erosão e arrastamento 

de material sólido para a referida ribeira. Tendo em conta a reduzida inclinação da superfície do 

terreno, não se espera que este aumento tenha significado, considerando-se este impacte negativo, de 

reduzida magnitude, provável, imediato, temporário e reversível, sendo pouco significativo, e de âmbito 

local. 

Relativamente à hidrogeologia, na fase de exploração, a impermeabilização do terreno efetua-se 

igualmente em áreas associadas aos edifícios do empreendimento e aos pavimentos dos 

estacionamentos e das vias (embora numa área um pouco mais reduzida do que a área afetada na 

fase de construção dado que não abrange as áreas de serventia). Considera-se um impacte negativo, 

pouco significativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, não se considerando que possa afetar a 

recarga global do sistema aquífero. 

Uma eventual deficiência de funcionamento dos sistemas de drenagem de águas residuais, 

nomeadamente deficiências de impermeabilização, rutura das condutas de drenagem ou, ainda, em 

caso de acidente, poderá provocar a contaminação das águas subterrâneas, o que corresponde a um 

impacte negativo, pouco provável, cuja magnitude dependerá da importância e dimensão da 

ocorrência, e que poderá ser elevada por contaminar o aquífero local. 

Este impacte poderá tornar-se significativo caso potencie a deterioração da qualidade das águas das 

subterrâneas captadas na envolvente da propriedade. Considera-se esta ocorrência pouco provável, 

uma vez que não se identificam captações na área de estudo. No entanto, atendendo ao sentido do 
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fluxo subterrâneo (sentido NW) é à relativa proximidade da captação mais próxima (cerca de 350 m 

a NW, no Monte Pascoal), uma acidente ou contaminação descontrolada, poderia eventualmente 

atingir/influenciar a qualidade da água naquela captação. Considera-se assim um potencial impacte 

negativo, muito pouco provável dada a natureza e dimensão das intervenções preconizadas, reversível, 

não se prevendo que possa exceder o âmbito local. 

7.4.4 Fase de Desativação 

Na eventualidade da desativação do empreendimento, consideram-se dois cenários hipotéticos: 

 Demolição dos edifícios do empreendimento e consequente remoção de resíduos, de 

pavimentos dos estacionamentos e das vias de circulação; 

 Alteração do uso das instalações do empreendimento, com manutenção dos pavimentos e 

vias de circulação. 

No primeiro caso ocorrerão impactes semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo 

ações de movimentação de terras e de resíduos de demolição. Neste cenário é possível devolver ao 

local as características de infiltração atuais, sendo necessário proceder à descompactação de toda a 

área intervencionada. 

A desativação do empreendimento, com a remoção integral das edificações e das áreas de 

estacionamento e vias de circulação interna, restituirá praticamente ao local as condições naturais pré-

existentes, o que será globalmente positivo. 

Neste cenário ocorreriam impactes decorrentes de arrastamento de terras dado que a remoção das 

edificações e plataformas de estacionamento e vias de circulação colocariam o solo a descoberto, o 

que seria negativo, certo, temporário e de âmbito local. 

No segundo caso, de alteração do uso, não se verificarão impactes no sistema hidrogeológico além dos 

previstos na fase de exploração. Neste cenário não se verificaria impacte morfológico com significado, 

persistindo os impactes pouco significativos identificados anteriormente. 

7.4.5 Síntese de Impactes 

Os impactes da fase de construção, exploração e desativação foram considerados pouco significativos, 

não se considerando alterações importantes no meio geológico. 
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Como impacte mais expressivo ressalta a artificialização das formas devido à presença das edificações 

embora a tipologia de dois pisos e a sua volumetria não configure um contraste muito acentuado com o 

terreno. 

Os impactes identificados têm um âmbito muito localizado. 

7.5 RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS 

7.5.1 Fase de construção 

7.5.1.1 Impactes gerais associados à movimentação de terras 

A fase de construção envolverá operações de decapagem de terrenos, de movimentação e 

compactação de solos, que poderão aumentar a suscetibilidade destes à erosão e induzir alterações 

nos processos hidrológicos, nomeadamente no que se refere à infiltração e ao escoamento de superfície, 

podendo determinar uma redução da infiltração e um aumento do escoamento superficial.  

O aumento da suscetibilidade dos solos à erosão e o potencial incremento do escoamento de superfície 

poderão determinar o arraste de material sólido para a circulação natural que, por sua vez, conduzirá 

ao potencial assoreamento; e à redução da sua capacidade de transporte. A movimentação de terras 

poderá provocar, localmente, o aumento do transporte sólido para a ribeira do Vale de Gomes a 

sudoeste da área da propriedade decorrente das intervenções na sua proximidade. Este impacte, 

far-se-á sentir apenas em períodos de precipitação intensa, pois o efluente na área do 

Empreendimento é efémero. 

Caso não sejam respeitadas as medidas de minimização, a rede de rega existente poderá ser afetada 

com consequente diminuição da sua capacidade de transporte e área de influência. No entanto, não 

haverão intervenções no terreno, dentro da faixa de proteção ao distribuidor de rega, diminuindo o 

risco de afetação. Além disso, as infraestruturas do Perímetro de Rega do Mira não recebem entradas 

da rede hidrográfica. Considera-se que os impactes atrás identificados serão negativos, temporários, 

reversíveis e de reduzida magnitude, exceto quando se verificarem durante a ocorrência de períodos de 

precipitação particularmente intensos. 

Assim, e atendendo aos regimes de precipitação e de escoamento da área de estudo, não estando 

referenciada a área de estudo como um local com risco de inundação, considera-se que os referidos 

impactes serão pouco significativos. Esta consideração é reforçada pelo facto de a movimentação de 

terras a efetuar, ter também como objetivo reduzir ao mínimo indispensável a importação e exportação 
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de terras relativamente à área, minimizando igualmente as alterações sobre a morfologia atual dos 

terrenos interessados.  

7.5.1.2 Impactes associados à escavação e aterro, no leito e margem da linha de água 

efémera 

A escavação e aterro, no leito e margem da linha de água efémera, que atravessa a área de estudo 

no sentido nascente-poente, para a implantação de infraestruturas urbanas e acessos, provocarão 

alterações na configuração natural da rede de drenagem com consequentes impactes no escoamento 

superficial. O seu escoamento será encaminhado para a rede de coletores pluviais. Esta linha de água 

é incipiente. Corresponde a uma depressão no terreno. O escoamento superficial apenas existe durante 

ou imediatamente após períodos de precipitação. Estas alterações estão acauteladas no projeto do 

sistema de drenagem de águas pluviais. É expectável que este impacte seja pouco significativo, de 

magnitude reduzida, permanente e irreversível. 

7.5.1.3 Impactes associados à circulação de máquinas e veículos ligados à obra 

A utilização e manutenção de diversa maquinaria no local da obra, a utilização de substâncias tóxicas 

ou perigosas e a produção de resíduos, são ações suscetíveis de originar impactes negativos, através 

da potencial contaminação dos recursos hídricos superficiais, sendo possível a sua minimização se forem 

seguidas as regras de “boas práticas” inerentes a estas situações, se a manutenção da maquinaria for 

efetuada em locais preparados para esse efeito, se os resíduos produzidos forem corretamente 

recolhidos e conduzidos a destino final apropriado e se os materiais perigosos forem armazenados em 

contentores de adequada estanquidade, em locais apropriados e devidamente protegidos contra a 

intrusão, não se prevê que destas ações resultem impactes negativos significativos sobre a qualidade das 

águas superficiais.  

Assim, será um impacte negativo, de âmbito local, de duração temporária, reversível, imediato, direto e 

minimizável, pouco significativo e a sua magnitude, que poderá ser reduzida ou moderada, dependerá 

das condições de manutenção das viaturas e da eficácia do sistema de gestão de óleos usados 

provenientes dessas viaturas. 

7.5.1.4 Impactes associados à gestão inadequada dos efluentes líquidos e dos resíduos 

sólidos produzidos 

A eventualidade de contaminação das águas superficiais por inadequada gestão dos resíduos sólidos e 

líquidos resultantes da presença do estaleiro e das atividades de construção das diferentes 

infraestruturas previstas na área de intervenção, através de situações envolvendo práticas incorretas ou 
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instalações insuficientemente dimensionadas para a drenagem e tratamento das águas residuais de tipo 

urbano, bem como situações de caráter acidental associadas a deficiências na contenção ou no 

armazenamento de combustíveis, lubrificantes, betuminosos ou outros produtos a utilizar, podem 

envolver deterioração da qualidade física, química ou microbiológica das águas superficiais. Consoante 

a origem do problema, poderão conduzir à deterioração da qualidade da água, e do meio recetor do 

efluente líquido. Será um impacte negativo, de magnitude previsivelmente reduzida e de importância 

pouco significativa, com âmbito local, de ocorrência improvável, de duração temporária, reversível, 

imediato, direto e minimizável. Refira-se que a localização do estaleiro, em zona afastada do 

distribuidor de rega, diminuirá bastante a probabilidade de ocorrência dos impactes associados ao 

funcionamento do estaleiro tornando-os, na globalidade, pouco significativos.  

7.5.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, os impactes estão relacionados, sobretudo, com os consumos de água para 

abastecimento ao Projeto e rega de espaços verdes, bem como da solução preconizada para a 

drenagem pluvial e tratamento dos efluentes domésticos. 

7.5.2.1 Impactes associados à compactação e impermeabilização dos solos das áreas 

das edificações e acessos: 

Prevê-se também que a compactação e impermeabilização dos solos das áreas das edificações e 

respetivos acessos provoquem um aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração, 

reduzindo o tempo de concentração da bacia. Face às pequenas áreas ocupadas por zonas 

impermeabilizadas consideram-se estes impactes reduzidos e pouco significativos no que respeita à 

drenagem pluvial das unidades de alojamento. Os coletores pluviais foram dimensionados para fazer 

face a fenómenos de chuvadas intensas. 

7.5.2.2 Impactes associados à alteração da rede de drenagem 

Em relação à alteração da rede de drenagem, o risco de inundação está acautelado através do 

sistema de coletores pluviais. Neste caso, trata-se de um impacte negativo, pouco significativo, de 

magnitude reduzida, tendo em conta as soluções preconizadas no projeto. 

7.5.2.3 Impactes associados ao consumo de água potável 

Para estimar as necessidades de água com qualidade compatível com o consumo humano, considerou-se 

uma capitação de 240 L/cama.dia, com base numa amostra de outros empreendimentos em 
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funcionamento. Os consumos dos empregados e da população flutuante (visitas), estão incorporados 

neste valor. 

A adequabilidade destes valores pressupõe a adoção de modernas práticas de gestão e redução de 

consumos de água, recorrendo a equipamentos mais eficientes e promotores da redução dos 

desperdícios, descargas sanitárias reduzidas, entre outros bem como a implementação de campanhas 

de sensibilização. 

Por outro lado, os valores adotados dão cumprimento aos valores mínimos estabelecidos no Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto – Regulamento geral dos sistemas públicos e prediais de 

distribuição de água e de drenagem de águas residuais - segundo o qual as capitações na distribuição 

exclusivamente domiciliária não devem, qualquer que seja o horizonte de projeto, ser inferiores a 80 

L/hab.dia para populações até 1 000 habitantes. No mesmo regulamento refere-se ainda que as 

capitações correspondentes aos consumos comerciais e de serviços podem, na generalidade dos casos, 

ser incorporadas nos valores médios da capitação global, podendo em zonas com atividade comercial 

intensa admitir-se uma capitação da ordem dos 50L/hab.dia ou considerarem-se consumos localizados. 

Ainda no âmbito desta estimativa, no PGBH da RH6, a capitação média doméstica para a água 

distribuída na RH6, em 2009, calculada com base no volume anual distribuído ao setor doméstico, é de 

cerca de 249 L/hab.dia. 

Assim, os valores de consumo de água potável no Projeto, são os apresentados no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 

Estimativa do consumo de água potável ao longo do ano 

  Ocupação Máxima Época Baixa Época Alta Ocupação Média Anual 

Taxa de ocupação (%) 100 35 95 65 

Camas 200 70 190 130 

Consumo água potável (L/dia) 48000 16800 45600 31200 

Consumo água potável (m3/dia) 48 17 46 31 

Consumo água potável (m3/ano) - - - 11396 
Total de camas: 200; Capitação 
média: 240 L/cama.dia     

A 150 m para poente, encontra-se a ETA que tratará a água que irá abastecer o empreendimento. A 

entidade gestora é a Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA). Esta ETA está inserida no sistema de 

abastecimento de Odemira, tem associado em resorvatório de 500 m3 e trata a água que abastece a 

rede de distribuição de São Teotónio. A origem da água é a albufeira da Barragem de Santa Clara. A 

Entidade Gestora (Águas Públicas do Alentejo, S.A.) foi contatada para fornecer informação acerca da 

população servida, rede de distribuição, volume tratado, entre outros. À data de conclusão deste EIA, 

ainda não foram recebidos os elementos que permitam caracterizar a capacidade desta infraestrutura. 
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Apesar do acréscimo de volume a tratar, em mais de 46 m3 na época alta e 17 m3 na época baixa, 

aquando do funcionamento 

Apesar do acréscimo de volume a tratar, em mais de 46 m3 na época alta e 17 m3 na época baixa, 

aquando do funcionamento do empreendimento, não se prevê a necessidade de ampliação da sua 

capacidade. A conduta adutora terá origem na ETA da AgdA (vd. Anexo II – Desenho de Projeto com a 

Planta Geral das Redes de Águas e Esgotos). O atravessamento do distribuidor de rega pela conduta, 

será através de uma ponte existente, não se prevendo impactes no distribuidor. Esta intervenção, assim 

como outras que interfiram com o Distribuidor da Boavista dos Pinheiros, serão objeto e informação e 

autorização por parte da Associação de Beneficiários do Mira. 

Será instalado um reservatório de duas células (120 m3 + 125 m3), com capacidade para 245 m3 de 

água, nas imediações do Projeto, a nascente deste. Este reservatório contempla a reserva de água 

para incêndio. Não obstante, a implementação do Projeto implica um aumento do volume de água 

tratado pela ETA que se considera significativo, de magnitude moderada e de âmbito regional. 

7.5.2.4 Impactes associados ao funcionamento da ETAR 

A descarga do efluente será numa linha de água afluente da Ribeira do Vale Gomes, a poente do 

Empreendimento e do distribuidor de rega, a cerca de 80 m do Projeto. É numa vala encaixada no 

terreno, com escoamento perene em ano médio e húmido. O atravessamento do distribuidor de rega 

será através do enterramento do coletor pluvial, não afetando o distribuidor de rega. 

Em relação à fase líquida, analisando face à legislação, os diplomas fundamentais aplicáveis são: 

 Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de 

junho, sobre tratamento de águas residuais urbanas e referente às normas de descarga de 

efluentes, que transpõe para o direito nacional a Diretiva do Conselho 91/271/CEE, de 21 

de maio; 

 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 22-

C/98, de 30 de novembro relativo a normas de qualidade da água, que transpõe para o 

direito nacional vários atos comunitários sobre qualidade dos meios hídricos para 

determinadas utilizações e das descargas de águas residuais. 

As “zonas sensíveis” sujeitas a eutrofização - entendidas como: (a) extensões de água doce, estuários ou 

águas costeiras eutróficas ou em vias de se tornarem eutróficas, (b) águas doces superficiais destinadas 

à produção de água potável cujo teor em nitratos possa exceder os requisitos da Diretiva 75/440/CEE 

e ainda (c) zonas em que seja necessário um tratamento superior ao secundário para cumprir o disposto 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

245 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

nas diretivas do Conselho - estão identificadas nos Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho e Decreto-

Lei n.º 149/2004, de 22 de junho. 

As “zonas menos sensíveis” constam do Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de julho, correspondendo a 

diversas águas costeiras do território nacional. O Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, alterou a 

lista de zonas menos sensíveis do continente, definiu as áreas de influência de todas as zonas sensíveis e 

disponibilizou o acesso à correspondente informação geográfica. A área de estudo não coincide com 

nenhuma destas áreas. 

Os princípios fundamentais quanto à descarga de águas residuais urbanas consagrados na legislação 

aplicável são: 

 Os meios recetores impõem determinados requisitos às águas residuais neles 

descarregadas, tanto mais exigentes quanto maior a sensibilidade desses meios; 

 A regra geral é que as águas residuais dos aglomerados de média a grande dimensão - 

com mais de 2 000 e.p. - que descarreguem em águas doces ou estuários sejam submetidas 

a tratamento secundário, sendo esse nível de tratamento estabelecido em relação a três 

parâmetros - CBO5, CQO e SST - em termos de eficiências mínimas de tratamento 

(respetivamente, 70-90 %, 75 % e facultativamente 90 % para aglomerados com > 10 

000 e.p. ou 70 % para aglomerados com 2 000 a 10 000 e.p.) ou alternativamente de 

valores máximos nas emissões (respetivamente, 25 mg/L, 125 mg/L e facultativamente 35 

mg/L para aglomerados com > 10 000 e.p. ou 60 mg/L para aglomerados com 2 000 a 

10 000 e.p.). 

Em seguida, resume-se a informação descrita anteriormente: 

Quadro 7.2 

Requisitos para as descargas das ETAR urbanas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de 
junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho 

Aglomerado 
Meio 

recetor Tratamento Parâmetro 
Percentagem mínima de redução 
em relação à carga do afluente Concentração 

Média a 
grande 

dimensão 
(> 2000 ep) 

Águas doces 
ou estuários Secundário 

CBO5 70 -90 25 mg/L O2 

CQO 75 125 mg/L O2 

SST (facultativo) 

 

90 (facultativo) 

 

90 para aglomerados com > 
10 000 e.p. 

 
70 para aglomerados com 2 000 

a  10 000 e.p. 
 

35 mg/L (facultativo) 

 
35 mg/L para aglomerados 

com > 10 000 e.p. 
 

60 mg/L para aglomerados 
com 2 000 a  10 000 e.p. 

 
ep: equivalente de população. 
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No caso dos pequenos aglomerados - ou seja, com menos de 2 000 e.p. - que descarreguem as águas 

residuais em qualquer tipo de meio hídrico, ou de aglomerados com 2 000 - 10 000 e.p. que 

descarreguem as águas residuais em águas costeiras, exige-se formalmente, até 31 dezembro 2005, o 

chamado “tratamento apropriado”, que permita, por definição, “... que as águas recetoras satisfaçam os 

limites de qualidade que se lhes aplicam ...”. 

Está prevista uma descarga num afluente da Ribeira do Vale de Gomes. Como a zona em causa, não 

constitui zona sensível, aplica-se assim, apenas a necessidade de cumprimento dos objetivos gerais de 

tratamento de efluentes domésticos para descarga no meio hídrico fixados pela legislação. 

Assim, os objetivos de qualidade a fixar para o efluente final, para ETAR urbanas para e.p menor ou 

igual a 2000 (águas interiores) em zona não sensível, de forma a permitir o cumprimento do normativo 

legal para descarga no meio hídrico, serão os fixados nos limites de descarga do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto, definidos no Anexo XVIII – Valores limite de emissão (VLE) na descarga de 

águas residuais. 

Prevê-se que a ETAR se localize a cerca de 25 m da unidade de alojamento em projeto mais próxima e 

a 15m da piscina de lazer. Os ventos dominantes são de NW, na direção do Empreendimento. O 

efluente tratado cumprirá a regulamentação em vigor. Será instalada uma ETAR compacta com duas 

linhas de tratamento secundário paralelas para que, em caso de manutenção ou qualquer situação de 

emergência, seja colocada fora de serviço uma linha mantendo-se a outra em funcionamento de forma 

alternada. A possibilidade de se descarregar efluente sem tratamento é remota, minimizando o perigo 

de contaminações. O afluente bruto chega à ETAR graviticamente, sendo conduzido a uma obra de 

entrada que irá dispor de dois canais paralelos, sendo um de bypass equipado com grade manual e o 

principal equipado com gradagem mecânica por tamisador. A ETAR, na sua quase totalidade será 

enterrada, reduzindo a emissão de odores, à exceção do tamisador que será ocultado, pois haverá 

esgoto a céu aberto nesse lugar. 

Para estimar o de volume efluente a tratar pela ETAR, considera-se que corresponde a cerca de 80% 

do consumo de água potável (vd. Quadro 7.3). 

Quadro 7.3 

Estimativa do volume efluente descarregado pela ETAR 

  Ocupação Máxima Época Baixa Época Alta Ocupação Média Anual 

Taxa de ocupação (%) 100 35 95 65 

Camas 200 70 190 130 

Volume efluente da ETAR (L/dia) 38400 13440 36480 24960 

Volume efluente da ETAR (m3/dia) 38 13 36 25 

Volume efluente da ETAR (m3/ano) - - - 9117 

Total de camas: 200; Efluente Produzido: 192 L/cama.dia (80% do consumo) 
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Dada a possibilidade de volatilidade com cargas orgânicas e caudal afluente, provocados pela 

sazonalidade, a presente conceção vai permitir otimizar o funcionamento com a colocação em 

funcionamento dos órgãos de tratamento consoantes a realidade afluente. O equipamento considerado 

permite que a ETAR funcione em boas condições durante todo o ano. Privilegiou-se uma solução com 

emissão de odores desagradáveis quase nula, com o enterramento das estruturas da ETAR. No entanto, 

devido à proximidade da ETAR a algumas unidades de alojamento e à piscina, bem como a direção 

dos ventos predominantes de NW, estas poderão ser afetadas. Será necessária uma correta 

exploração da ETAR. Haverá um separador de gorduras no edifício de receção, com a finalidade, 

entre outras, de evitar acúmulo nas unidades de tratamento suscetíveis de provocar odores 

desagradáveis e perturbações no funcionamento dos dispositivos de tratamento. A descarga do 

efluente será na linha de água afluente da Ribeira do Vale Gomes, a poente do empreendimento e do 

distribuidor de rega, a cerca de 80 m do mesmo, numa secção encaixada no terreno. É uma linha de 

água com escoamento perene em ano médio e húmido. Nos meses de verão em ano seco, a linha de 

água poderá não ter escoamento superficial. O atravessamento do distribuidor de rega será através 

do enterramento do coletor, não afetando o distribuidor. 

Tendo em conta o exposto, em relação à possibilidade de contaminação dos recursos hídricos 

superficiais, trata-se de um impacte negativo pouco significativo, pouco provável, de magnitude reduzida, 

reversível e temporário. No que respeita à emissão de odores desagradáveis, trata-se de um 

acontecimento certo, de magnitude reduzida, pouco significativo, permanente e com possibilidade de 

minimização. 

Em relação à fase sólida, o volume de lamas provenientes da ETAR produzido é bastante reduzido. 

Poderão ter como destino final a valorização agrícola e deposição em aterro controlado. Todas estas 

alternativas estão regulamentadas a nível comunitário e nacional, através de regulamentação que 

condiciona as operações de tratamento e deposição das lamas e dos resíduos produzidos na ETAR. 

Os resíduos a produzir na ETAR serão, fundamentalmente, as lamas, os gradados, os resíduos de 

desarenamento e resíduos de embalagem. Estes constituem, fundamentalmente, resíduos não perigosos e 

serão conduzidos ao destino final adequado por operadores licenciados. Os quantitativos mais 

elevados correspondem às lamas. 

No caso de se optar pela valorização agrícola, a aplicação nos solos deverá ser licenciada pelas 

Direções Regionais de Agricultura e Pescas, com parecer das CCDR e da APAmbiente, ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, que revogou o Decreto-Lei n º 118/2006, de 21 de junho. 

A valorização agrícola permite aproveitar a matéria orgânica e os nutrientes das lamas, no entanto, a 

presença de metais pesados e microrganismos patogénicos, não esperados neste caso, pode inviabilizar 
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esta opção de destino final. O reduzido volume de lamas produzidas, pode também inviabilizar esta 

opção, em termos de custo-benefício. À partida será descartada a opção de valorização agrícola das 

lamas. 

A deposição em aterro é uma alternativa viável. No entanto, esta solução não aproveita o conteúdo 

material das lamas. Em Portugal, esta deposição pode ser realizada em aterros de RSU. É uma opção a 

evitar, quando o volume produzido é elevado (o que não é o caso), dado que leva ao rápido 

esgotamento da capacidade dos aterros. Optando-se pela deposição de lamas em aterro controlado, 

o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, 

estabelece o regime jurídico de deposição de resíduos em aterro, nomeadamente as lamas de ETAR. 

Para que sejam admitidas em aterro, o Decreto-Lei nº 183/2009 define que as lamas devem ter teores 

de humidade inferiores a 65%.  

Deste modo, optando-se por qualquer uma das soluções regulamentadas, os impactes associados aos 

resíduos sólidos com origem na exploração da ETAR, considerando o reduzido volume produzido, são 

pouco significativos, de magnitude reduzida a moderada, de âmbito regional, irreversíveis e minimizáveis. 

Uma eventual deficiência de funcionamento dos sistemas de drenagem de águas residuais, 

nomeadamente deficiências de impermeabilização, rutura das condutas de drenagem ou, ainda, em 

caso de acidente, poderá provocar a contaminação das águas superficiais, o que corresponde a um 

impacte negativo, pouco provável, cuja magnitude dependerá da importância e dimensão da 

ocorrência, e que poderá ser elevada por contaminar as linhas de água afetadas. 

Finalmente, importa considerar um Plano de Monitorização Ambiental dos efluentes líquidos de ETAR 

(vd. Capítulo 10.2), que contemplará toda a informação relativamente aos parâmetros, locais e 

frequência das amostragens a realizar, para que seja possível, se e quando necessário, avaliar e 

introduzir alterações no sistema de tratamento. Saliente-se que o Programa de Monitorização proposto 

é meramente indicativo, uma vez que a monitorização deve sempre cumprir o preconizado nas 

respetivas licenças de descarga. 

7.5.2.5 Impactes associados ao consumo de água para rega dos espaços verdes 

A água para rega poderá ter duas origens: água adquirida à Associação de Beneficiários do Mira; e 

a recolha de águas pluviais. Nenhuma das origens será com água tratada com os requisitos de consumo 

humano. Propõem-se espaços verdes comuns com revestimento maioritariamente com arbustos autóctones 

e relvados de baixo consumo. O prado estará presente em cerca de 10% da área de espaços verdes. 

Assegura-se assim, um baixo consumo de água. 
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Proceder-se-á à recolha de água pluviais dos arruamentos e das unidades de alojamento, para uma 

rede exterior, que terá no final um separador de hidrocarbonetos com bypass. A jusante deste 

separador haverá um reservatório com 50 m3 para recolha de água da chuva, devidamente filtrada, 

que se poderá aproveitar para a rega. A água excedente será descarregada em linha de água. 

A área total de espaços verdes é de 15 740 m2 (vd. Quadro 7.4). Consoante o estrato vegetal, 

consideraram-se diferentes coeficientes culturais para estimar os consumos rega.  

Quadro 7.4 

Afetação de áreas de espaços verdes, por ocupação no empreendimento 

Estrato Vegetal / Área Coeficiente cultural (Kc) Área privada (m2) Área comum (m2) Total 

Árvores (caldeira) 0,60 - 24 24 

Arbustos 0,75 3278,56 4707,91 7986,47 

Relvado 0,50 5856,97 265,97 6122,94 

Prado 0,50 924,58 682,28 1606,86 

Total - 10060,1 5680,16 15740,3 

No Quadro 7.5 apresentam-se as necessidades totais das plantas, para a área a regar no 

empreendimento, em ano médio. Em conformidade com o balanço realizado, conclui-se que a rega se 

efetua de março a setembro.  

Quadro 7.5 

Estimativa das necessidades totais de rega em ano médio 

Parâmetros jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Ano 
Precipitação 
Pluviométrica (mm) 

82,4 62,5 50,5 55,4 39,6 10,1 2,9 2,0 20,1 75,6 87,8 98,9 588 

Escoamento 
Superficial (mm) 37,9 24,9 25,6 10,9 8,4 0,3 0,1 0,3 4,5 24,2 32,3 49,8 219 

Precipitação efetiva 
= Precipitação 
pluviométrica – 
Escoamento 
superficial (mm)  

82,4 37,6 24,9 44,5 31,2 9,8 2,8 1,7 15,6 51,4 55,5 49,1 406,5 

Evapotranspiração 
Potencial (mm) 28,8 30,5 42,6 55,8 71,5 90,8 104,7 99,9 85,7 65,8 41,3 31,0 748 

Consumos de Rega 

Árvores (caldeira) 
(L) 0 0 13 0 225 858 1152 1118 688 0 0 0 4054 

Arbustos (L) 0 0 45044 0 143277 372489 483820 467847 310993 0 0 0 1823470 

Relvado (L) 0 0 0 0 22288 174381 242713 236345 133480 0 0 0 809207 

Prado (L) 0 0 0 0 5849 45763 63696 62025 35030 0 0 0 212363 

Total (L) 0 0 45056 0 171638 593492 791382 767336 480191 0 0 0 2849095 

Altura de água de 1 mm equivale a 1L/m2; Precipitação (Ficha Climatológica, 1971-2000, Instituto de Meteorologia, I.P. (atual Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera); Evapotranspiração Potencial, 1941-1991, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6- Parte 2, Tomo IA, 2012) 

As necessidades de água para rega, rondam os 2 849 m3 em ano médio. O período de ponta, ou seja 

a época de maior exigência hídrica, ocorre no mês de julho, com necessidades mensais na ordem 

dos 791 m3. O valor de ponta diário das necessidades para rega, ronda os 25 m3/dia. O volume do 

depósito de água a colocar será equivalente ao de dois dias de consumo. No entanto, nos meses em 
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que a rega é necessária, não há reposição desse volume através da água da chuva, não sendo possível 

regar a partir dessa origem. O depósito de água para rega, com 50 m3, ficará junto da ETAR e do 

distribuidor de rega, e poderá servir como reservatório de regularização. 

A eficiência de rega aumentará com a aplicação das melhores técnicas disponíveis, através da 

instalação de equipamentos que permitam que a dotação de água seja qualificada a partir do registo 

das condições climatéricas, por exemplo, através da instalação de uma estação meteorológica. A rega 

gota-a-gota, instalado nalguns setores de rega, tem uma eficiência maior, andando na ordem dos 90 

%, permitindo reduzir os consumos. 

Face à escolha de espaços verdes com vegetação autóctone e à reduzida área a regar, considera-se 

que os potenciais impactes sobre os recursos hídricos superficiais serão negativos, pouco significativos, de 

magnitude reduzida, certos, de âmbito regional e com possibilidade de minimização. 

7.5.2.6 Contaminação das águas superficiais por substâncias perigosas associadas à 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos para combate às pragas, às doenças e 

às infestantes 

Esses produtos, que se restringem a determinados compostos químicos aprovados por legislação 

comunitária, incluem substâncias nocivas para os seres vivos pela sua toxicidade, persistência ou 

bioacumulação – pertencentes ao grupo das “substâncias perigosas” - cuja utilização está sujeita a 

homologação legal, cuja venda carece de autorização por entidade competente e cujas concentrações 

nos meios hídricos estão limitadas por lei, num quadro legal harmonizado a nível da União Europeia.  

Os riscos da utilização de compostos fitofarmacêuticos dependem de inúmeros fatores, desde as 

características intrínsecas de cada produto (toxicidade, mobilidade, persistência no meio aquático), até 

às condições em que são utilizados, bem como ao tipo de solo e ao tipo de planta em questão. 

Os produtos fitofarmacêuticos são sujeitos antes da sua homologação a estudos detalhados para 

avaliação da sua toxicidade e as condições de homologação e autorização dum produto desta 

natureza incluem expressamente a ausência de qualquer efeito prejudicial para a saúde humana e 

animal e de qualquer influência inaceitável no ambiente (no que respeita, muito em especial, à 

contaminação da água); além disso, os produtos que têm sido comercializados nos últimos anos são 

menos persistentes no solo e no meio aquático. 

Um fator fundamental para o nível de risco associado à utilização de produtos fitofarmacêuticos tem a 

ver com as condições de aplicação: taxa de aplicação (quantidade por unidade de área), condições 

atmosféricas (humidade do ar, vento, intensidade da luz solar), cuidados adotados pelo operador 
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(equipamento de proteção individual, medidas de higiene pessoal), condições de armazenagem dos 

produtos (estanquidade e inviolabilidade das embalagens, controlo das quantidades em armazém). 

Também o tipo de solo - textura, porosidade, capacidade de filtração, teor em matéria orgânica, pH, 

temperatura, teor em humidade, nível freático - condiciona muito os riscos de utilização daqueles 

produtos, uma vez que, para além do metabolismo bacteriano (que parece ser o processo de 

degradação mais importante para a maioria deles), existem outros mecanismos que não devem ser 

esquecidos, como a adsorção pelas partículas do solo, a erosão do solo, a degradação fotoquímica, a 

volatilização, a fixação pelas plantas e a lixiviação. 

Tendo em conta que se utilizarão espécies vegetais perfeitamente adaptadas às condições 

prevalecentes de solo e clima, logo serão mais resistentes a pragas e doenças. Na aplicação de 

fitofarmacêuticos, serão definidos mecanismos de controlo operacional para a gestão destes produtos, 

através do estudo e ponderação, em cada momento, da necessidade da sua aplicação, da gestão 

otimizada dos quantitativos a aplicar e da procura daqueles que, pela sua composição, serão os menos 

nocivos ambientalmente. Considera-se que, a área de espaços verdes é uma área de reduzida 

dimensão, comparativamente com a envolvente agrícola. 

Face ao exposto, considera-se que, em qualquer caso, trata-se de impactes negativos, de ocorrência 

provável, mas pouco significativos. 

7.5.2.7 Poluição/contaminação das águas superficiais por inadequada gestão de 

resíduos sólidos e líquidos 

No que se refere aos resíduos sólidos, este tipo de situação pode ocorrer em relação quer com os 

resíduos de tipo urbano, quer com os resíduos de produtos químicos poluentes, quer com os próprios 

resíduos vegetais resultantes de podas e da manutenção dos espaços verdes. 

Os resíduos resultantes da manutenção de espaços verdes serão, fundamentalmente, resíduos verdes, 

resíduos de embalagem, que podem incluir embalagens de produtos perigosos e resíduos das 

operações de manutenção. 

Os resíduos verdes serão extremamente reduzidos e poderão ser objeto de reutilização do próprio 

Projeto, ou encaminhados para entidades licenciadas para o tratamento destes resíduos. 

Efetivamente, os resíduos verdes são de cortes de plantas, que seguem também para compostagem, se 

necessário depois de passados por uma trituradora. 
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Os resíduos de embalagem terão origem nas embalagens de produtos químicos (pesticidas e 

fertilizantes), sendo que algumas delas constituirão resíduos perigosos. Quanto aos resíduos de 

operações de manutenção, estes poderão incluir uma vasta tipologia de resíduos, alguns dos quais 

também constituem resíduos perigosos. Estes resíduos serão armazenados em locais tecnicamente 

adequados. 

Embora a produção de resíduos com esta tipologia constitua sempre um impacte negativo, este é 

minimizado pela adoção das medidas de gestão adequadas privilegiando a política da redução da 

sua produção e pelo cariz autóctone do tipo de vegetação que requer menos manutenção. Assim, 

consideram-se estes impactes como negativos, pouco significativos, de magnitude reduzida, permanentes 

durante a fase de exploração. 

Por sua vez, os resíduos de embalagens de agroquímicos podem constituir focos de 

poluição/contaminação da água se não forem mantidas, na sua armazenagem, adequadas condições 

de estanquidade e proteção contra intrusão, enquanto, quanto aos óleos usados, o mesmo sucederá se 

não houver correta atuação relativamente à sua contenção e à manutenção das viaturas e 

equipamentos (motosserra de poda, entre outros). Tendo em conta a reduzida necessidade de 

aplicação destes produtos e resíduos, não são expectáveis impactes significativos associados a estas 

operações. 

Quanto aos resíduos vegetais, incluindo plantas daninhas arrancadas, restos de podas de árvores ou 

arbustos e resíduos de jardinagem, entre outros, a acumulação temporária nas zonas húmidas ou nas 

margens do distribuidor de rega, ou a ausência do seu tratamento adequado, podem conduzir ao seu 

arrastamento para os meios hídricos, sobretudo na época húmida, com todos os inconvenientes para a 

qualidade da água. Estes resíduos terão pouca expressão e serão conduzidos para compostagem, 

sendo que os períodos de armazenagem dos mesmos serão geridos de modo a minimizar, ou mesmo 

eliminar, a ocorrência de situações como as anteriormente referidas. 

7.5.3 Fase de Desativação 

No caso da desativação com desmantelamento os impactes são semelhantes aos já descritos para a 

fase de construção. 

7.5.4 Síntese de impactes 

Os impactes na fase de construção, em termos de intervenções diretas em linhas de água são pouco 

significativos uma vez que a linha de água existente no local, de características efémeras, será alvo de 

um adequado projeto de drenagem.  
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Relativamente aos impactes na rede de rega existente na área envolvente, verifica-se que não 

existirão afetações na área de proteção e desde que seja assumidas as medidas de minimização 

propostas, os impactes sobre a mesma serão pouco significativos, de magnitude moderada, de âmbito 

local e minimizáveis. 

Na fase de exploração os impactes estão relacionados com os consumos de água. No que se refere à 

água potável, consideram-se impactes negativos, significativos, face aos volumes envolvidos. 

Em relação à água para rega as necessidades serão satisfeitas pela reutilização de águas pluviais e 

pela compra de água à Associação de Beneficiários do Mira. 

Os impactes na qualidade da água com origem na exploração do Empreendimento embora negativos, 

são pouco significativos e de magnitude reduzida a média, tendo em atenção o seu volume 

relativamente reduzido. 

7.6 SOLOS E USOS DO SOLO 

7.6.1 Considerações Gerais 

No presente Capítulo procede-se à avaliação de impactes sobre os solos e uso do solo, tendo em conta 

as características dos solos presentes na área de estudo, o seu uso atual e o uso que se virá a verificar 

durante as fases de construção e exploração do Projeto. 

Proceder-se-á ainda a uma análise dos impactes gerados pelo Projeto nos solos na respetiva fase de 

desativação. 

Todo o empreendimento turístico do Aparthotel da Zambujeira do Mar insere-se no mesmo tipo de solo 

e capacidade de uso do solo. 

Relativamente aos usos do solo, foram contabilizadas as áreas afetadas, tendo em conta as áreas de 

ocupação para cada componente do empreendimento turístico. 

Os principais impactes esperados sobre os solos na área de influência das componentes do 

empreendimento turístico dizem respeito à alteração da ocupação e alteração dos solos pela 

construção das infraestruturas, assim como, da instalação do estaleiro e da construção de arruamentos. 

No Quadro 7.6 apresenta-se uma estimativa de usos do solo que serão afetados, durante a fase de 

construção das componentes do empreendimento turístico. 
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Quadro 7.6 

Afetação de usos do solo a ocupar pelas componentes do empreendimento turístico 

Classes e subclasses de uso do solo 

Área Natural Área Agroflorestal 

Mato Pastagem Natural 

Área (m2) % Área (m2) % 

Unidades Alojamento 979,26 25,1% 18358,81 50,9% 
Receção (Edifício de receção, Kids Club, Piscina 
de lazer e Chapineiro) 

417,724 10,7% 1726,28 4,8% 

Campos de Padel - - 1514,48 4,2% 

Via Principal - - 1163,84 3,2% 

Via secundaria - - 2342,95 6,5% 

Verdes comuns 2507,32 64,2% 5640,62 15,6% 

Passeios, estacionamentos - - 5326,04 14,8% 

Total 3904,30 100,0% 36073,02 100,0% 

7.6.2 Fase de construção 

Na fase de construção as atividades que potencialmente originam impacte ambiental sobre os solos 

correspondem à ocupação temporária do solo com as instalações associadas à empreitada, as ações 

de desmatação, as ações de decapagem e regularização de terreno para implantação das 

infraestruturas, à compactação dos terrenos para implantação das infraestruturas de apoio à obra e do 

Projeto e também decorrentes da movimentação de máquinas e veículos afetos à obra, e eventual à 

contaminação dos solos decorrente de descargas ou derrames não controlados de substâncias 

perigosas. 

Como consequência destas ações, verifica-se uma perda integral ou gradual de solos e uma diminuição 

da qualidade destes: compactados, contaminados ou afetados pela alteração dos padrões de 

drenagem hídrica e eólica, com o consequente aumento da erosão. 

Quer na fase de construção, quer na fase de exploração do Projeto, serão tomadas precauções quanto 

à recuperação das áreas intervencionadas, nomeadamente descompactação e reposição do horizonte 

arável nas áreas intervencionadas sem áreas edificadas. 

Face ao caráter temporário destas ações, e desde que sejam adotadas medidas de gestão ambiental 

nas fases de obra que minimizem os fenómenos erosivos e de contaminação acidental, entre outros 

aspetos relevantes, considera-se que estes impactes serão pouco significativos, certos, localizados, 

temporários, parcialmente reversíveis e minimizáveis. 

No Quadro 7.7 identificam-se os principais impactes para os solos por ação geradora de impacte 

durante a fase de construção. 
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Quadro 7.7 

Identificação dos Impactes na Fase de Construção 

Fase Ações Geradoras de Impactes Impactes Gerados Diretos Indiretos 

C
on

st
ru

çã
o 

Atividades de remoção do coberto vegetal, nas 
áreas a intervencionar 

Processos de erosão e arrastamento dos 
solos X  

Atividades de decapagem da camada 
superficial do solo, nas áreas a intervencionar 

Processos de erosão e arrastamento dos 
solos 

X  

Instalação e funcionamento do estaleiro 
Compactação dos solos X  

Contaminação dos solos X  

Áreas de escavação/aterro Alteração da ocupação dos solos X  

Atividades de escavação e aterro - associadas 
à construção de acessos e edificados 

Processos de erosão e arrastamento dos 
solos X  

Circulação de maquinaria e veículos pesados 
afetos à obra 

Compactação dos solos X  

Contaminação dos solos X  

Impermeabilização dos solos Compactação dos solos e Alteração da 
ocupação dos solos 

X  

Unidades Alojamento 
Compactação dos solos e Alteração da 

ocupação dos solos X  

Receção (Edifício de receção, Kids Club, Piscina 
de lazer e Chapineiro) 

Compactação dos solos e Alteração da 
ocupação dos solos 

X  

Campos de Padel 
Compactação dos solos e Alteração da 

ocupação dos solos 
X  

Via Principal 
Compactação dos solos e Alteração da 

ocupação dos solos X  

Via secundaria 
Compactação dos solos e Alteração da 

ocupação dos solos 
X  

Verdes comuns Alteração da ocupação dos solos X  

Passeios, estacionamentos 
Compactação dos solos e Alteração da 

ocupação dos solos 
X  

Durante a fase de construção as perturbações resultantes são identificadas como impactes diretos, 

dado que se traduzem numa degradação dos solos, acompanhada da alteração da ocupação dos solos 

devido à construção de acessos e infraestruturas a construir.  

As áreas de afetação de solos e classes de capacidade de uso do solo serão o complexo de solos 

Litólicos Não Húmicos e solos Podzóis Não Hidromórficos de classe D.  

A maior parte da área afetada é ocupada apenas por duas classes de uso (vd. Quadro 7.6), ficando 

como tal comprometidos estes usos durante a fase de obra, devido aos trabalhos que se realizarão em 

toda a área de intervenção. É possível observar que a subclasse de uso do solo mais afetada é 

Pastagem Natural. Estes solos apresentam limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a 

muito elevados, não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais e com poucas ou 
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moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. Desta forma, 

trata-se de impactes negativos, temporários, e de magnitude reduzida, dada a dimensão da área de 

intervenção. 

7.6.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração do Projeto as ações permanentes relacionadas com as alterações morfológicas 

verificadas na fase de obra continuarão a fazer-se sentir e advirão da ocupação, pelas infraestruturas 

que constituem as frações de edificados (Receção e unidades de alojamento), Campos de Padel, vias, 

passeios e estacionamentos a construir, comprometendo a utilização dos solos para outro fim. Estas 

infraestruturas, apresentam uma área de impermeabilização dos solos equivalente a um total de 17 

588,15 m2, equivalente a 44% da área de estudo e implementação do projeto. Estes impactes são no 

entanto considerados pouco significativos, na medida em que estas áreas possuem solos de fraca 

aptidão agrícola, como apresentado na caracterização da situação de referência.  

O melhoramento das condições do solo, com a introdução nos espaços verdes de Utilização Comum de 

vegetação autóctone existente na região com vista ao aumento da qualidade paisagística e ecológica, 

é um impacte positivo, certo, significativo e de âmbito local.  

A introdução de espaços ajardinados no empreendimento, possui um sistema de rega, baseado na 

economia de recursos (neste caso do recurso água), para evitar os impactes de uma utilização 

generalizada que pode acarretar ao nível dos ecossistemas. Este sistema de rega tem como base a 

utilização a recolha da água da chuva e da água dos canais de rega utilizando o método de irrigação: 

gota a gota. Efetivamente a eventual adoção desta prática em relação aos solos, se traduzirá num 

impacte positivo, certo, significativo e de âmbito local. 

Relativamente às alterações que se verificarão ao atual uso dos solos, considera-se que os impactes são 

nulos já, que a maior na área onde se desenvolverá o Projeto, os usos atuais correspondem a Pastagem 

Natural e Mato (em fase de abandono, vd. Quadro 7.6). 

7.6.4 Fase de desativação 

Os impactes da fase de desativação do Projeto sobre os solos dependerão da forma como esta se vier 

a processar.  

Caso se proceda à remoção das infraestruturas, os impactes serão em tudo semelhantes aos 

identificados para a fase de obra, já que implicarão atividades de movimentações de terras, 

terraplenagem, circulação de veículos e maquinaria, entre outros, que promoverão a compactação dos 
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solos e o incremento dos fenómenos erosivos, além dos impactes associados ao eventual derrame ou 

descarga de substâncias perigosas. Corresponderão no entanto a impactes temporários de âmbito local 

e minimizáveis, pelo que se consideram pouco significativos. A remoção das infraestruturas indutoras de 

impermeabilização e que comprometem outros usos do solo, acarretarão impactes positivos.  

Caso a desativação do Projeto consista no abandono das infraestruturas, os impactes negativos 

decorrentes do Projeto em termos de comprometimento dos solos para outros fins permanecerá. O 

abandono das infraestruturas poderá também acarretar impactes negativos sobre os solos, caso 

permaneçam no terreno equipamentos ou produtos passíveis de gerar fenómenos de contaminação. 

7.6.5 Síntese de impactes 

Na fase de construção as atividades que originam impactes negativos sobre os solos correspondem à 

ocupação temporária do solo, às ações de decapagem e terraplenagem, à compactação dos terrenos, 

à movimentação de máquinas e veículos afetos à obra e eventual à contaminação dos solos, que 

conduzirão a perdas integrais ou graduais de solos e uma diminuição da qualidade destes. Considera-

se que estes impactes serão pouco significativos, temporários, parcialmente reversíveis e minimizáveis. 

Na fase de exploração do Projeto permanecerá o comprometimento dos solos das áreas onde 

permanecerão as novas construções. O melhoramento das condições do solo, com vista ao aumento da 

sua produtividade e a introdução de vegetação autóctone e de uma área rega de qualidade, é um 

impacte positivo.  

Os impactes da fase de desativação do Projeto sobre os solos dependerão da forma como esta se vier 

a processar. A remoção das infraestruturas indutoras de impermeabilização e que comprometem outros 

usos do solo, acarretarão impactes positivos. Caso a desativação do Projeto consista no abandono das 

infraestruturas, os impactes negativos decorrentes do Projeto em termos de comprometimento dos solos 

para outros fins permanecerá. 

7.7 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

7.7.1 Considerações Gerais 

A análise dos impactes ambientais ao nível do ordenamento do território e condicionantes do uso do 

solo baseia-se no cruzamento das intenções do Projeto com o consignado nos planos de gestão e 

ordenamento do território. A análise, ao nível do Ordenamento do Território pretende identificar a 

compatibilização do Projeto com os instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis na área de 

intervenção, o que não se associa, diretamente, a nenhuma fase específica do Projeto (seja construção, 
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exploração ou desativação) mas, diretamente, à ocupação pretendida. Assim, a análise que se 

apresenta, baseia-se numa fase de planeamento/Projeto. 

Genericamente, os planos de ordenamento, de âmbito regional, especial e municipal, em vigor para a 

área de estudo, reconhecem de forma unânime a importância dos valores naturais e paisagísticos da 

área, bem como a necessidade de um desenvolvimento social e económico da região, em harmonia com 

esses mesmos valores. Uma das linhas de desenvolvimento identificada nos vários planos corresponde 

ao do turismo. Assim, e genericamente, pode considerar-se que o Projeto do Land Resort Aparthotel - 

Zambujeira do Mar vem dar resposta a esta pretensão, na medida em que se pretende constituir como 

um Projeto que promova o desenvolvimento turístico na região usufruindo das principais mais-valias da 

área em que se insere e que correspondem aos valores naturais e paisagísticos presentes. 

Seguidamente procede-se à análise da conformidade do Projeto com as várias figuras de ordenamento 

e condicionantes em vigor para a área de estudo, de forma proceder à respetiva avaliação de 

impactes.  

7.7.2 Plano Diretor Municipal de Odemira 

De acordo com o diposto no PDM de Odemira, e conforme identificado na caraterização da situação 

de referência, o edificado previsto no Projeto do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, 

encontra-se previsto para a categoria de “espaço agrossilvo-pastoril”. 

De acordo com a Carta de Ordenamento deste Plano, as “ zonas afetas aos espaços agrossilvo-pastoris 

correspondem às áreas exteriores aos perímetros urbanos dos aglomerados populacionais e não integradas 

nas zonas referidas nas alíneas d), f) e g) referidas no n.º 2 do artigo 7.º do presente Regulamento. São 

áreas de baixa a muito baixa fertilidade do solo sem especiais problemas de erosão e destinam-se 

principalmente à exploração de sistemas arvenses, arbóreo- arbustivos de sequeiro ou a usos silvo-

pastoris(...)” 

Segundo o PDM de Odemira, subsecção XI, Artigo 58.º, para os “espaços agrossilvo-pastoris” não 

existem ações de salvaguarda dos espaços “são zonas cujo uso dominante atual se relaciona com 

atividades agrícolas e florestais e sobre as quais não incidem disposições de salvaguarda absoluta 

relativamente a recursos ecológicos e agrícolas.”. 

A subsecção XI, Artigo 59.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento do PDM de Odemira estabelece os 

condicionamentos a edificação para fins turísticos, indicando: 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

259 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

 Cumprimento do disposto nos Decretos-Lei n.ºs 167/97, 168/97 e 169/97, todos de 4 de 

julho; 

 Densidade populacional bruta: 6 hab./ha; 

 Índice de utilização bruto: 0,04; 

 Número máximo de pisos: dois. 

Referente ao mesmo Artigo 59.º, o n.º 3, diz que as “construções ou conjuntos autorizados nos espaços 

agrossilvo-pastoris terão de ser autónomos no que se refere a infraestruturas de abastecimento de água e 

saneamento.” Em relação a arquitetura está referida no n.º 4, as “construções devem enquadrar-se na 

arquitetura tradicional da região, ficando sujeitas a critérios de qualidade arquitetónica ao nível da traça 

proposta, dos cromatismos e materiais utilizados”. Enquanto no n.º 5, é referido que por “razões 

ecológicas ou de impacte paisagístico, a Câmara poderá condicionar a viabilidade das operações de 

transformação do uso do solo que ocorrerem, nas áreas de que trata o presente artigo, bem como a sua 

localização, à prévia associação de proprietários confinantes.” 

Quanto ao n.º 3, do artigo 59.º o empreendimento será autónomo no abastecimento de água e gás, 

com a criação de depósitos num espaço reservado junto à entrada. Em relação ao saneamento será 

instalada uma ETAR do tipo compacta fechada com tratamento biológico. 

7.7.3 Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (AHM) 

Como referido na caracterização da situação de referência, o Land Resort Aparthotel - Zambujeira do 

Mar, não está inserido no Perímetro de Rega do Mira. Mas, junto a propriedade a sul e a poente passa 

um canal de rega secundário, o Distribuidor da Boavista dos Pinheiros. 

Quanto ao canal de rega, está assegurada, através do n.º 4, do artigo 22.º do PDM de Odemira, a 

proteção com “uma faixa com a largura mínima de 5 m para cada lado da infraestrutura, na qual não é 

permitido construir ou plantar árvores”. Desta forma, e atendendo às medidas de minimização propostas 

não se identificam impactes ambientais associados a esta servidão. 

7.7.4 Outras condicionantes 

Relativamente às outras condicionantes e servidões em vigor para a área de estudo verifica-se que, o 

Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar garante a salvaguardas as faixas de serventia e 

segurança da linha elétrica de média e alta tensão, devido a distância a que estão do 

empreendimento, tal como a REN e a RAN, e as estradas não apresentam condicionantes em relação ao 
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projeto.  

Relativamente ao Domínio Público Hídrico, deverão ser observados os procedimentos necessários à 

intervenção que ocupe esta faixa de servidão, nomeadamente, sempre que aplicável, na concretização 

da ligação da ETAR à linha de água recetora do efluente, para a qual é obrigatória a requisição de 

Título de Utilização de Recursos Hídricos. Observado este procedimento, previamente à fase de 

construção, e o seu respeito relativamente às condições de descarga na fase de exploração, não se 

identificam impactes ambientais significativos associados à servidão do Domínio Público Hídrico. 

Quanto à utilização de recursos hídricos particulares, como é o caso da linha de água assinalada em 

carta militar que a travessa a área de estudo, o artigo 62.º da Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de 

dezembro) estabelece o seguinte: 

“(...) 

Utilização de recursos hídricos particulares 

1 - Estão sujeitas a autorização prévia de utilização de recursos hídricos as seguintes atividades 

quando incidam sobre leitos, margens e águas particulares:  

a)  Realização de construções; 

b)  Implantação de infraestruturas hidráulicas; 

c)  Captação de águas; 

d) Outras atividades que alterem o estado das massas de águas ou coloquem esse estado em 

perigo, para além das referidas no número seguinte. 

2 - Estão sujeitas a licença prévia de utilização e à observância do disposto no plano de gestão de 

bacia hidrográfica as seguintes atividades quando incidam sobre leitos, margens e águas 

particulares: 

a) Rejeição de águas residuais; 

b) Imersão de resíduos;  

c) Recarga e injeção artificial em águas subterrâneas;  

d) Extração de inertes;  

e) Aterros e escavações.  
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3 - Na medida em que tal não ponha em causa os objetivos da presente lei, pode ser dispensada pelo 

regulamento anexo ao plano de gestão de bacia hidrográfica ou pelo regulamento anexo ao plano 

especial de ordenamento do território aplicável a necessidade de autorização prévia prevista no n.º 1 

ou substituída pela mera comunicação às autoridades que fiscalizam a utilização dos recursos 

hídricos.  

4 - A captação de águas particulares exige a simples comunicação do utilizador à entidade 

competente para a fiscalização de utilização de recursos hídricos quando os meios de extração não 

excedam os 5 cv, salvo se a referida captação vier a ser caracterizada pela autoridade competente 

para o licenciamento como tendo um impacte significativo no estado das águas.” 

Em síntese as utilizações dos recursos hídricos particulares em questão, na área de estudo estão sujeitas 

a Autorização, quando se tratem de captações, construções, implantação de infraestruturas, ou a 

Licença no caso de rejeição de águas residuais, imersão de resíduos, recarga e injeção artificial em 

águas subterrâneas, extração de inertes e aterros ou escavações. Neste caso, assegurando a 

salvaguarda dos pressupostos referidos, não se identificam impactes ambientais significativos 

associados às regras de utilização dos recursos em questão. 

7.7.5 Síntese de impactes 

As características do Projeto concretizam de forma adequada as disposições relativas à efetiva 

aptidão à urbanização e edificação dos terrenos. 

Genericamente considera-se que o Projeto em apreço dá resposta ao que se encontra previsto em 

termos dos instrumentos de gestão territorial em vigor, na medida em que visa um empreendimento 

turístico em harmonia com os valores paisagísticos e naturais da área e da região em que se insere. Tal 

representa um impacte positivo e significativo de âmbito regional e mesmo nacional. 

7.8 ECOLOGIA 

7.8.1 Flora e Vegetação 

7.8.1.1 Fase de construção  

No presente Estudo foi considerado como impacte toda a modificação que induza um desvio à evolução 

da situação atual da vegetação, podendo decorrer direta ou indiretamente da execução do projeto. 

Refira-se ainda que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua 

natureza mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os quais se atua. 
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A análise dos impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa, em que foram 

identificadas as principais ações potenciadoras de impactes sobre as comunidades biológicas. 

Encontrando-se a área de implantação do Projeto colonizada por uma comunidade ruderal, 

comunidade considerada de menor relevância ecológica e conservacionista, foi tido em conta a 

comunidade estabelecida na área limítrofe de intervenção, sebes de sobreiros e matos que apresentam 

valor ecológico a preservar. 

Assim, e de acordo com o exposto na situação de referência, pela ausência de habitats naturais 

contemplados na Diretiva 92/43/CEE e de acordo com as características do projeto, conclui-se que os 

efeitos negativos da implementação do Projeto sobre a flora, a vegetação e os habitats serão 

negativos mas sem significado. 

Os impactes sobre a flora, a vegetação e os habitats decorrentes da execução deste Projeto serão 

essencialmente resultantes das atividades que promovem a destruição da vegetação, como a 

desmatação e a decapagem. Devido às características da implementação do projeto, a eliminação do 

coberto vegetal é inevitável em quase toda a área de estudo. Ressalva-se que não haverá qualquer 

afetação direta sobre a sebe de sobreiros e matos que se localiza na área limítrofe de intervenção, 

unidade florística com maior interesse e importância a nível local. 

A construção das infraestruturas de caráter definitivo (Edifício de receção e serviços comuns do 

Aparthotel, Unidades de Alojamento, Equipamentos desportivos e de lazer e Rede viária) promovem a 

eliminação de habitat, reduzindo a área disponível para a regeneração natural das espécies vegetais. 

No presente Projeto, está previsto a redução de 44% da área diretamente envolvida. Estas ações vão 

originar impactes maioritariamente negativos na flora, vegetação e habitats. 

Seguidamente apresentam-se os impactes esperados, bem como a sua classificação para este descritor: 

 Destruição total da vegetação da área impermeabilizada, área onde se procederá à 

construção do edifício de receção e serviços comuns do Aparthotel, das unidades de 

alojamento, dos equipamentos desportivos e de lazer, da rede viária e a referente à área 

do estaleiro. Na área de estudo onde se verificará a destruição da vegetação ocorre 

apenas uma comunidade vegetal ruderal. Este impacte considera-se negativo, pouco 

significativo, direto, de magnitude reduzida, permanente, certo, local e reversível a longo 

prazo; 

  Perturbação da vegetação existente na área limítrofe (sebe de sobreiros com matos). 

Como referido, esta sebe, apresenta algum valor de conservação pelas espécies presentes, 

nomeadamente pela presença da espécie Quercus suber (sobreiro). Pela sua localização nas 
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imediações da área diretamente intervencionada são esperadas afetações sobre as 

plantas, nomeadamente resultantes do depósito de poeiras sobre as suas folhas. Pelo 

caráter temporário e pela reduzida área de afetação, são esperados impactes negativos, 

indiretos, pouco significativos, de magnitude reduzida, locais e reversíveis num curto espaço 

de tempo.  

 Antropização do coberto vegetal na área envolvente do Projeto. Os níveis de perturbação 

sobre as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente face ao que 

atualmente se observa, podendo produzir-se um aumento do número de espécies ruderais e 

exóticas. Este impacte considera-se negativo, pouco significativo, indireto, de magnitude 

reduzida, temporário, provável, local e reversível. 

7.8.1.2 Fase de exploração  

Durante a fase de exploração não se esperam impactes negativos adicionais no âmbito da Flora, 

Vegetação e Habitats. 

Por outro lado, no decorrer desta fase de exploração, podem mesmo ser esperados impactes positivos. 

O encaminhamento das áreas verdes comuns, áreas onde se procederá a ações de valorização e 

integração paisagística (56% da área de projeto), recorrendo ao uso de espécies arbóreas ou 

arbustivas autóctones, assim como preservando a sua regeneração, promoverá uma valorização da 

vegetação atualmente existente, convertendo uma unidade ruderal numa unidade com valor de 

conservação, Habitat 6310 da Diretiva 92/43/CEE (Montados de Quercus spp. de folha perene).  

7.8.1.3 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação, deverá ocorrer a implementação de um plano de recuperação 

paisagística de cariz ambiental que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos 

anteriormente. A implementação do plano de recuperação paisagística, que incluirá o desmantelamento 

de todas as edificações, equipamentos e rede viária existentes na área de projeto e a posterior 

recuperação de todas as áreas afetadas pela sua exploração, irá promover a recuperação da 

vegetação natural, facto que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano. 

 O desmantelamento de todas as edificações, equipamentos e rede viária não trará 

impactes adicionais no âmbito do presente descritor; 

 A recuperação das áreas afetadas pela exploração trará impactes positivos, pouco 

significativos, diretos, certos, reversíveis e de magnitude reduzida; 
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A avaliação da significância dos impactes positivos teve em conta a adoção do elenco florístico do 

Plano de Recuperação para as áreas em causa e a aplicação das medidas recomendadas no presente 

estudo. 

7.8.2 Fauna 

7.8.2.1 Fase de construção  

Como referido ao nível da caracterização da situação de referência verifica-se que a generalidade 

das espécies inventariadas, através dos trabalhos de campo, não se encontra ameaçada. No 

levantamento efetuado foram inventariadas 32 espécies de vertebrados, correspondendo a 1 anfíbio, 

1 répteis, 26 aves e 4 mamíferos. 

Algumas das espécies listadas, segundo a legislação nacional e internacional, apresentam algum 

interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, nenhuma das espécies observadas apresenta 

estatutos de conservação preocupantes. 

Efetivamente, a área de estudo não apresenta características que permitam a presença de uma 

comunidade faunística particularmente diversificada ou com a presença de elementos importantes do 

ponto de vista da conservação.  

A fauna é essencialmente afetada pelo aumento da presença humana na área e pelas movimentações 

de máquinas e veículos afetos à obra, que poderão provocar alteração no comportamento de algumas 

espécies ou o aumento da mortalidade das espécies com menor capacidade de mobilidade. Estes 

impactes, no entanto, são considerados de baixa significância ecológica. 

Não se considera, portanto, a ocorrência de impactes sensíveis ou significativos ao nível da fauna 

terrestre. 

7.8.2.2 Fase de exploração  

Na fase de exploração permanecerão os impactes associados à destruição dos biótopos nos locais de 

implantação de equipamentos e infraestruturas permanentes do Projeto, que significam uma perda de 

habitat. Tendo em conta os biótopos, a sua disponibilidade na envolvente do Projeto e a sua reduzida 

capacidade de suporte de espécies com interesse ecológico ou conservacionista, considera-se que estes 

impactes são negativos, mas de baixa significância ecológica. 
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As atividades mais suscetíveis de produzir impactes de significância ecológica moderada, durante a 

fase de exploração, prendem-se com a perturbação das espécies de fauna mais sensíveis devido ao 

aumento da presença humana no local.  

7.8.3 Síntese de Impactes 

Na fase de construção, verifica-se que a comunidade vegetal mais afetada pela implementação do 

projeto não apresenta valor conservacionista e/ou ecológico importante, não suportando, igualmente, 

uma comunidade faunística interessante. Deste modo, para o descritor da Flora, Vegetação, Fauna e 

Habitats, o presente projeto conduzirá a impactes ambientais negativos, genericamente, pouco 

significativos. As afetações negativas mais relevantes serão sentidas ao nível da comunidade existente 

na periferia da área diretamente intervencionada (sebe de sobreiros e matos), muito embora esta 

perturbação apresente um caráter temporário e seja minimizável. A afetação da vegetação nestas 

sebes configura um impacte negativo, pouco significativo, temporário e minimizável. 

A fase de exploração não apresenta impactes negativos adicionais, revelando mesmo impactes 

positivos na área referente aos espaços verdes comuns, áreas onde se pretende estabelecer uma 

vegetação do tipo montado de sobreiros. Também ao nível da fauna, as afetações esperadas serão 

pouco significativas. 

Na fase de desativação são esperados também impactes positivos caso haja um plano de recuperação 

paisagístico que requalifique a área no sentido da vegetação potencial da região (montado de 

sobreiros), Habitat 6310 da Diretiva 92/43/CEE. 

7.9 QUALIDADE DO AR 

7.9.1 Fase de construção 

Nesta fase, desenrolam-se uma série de ações suscetíveis de alterar a qualidade do ar na área em 

estudo, que podem causar incómodos às populações vizinhas e aos sistemas ecológicos mais sensíveis. 

Durante a fase de construção do Projeto Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, ocorrerão 

impactes negativos na qualidade do ar, quer devido a algumas operações de desmatação e limpeza 

do terreno, a movimentações de máquinas e aos movimentos de terras, quer pelo aumento do tráfego 

de veículos pesados para transporte de materiais. 

Os impactes serão sentidos na zona envolvente à obra e nas zonas envolventes aos percursos para 

transporte dos materiais necessários à obra. 
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As movimentações de terra darão origem à emissão de partículas que, pela sua granulometria 

grosseira, se depositarão no solo, a curtas distâncias do local. A desmatação necessária para alguma 

desocupação do terreno é também uma atividade que trará um acréscimo da concentração de 

partículas na qualidade do ar, pois para além de deixarem o solo temporariamente desprotegido, o 

próprio corte e desbaste que seja necessário efetuar constitui uma atividade emissora de partículas. 

Estas emissões dependem da dimensão da área de trabalho e dos volumes de terra mobilizados. O 

aumento temporário de tráfego de veículos pesados no local de implantação do Projeto, durante esta 

fase, contribuirá também para um aumento das emissões de poluentes típicos deste tipo de fontes 

(principalmente NOx, CO e partículas) para a atmosfera. A emissão destes poluentes poderá provocar 

alterações na qualidade do ar, cuja intensidade dependerá das características dos equipamentos e do 

tipo e duração dos trabalhos.  

As emissões dependem da distância percorrida, do volume de tráfego e da velocidade de circulação, 

do tipo de solo e das condições atmosféricas envolvidas (as condições meteorológicas húmidas 

desfavorecem a ocorrência de emissões). As emissões de poeiras apresentam, deste modo, grande 

variabilidade, consoante as condições atmosféricas e o tipo de operações a decorrer. 

O percurso, a distância de trajeto e o local de deposição de partículas dependem do tamanho e da 

densidade, do tipo de solo das zonas envolventes e das características do vento. A distância percorrida 

pelas partículas, com ventos de velocidade média, é muito pequena para partículas superiores a 10–15 

µm; entre 6-9 metros para partículas superiores a 100 µm; de algumas dezenas de metros para 

partículas entre 30 a 100 µm (EPA, 1985). Pelo contrário, as partículas com 10 µm e inferiores podem 

ser mantidas suspensas pelos fenómenos turbulentos da atmosfera e alcançar maiores distâncias. 

A granulometria da matéria particulada produzida pela deslocação dos veículos e máquinas utilizados 

na obra e pelas movimentações de terras envolvidas é superior à fração considerada como 

eventualmente inalável (diâmetro aerodinâmico inferior a 10µm), pelo que não suscita eventuais 

cuidados em termos de saúde pública. 

Salienta-se que todos estes efeitos, apesar de virem a ocorrer, não serão significativos no local de 

obra, no entanto, existem na zona envolvente ao presente Projeto, algumas habitações dispersas 

(recetores sensíveis) que podem vir a ser afetadas, sendo que este impacte será pouco significativo 

consoante as condições climatéricas (regime de ventos) durante a fase de construção. As possíveis 

incomodidades podem ser significativamente reduzidas através da implementação de medidas de 

minimização. 
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No que se refere à movimentação de veículos para a obra, algumas populações poderão ser afetadas, 

nomeadamente Odemira, Portelas, Boavista dos Pinheiros, S. Teotónio e Estibeira, uma vez que o 

volume de tráfego poderá ter algum significado. As deslocações dos veículos pesados estender-se-ão 

desde o período de alguma preparação e limpeza do terreno e das atividades de escavação, até à 

finalização dos trabalhos de montagem. Os impactes serão negativos, significativos, de magnitude 

moderada, diretos e indiretos, devido às emissões atmosféricas produzidas, afetando a qualidade do 

ar à escala local. São minimizáveis pela adoção das medidas de minimização adequadas e previstas 

neste Relatório. 

Contudo, os impactes resultantes dessas ações são de caráter temporário e localizados, restritos à zona 

da obra e aos respetivos acessos, estando associados às emissões de partículas, resultantes dos diversos 

trabalhos de construção, nomeadamente a realização de terraplenagens (aterros e escavações) e à 

libertação de gases de escape, resultantes da circulação de veículos pesados e máquinas. 

7.9.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração os impactes podem ter, sobretudo, origem nas seguintes causas: aumento de 

tráfego automóvel induzido pela existência do empreendimento turístico, e funcionamento do gerador 

de emergência, com as respetivas consequências em termos de emissões gasosas. 

O aumento de tráfego automóvel não será relevante uma vez que se trata de um empreendimento de 

dimensão reduzida (72 alojamentos/ 200 camas). A somar ao tráfego dos hóspedes tem-se o 

transporte de trabalhadores e abastecimento do empreendimento. Assim, considera-se que os impactes 

resultantes do tráfego automóvel, serão pouco significativos e de magnitude reduzida, mas 

minimizáveis. 

Especificamente, importa ainda referir, o aumento de turistas na época alta, relacionado com a 

elevada procura desta região no verão e com o Festival Sudoeste na Zambujeira do Mar em agosto. 

Neste período, a circulação estará associada a um maior número veículos e, consequentemente, a um 

aumento de emissões atmosféricas associadas ao processo de arranque dos veículos. Assim, considera-se 

que os impactes resultantes, do acréscimo do tráfego automóvel, em período de época alta, serão 

pouco significativos de magnitude reduzida, de âmbito local e irreversíveis.  

A geração de energia, será feita por ligação à rede e a sua receção será alimentada em baixa 

tensão. Mesmo sendo efetuado o abastecido através da rede, haverá sempre necessidade de dispor 

de dois geradores próprios para as situações de falha de energia, sendo um, para o serviço de 

incêndios e outro para assegurar os serviços mínimos da receção e iluminação das vias. Estimasse que 

ambos os geradores tenham uma potência de 50 kVA para funcionamento em stand-by. 
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Os consumos previstos são 259,91 kVA como potência prevista para as habitações e 164,15 kVA para 

o edifício da receção e redes exteriores comuns. 

A definição do sistema energético a adotar irá privilegiar algumas soluções, nomeadamente energias 

renováveis, minimizando o recurso a combustíveis fosseis.. 

Assim, consideram-se os impactes associados pouco significativos, dependendo das características do 

combustível a utilizar e dos consumos dos mesmos. Estes impactes serão minimizáveis pela adoção das 

medidas de minimização, previstas no Capítulo 8. 

7.9.3 Fase de desativação 

Na fase de desativação, considerando o cenário com remoção integral de todas as infraestruturas, os 

potenciais impactes estão, fundamentalmente, associados às operações de desmantelamento, 

movimentação de terras e transporte de materiais.  

Assim, os impactes sobre a qualidade do ar, resultantes desta fase, são semelhantes aos verificados 

para a fase de construção, com exceção das eventuais terraplenagens que não se espera que tenham 

lugar na fase de desativação. 

7.9.4 Síntese de impactes 

Os impactes durante a fase de construção têm um caráter negativo. O facto de serem temporários e de 

os recetores sensíveis estarem significativamente afastados dos locais de obra, torna estes impactes 

pouco significativos, de magnitude moderada e de âmbito local sendo alguns destes minimizáveis, tendo 

em conta as medidas propostas em capítulo próprio. 

Na fase de exploração são esperados impactes negativos, devido ao aumento do volume de tráfego e, 

consequentemente, ao aumento das emissões, embora estes sejam considerados pouco significativos, de 

magnitude reduzida, locais e sem expressão no contexto regional.  

Os impactes do funcionamento do sistema de geração de energia são impactes pouco significativos, 

uma vez que se recorrerá a sistemas de produção de maior eficiência. No entanto, estes dependem das 

características do combustível a utilizar e dos consumos dos mesmos. 
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7.10 AMBIENTE SONORO 

7.10.1 Fase de construção do Projeto 

É na fase de construção que ocorrem as atividades ruidosas temporárias, as quais estão associadas à 

emissão de níveis sonoros devido às atividades características destas fases, destacando-se a utilização 

de maquinaria, circulação de camiões e operações de escavação. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do(s) estaleiros, nomeadamente a existência 

de um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar 

com rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis sonoros associados, 

tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no 

exterior. 

Assim, indicam-se, no Quadro 7.8, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 Fontes sonoras pontuais; 

 Um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

 Os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, 

de 8 de novembro. 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no Quadro 7.8 podem aumentar ou diminuir 

significativamente. 

De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo 

medições efetuadas a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e 

segundo dados bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível 

sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações 

extremamente ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 
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Quadro 7.8 

Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de construção) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq =65 LAeq =55 LAeq =45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas 
vibradoras e apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 

P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 

P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ 

motor de combustão, gruas móveis, 
compactadores (cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 
hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de 
construção, motoenxadas 

P15 

P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m15 

15<m30 

m>30 

35 

52 

>65 

112 

163 

>205 

355 

516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel2 

2<Pel10 

Pel>10 

12 

13 

>13 

37 

41 

>40 

116 

130 

>126 

Compressores 
P15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 

L>120 

10 

16 
16 
28 

32 

50 
50 
89 

100 

158 
158 
282 

O tráfego de camiões de acesso à obra deverá fluir pela EN 120. Como é usual o acesso de viaturas à 

obra deste tipo de infraestrutura deverá ocorrer apenas no período diurno e limitado no tempo, sendo 

expectável que o acréscimo dos níveis sonoros na envolvente das vias de acesso, não seja suscetível de 

elevar os níveis sonoros médios anuais existentes atualmente. A título elucidativo pode referir-se que um 

veículo pesado por hora no período diurno, não deverá fazer ultrapassar o valor de 55 dB(A), na 

imediata envolvente, considerando uma velocidade de circulação de cerca de 50 km/h. 

O tráfego de pesados estará essencialmente associado ao transporte de terras, de 

materiais/equipamentos e betão.  
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Tendo em conta as características de algumas das atividades a realizar durante a obra, inerentemente 

ruidosas, poderão ocorrer impactes acústicos negativos para os recetores situados nas proximidades do 

local da obra, do estaleiro e dos caminhos de acesso. 

No entanto, a fase de construção será limitada no tempo, pelo que os eventuais impactes acústicos, 

embora de caráter negativo, serão temporários, localizados e reversíveis, cessando totalmente após a 

conclusão da obra. 

A magnitude destes impactes estará diretamente relacionada com os níveis sonoros apercebidos 

durante a obra nos recetores afetados, dependendo de vários fatores ainda não conhecidos (volumes 

de tráfego dos veículos afetos à obra, quantidade, características, localização e regimes de 

funcionamento de outros equipamentos e maquinaria, entre outros). 

Não obstante, pode prever-se que nos recetores com um ambiente acústico pouco perturbado 

(afastados da EN 120) possam ocorrer impactes negativos com magnitudes médias a elevadas.  

Nos recetores atualmente expostos a níveis sonoros mais elevados (habitações situadas junto à EN 120), 

os impactes negativos terão magnitudes reduzidas a médias. 

Em face do exposto, e tendo em conta a reduzida quantidade de recetores sensíveis potencialmente 

afetados (apenas um, num raio de 300 metros da área de estudo, e eventualmente três num raio de 

300 metros em redor do caminho de acesso ao Empreendimento, através da N120), os impactes 

acústicos nesta fase podem ser classificados como pouco significativos. 

7.10.2 Fase de exploração do Projeto 

Tal como para a fase de construção, não se afigura viável, presentemente, quantificar com rigor os 

níveis sonoros resultantes do funcionamento do Empreendimento em título (gerados pelo funcionamento 

dos equipamentos previstos e pelas atividades a desenvolver), dado que não se encontram disponíveis 

elementos concretos relativos às fontes sonoras (características e quantidade de equipamentos ruidosos, 

localização, regimes de funcionamento). 

Não obstante, e dado que os principais equipamentos a instalar consistem em unidades de hotelaria e 

restauração, apartamentos e equipamentos desportivos e de lazer de pequena dimensão, prevê-se que 

as atividades a desenvolver não sejam particularmente ruidosas, pelo que a emissão de ruído para o 

exterior da área do Empreendimento será muito reduzida ou nula. 

Acresce que os elevados padrões de qualidade do Empreendimento implicam a adoção de soluções 

construtivas e de controlo de ruído adequadas, de forma a garantir o conforto acústico dos utentes. 
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Por outro lado, o exercício de atividades ruidosas em locais com ocupação sensível ao ruído está 

condicionado ao cumprimento dos limites aplicáveis (Valores limite de exposição e Critério de 

Incomodidade - art.os 11.º e 13.º do Decreto Lei 9/2007, “Atividades ruidosas permanentes”), pelo que 

na fase de licenciamento do Empreendimento terão obrigatoriamente que ser acautelados os aspetos 

relativos ao ruído emitido para o exterior, no sentido de garantir que os níveis sonoros apercebidos nas 

zonas habitadas próximas respeitarão as disposições regulamentares acima referidas. 

Tendo em conta o exposto acima prevê-se que o ruído com origem no funcionamento do 

Empreendimento não provocará situações de incomodidade por ruído ou de incumprimento das 

disposições regulamentares aplicáveis, quer na área do Empreendimento, quer para o exterior. 

Quanto ao tráfego rodoviário gerado/atraído pelo Projeto, que se afigura à partida como a fonte 

ruidosa mais importante na zona em estudo, é previsível, naturalmente, que a entrada em 

funcionamento do Empreendimento determine um aumento dos volumes de ligeiros em circulação na EN 

120, nas imediações da zona em estudo. 

De forma a adotar uma posição de segurança na avaliação desta questão assume-se, por excesso, que 

o funcionamento do Empreendimento provocará um aumento de +50% dos volumes de tráfego na EN 

120 (pouco provável face aos volumes atuais em circulação e às dimensões do Projeto), ao qual 

corresponderá um agravamento pouco significativo nos níveis sonoros médios apercebidos nas 

proximidades da via. 

Tendo em conta que as atividades a desenvolver nesta fase serão de caráter pouco ruidoso, e ainda 

que os equipamentos ruidosos a instalar (eletromecânicos e outros) serão necessariamente objeto de 

medidas de condicionamento acústicos visando quer a obtenção de condições de conforto acústico 

adequadas para os utentes do Empreendimento, quer o cumprimento das exigências regulamentares 

aplicáveis em matéria de ruído emitido para o exterior (expressas no Decreto Lei 9/2007), não é 

previsível a ocorrência de impactes acústicos negativos significativos. 

Em face do exposto acima, os eventuais impactes acústicos negativos gerados pelo Empreendimento 

serão pouco significativos. 

7.10.3 Síntese de Impactes 

Na fase de construção do Empreendimento poderão ocorrer impactes acústicos negativos com 

magnitudes reduzidas a elevadas, embora temporários e reversíveis, cessando totalmente após a 

conclusão das obras, e afetando um número reduzido de recetores, podendo assim ser considerados 

pouco significativos. 
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Na fase de exploração, dado que as atividades a desenvolver (de tipo turístico e de lazer) não terão 

características ruidosas, e por outro lado face à muito reduzida ou nula ocupação sensível ao ruído na 

envolvente próxima dos limites do Empreendimento, pode prever-se que não ocorrerão impactes 

acústicos negativos sensíveis. 

7.11 GESTÃO DE RESÍDUOS 

7.11.1 Considerações Gerais 

Efetua-se neste Capítulo uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos, tendo em 

conta os resíduos que serão potencialmente produzidos nas diferentes fases de Projeto. 

Para caracterizar os impactes inerentes à gestão de resíduos associados à execução deste Projeto, 

discriminam-se duas fases completamente distintas em termos quantitativos e qualitativos, da gestão de 

resíduos: a fase de construção e a fase de exploração do Projeto Land Resort Aparthotel - Zambujeira 

do Mar. 

Na fase de construção, as ações de Projeto geradoras de resíduos estão relacionadas com as 

atividades de limpeza e preparação do terreno, com as necessárias ações de desmatação e com as 

atividades de construção propriamente dita, consistindo basicamente em resíduos de demolição e 

construção, resíduos metálicos, elétricos, cartão e papel, plásticos, equivalentes a sólidos urbanos e óleos 

usados, entre outros. 

Os resíduos produzidos na fase de exploração terão, fundamentalmente, origem nas atividades de 

manutenção e exploração do Aparthotel. Há ainda a referir as lamas a serem produzidas na ETAR, que 

constituem um dos principais resíduos a serem produzidos nesta infraestrutura. 

A exploração do Projeto e sua utilização, pelos hóspedes, visitantes e trabalhadores produzirão 

resíduos de tipologias muito diversificadas. É prevista a produção maioritária de resíduos com 

características tipicamente urbanas, com elevados quantitativos de frações recicláveis, mas também de 

resíduos perigosos. 

São, assim, descritas genericamente as práticas de gestão na área de estudo para estas diferentes 

tipologias de resíduos, de modo a enquadrar a futura gestão de resíduos do Projeto. 

7.11.2 Fase de Construção 

Os resíduos produzidos na fase de construção serão os provenientes das atividades de limpeza e 

preparação do terreno; remoção do coberto vegetal e escavação e com as atividades de construção, 
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consistindo basicamente em resíduos de construção, resíduos metálicos, elétricos, cartão e papel, 

plásticos, equivalentes a sólidos urbanos e óleos usados, entre outros. 

Ao nível de obra devem considerar-se ainda os resíduos produzidos em todas as atividades 

complementares e associadas, como o funcionamento do estaleiro ou a presença dos trabalhadores em 

obra. Destas atividades podem resultar genericamente vários tipos de resíduos como resíduos urbanos 

(resíduos biodegradáveis, plásticos), resíduos industriais banais e perigosos (pneus usados, sucata, filtros 

de óleos, trapos e vestuário contaminado, entre outros), bem como fluxos específicos de resíduos (óleos 

usados, resíduos de embalagem, entre outros). 

A gestão dos resíduos em fase de obra encontra-se contemplada nas medidas de minimização a 

implementar na fase de obra da empreitada (vd. Capítulo 8) e no Capítulo da Gestão Ambiental no 

qual se prevê inclusive, a elaboração um plano para a gestão dos mesmos por parte do Empreiteiro e 

a aprovar pelo Dono de Obra. 

Tendo em conta os requisitos e as medidas contempladas ao nível do SGA, bem como ao facto de a 

disponibilidade de destinos finais na região ser boa, considera-se que os impactes gerados serão pouco 

significativos e minimizáveis. 

Deste modo, os primeiros resíduos a serem produzidos serão os que terão origem na limpeza e 

desmatações do terreno (resíduos verdes), bem como, nas operações de preparação do terreno, que, 

tal como referido na descrição do Projeto não irão gerar quantitativos sobrantes. Relativamente às 

movimentações de terras previstas, o balanço final entre escavação e aterro, anula-se. Para a 

execução do Projeto não será necessário recorrer a terras de empréstimo, nem se prevê que venham a 

existir volumes de sobrantes. 

Os volumes esperados de resíduos de desmatação não constituem quantitativos significativos. Contudo, 

estes se forem geridos de forma incorreta podem gerar impactes negativos significativos e de 

magnitude moderada. 

Nos locais de intervenção não existem edificações, pelo que não será necessário proceder a trabalhos 

de demolição.  

Ainda nas fases iniciais de construção, prevê-se a produção de Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD), que se consubstanciam sob a forma de misturas relativamente homogéneas de resíduos, 

resultantes das escavações e movimentações de terras (solos, rochas) bem como resíduos, tais como 

betão, madeira, ferro e inertes. Da construção de infraestruturas, surgirão entulhos diversos e outros 

resíduos de obra, nomeadamente resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados, e resíduos não 
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perigosos. Na fase de construção esperam-se, ainda, resíduos equiparados a RSU, resultantes da 

presença dos trabalhadores.  

A experiência em obras semelhantes aponta para uma tipologia de resíduos potencialmente produzidos 

nesta fase, de acordo com o apresentado Quadro 7.9, classificados de acordo com o Código LER 

(Portaria n.º 209/2004, de 3 de março). 

Quadro 7.9 

Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de construção, classificados de acordo com o 
código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e 
capítulos 05, 12 e 19) 13 00 00 

Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos 
(exceto 07 e 08)  

14 00 00 

-  Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de 
espumas/aerossóis orgânicos 

14 06 00 

- - Outros Solventes e misturas de solventes 14 06 03 

Embalagens, absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 
proteção não especificado utilizados na obra  15 00 00 

Resíduos de construção e demolição  17 00 00 

- Betão, tijolos, telhas, cerâmicas e materiais à base de gesso 17 01 00 

-  Madeiras, vidro e plástico 17 02 00 

-  Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão 17 03 00 

-  Metais (incluindo liga) 17 04 00 

-  Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de 
dragagem 

17 05 00 

-  Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03  
17 

05 04 

-  Materiais de construção à base de gesso 17 08 00 

-  Outros resíduos de construção e demolição 17 09 00 

-  Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 
contendo substâncias perigosas 

17 
09 03 

-  Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

17 
09 04 

Resíduos Urbanos e equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, Indústria e 
Serviços, incluindo as frações recolhidas seletivamente: 

20 00 00 

- Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01) 20 01 00 

- Resíduos da desmatação 20 02 00 

- Outros resíduos urbanos e equiparados 20 03 00 

- Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos, 
incluindo misturas de resíduos. 

20 
03 01 
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Os impactes associados a estes resíduos podem ser significativos e de magnitude elevada, de âmbito 

regional e permanentes, no caso de a sua deposição não ser feita de forma técnica e ambientalmente 

adequada, mas minimizáveis pela adoção de práticas corretas de gestão de resíduos (vd. Capítulos 8 e 

10). 

No caso dos óleos usados e solventes, resultantes de prováveis manutenções de equipamentos e veículos 

de construção, ao constituírem resíduos perigosos, se descarregados inadequadamente, induzirão, 

também, impactes negativos significativos e com magnitude reduzida.  

Nas operações de manuseamento destes resíduos, deve ter-se em conta a ocorrência de derrames e 

acidentes. Estes riscos de contaminação são substancialmente reduzidos com a adoção de medidas 

adequadas (vd. Capítulo 8 - Medidas de Minimização). 

No caso de se verificarem situações de derrame de óleos ou outros resíduos perigosos em locais não 

impermeabilizados e ocorrer a contaminação dos solos, estes, caso necessitem ser removidos, constituem 

resíduos perigosos. Nestes casos, consideram-se os impactes negativos, significativos, de magnitude 

variável, dependendo da importância do derrame, local e regional, permanente, mas passível de 

minimização. A adoção de corretas técnicas de gestão destes resíduos, como transporte e deposição 

adequados destes resíduos, em consonância com o seu grau de perigosidade (vd. Capítulos 8 e 10), 

reduz substancialmente estes impactes.  

As operações de construção geram, por si só, variados tipos de resíduos. Os resíduos de betão que 

serão originados na lavagem de betoneiras ou em eventuais derrames, e consequente secagem, 

representarão um impacte negativo, caso não se encontre outro aproveitamento e se não tiverem o 

destino adequado.  

Durante a fase de construção serão também gerados resíduos sólidos urbanos, e outros resíduos 

equiparados, oriundos principalmente da presença de trabalhadores na obra. Os impactes associados 

à produção destes resíduos são pouco significativos, de magnitude reduzida, de âmbito local, mas 

temporários e minimizáveis, tendo em conta que estes serão depositados em contentores apropriados 

para o efeito e que serão recolhidos com periodicidade adequada. Esta recolha será definida no início 

da obra e deverá ser acertada com a respetiva Câmara Municipal (Odemira), com a Ambilital, ou com 

operadores privados devidamente licenciados o mesmo acontecendo para as frações recolhidas 

seletivamente. 

Em locais de obra é frequente existir uma grande contaminação dos contentores de RSU com outros 

materiais resíduos de obra (metais, madeiras, plásticos). Este incorreto procedimento, para além de 
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aumentar o volume de RSU e dificultar a sua valorização orgânica, contribui para o desperdício de 

materiais potencialmente recicláveis. 

No fim da fase de construção, e com a obra concluída, terá lugar o desmantelamento do estaleiro de 

obra e a consequente remoção de todos os resíduos e materiais sobrantes que entretanto foram sendo 

produzidos e armazenados. Aqui, deve ser equacionada a hipótese de reutilização destes, noutro 

estaleiro ou atividade semelhante. 

Realça-se, uma vez mais, a importância que a gestão adequada de resíduos na fase de obra deve ter, 

na prevenção da poluição do solo e dos recursos hídricos, uma vez que se tratam de trabalhos de 

construção perto de linhas de água, que envolverão resíduos, eventualmente perigosos, cuja gestão 

incorreta poderá resultar em impactes negativos significativos de magnitude moderada para o 

ambiente. 

A gestão dos resíduos em fase de obra deverá ser planeada e aferida antes da obra, através da 

definição e implementação de um Plano de Gestão de Resíduos integrado num Plano de Gestão 

Ambiental em obra, tal como se propõe ao nível das medidas de minimização (vd. Capítulo 8 e 10). 

Caso sejam cumpridas as medidas de minimização propostas e adotadas as práticas corretas de gestão 

de resíduos, considera-se que os impactes gerados serão pouco significativos e minimizáveis. 

7.11.3 Fase de Exploração 

A fase de exploração de um Projeto desta natureza, ao contemplar diferentes tipos de infraestruturas, 

será também geradora de resíduos em quantidades e qualidades muito variados 

Seguidamente, faz-se uma breve análise da tipologia de resíduos expectável na fase de exploração 

do Projeto tendo em conta as futuras utilizações do empreendimento.  

Para uma melhor caracterização dos impactes associados à produção de RSU foram elaboradas 

estimativas, no sentido de quantificar a produção de resíduos por tipo de produtor e a produção de 

resíduos por tipo de componente. 

Com base nas taxas médias de ocupação mensais previstas para o empreendimento turístico e em 

capitações obtidas da bibliografia, efetuou-se uma estimativa dos quantitativos de resíduos a produzir. 

Assim, para as 72 unidades de alojamento previstas para o Land Resort Aparthotel - Zambujeira do 

Mar e respetiva taxa média de ocupação anual (65%), estima-se, através de uma capitação de 20 
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litros/dia/unidade8, uma média diária do total de resíduos produzidos de aproximadamente 920 

litros/dia (para um total de 46 unidades de alojamento). 

Através da mesma metodologia pode encontrar-se uma produção média diária de resíduos em época 

alta (julho, agosto, setembro). Num dia de época alta (previsão de 68 unidades de alojamento 

ocupadas) é estimada a produção de 1 360 litros de resíduos. Em época baixa estima-se os 

quantitativos aproximados de 500 litros/dia de resíduos para um total de 25 unidades de alojamento 

ocupadas. 

A estes quantitativos devem acrescentar-se os resíduos a produzir por cerca de 20 empregados (postos 

de trabalho diretos) alocados à exploração do empreendimento, sendo difícil prever este montante 

devido à diversidade de funções e ao facto de não se conseguir objetivar se serão alguns empregados 

residentes ou não. 

Com o intuito de perspetivar uma comparação aproximada com o total de RSU depositados em 2011 

no aterro da Ambilital, assume-se que a referida capitação diz respeito aos RSU antes de serem 

sujeitos a qualquer operação de separação seletiva. 

Atendendo às 174,7 toneladas9 diárias de RSU depositadas no aterro da Ambilital em 2011, e 

considerando-se uma densidade média de RSU depositados em aterro, com elevada compactação, de 

0,59kg/l 10, pode considerar-se que são diariamente produzidos na área de abrangência da Ambilital 

cerca de 296 102 litros de RSU. 

Assim, face à capitação de 20l.dia.unidade, utilizada para as tipologias contempladas no Projeto, 

pode considerar-se que a produção de RSU no empreendimento turístico, caso esteja com 65% de 

ocupação, é de 920l.dia, o que contemplará um acréscimo de 0,31% dos resíduos produzidos 

diariamente e depositados no aterro da Ambilital (com base em números de 2011). Em época alta os 

RSU produzidos diariamente no empreendimento poderão representar um acréscimo de 0,46% no total 

diário de RSU depositado no aterro da Ambilital. 

Acrescenta-se que este quantitativo constitui um cenário conservativo, uma vez que não são aqui 

considerados os quantitativos associados às frações recicláveis. Dado que o empreendimento terá 

equipamentos de recolha seletiva, prevê-se que parte dos resíduos produzidos nos alojamentos sejam 

valorizados, pelo que, o acréscimo diário de resíduos indiferenciados encaminhados para aterro atrás 

estimado tenderá a diminuir. 

                                               
8 Regulamento de serviços, Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EEM, 2013 

9 Relatório e Contas Anuais – Exercício de 2011, AMBILITAL, EIM 

10 Integrated Solid Waste Management – Engineering Principles and Management Issues, McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS,1993 
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Segundo o Waste Care Corporation, cerca de 50 a 60% dos resíduos de hotéis são recicláveis, 

variando consoante o tamanho do hotel, ocupação e serviço. Com base neste intervalo, e utilizando 

como referência um valor de 50% de resíduos de hotéis a serem recicláveis, podemos estimar que a 

quantidade de resíduos produzidos diariamente e depositados no aterro (para um taxa média de 

ocupação de 65%) será na ordem dos 460 l.dia, correspondendo a um acréscimo de 0,15% no total 

diário de RSU depositado no aterro da Ambilital. 

No Quadro 7.10 apresenta-se diferentes categorias de resíduos que se prevê poderem vir a ser 

produzidas com a exploração do Projeto em estudo. Estes resíduos, tal como os produzidos na fase de 

construção, são classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos - Código LER como resíduos 

não perigosos e perigosos, sendo que estes últimos deverão ter circuitos próprios de gestão.  

A incorreta gestão destes resíduos, resultará em impactes negativos significativos, de magnitude 

elevada, de âmbito local e permanentes.  

Com a adoção das práticas corretas de gestão de resíduos (vd. Capítulo 8) estes, embora continuem 

negativos, terão a sua significância e magnitude reduzidas. 

Quadro 7.10 

Lista de Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de Exploração, classificados de acordo 
com o código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria 
e serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente 20 00 00 

 - Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01) 20 01 00 

Papel e cartão 20 01 01 

Vidro 20 01 02 

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 20 01 08 

Roupas 20 01 10 

Solventes 20 01 13(p) 

Pesticidas 20 01 19(p) 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio 20 01 21(p) 

Óleos e gorduras alimentares 20 01 25 

Óleos e Gorduras não abrangidos em 20 01 25 20 01 26 (p) 

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27 20 01 28 

Detergentes contendo substâncias perigosas 20 01 29(p) 

Detergentes não abrangidos em 20 01 29 20 01 30 

Equipamento elétrico e eletrónico contendo componentes perigosos 20 01 35(p) 
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Quadro 7.10 (continuação) 

Lista de Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de Exploração, classificados de acordo 
com o código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Equipamento elétrico e eletrónico 20 01 36 

Madeira não abrangida em 20 01 37 20 01 38 

 - Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios) 20 02 00 

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 

Terras e pedras 20 02 02 

Outros resíduos não biodegradáveis 20 02 03 

 - Outros resíduos urbanos e equiparados 20 03 00 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 20 03 01 

Resíduos da limpeza de ruas 20 03 03 

Resíduos de limpezas de esgotos 20 03 06 

Monstros 20 03 07 

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes 
e vestuário de proteção não anteriormente especificados 15 00 00 

 - Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens 
recolhidos separadamente) 

15 01 00 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01 

Embalagens de plástico 15 01 02 

Embalagens de madeira 15 01 03 

Embalagens de metal 15 01 04 

Embalagens compósitas 15 01 05 

Misturas de embalagens 15 01 06 

Embalagens de vidro 15 01 07 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias 
perigosas 

15 01 10(p)  

 - Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, e vestuário de proteção. 15 02 00 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente 
especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados 
por substâncias perigosas. 

15 02 02(p) 

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares e 
capítulos 05, 12 e 19) 13 00 00 

 - Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 13 02 00 

Óleos minerais não clorados, de motores transmissões e lubrificação 13 02 05(p) 

 - Conteúdo de separadores óleo/água 13 05 00 

Lamas provenientes dos separadores óleo/água 13 05 02(p) 
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Quadro 7.10 (continuação) 

Lista de Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de Exploração, classificados de acordo 
com o código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos 
(exceto 07 e 08) 

14 00 00 

 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de 
espumas/aerossóis orgânicos 14 06 00 

Outros solventes e mistura de solventes 14 06 03(p) 

Resíduos não especificados em outros capítulos da lista 16 00 00 

 - Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas 
todo o terreno) e resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da 
manutenção de veículos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 00 

Pneus usados  16 01 03  

Veículos em fim de vida 16 01 04 (p) 

Pastilhas de travões não abrangidas em 16 01 11 16 01 12 

Fluidos de travões 16 01 13 (p) 

Plástico 16 01 19 

Vidro 16 01 20 

 - Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico 16 02 00 

Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos não abrangidos 
em 16 02 09 a 16 02 13 16 02 14 

Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso 16 02 15 (p) 

Componentes retirados de equipamentos fora de uso não abrangidos em 
16 02 05  

16 02 16 

 - Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso 16 05 00 

Gases em recipiente sob pressão não abrangidos em 16 05 04 16 05 05 

 - Pilhas e acumuladores 16 06 00 

Acumuladores de Chumbo  16 06 01(p) 

Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de 
revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de 
impressão 

08 00 00 

 - Resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes 08 01 00 

Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou 
outras substâncias perigosas 

08 01 17(p) 

Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes 08 01 21(p) 

 - Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos impermeabilizantes) 08 04 00 

Resíduos de colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 08 04 09(p) 
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Quadro 7.10 (continuação) 

Lista de Resíduos potencialmente produzidos durante a fase de Exploração, classificados de acordo 
com o código da LER 

DESCRIÇÃO CÓDIGO LER 

Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais 
contaminados) 

17 00 00 

 - Metais (incluindo ligas) 17 04 00 

Cobre, Bronze e Latão  17 04 01 

Ferro e Aço  17 04 05 

(p) – resíduo perigoso 

Em termos globais, considerando o cenário de que serão definidas e implementadas rigorosamente as 

práticas corretas de gestão de resíduos, considera-se que os impactes são pouco significativos, face aos 

quantitativos expectáveis, mas de magnitude moderada, uma vez que em alguns casos se tratam de 

resíduos perigosos. Consideram-se de âmbito regional, uma vez que o seu destino final, em muitos casos, 

se situa longe do local de produção e irreversíveis. 

Os resíduos urbanos ou equiparados produzidos na fase de exploração serão gerados, em parte, pelos 

hóspedes, pelas atividades comerciais e de caráter lúdico associadas ao futuro empreendimento.  

Refira-se que, como estratégia base, serão implementadas práticas de redução da produção de 

resíduos e a deposição seletiva, com vista à sua reciclagem. Prevê-se a recolha pelos serviços do 

Aparthotel em cada unidade e a sua deposição para recolha dos serviços municipais numa ilha 

ecológica de recolha de resíduos a instalar à entrada do empreendimento constituída por contentores 

enterrados com uma capacidade de 3 ou 5 m3, com acesso vertical. Prevê-se ainda, que cada ilha 

tenha 4 contentores para recolha de resíduos domésticos, vidro, papel e embalagens. 

Os impactes associados à produção destes resíduos são pouco significativos, de magnitude reduzida, de 

âmbito local, mas minimizáveis. 

Os resíduos serão entregues a entidades licenciadas, sendo que no caso dos resíduos equivalentes a 

sólidos urbanos o proponente poderá entrar em acordo com a Câmara Municipal de Odemira para a 

sua recolha. No caso das restantes frações poderá acordar a sua recolha com a Ambilital. Em caso de 

inexistência de acordo com estas entidades os resíduos serão recolhidos por empresas para tal 

licenciadas. 

Os resíduos perigosos terão circuitos próprios de gestão. Assim, estes resíduos serão armazenados em 

recipientes e locais tecnicamente adequados e entregues a empresas licenciadas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, para o transporte e gestão dos resíduos em causa. 
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No que se refere aos resíduos da restauração do empreendimento “Land Resort Aparthotel - 

Zambujeira do Mar “, será definido um sistema que permita a recolha seletiva dos óleos de fritura, bem 

como, a recolha seletiva de resíduos orgânicos. 

Neste enquadramento, tendo como principio a adoção de práticas corretas de gestão de resíduos, ou 

seja que os resíduos serão conduzidos a destino final adequado, e as frações enviadas para 

valorização, que o transporte dos mesmos será efetuado por transportador autorizado, bem como os 

respetivos destinos finais estarão licenciados para o efeito, os impactes associados são pouco 

significativos, de magnitude reduzida, de âmbito local e minimizáveis se adotadas as medidas 

propostas em capítulo próprio. 

O seguimento das medidas de minimização preconizadas, direcionadas para as atividades de 

exploração, é fundamental para o controlo e minimização dos impactes ambientais, associados à 

produção de tão diferentes tipologias de resíduos (vd. Capítulos 8 e 10).  

7.11.3.1  ETAR 

Os resíduos a produzir na ETAR serão, fundamentalmente, as lamas (LER 19 08 05), os gradados (LER 

19 08 01), os resíduos de desarenamento (LER 19 08 02) e resíduos de embalagem (LER 15 00 00). 

Estes constituem, fundamentalmente, resíduos não perigosos e serão conduzidos ao destino final 

adequado por operadores licenciados.  

Estes resíduos deverão cumprir com o disposto no Decreto-lei n.º 276/2009, de 2 de outubro. 

Os resíduos produzidos na ETAR serão contemplados no Plano de Gestão de Resíduos a implementar 

com a exploração do Empreendimento. 

Deste modo, considera-se que os impactes associados aos resíduos com origem na exploração da ETAR 

são pouco significativos, de magnitude reduzida, de âmbito regional, irreversíveis e minimizáveis (vd. 

Capítulos 8 e 10). 

7.11.4 Fase de desativação 

Na fase de desativação, considerando o cenário de remoção integral de todas as infraestruturas, 

verifica-se a existência de resíduos resultantes do desmantelamento das infraestruturas. Os impactes 

serão semelhantes aos da fase de construção, devendo à data ser efetuado um Plano de Gestão de 

Resíduos, que defina as metodologias e destinos finais dos mesmos de acordo com a realidade à data 

e com o enquadramento legal existente, de modo a minimizar os impactes negativos desta fase. 
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7.11.5 Síntese de impactes 

Os impactes associados à gestão de resíduos dependem das quantidades, condições de armazenagem 

temporária, capacidades de valorização e tipologia dos destinos finais, a estabelecer para os 

diferentes tipos de resíduos, nas diferentes fases do Projeto.  

Assim, aos impactes induzidos pela produção de resíduos, associa-se uma magnitude que dependerá, 

sobretudo, das medidas de gestão adotadas e contempladas no Plano de Gestão de Resíduos a 

adotar, quer na fase de construção, quer de exploração e desativação. 

Na fase de construção, serão produzidos resíduos de diferentes tipologias, incluindo resíduos 

classificados como perigosos.  

De facto, a utilização de maquinaria pesada, nomeadamente o equipamento de escavação, os veículos 

pesados de mercadorias e outros equipamentos de construção civil, irão originar um conjunto de 

resíduos associados à manutenção dos equipamentos e à transfega de combustível e de óleos usados, 

originando resíduos, na maioria classificados como perigosos.  

Os impactes associados a estes resíduos serão significativos e de magnitude elevada, de âmbito 

regional e permanentes, no caso de a sua deposição não ser feita de forma técnica e ambientalmente 

adequada, mas minimizáveis pela adoção de práticas corretas de gestão de resíduos. 

Na fase de exploração serão gerados resíduos equiparáveis a RSU provenientes das áreas comerciais 

e dos serviços administrativos ou atividades cuja produção diária e fração valorizável se prevê que 

seja significativa. 

Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e do destino final assegurado, os resíduos 

segregados induzirão impactes negativos, de significado variável, indiretos e reversíveis, quer na fase 

de construção, quer na fase de exploração. 

A gestão sustentável dos resíduos, através de práticas ambientalmente e energicamente mais eficazes, 

permitirá reduzir os impactes diretos e indiretos no ambiente e no sistema de gestão de resíduos da 

área de influência do Projeto. 
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7.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

7.12.1 Metodologia Aplicada 

A avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico obedece a 

parâmetros específicos sistematicamente enunciados. A definição dos conceitos subjacentes aos critérios 

aplicados na atribuição do valor patrimonial dos sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das 

tarefas inerentes à avaliação de impactes (vd. Quadro 7.11). 

 Potencial científico – Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de 

funcionalidade, de cronologia, entre outros; 

 Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e ponto de 

referência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

 Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e 

entidades competentes; 

 Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento 

verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

 Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

 Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente estética/artística e a 

dimensão das estruturas; 

 Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregues na 

edificação da estrutura; 

 Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao período de 

referência; 

 Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 

degradação/preservação da paisagem de enquadramento original. 
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Quadro 7.11 

Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial 

 Valores quantitativos e qualitativos 
 Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 1- Sem contextos 
preservados 

2- Existência de contextos 
pertinentes e mediamente 

preservados 

3 - Sítios de grande pertinência 
científica, contextualizados, com 

estratigrafia e estruturas preservadas 

Significado histórico-cultural 
 

1 - Ausência de significado 
histórico / cultural 

2- Associação a marco 
históricos 

3- Ícone de um determinado período 
histórico 

Interesse público 
 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da comunidade 

local e entidades 

2 - Reconhecimento ao 
nível local, mas não 

classificado 

3 - Interesse reconhecido local e 
nacional e respetiva classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 2- Mediamente comum 3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época contemporânea 
* 2 -Período Baixo 
medieval e Época 

Moderna 

* 3 - Pré-história e Época alta 
medieval 

Dimensão/monumentalidade 
 

1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos de 

monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 

monumentalidade 

3 -Grande dimensão e exponentes de 
monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / ausentes 2 -Mediamente evidentes 3- Grande preocupação estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 

Inserção paisagística 
 

1- Grau de alteração 
da paisagem elevado 

2- Grau de alteração da 
paisagem mediano 

3- Preservação do enquadramento 
paisagístico do monumento 

Classificação 
 

1 - Sem classificação, inédito 
2 - Sem classificação, mas 
integrado em inventários 

patrimoniais 
3 – IIP, MN, IVC 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são adicionados, 

permitindo no seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

 Reduzido = <14 (inclusive); 

 Médio = 15 a 22; 

 Elevado = 23 a 30. 

No que concerne ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser:  

 Positivos – constituem uma mais valia, uma melhoria das condições de preservação do 

património, face à situação de referência;  

 Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos patrimoniais; 
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 Neutros – as ações a desenvolver não terão repercussões benéficas ou nefastas para o 

fator ambiental; 

 Indeterminados – face aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de impactes, 

não é possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou benefícios para os 

elementos patrimoniais existentes na área de estudo. 

Para ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao Projeto, são empregues técnicas de previsão 

que permitam evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a agressividade das 

ações propostas e a sensibilidade dos elementos patrimoniais afetados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

 Elevada – indução de uma profunda ou total alteração/destruição das condições de 

preservação, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, sem 

implicar total alteração ou destruição, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Reduzida – indução de alterações mínimas/pouco expressivas nas condições de 

preservação, durante e/ou após as ações a desenvolver; 

 Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, que 

permanecerão incólumes, durante e/ou após as ações a desenvolver.    

A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a uma 

metodologia de avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

 Muito significativo – afetando profundamente elementos classificados ou de elevado valor 

patrimonial/científico; 

 Significativo – afetando profundamente elementos de considerável valor 

patrimonial/científico ou afetando moderadamente elementos de elevado valor 

patrimonial/científico e classificados; 

 Pouco significativo – afetação genérica de elementos de reduzido valor 

patrimonial/científico ou afetação muito ligeira de elementos de considerável ou elevado 

valor patrimonial/científico; 
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 Insignificante – não afetando elementos de valor patrimonial/científico. 

7.12.2 Fase de construção 

Não foram identificados vestígios arqueológicos ou elementos edificados de interesse arquitetónico ou 

etnográfico na área de afetação do Projeto. 

As mobilizações ocorridas ao nível do solo indiciam um potencial limitado de preservação de contextos 

arqueológicos, pelo que o diagnóstico do fator ambiental aponta para um impacte pouco significativo 

ou insignificante. 

No entanto, considera-se o valor histórico-cultural registado no território envolvente. 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 

negativos, definitivos e irreversíveis.  

Para a construção do empreendimento pondera-se o conjunto de ações que consistem na desmatação, 

na movimentação e revolvimento de terras, nas intrusões no solo associadas à implantação das 

infraestruturas.  

Também a área de implantação do estaleiro de obra, armazenamento de equipamentos, ferramentas e 

materiais, depósito temporário de resíduos e estacionamento de veículos se encontra dentro do 

perímetro estudado. 

Conforme o supra referido, não são expectáveis impactes nesta fase. 

7.12.3 Fase de exploração 

Na etapa posterior às obras os impactes que se refletem apresentam, genericamente, repercussões 

menores ou nulas sobre o património, associados à utilização e manutenção do empreendimento. 

Isto porque, os impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação de 

vestígios arqueológicos, uma vez que as intervenções no solo implicam a destruição de estruturas e 

estratigrafia.  

7.12.4 Fase de desativação 

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil do empreendimento, quer se 

trate de desativação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação de equipamentos, não 
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terão consequências maiores no âmbito do fator ambiental se forem utilizadas as mesmas áreas de 

trabalho analisadas para a construção atualmente em estudo. 

7.13 SOCIOECONOMIA 

7.13.1 Fase de construção 

Um dos principais impactes deste tipo de Projetos radica na dinamização da atividade económica à 

escala local e regional, bem como nos benefícios que poderá trazer à população, nomeadamente 

através da criação de emprego. 

O valor do investimento a realizar (7 000 000 euros) terá forçosamente reflexos positivos na economia 

local e regional, principalmente porque será feito numa região com enorme potencial turístico e com 

carência de infraestruturas neste setor. Este impacte positivo, irreversível de âmbito regional, adquire 

maior significado quando finalizada a construção. 

No entanto, a atividade económica local e regional, será igualmente beneficiada na fase de construção, 

em resultado da dinamização do mercado dos materiais de construção. A mobilização de empresas 

construtoras e de fornecedores de materiais e equipamentos, são exemplos das mais-valias, do ponto 

de vista económico, que o Projeto acarretará. Estes impactes serão de magnitude moderada, certos, 

diretos e indiretos, de curto prazo e reversíveis, devendo ser considerados potencialmente significativos 

no âmbito local e regional. 

Os estabelecimentos de restauração, situados nas imediações de Odemira e S. Teotónio, deverão 

também beneficiar com a presença dos operários, gerando, assim, riqueza neste setor. Isto é, 

particularmente importante dado que na área de estudo (antiga freguesia de Zambujeira do Mar 

segundos os Censos 2011) o setor terciário se apresenta como o grande empregador, representando 

aproximadamente 58,9% dos empregos. Este é um impacte positivo e indireto, de reduzida magnitude, 

provável, imediato, temporário e reversível, com pouco significado neste setor. Com a implementação 

deste Projeto, é expectável uma potenciação do setor terciário, assumindo o Projeto alguma 

importância como indutor de emprego e como atração de “investimento” para o concelho e freguesia. 

Importa contudo realçar que parte deste investimento não será diretamente absorvida pela região, mas 

também, a nível nacional, dado que um investimento destas características assume um impacte ainda 

que pouco significativo ao nível da economia do país.  

Num concelho que apresentava, em 2011, uma taxa de desemprego de 13,7% (superior ao valor 

observado para o Continente), tendo a evolução na década 2001-2011 correspondido a um aumento 
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de 65,1%, a criação de emprego, durante a fase de construção, assume-se como um impacte positivo, 

de magnitude média, com significado local, ainda que temporário.  

Prevê-se também durante a fase de construção, um aumento de algum significado do tráfego de 

veículos pesados, nas vias de comunicação de acesso à área do empreendimento. Este aumento do 

tráfego de veículos pesados perturbará, de forma sensível e direta, localidades, podendo verificar-se 

alguns danos causados nas vias públicas pelas viaturas e máquinas pesadas, assim como, alteração da 

normal circulação rodoviária nas vias adjacentes, considerando-se para o efeito, como um impacte 

negativo, de magnitude reduzida, certo, temporário, reversível e pouco significativo localmente. 

A magnitude desses impactes está associada à origem e número de deslocações de veículos de 

transporte de material, maquinaria e pessoal. Admitindo que uma parte dos trabalhadores da obra 

ficará instalados na região, é possível prever que os maiores fluxos de tráfego inerentes à fase de 

construção venham a ocorrer no início e no final da mesma, tendo no entanto uma expressão muito 

reduzida. 

Por fim, a decisão de construção de um empreendimento desta natureza, promovendo o 

desenvolvimento local, terá como efeito lateral o aumento dos preços locais do uso do solo, 

beneficiando os proprietários das terras circundantes ao Projeto.  

7.13.2 Fase de exploração 

Ao nível da exploração, o principal fator a reter na avaliação dos impactes socioeconómicos prende-se 

com a elevada mais-valia que um Projeto desta natureza, desde que ambientalmente enquadrado, 

pode trazer para a região. 

Segundo o documento, Estatísticas do Turismo 2012, os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal 

relativos à rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos em 2012 revelam que as receitas se 

mantiveram em crescimento relativamente a 2011 (+5,6%), correspondendo a 8 606 milhões de euros. 

Este crescimento foi, porém, menos acentuado que o verificado em 2011, que se situou em 7,2%, (INE, 

2013b). 

No ano de 2012 os estabelecimentos hoteleiros em Portugal registaram 13,8 milhões de hóspedes e 

39,7 milhões de dormidas. Relativamente ao ano anterior, os hóspedes decresceram 1,1% enquanto as 

dormidas aumentaram 0,6%. Tal como em 2011, os não residentes apresentaram uma evolução positiva 

(+4,8%), contrária à dos residentes (-7,5%), (INE, 2013b).  
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Importa, tecer algumas considerações ao nível do turismo, para poder enquadrar, de forma adequada, 

a análise. De acordo com a WTTC (World Travel and Tourism Council) é previsível que a procura 

mundial do setor turístico apresente um crescimento de 4,3% ao ano, para o período entre 2014 e 

2024. A contribuição das viagens e turismo na economia mundial em 2013 foi de 9,5% do PIB, o que 

representa cerca de 7 biliões de dólares, também em 2013 este setor representou 9,1% do emprego 

total mundial (WTTC, 2014). 

Segundo dados da WTTC, Portugal ocupa a 166ª posição em 181 países, no que diz respeito às taxas 

de crescimento do valor gerado pelo setor das viagens e turismo no PIB nacional, em 2014. É estimado 

que a contribuição direta das viagens e turismo na economia portuguesa, entre 2014 e 2024, cresça 

1,7% ao ano, representando em 2024, 6,3% do PIB, e que a contribuição total deste setor (inclui 

impactes económicos mais alargados), cresça 1,4% ao ano, representando em 2024, 16,2% do PIB 

(WTTC, 2014). 

De acordo com a WTTC o setor representará, em 2024, cerca de 19,8% do emprego total, com uma 

taxa de aumento anual de 0,4% desde 2014, e representará 13,0% do investimento total feito em 

Portugal, um aumento de 0,9% por ano entre 2014 e 2024, sendo que em 2013 representou 12,5% do 

investimento em Portugal (WTTC, 2014). 

Estes números enquadram, de forma clara, a importância que o setor do turismo tem vindo a assumir.  

No concelho de Odemira a oferta de alojamento turístico é constituída na sua maioria por 

estabelecimentos da tipologia “Outros” (hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos 

turísticos, motéis, pousadas e estalagens). Contudo, de acordo com o “Anuário Estatístico da Região do 

Alentejo – 2012” podem ainda contar-se 5 estabelecimentos na categoria “Pensões” e quatro 

estabelecimentos na categoria “Hotel”.  

É sabido que o aluguer de moradias ou apartamentos na época alta, consubstancia também uma 

grande fatia do turismo sazonal no litoral alentejano. Os aglomerados populacionais, relativamente 

próximos da zona de intervenção onde se pode encontrar uma oferta significativa deste tipo de 

turismo, são Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Almograve, entre outros. 

Desta forma, a criação de um Empreendimento com as características do Land Resort Aparthotel- 

Zambujeira do Mar, associando um espaço de turismo de elevada qualidade, virá colmatar uma 

necessidade, clara, existente ao nível do Alentejo Litoral, com a criação de empreendimentos turísticos 

de qualidade. 
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Todos estes aspetos refletem um impacte positivo, de magnitude elevada e com significado ao nível da 

região. 

Importa, igualmente, considerar que para a angariação de recursos humanos, o Projeto prevê uma 

eventual aposta em recursos da região. O empreendimento criará 20 posto de trabalho diretos e 15 

indiretos. Ao prever-se uma eventual “aposta” nos recursos humanos locais, esta contribuirá, para a 

redução do desemprego na região, o que reforça a importância do impacte positivo que poderá advir 

do Projeto. 

Desta forma, a concretização do empreendimento contribuirá, de forma clara, para um enriquecimento 

socioeconómico do concelho de Odemira, e da região enquadrante, o que se classifica como um efeito 

positivo.  

É expectável que a implementação deste Projeto, promova uma atração de turistas, nacionais e 

estrangeiros, que utilizarão a região, explorando as suas condições naturais e usufruindo dos espaços 

existentes, o que alarga o âmbito dos efeitos positivos identificados, extrapolando-os para outros 

Projetos e outras localidades que não só Odemira. 

No que diz respeito às acessibilidades ao local do empreendimento, prevê-se o aumento do tráfego na 

EN 120 e EM502-1, com o consequente desgaste do pavimento e eventuais conflitos com o tráfego 

local, situação esta que não se considera de grande importância dadas as características da via, e 

facto dos aumentos previstos, não assumirem significado. 

7.13.3 Fase de desativação 

Num cenário, pouco provável, de desativação do empreendimento, cessarão os impactes positivos 

identificados, com destaque para o emprego e para as atividades económicas em geral. Neste cenário 

haverá lugar ao transporte de resíduos das demolições, o que se traduzirá por algumas perturbações 

no tráfego nas vias adjacentes, embora pouco significativo. 

Igualmente, cessaria o tráfego decorrente do acesso à área, o que beneficiaria a circulação rodoviária 

nas imediações. Este benefício seria pouco significativo. 

No cenário de conversão da área de estudo para outros usos, não é possível identificar os impactes 

socioeconómicos daí decorrentes. Contudo, a manutenção dos postos de trabalho evitaria impactes 

negativos na população. Neste cenário também se evitaria a demolição do edifício não havendo lugar 

ao transporte de resíduos das demolições. 
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7.13.4 Síntese de Impactes 

Considera-se que ao nível deste descritor o Projeto apresentará um conjunto de mais-valias, permitindo 

a recuperação, de forma ambientalmente enquadrada, de uma área com características especialmente 

adequadas à exploração turística, atualmente abandonada em termos agrícolas. Salienta-se ainda a 

importância do Projeto a nível regional, pela promoção e diversificação da oferta turística da Região, 

atraindo turistas para o concelho de Odemira.  

Haverá algumas afetações negativas, de significado reduzido, fundamentalmente durante a fase de 

construção mas que serão, claramente, compensadas pelas positivas, mesmo nessa fase, pela geração 

de emprego e revitalização do tecido económico do concelho. 

7.14 PAISAGEM 

7.14.1 Considerações Gerais 

Com base na caracterização da paisagem obtida do Capítulo da Situação de Referência e tendo em 

consideração as principais ações de Projeto, são identificados e caracterizados os impactes resultantes 

das referidas infraestruturas, para cada uma das fases de ocorrência.  

Com a construção deste Projeto, surgirão alterações na paisagem que, direta ou indiretamente se 

traduzirão em impactes de magnitude e significância diversas.  

Os impactes sentidos dependem quer das características da área a intervencionar (qualidade 

paisagística, absorção visual e sensibilidade paisagística), quer do tipo de intervenções a realizar, pelo 

que a análise destes fatores permite prever os impactes ao nível da paisagem. 

Assim, quer ao nível estrutural (alterações nos elementos que constituem as componentes básicas da 

paisagem, causando perturbações ou mesmo alterações ao nível das subunidades homogéneas de 

paisagem identificadas), quer ao nível de impacte visual, são esperados: impactes diretos numa 

primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e depois de forma indireta, impactes 

causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem que hoje contribuem para a sua 

harmonia e qualidade visual.  

Como forma de apoio à avaliação de impactes do Projeto sobre a paisagem, foi elaborado a Figura 

7.1 com a bacia visual do edificado do empreendimento na área de estudo da paisagem (área 

envolvente de 2 km), tendo em conta os trabalhos de campo efetuados, o Modelo Digital do Terreno e 

as visibilidades das habitações na envolvente. 
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A análise de impactes apresentada considera uma avaliação detalhada das consequências da 

instalação do projeto sobre a Paisagem, identificando, caso a caso, os potenciais impactes que 

decorrerão das ações do Projeto e de cada uma das fases em estudo (construção e exploração). 

7.14.2 Fase de construção 

As perturbações genéricas que potencialmente ocorrem durante a fase de construção do Projeto são 

determinadas por duas origens distintas, as quais são magnificadas pela pressão que tais ações 

poderão exercer na paisagem, tendo em conta o âmbito de influência das mesmas: 

 Ações, temporárias ou não, incidentes sobre o suporte biofísico e que conduzem a alterações 

da paisagem;  

 Ações que resultam dos próprios trabalhos de construção, com a inevitável introdução de 

meios humanos e mecânicos com maior ou menor significado.  

As alterações sobre a paisagem estão relacionados diretamente com ações de implantação do 

estaleiro, construção das vias na área de intervenção, construção das unidades de alojamento, receção, 

Campos de Padel, passeios, estacionamento, infraestruturas e espaços verdes que integram o 

empreendimento, considerando-se que todas as ações com efeito direto no solo poderão repercutir-se 

nos seguintes impactes: 

 Desorganização da funcionalidade da paisagem; 

 Desorganização visual e cénica resultante da presença de maquinaria e pessoal afeto à 

obra; 

 Emissão de Poeiras; 

 Alteração da morfologia; 

 Desmatação. 

A previsão, determinação e avaliação dos impactes paisagísticos mais significativos, a nível da fase de 

construção, foi efetuada tendo em consideração as ações geradoras de impacte que irão alterar as 

Características Visuais da Paisagem, a sua Qualidade Visual e no seu Valor Cénico. 
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Estas alterações são resultado da intrusão visual de novos elementos, ou seja, a criação de vias de 

acesso, a construção de edificados que se irão refletir na paisagem atual, através da modificação das 

características do relevo e do tipo da ocupação do solo, o que irá provocar uma nova leitura da 

paisagem. 

Estas modificações nas características atuais da paisagem são os fatores que implicarão alterações, 

mais ou menos importantes, na perceção da paisagem e na apreciação do seu valor cénico. 

Apresenta-se, em seguida, uma avaliação de impactes, de acordo com as principais ações geradoras 

de impacte.  

Implantação de estaleiro 

A implantação, e presença, do estaleiro constituirão um impacte negativo que terá lugar, apenas, na 

fase de construção e que será minimizável através da adoção de algumas medidas propostas. 

O estaleiro de obra localizar-se-á em área (no interior do empreendimento) ainda a definir. É 

previsível que a sua implantação origine impactes visuais de pequena amplitude, com reflexos ao nível 

paisagístico, resultantes da destruição do coberto vegetal, da modificação do relevo natural e da 

intrusão de elementos estranhos, que se destacarão na paisagem. No entanto, estes terão uma 

“presença” reduzida.  

A circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra constituirá, por si só, um fator de intrusão visual 

(provocando uma desorganização e perturbação do espaço). A produção e emissão de poeiras no ar é 

um dos aspetos resultantes desta atividade e que terá efeitos a nível da paisagem. 

Construção das vias na área de intervenção, passeios e estacionamento 

Para a criação de vias, passeios e estacionamento será necessária a destruição da vegetação existente 

e a alteração, também do relevo natural, com o aparecimento de novos taludes, que pela sua 

dimensão, possam constituir “feridas” na paisagem. A extensão das vias a construir é muito reduzida 

(560 m) em relação aos acessos já existentes na envolvente, que se inserem em áreas de média e 

reduzida qualidade paisagística e de média sensibilidade. As áreas referentes a passeios e 

estacionamento ocupam cerca de 13% da área do Empreendimento, que se inserem em áreas de 

média qualidade paisagística e de média sensibilidade. 

A circulação de maquinaria constituirá também, por si só, um fator de intrusão visual. 
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Considera-se, assim, que durante a fase de construção, a presença das vias, passeios e estacionamento 

acarretará impactes localizados, pontuais, reversíveis, recuperáveis e sentidos essencialmente na 

envolvente mais próxima do projeto e terão reduzido significado e magnitude moderada.  

Construção das unidades de alojamento, receção (Edifício de receção, Kids Club, Piscina de lazer 

e Chapinheiro) e Campos de Padel 

No que se refere aos trabalhos preparatórios de construção, é de referir que as desmatações, limpezas 

superficiais dos terrenos e movimentação de terras terão como consequência impactes negativos na 

estrutura da paisagem relacionados com a destruição da vegetação e consequente alteração das 

subunidades de paisagem (Áreas de Pastagem/ Pousio e Matos) onde se executarem as ações 

referidas. Este impacte traduzir-se-á na conversão de uma dada parcela do território a um novo uso, 

consoante a estrutura a implantar, sendo tanto mais significativo quanto mais valorizada for a 

subunidade homogénea de paisagem em causa, a capacidade de absorção visual e a sensibilidade da 

paisagem.  

As construções das unidades de alojamento, receção e campos de Padel sentir-se-ão na zona 

envolvente mais próxima, nomeadamente, através da desorganização da funcionalidade da paisagem 

com perturbação na manifestação visual do território.  

A circulação de maquinaria constituirá também, por si só, um fator de intrusão visual, cuja produção e 

emissão de poeiras no ar é um dos aspetos resultantes desta atividade e que terá efeitos a nível da 

paisagem. 

A área total de construção e impermeável é equivalente a aproximadamente 8.755,32 m2, que 

corresponde a 21,9% da área do Empreendimento. Estas áreas a construir inserem-se em áreas de 

média qualidade paisagística e de média sensibilidade. 

Considera-se, assim, que durante a fase de construção, a presença das unidades de alojamento e 

receção, e campos de Padel acarretarão impactes localizados, pontuais, reversíveis, recuperáveis e 

sentidos essencialmente na envolvente mais próxima do projeto.  

A magnitude e significado têm relação direta com a maior ou menor presença humana da área 

envolvente. Assim, pode considerar-se que a classificação da magnitude e significado do impacte está, 

em termos visuais, relacionada com as características da vegetação existente nos locais atravessados, o 

número potencial de observadores das áreas afetadas e a distância entre estes e os edifícios.  

Assim, tendo em conta a capacidade de absorção visual, sensibilidade da paisagem e bacia visual dos 

elementos de projeto, haverá alguma perceção direta da intervenção, ainda que esta seja 
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“percebida”, genericamente, pelos utilizadores locais da envolvente mais próxima. Considera-se assim, 

que a construção das unidades de alojamento e receção apresentam magnitude moderada e 

significância média, e a instalação dos campos de Padel apresentam magnitude e significância 

reduzida. 

A implementação de espaços verdes de utilização comum, espaços verdes das unidades de alojamento, 

edifício de receção e campos de Padel, introduz intervenções com algum trabalho de desmatação, 

pequenas modelações de terreno, regeneração de elementos existentes e outras pequenas ações 

associadas, tendo em conta a proposta de integração paisagística (vd. Anexo VI). Estes espaços verdes 

são constituídos por elementos arbóreos, maciços arbustivos, relvado, prado florido e terra vegetal. As 

áreas previstas de arbustos, relvado e prado é aproximadamente de 17 556,02 m2 de área, 

correspondendo a 44% da área total do Empreendimento.  

Estas intervenções assumirão um impacte menos importante do que o verificado para a construção dos 

edifícios, dada a tipologia de intervenções necessárias. Estas áreas apesar de serem percetíveis na 

envolvente, os impactes resultantes são de significado e magnitude reduzida.  

Todos estes impactes são inevitáveis, podendo, ser atenuados, através de algumas medidas preventivas 

(ver medidas de minimização), evitando a todo o custo a perturbação do local durante a construção do 

empreendimento, contribuindo para uma rápida e eficaz recuperação da paisagem. 

Apresenta-se no Quadro 7.12 uma síntese da avaliação de impactes das ações associadas à Fase de 

Construção do Projeto. 

Quadro 7.12 

Principais ações associadas à Fase de Construção do Projeto 
 

Ação geradora de 
impacte Impacte 

Subunidades homogéneas 
de Paisagem Reversibilidade Magnitude Significância 

Alteração da utilização 
e função dos espaços 

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos Reversível Moderada Média 

Remoção do coberto 
vegetal 

Destruição da 
vegetação; 

desorganização da 
funcionalidade da 

paisagem 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos 

Reversível Moderada Reduzida 

Implantação de 
estaleiros, áreas de 

apoio à obra e 
circulação de veículos 

Introdução de um novo 
elemento na paisagem 

Afetação da Subunidade 
Pastagem/ Pousio Reversível Reduzida Reduzida 
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Quadro 7.12 (continuação) 

Principais ações associadas à Fase de Construção do Projeto 
 

Ação geradora de 
impacte 

Impacte Subunidades homogéneas 
de Paisagem 

Reversibilidade Magnitude Significância 

Movimentação de terras 
(aterros, escavações e 

terraplenagens) 

Desorganização da 
funcionalidade da 

paisagem; redução da 
visibilidade resultante 

do aumento de 
poeiras 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos Reversível Moderada Reduzida 

Construção das Vias 
Introdução de novos 

elementos na 
paisagem 

Afetação da Subunidade 
Pastagem/ Pousio 

Reversível Moderada Reduzida 

Construção das unidades 
de alojamento e 

receção (Edifício de 
receção, Kids Club, 
Piscina de lazer e 

Chapineiro) 

Afetação das 
Subunidades 

Pastagem/ Pousio e 
Matos 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos 

Irreversível Moderada Média 

Construção de passeios 
e estacionamento 

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem 

Afetação da Subunidade 
Pastagem/ Pousio Reversível Moderada Reduzida 

Construção das redes de 
infraestruturas 

Destruição da 
vegetação; 

desorganização da 
funcionalidade da 

paisagem 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos 

Reversível Moderada Reduzida 

Área de campos de 
Padel 

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem 

Afetação da Subunidade 
Pastagem/ Pousio 

Reversível Reduzida Reduzida 

Alteração da 
composição das espécies 

(Pastagem/ Pousio e 
Matos)  

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem e operações 
de controlo de 
infestantes e 

regeneração de 
elementos existentes 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos 

Irreversível Reduzida Reduzida 

Implementação da 
proposta de integração 

paisagística 

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem e operações 
de controlo de 
infestantes e 

regeneração de 
elementos existentes 

Afetação das Subunidades 
Pastagem/ Pousio e Matos Irreversível Reduzida Reduzida 

7.14.3 Fase de exploração  

É nesta fase que se dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante quer da 

execução do Empreendimento previsto, quer da introdução de novos elementos construídos na 

paisagem. 

De acordo com a avaliação das visibilidades da área de intervenção, verificou-se que será possível 

avistar o futuro empreendimento, nomeadamente o seu edificado, a partir dos espaços adjacentes à 

área em estudo. No entanto, será apenas sentido com maior intensidade pelos utilizadores locais da 

envolvente mais próxima, localizada a noroeste/sudoeste do empreendimento. 
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O referido Projeto, encontra-se integrado em áreas de subunidades homogéneas de paisagem 

pastagem/pousio e matos, que irá evidenciar-se na paisagem envolvente. 

No entanto, todo o Projeto foi orientado para acompanhar as curvas de nível do solo para o 

aproveitamento das características naturais e paisagísticas do terreno para a envolvente, valorizando 

também a exposição solar.  

Assim, e mesmo existindo uma, alteração das características do terreno, com afetações que se 

consideram negativas do ponto de vista paisagístico (pois parte-se do princípio que as condições 

referenciais correspondem ao desejável em termos paisagísticos), não é expectável que as intervenções 

previstas conduzam a uma degradação da paisagem mas sim a uma modificação.  

Os edifícios da receção e as unidades de alojamento assumirão uma forte presença na paisagem 

envolvente mais próxima, tendo em conta o declive e orientação do terreno. Desta forma, os edifícios 

apresentam linhas arquitetónicas tradicionais da região, apresentando um e dois pisos, adotando uma 

relação formal semelhante às habitações na sua envolvente. Esta solução baseia-se num equilíbrio 

apoiado nos valores cénicos da paisagem local.  

As unidades de alojamentos propostos estão agrupadas em 9 Grupos. As unidades A e B são 

alojamentos térreos que acompanham o declive descendente até ao edifício da receção, visando uma 

boa integração na paisagem e maior desafogo de vistas para as unidades situadas a tardoz.  

Os dois grupos C e D são unidades térreas isoladas, localizados na área mais elevada do terreno, e 

separadas por um espaço comum naturalizado coincidente com à linha de drenagem natural. A sua 

implantação tira partido das vistas e da exposição solar. 

Os grupos E a I apresentam dois pisos com espaços verdes a poente. No entanto, os grupos E e F 

localizam-se a meio da encosta, e os grupos G, H e I, na zona mais baixa da área de estudo.   

O local selecionado para implantação do edifício de receção assegura uma posição funcional e de 

charneira para a gestão dos serviços do Empreendimento. Desenvolve-se em dois pisos, um térreo e um 

semi enterrado, e apresenta linhas tradicionais com cobertura de 4 águas em telha de barro vermelho.  

O edifício de receção dispõe de equipamentos lúdicos adjacentes, nomeadamente piscina de lazer, 

chapinheiro e Kid´s Club. Haverá ainda a meio da encosta dois campos de Padel contíguos. 

O modelo da implantação das edificações adaptadas à topografia e em relação com a coerência 

formal pretendida para o desenho urbano do conjunto, será fortalecido por outro, com a utilização em 

associação de espaços verdes, constituídos por elementos arbóreos, maciços arbustivos, relvado, prado 
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florido e terra vegetal, que auxiliarão a amenidade climática (temperatura, humidade e vento) das 

diversas edificações a implantar. 

A proposta de integração paisagística da área suporta o reforço da implantação no uso de espécies 

vegetais existentes na região, de modo a reduzir o impacte visual. Esta proposta contribui para que o 

Projeto se “integre” com a área envolvente, alterando a paisagem, mas não provocando afetações 

muito negativas ao nível do descritor. 

A utilização de espécies vegetais existentes da região nas zonas de espaços verdes, possui as virtudes 

de promover a infiltração da água no solo, diminuindo a erosão causada pelo escorrimento superficial, 

bem como funções na criação de nichos ecológicos e refúgio da biodiversidade. Contribuirá, assim, para 

a valorização ecológica da paisagem. 

Na proximidade dos edifícios e das vias de acesso, uma estrutura arbórea fundamentalmente de 

fruição, nomeadamente pela criação de sombras, assegura o enquadramento dos edifícios enquanto 

estrutura vegetal que absorverá a diversidade de plantações ao nível arbustivo e herbáceo que 

confinam cada um dos grupos de alojamento, bem como zonas comuns.  

Desta forma, prevê-se que o impacte visual durante a fase de exploração seja potencialmente 

negativo, direto, localizado, certo, imediato, irreversível, de moderada magnitude e de média 

significância. 

Por outro lado, a criação do Empreendimento permitirá aos utilizadores, o usufruto de um espaço 

privilegiado em termos paisagísticos, oferecendo condições especialmente adequadas para a fruição 

da paisagem, considera-se como um efeito positivo, ao nível da paisagem. 

Apresenta-se no Quadro 7.13 uma síntese da avaliação de impactes das ações associadas à Fase de 

Exploração do Projeto. 

Quadro 7.13 

Principais ações associadas à Fase de Exploração do Projeto 

Ação geradora de 
impacte 

Impacte 
Subunidades 

homegéneas de 
Paisagem 

Reversibilidade Magnitude Significância 

Alteração da 
utilização e função dos 

espaços 

Aumento da 
presença humana; 

Existências de novos 
elementos na 

paisagem 

Afetação das 
Subunidades Pastagem/ 

Pousio e Matos 
Reversível Moderada Média 

Implantação de novas 
infraestruturas e 
equipamentos 

Introdução de novos 
elementos na 

paisagem 

Afetação das 
Subunidades Pastagem/ 

Pousio e Matos 
Irreversível Moderada Média 
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Quadro 7.13 (continuação) 

Principais ações associadas à Fase de Exploração do Projeto 

Ação geradora de 
impacte 

Impacte 
Subunidades 

homegéneas de 
Paisagem 

Reversibilidade Magnitude Significância 

Manutenção dos 
espaços verdes 

Nova estrutura 
verde; novos nichos 
ecológicos; Estrutura 

de proteção 

Afetação das 
Subunidades Pastagem/ 

Pousio e Matos 
Irreversível Reduzida Reduzida 

Exploração do 
empreendimento 

turístico 

Aumento da 
presença humana; 

Existências de novos 
elementos na 

paisagem; Efeito 
barreira 

Afetação das 
Subunidades Pastagem/ 

Pousio e Matos 
Irreversível Moderada Média 

 

7.14.4 Fase de desativação  

Nesta fase, são expectáveis impactes, no que diz respeito à não remoção das infraestruturas do 

projeto, nomeadamente, desorganização visual e cénica resultante da degradação das infraestruturas. 

Serão esperados impactes negativos, pouco significativos, certos, e reversíveis a médio prazo. 

No caso de serem removidas as infraestruturas, os impactes serão em tudo semelhantes aos da fase de 

construção. No global, são esperados impactes negativos, pouco significativos, certos, e reversíveis a 

médio prazo. Passada esta fase, haverá uma recuperação das condições da área de intervenção, o 

que motivaria um impacte positivo ao nível paisagístico.  

7.14.5 Síntese de impactes 

Em síntese, considera-se que o Empreendimento Turístico Isolado motivará, quer na fase de construção, 

quer na fase de exploração, uma alteração das características da paisagem. Estas alterações 

modificarão o cariz da paisagem local, não se considerando contudo, que a venham a degradar.  

Na fase de construção será sentida uma desorganização espacial, que terá reflexos negativos na 

paisagem local, mas que será apercebida, fundamentalmente, pelos utilizadores locais da envolvente 

mais próxima.  

Na fase de exploração, a presença da área edificada será percebida a partir da envolvente mais 

próxima, orientada para acompanhar as curvas de nível do solo para o aproveitamento das 

características naturais e paisagísticas do terreno, valorizando também a exposição.  

A proposta de integração paisagística da área suporta o reforço da implantação no uso de espécies 

vegetais existentes na região, de modo a reduzir o impacte visual. Esta proposta contribui para que o 
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Projeto se “integre” com a área envolvente, alterando a paisagem, mas não provocando afetações 

muito negativas ao nível do descritor. 

7.15 IMPACTES CUMULATIVOS 

7.15.1 Considerações iniciais  

Em termos de impactes cumulativos, a metodologia adotada para a sua avaliação considera que 

impactes cumulativos serão todos aqueles cuja junção das suas significâncias individuais, num e noutros 

projetos, seja superior à simples adição de cada uma das partes. Ou seja, para se considerar um 

impacte cumulativo significativo, a significância do todo deve, efetivamente, ser superior à soma das 

partes, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo. 

A análise e avaliação dos impactes cumulativos de qualquer projeto representa sempre uma tarefa à 

qual estão inerentes algumas limitações e dificuldades. Tal análise requer, primeiramente, que sejam 

definidos as ações e/ou projetos existentes e futuros previstos que possuam características (tipologia, 

localização, entre outros) que os tornam geradores de impactes acumuláveis com os do Projeto em 

análise. Numa segunda fase, importa compreender que descritores são alvo desses impactes 

cumulativos, para que posteriormente se possa analisar a sinergia de todos os fatores.  

Assim, tendo em conta as características do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, as 

características geográficas e biofísicas da área em que se desenvolve, a propósito dos impactes 

cumulativos do Projeto, considera-se que: 

 As ações e/ou projetos existentes e futuros previstos que possuem características que os 

tornam potencialmente geradores de impactes cumulativos com os do Projeto em análise 

são: 

 Outros empreendimentos turísticos, estabelecimentos hoteleiros e/ou aglomerados 

populacionais que alberguem uma população que usufrua, para fins turísticos, de 

espaços em comum e/ou adjacentes aos do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do 

Mar; 

 Projetos que usufruam de recursos comuns aos do Land Resort Aparthotel – Zambujeira 

do Mar, como água, saneamento, energia ou acessibilidades; 

 Projetos que podem surgir como resposta às necessidades do Land Resort Aparthotel – 

Zambujeira do Mar e dos seus ocupantes. 
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 Os principais descritores que serão alvo dos impactes cumulativos correspondem a: 

 Aspetos económicos e sociais: 

 Pelo facto de o Projeto se constituir como um empreendimento turístico que 

gerará postos de trabalho diretos e indiretos, face às características de 

região em que se insere; 

 Pelo facto de induzir modificações na ocupação do solo;  

 Pelo facto de gerar um aumento da população que usufrui de 

determinadas infraestruturas, equipamentos e serviços; 

 Recursos hídricos, sobretudo ao nível dos consumos de água e de produção de águas 

residuais; 

 Ecologia e paisagem, pelo facto de o Projeto se integrar em área sensível do ponto 

de vista da conservação da natureza, protegida por legislação nacional e 

comunitária. 

A análise cumulativa de impactes ambientais do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, não 

identifica, nas proximidades, projetos existentes que, cumulativamente, possam atuar em sinergia no 

aumento relevante da significância dos impactes ambientais associados a concretização do 

estabelecimento hoteleiro em apreço neste estudo.  

Destaca-se que este empreendimento, será implantado em apenas 4 ha (área agrícola abandonada), 

terá ETAR própria, e localiza-se a sensivelmente a 15 km da praia mais próxima. A população alvo do 

Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, para além de não constituir um número significativo para 

as pressões de linha de costa, irá permanecer e usufruir na maior para do tempo, das instalações e 

equipamentos oferecidas pelo Projeto. As maiores pressões em termos cumulativos poderão associar-se 

à utilização das acessibilidades (N120) e aos consumos hídricos de abastecimento oriundos da ETA de 

S.Teotónio, que apesar de tudo, dificilmente geram sinergias com significâncias negativas quando 

avaliados cumulativamente com outros “clientes” desta ETA. 

Em relação a projetos futuros, que possam eventualmente trazer sinergias (positivas e negativas) ao 

nível da significância dos seus impactes ambientais, listam-se abaixo aqueles que, localizados no 

concelho de Odemira, obtiveram uma Declaração de Impacte Ambiental “Favorável” ou “Favorável 

Condicionada”, nomeadamente: 
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 O Empreendimento Turístico - Montinho da Ribeira (Algoceira), com um “favorável 

condicionado” da Declaração de Impacte Ambiental (05-05-2008),  

 O “Empreendimento Turístico da Quinta do Craveiral” com DIA favorável condicionada 

emitida a 17-10-2011; 

 O Aldeamento Turístico A-de-Mateus, na freguesia de Longueira/Almograve em que 

foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada no dia 13-11-

2009; 

 O “Projeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa”, com DIA 

30/11/2012. 

A fase de construção dos empreendimentos turísticos referidos anteriormente e a construção do Land 

Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, não serão certamente coincidentes, como tal não se esperam 

impactes cumulativos resultantes da fase de construção.  

Efetua-se nos capítulos seguintes uma análise dos eventuais impactes ambientais cumulativos. 

7.15.1 Especificações da oferta 

O Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar comportará, no máximo, a estadia, com pernoita, 

correspondente à capacidade de 200 camas. Os turistas esperados neste Estabelecimento terão, à 

partida, pela natureza do Empreendimento e serviços que oferecerá, hábitos diferentes da maior parte 

dos restantes turistas que escolhem como destino de férias o concelho de Odemira, em particular da sua 

faixa litoral, que corresponderá à zona do concelho com maior procura, pela proximidade às praias.  

Tendo em conta que o Land Resort Aparthotel será equipado com piscinas, infraestruturas de apoio a 

atividades lúdicas e desportivas, entre outros, é expectável que os utilizadores deste espaço recorram, 

maioritariamente, aos espaços e atividades que são proporcionadas dentro do espaço do 

Empreendimento, em detrimento dos existentes fora deste. 

Assim, considerando a ordem de grandeza do alojamento atualmente disponível para turismo, e aquele 

que o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar proporcionará, e também considerando a diferente 

natureza dos turistas em causa, não é expectável que os utilizadores do Empreendimento representem, 

um acréscimo com significado na utilização dos recursos e das infraestruturas atualmente existentes 

(praias, restauração, rodovias, entre outros). 

Analisa-se seguidamente, a situação particular para cada descritor ambiental considerado relevante 

neste capítulo, nomeadamente: Recursos Hídricos, Ecologia, Ocupação do Solo, Paisagem e 
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Socioeconomia. 

7.15.2 Aspetos económicos e sociais 

7.15.2.1 Âmbito Territorial 

Para a obtenção dos dados socioeconómicos que permitissem a análise e avaliação dos impactes 

cumulativos do Projeto, procedeu-se à análise do respetivo enquadramento territorial, no sentido de 

compreender qual a superfície territorial a considerar. 

Para muitos dos impactes que possam estar em causa, não será a distância linear ao Projeto que possui 

significado. Dada a diversidade de aspetos em causa, a natureza do Projeto e dos seus potenciais 

impactes, bem como a natureza da avaliação que se pretende, opta-se assim, por uma análise ao nível 

da região em que o Projeto se insere, ou seja a região do Alentejo Litoral, alargando-se ou 

restringindo-se a mesma, sempre que tal seja pertinente, ou no caso de não ser possível, pelos dados 

disponíveis, considerar outra área.  

7.15.2.2 População e turismo 

Face aos dados apresentados, e sob a perspetiva dos impactes cumulativos que o Land Resort 

Aparthotel - Zambujeira do Mar acarretará sobre o ambiente, face a outras utilizações humanas do 

território envolvente, importa, em referir que o turismo que se verifica atualmente no Alentejo Litoral, e 

em particular no concelho de Odemira, corresponde a um turismo “não-ordenado”, na medida em que o 

mesmo assenta maioritariamente na estadia em segundas habitações ou aluguer das mesmas. Trata-se 

assim de um turismo cujo controlo não é possível de estabelecer, com consequências ao nível da 

qualidade da oferta, não só dos alojamentos, como de todos os bens e serviços necessários ao mesmo. 

A oferta turística através do estabelecimento de empreendimentos com as características como o Land 

Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, proporciona a criação, logo de raiz e na fase conceptual dos 

projetos, das condições necessárias à sustentabilidade ambiental dos mesmos, através da conceção das 

infraestruturas e equipamentos adequados e de medidas preventivas e/ou compensatórias, dos 

impactes negativos sobre os fatores ambientais e sociais. 

Com vista à realização de uma análise sobre o significado da criação de um Estabelecimento Hoteleiro 

nas imediações da povoação de S. Teotónio, concelho de Odemira, com uma capacidade máxima de 

200 camas, procedeu-se ao levantamento de dados que permita estimar o incremento de população 

permanente e flutuante (associada ao turismo) na região. Para tal foi feito o levantamento da 

ocupação turística da região Alentejo Litoral, bem como, dos respetivos concelhos, incluindo o concelho 

de Odemira. 
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Em termos turísticos, na região do Alentejo Litoral, os alojamentos não ocorrem predominantemente ao 

nível dos estabelecimentos hoteleiros, dada a relativamente reduzida oferta face à procura existente, 

mas sim ao nível da utilização de segundas habitações ou aluguer de casas particulares. Procuraram-se 

assim indicadores que pudessem, de alguma forma, indicar os valores máximos de população que se 

podem verificar na região considerando este fluxo sazonal relacionado com as segundas habitações ou 

aluguer de casas particulares. 

No Quadro 7.14 apresentam-se os dados, mais recentes disponíveis (ano de 2012), sobre o número de 

estabelecimentos hoteleiros e camas disponíveis, bem como a respetiva taxa de ocupação, nos concelhos 

do Alentejo Litoral, no ano de 2012.  

No que diz respeito à oferta turística, em 2012, os estabelecimentos “Hotéis” eram responsáveis por 

45,9% do total da capacidade da região do Alentejo (6 117 camas), seguidos pelos “Hotéis-

apartamentos”, com 2 353 camas, 17,7% do total da capacidade. 

A região do Litoral Alentejano, representa cerca de 23,9% do total de hóspedes do Alentejo (151 

560), o concelho de Odemira com 15 178 hóspedes, representa 10 % do total do Alentejo Litoral e 

apenas 2,4% do total da região do Alentejo. 

Quadro 7.14 

Número de estabelecimentos hoteleiros nos concelhos da região Alentejo Litoral, capacidade máxima e 
taxa de ocupação, no ano de 2013 

 

Estabelecimentos 
hoteleiros 

Capacidade máxima 

de alojamento dos 
estabelecimentos 

hoteleiros* 

Taxa bruta de 
ocupação cama 

N.º N.º camas % 

Alcácer do Sal 8 718 17,0 

Grândola 10 2 636 20,5 

Odemira 14 612 23,8 

Santiago do Cacém 5 506 19,2 

Sines 8 617 23,8 

Alentejo Litoral 45 5 089 20,7 
* Estabelecimentos hoteleiros = Hotéis+Pensões+Estalagens+Pousadas+Motéis+Hotéis-Apartamentos+Aldeamentos Turísticos+
 Apartamentos Turísticos 
 
 Fonte: INE, 2014 

No Quadro 7.15 apresentam-se as áreas do território para o turismo, no Alentejo Litoral, de acordo 

com os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), bem como a respetiva proporção face 

à área total do território abrangido. 
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Quadro 7.15 

Superfície de uso do solo para turismo, na região do Alentejo Litoral, identificado nos PMOT e respetiva 
proporção face à superfície territorial 

 

Superfície de uso do 
solo para turismo 
identificado nos 

PMOT (km2) 

Superfície do território 
(km²) Proporção 

Alcácer do Sal 3,75 1 500 0,25% 

Grândola 9,28 824 1,13% 

Odemira 0,58 1 720,60 0,03% 

Santiago do Cacém 0,78 1 059,80 0,07% 

Sines 3,67 202,60 1,81% 

Alentejo Litoral 18,07 5 307,80 0,34% 

Fonte: INE, 2014 

Da análise dos dados constantes do Quadro 7.15, é possível verificar que, no contexto da região do 

Alentejo Litoral, o concelho de Odemira corresponde àquele que menor superfície de uso do solo para 

turismo possui delimitada no seu PMOT, quer em termos relativos, quer em termos absolutos. A 

proporção de território para o turismo no concelho de Odemira é 10 vezes inferior à proporção que se 

verifica ao nível da região. 

Assim, face aos crescentes condicionalismos à edificação fora dos perímetros urbanos, consagradas ao 

nível dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e previstos (Plano Regional de Ordenamento do 

Alentejo, Planos sectoriais de Áreas Protegidas, Rede Natura 2000 e Orla Costeira, Planos Municipais, 

entre outros) a estratégia do setor turístico no Alentejo Litoral, terá tendência a alterar-se, 

concentrando-se os esforços no sentido de proporcionar um turismo de maior qualidade, através de 

restrições ao desenvolvimento desordenado e na criação de espaços turísticos com oferta de maior 

qualidade. É, aliás, neste sentido que se encontram delineados os objetivos e as estratégias 

consagrados para o turismo, ao nível da proposta atual de Plano Regional de Ordenamento do 

Alentejo, que se encontra em vigor desde agosto de 2010. 

Analisando em particular a situação do Concelho de Odemira, verifica-se que, dos concelhos do 

Alentejo Litoral, Odemira corresponde ao que, destacadamente, maior capacidade de alojamento 

hoteleiro possui, o que é expectável, dado tratar-se do concelho com maior superfície territorial.  

Quadro 7.16 apresenta-se o número de alojamentos familiares nos concelhos do Alentejo Litoral na 

última decada e, no Quadro 7.17 o número médio anual de fogos concluídos em construções novas para 

habitação familiar na região do Alentejo Litoral e respetivos concelhos, no mesmo período.  
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O crescimento que se verifica ao nível de novos alojamentos familiares é positivo, ao invés do 

crescimento que se verifica ao nível da população residente para a região do Alentejo Litoral, que 

entre 2001 e 2011 decresceu 2,1%. Este facto corrobora a tese de que algumas das habitações 

construídas se destinam a uma utilização sazonal, como segunda habitação e/ou casa de férias. 

Os dados apresentados permitem constatar que existe um crescimento no número de alojamentos 

familiares, que se verifica ao nível de todos os concelhos da região do Alentejo Litoral. Parte destas 

construções corresponderá a casas de primeira habitação, para a população residente, enquanto outra 

parte corresponderá a casas que se destinam a férias dos proprietários e/ou de outros turistas que as 

alugam.  

Quadro 7.16 

Número de alojamentos familiares clássicos na região do Alentejo Litoral e respetivos concelhos 

Ano Alentejo Litoral Odemira Alcácer do Sal Grândola Santiago do Cacém Sines 

2004 66 877 20 270 8 839 11 846 18 087 7 835 

2005 67 375 20 522 8 794 11 854 18 238 7 967 

2006 67 572 20 628 8 781 11 901 18 238 8 024 

2007 67 757 20 694 8 768 11 913 18 270 8 112 

2008 67 995 20 764 8 768 11 984 18 260 8 219 

2009 68 109 20 820 8 780 12 026 18 248 8 235 

2010 68 326 20 846 8 790 12 025 18 383 8 282 

2011 68 591 20 913 8 814 12 070 18 475 8 319 

2012 68 296 20 991 8 835 12 141 18 557 8 402 

2013 69 186 21 024 8 850 12 195 18 655 8 462 

Fonte: INE, 2014 
Quadro 7.17 

Número médio anual de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar na região do 
Alentejo Litoral e respetivos concelhos, no período de 2004 a 2013 

 N.º médio anual de fogos concluídos em 
construções novas para habitação familiar 

(2004-2013) 

Odemira 125,1 

Alcácer do Sal 55,8 

Grândola 117,9 

Santiago do Cacém 139,7 

Sines 127,2 

Alentejo Litoral 565,7 

Fonte: INE,2014 
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Face aos dados das Estimativas e Projeções sobre a população residente na região em 2013, que é de 

97 030 habitantes no Alentejo Litoral e de 25 704 habitantes no concelho de Odemira, verifica-se que 

o número de alojamentos familiares existentes, é superior às necessidades da população residente. 

A apreciação dos dados estatísticos apresentados na abordagem turística (vd. Capítulo 5.12) em 

conjunto com os dados concelhios acima apresentados, permitem uma indicação aproximada da 

dimensão da população flutuante e, muito provavelmente sazonal, que se verifica na região. Os 

mesmos demonstram também, que os estabelecimentos hoteleiros albergam apenas uma parte reduzida 

dos turistas sazonais desta região e que no concelho de Odemira a dimensão da população flutuante 

face à população residente, é proporcionalmente, bastante inferior à que se verifica para a região do 

Alentejo Litoral.  

Evidencia-se assim, um espaço de procura turística por preencher, dado que a oferta de 

estabelecimentos turísticos existente a este nível, é manifestamente insuficiente. Esta procura é 

atualmente, em parte, colmatada pelo “excedente” de alojamento residencial existente, onde em muitos 

casos o aluguer da segunda habitação acaba por se traduzir numa forma, não controlada e de menor 

qualidade, de dar resposta à procura de alojamentos na região e no concelho. 

7.15.2.3 Tráfego rodoviário 

Foi consultado o Sistema Integrado de Controlo e Informação de Tráfego disponibilizado pelas Estradas 

de Portugal, e verificou-se que não existem, à data, dados estatísticos de tráfego para nenhuma das 

rodovias da área de estudo nem para a sua envolvente. Os dados disponíveis da rodovia mais próxima 

são os que dizem respeito à A2, considerando-se que os mesmos não possuem significado para a 

presente análise. De qualquer das formas, e observando os reduzidos volumes de tráfego 

eventualmente gerado pelo Land Resort, não se espera que possam ser gerados impactes cumulativos 

significativos relacionados com o tráfego. 

7.15.3 Ocupação do solo 

Em termos dos usos do solo, apesar de não se poderem discernir efeitos cumulativos, poderá considerar-

se que a diminuição da superfície agricultável, durante a exploração do Projeto poderia ter efeitos 

negativos na sócio-economia da região, uma vez que se deixaria de usufruir rendimento que o cultivo 

dos produtos pudesse gerar. Contudo, os contratos de exploração dos terrenos permitirão compensar os 

proprietários pela cessação das eventuais atividades agrícolas que viessem a ser desenvolvidas nos 

terrenos em questão.  
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7.15.4 Recursos Hídricos 

7.15.4.1 Hidrologia 

 Fase de construção 

Conforme Referido, estão previstos para o concelho de Odemira outros empreendimentos turísticos. 

A fase de construção dos empreendimentos turísticos referidos anteriormente e a construção do Land 

Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, não serão certamente. A todos os níveis, coincidentes, como tal 

não se esperam impactes cumulativos resultantes da fase de construção. 

 Fase de exploração 

O principal impacte cumulativo expectável é relativo ao incremento do consumo de água devido ao 

aumento de população no concelho de Odemira com a exploração dos empreendimentos mencionados, 

que poderá ter origem na albufeira de Santa Clara, ou outra captação superficial, ou ainda em 

captações subterrâneas. A albufeira de Santa Clara, é a origem de água relevante para o projeto em 

apreço, uma vez que a água aduzida à ETA de S. Teotónio tem origem nesta albufeira. A albufeira de 

Santa Clara tem como usos a indústria, rega e o abastecimento urbano, poderá sofrer um impacte 

cumulativo significativo. Atualmente, a regularização interanual basta para a reposição dos níveis de 

água na albufeira. Porém, torna-se necessário, articular as necessidades de água previstas para os 

empreendimentos turísticos com outras necessidades de uso da água e com a capacidade de recarga 

de água da albufeira, designadamente através do licenciamento dos volumes a captar a partir da 

albufeira de Santa Clara. Este impacte poderá ser minimizado se forem tomadas medidas eficientes de 

gestão da água nos empreendimentos, tal como se preconiza para o Projeto em estudo. 

7.15.4.2 Qualidade da água 

 Fase de construção 

Tal como observado na hidrologia, no que respeita à qualidade da água, a fase de construção dos 

empreendimentos turísticos referidos anteriormente e a construção deste estabelecimento hoteleiro não 

se espera coincidente a nenhum nível, pelo que, não se esperam impactes cumulativos resultantes da 

fase de construção. 
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 Fase de exploração 

Com a exploração dos empreendimentos turísticos, também é expectável um impacte cumulativo 

significativo no que se refere ao funcionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais. No 

entanto, o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, recorrerá a ETAR própria, não se esperando 

assim impactes cumulativos nas cargas afluentes às ETAR do concelho. 

Não obstante, assistir-se-á a um aumento no caudal de águas residuais produzidas e supõe-se um 

incremento da quantidade de efluentes tratados lançados no meio hídrico. Este impacte cumulativo, será 

minimizado com a construção de novas ETAR e/ou remodelação das existentes. Desta forma os impactes 

cumulativos esperados serão pouco significativos.  

7.15.5 Ecologia 

Do ponto de vista da ecologia, o reduzido interesse da área em questão não permite esperar impactes 

cumulativos resultantes da implementação deste e de outros projetos. 

A área onde se desenvolve o Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar, integra-se no Sítio de 

interesse Comunitário PTCON0012- Costa Sudoeste. 

Trata-se, como tal, de uma área sensível, no que à componente ecológica diz respeito. 

Os valores naturais desta área classificada, foram apresentados no EIA do Land Resort Aparthotel - 

Zambujeira do Mar. A fim de poder ser realizada uma avaliação dos impactes específicos do Projeto, 

foi também realizado um levantamento pormenorizado dos valores naturais presentes na área 

específica de intervenção e respetiva envolvente. 

Da caracterização da situação de referência e avaliação de impactes realizada no âmbito do EIA, 

verificou-se que o principal impacte sobre os aspetos ecológicos, prende-se com o aumento da 

perturbação que a presença humana provocará no local e que poderá conduzir ao abandono da área, 

por parte de algumas espécies, principalmente na fase de obra, pela circulação de viaturas e máquinas 

na área de intervenção. 

Tendo em conta que a fase de construção será temporária, considera-se que os eventuais impactes 

cumulativos do Projeto, sobre a Ecologia, decorrerão da presença de pessoas e utilização do espaço 

por parte destas, na fase de exploração do Projeto. 

Assim, importa, para uma avaliação de impactes cumulativos, compreender as características da área 

envolvente da zona do Projeto, a fim de identificar que focos de perturbação causada pela presença 
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humana existem.  

Na área envolvente do Projeto observa-se a presença de zonas de “tecido urbano descontínuo” e que 

portanto podem gerar impactes sobre a ecologia, equivalentes ou equiparáveis aos do 

empreendimento turístico – correspondem às povoações/aglomerados habitacionais mais próximas, 

sendo a maioria da área envolvente caracterizada por paisagens naturais e seminaturais. 

Estes aspetos, aliados aos mencionados no Capítulo 5.12, relativamente aos dados de população 

residente e estimativas de população flutuante no concelho de Odemira, relativamente ao resto da 

região do Alentejo Litoral, conduzem a que se considere que não seja expectável que o Land Resort 

Aparthotel – Zambujeira do Mar acarrete impactes cumulativos sobre a fauna, a flora e os habitats, 

com outros projetos existentes a envolvente. 

O Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar acarretará impactes negativos, pouco significativos 

sobre a fauna, a flora e habitats, tal como apresentado e avaliado no EIA, e que resultarão no 

abandono da área específica de intervenção por parte de algumas espécies. Estes impactes serão, no 

entanto, muito localizados, existindo, na envolvente, vastas áreas naturais e seminaturais para as quais 

as espécies se poderão deslocar. Importa também frisar que esta perturbação não afetará a maioria 

das espécies como explanado no EIA. 

Os impactes, pela sua reduzida magnitude, não serão assim acumuláveis com os impactes que se 

registam na envolvente. 

7.15.6 Paisagem 

Ao nível da paisagem, importa considerar, que no caso de a área envolvente ser também alterada por 

projetos de características similares, efetivamente existirá um aumento área ocupada, o que contribuirá 

por marcar o território de forma mais sensível, induzindo um impacte mais significativo.  

Importa, no entanto considerar que a as alterações na paisagem se farão sentir sobre uma zona onde 

predomina a agricultura de regadio, onde valores naturais/originais estão já bastante modificados, 

pelo que a concretização de novos empreendimentos obedecendo a regras de construção não intrusivas 

ao nível visual, poderão inclusivamente acrescentar valor à paisagem apercebida. 

7.15.7 Gestão de Resíduos 

Relativamente à produção de resíduos, verifica-se que o planeamento integrado das operações de 

manutenção de cada projeto futuro, no sentido de otimizar recursos (viaturas, combustível, entre outros), 

e diminuir desperdícios, é vantajoso. Esta otimização das operações de manutenção suscita a criação de 
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mecanismos conjuntos para o tratamento dos resíduos de manutenção, e diminui assim os impactes 

associados a uma gestão de resíduos efetuada, separadamente, em cada estabelecimento.  

Relativamente aos restantes descritores ambientais, a análise cumulativa de impactes do Land Resort 

Aparthotel - Zambujeira do Mar, não se considera que eventuais futuros projetos turísticos na sua 

envolvente próxima, possam, cumulativamente, atuar em sinergia no aumento da significância dos 

impactes ambientais associados à concretização do Projeto presentemente avaliado.  

7.15.8 Conclusões 

A nível social e económico, o Land Resort Aparthotel da Zambujeira do Mar, apresenta um balanço 

positivo, e os seus impactes sobre a economia local e regional serão significativos, tendo em conta os 

dados disponíveis e analisados no EIA. 

Ao nível dos impactes cumulativos negativos que podem estar subjacentes à concretização do 

Empreendimento, considera-se que estes se podem prender essencialmente com a sobreutilização que 

alguns serviços, espaços e equipamentos podem vir a sofrer, pelo aumento da população que deles 

usufrui. 

Tal poderia assim, verificar-se ao nível dos serviços de abastecimento de água, saneamento, acessos 

rodoviários, comércio, utilização de bens públicos, como praias ou outros equipamentos de recreio e 

lazer. 

Pelas razões já antes expostas, a natureza do turismo que se espera neste estabelecimento hoteleiro, 

confinará praticamente a 100% os seus utilizadores ao espaço afeto ao empreendimento, não se 

esperando que os mesmos usufruam massivamente das praias envolventes, como acontece com a 

população flutuante da região, nem das acessibilidades rodoviárias e outros serviços ou comércio 

existentes na zona. A utilização destes espaços e equipamentos, por parte dos novos turistas, é 

provável, mas de forma mais esporádica, do que a que se regista para a restante população e 

portanto, face também à sua reduzida dimensão, possuirá pouco significado na funcionalidade geral 

dos espaços e equipamentos. 

Face ao exposto, os potenciais impactes cumulativos do Projeto, considera-se que, ainda que ocorram 

impactes cumulativos do Projeto com repercussões ao nível de vários descritores, os mesmos possuem um 

balanço global positivo, já que o significado destes é maior para os aspetos relacionados com o 

desenvolvimento social e económico, através da concretização de um projeto turístico ordenado e 

ambientalmente sustentável, indo assim de encontro ao consagrado ao nível dos instrumentos de gestão 

territorial. 
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8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As medidas de minimização propostas neste capítulo visam reduzir a magnitude e a importância dos 

impactes e compensar os seus efeitos negativos, sempre que tal for possível. Algumas das medidas 

propostas são do tipo estrutural, podendo envolver construção de obras acessórias ou complementares, 

enquanto outras são do tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem ser observadas 

durante a fase de construção e a fase de exploração. 

Os principais aspetos associados à minimização de impactes sobre grande parte dos descritores, 

decorrentes da fase de construção do Projeto, encontram-se associados à correta gestão da frente de 

obra e estaleiro, aplicando-se transversalmente a vários descritores. Assim, este tipo de medidas é 

compilado em Capítulo próprio, sendo, no entanto, as mesmas também referidas para cada um dos 

descritores em que tal é relevante. 

8.2 MEDIDAS DE CARÁTER GERAL 

8.2.1 Fase de Construção  

No presente Capítulo apresentam-se as medidas de caráter geral a adotar na fase de construção do 

Projeto. As mesmas têm por objetivo a adoção de um conjunto de práticas e procedimentos, que 

permitam uma correta gestão ambiental das empreitadas. Para a fase de construção do Projeto 

propõe-se a definição e adoção de um Sistema de Gestão Ambiental, que contemple as medidas que 

seguidamente se elencam, bem como as medidas de caráter específico apresentadas para cada um dos 

descritores e as que venham a ser contempladas na Declaração de Impacte Ambiental, de acordo com 

o proposto no Capítulo 10. 

 M8.2.1: Definição e elaboração de um Plano de Obra no qual seja apresentado o 

planeamento da empreitada e explicitadas as medidas ambientais associadas às 

diferentes atividades previstas, e no qual deverão ser contemplados os aspetos que 

seguidamente se discriminam, entre outros que se venham a identificar como relevantes: 

o Localização do estaleiro: O estaleiro deverá localizar-se preferencialmente em 

área a afetar de forma permanente pelo Projeto, nomeadamente na área do 

edificado e infraestruturas.  
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No caso de tal não ser possível, deverá selecionar-se uma área já 

intervencionada ou, alternativamente, um local previamente estudado, que tenha 

em conta as seguintes condicionantes: 

 Património Cultural: a área de estaleiro deverá localizar-se fora das 

áreas para as quais tenham sido identificadas ocorrências patrimoniais de 

caráter arqueológico, arquitetónico e/ou etnográfico; 

 Linhas de água: a área de estaleiro deverá distanciar-se pelo menos 20 

metros de qualquer linha de água; 

 Canal do Perímetro do Mira: a área de estaleiro deverá distanciar-se 

pelo menos 5 metros da área do canal; 

 REN e servidões: a área de estaleiro deverá localizar-se fora de áreas 

afetas à Reserva Ecológica Nacional, bem como de outras áreas de 

servidão (faixa de proteção do Domínio Público Hídrico, linhas de 

transporte de energia, rede viária e canais de rega do Perímetro de 

Rega do Mira); 

 Vegetação arbórea ou arbustiva: a localização do estaleiro deverá 

corresponder a um local onde não seja necessário proceder a ações de 

desarborização, podendo no entanto recorrer-se às árvores existentes 

para conter visualmente o estaleiro. O local a selecionar deverá 

corresponder a uma área em que as ações de desmatação não sejam 

necessárias ou restritas ao mínimo possível; 

 Distância à obra: a localização do estaleiro deverá ser selecionada de 

forma a reduzir as áreas afetadas pelas deslocações entre o estaleiro e a 

zona de obra; 

o Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente 

na envolvente das áreas a intervencionar, do estaleiro e dos acessos, através da 

adoção de medidas cautelares a definir no Plano de Obra. Da mesma forma 

deverão salvaguardar-se todos os exemplares de sobreiros que ocorrem na área. 

Caso se revele necessário o abate de algum sobreiro, deverá proceder-se à 

plantação de sobreiros em área adjacente, na proporção mínima de 1:1,5. 
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o Todas as ações de remoção do coberto vegetal, decapagem e compactação de 

solos, movimentação e depósito de materiais, deverão ser limitadas às áreas 

estritamente necessárias à execução dos trabalhos; 

o Todos os materiais provenientes de escavações, deverão ser reutilizados nos 

aterros a efetuar, sempre que os mesmos possuam as características adequadas 

As camadas superficiais de solos, com qualidade, resultantes destas ações devem 

ser separadas e devidamente armazenadas, para posterior utilização na 

recuperação biofísica de áreas temporariamente afetadas pelas obras; 

o Os volumes excedentes de materiais de escavação, quando existentes, deverão 

ser transportados e depositados em locais próprios, de acordo com a legislação 

em vigor. A escolha dos locais de depósito temporário e/ou definitivo destes 

materiais, deverá obedecer aos mesmos princípios de escolha da localização de 

estaleiro; 

o De forma a evitar fenómenos erosivos e de ravinamento, o Plano de Obra deverá 

prever o revestimento vegetal dos taludes de escavação ou aterro definitivos, 

imediatamente após a execução da escavação/aterro. Sempre que 

necessário/justificável, deverão ser adotadas medidas de contenção dos taludes 

temporários; 

o Durante a época das chuvas as atividades geradoras de movimentação de terras 

deverão ser controladas, de forma a reduzir os riscos de erosão e o consequente 

transporte de sólidos e sedimentos para os meios aquáticos; 

o Os trabalhos de terraplenagens e terraceamentos devem ser iniciados logo que 

os solos estejam limpos, evitando repetição de ações sobre a mesma área.  

o A manutenção e abastecimento da maquinaria afeta à obra, deverão ser 

realizados na área de estaleiro, devendo para tal existir uma área 

impermeabilizada e uma bacia de retenção amovível para mudanças de óleo, 

devendo estes materiais ser posteriormente recolhido e armazenados em local 

estanque e coberto até à respetiva expedição para destino final adequado, de 

acordo com a legislação em vigor; 

o O Plano de Obra deverá definir regras para as movimentações de máquinas e 

veículos, que deverão obedecer aos seguintes princípios: 
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 As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de construção; 

 Caso seja necessário proceder ao atravessamento de linhas de água, este 

deverá privilegiar a utilização de locais já existentes para o efeito; 

 A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos 

preferenciais, definidos previamente, aproveitando ao máximo os 

caminhos já existentes. Os caminhos deverão ser sinalizados de forma 

clara e visível. No caso dos acessos existentes, as eventuais ações de 

beneficiação só devem incluir o alargamento do acesso nos casos 

estritamente necessários;  

 Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve 

adaptar-se ao terreno natural evitando o rasgo de taludes pronunciados 

e com inclinações acentuadas, bem como a remoção da vegetação, 

decapagem do solo ou o corte de vegetação; 

 Deve ser respeitada a legislação em vigor relativa à sinalização das vias; 

o O Plano de Obra deverá prever medidas cautelares de controlo de poluição do 

ar, nomeadamente: 

 Os acessos deverão ser mantidos limpos através de lavagens regulares 

dos rodados das máquinas e veículos afetos às obras; 

 As cargas de materiais a transportar ou a armazenar temporariamente, 

suscetíveis de serem arrastadas pelo vento, deverão ser cobertas; 

 Deverá proceder-se à aspersão de água sobre as vias não 

pavimentadas, sempre que o tempo esteja seco; 

 A velocidade das máquinas e veículos deverá ser reduzida nas vias não 

pavimentadas, de forma a minimizar as emissões de poeiras; 

 Não deverá ser realizada qualquer queima de resíduos de construção no 

local de obra; 

 Deverá ser efetuada a manutenção regular dos veículos, máquinas e 

equipamentos utilizados, de forma a prevenir o aumento das emissões 
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atmosféricas; 

o O Plano de Obra deverá prever medidas cautelares de controlo de poluição 

sonora, nomeadamente: 

 Nos locais onde se registem recetores sensíveis (habitações) os trabalhos e 

operações de construção mais ruidosos deverão ser realizados 

preferencialmente durante o período diurno, evitando a sua realização no 

período noturno e durante os fins de semana; 

 A circulação do tráfego rodoviário afeto à obra deverá evitar a 

passagem pelo interior das localidades; 

 Os equipamentos utilizados deverão respeitar as normas e especificações 

técnicas estabelecidas em termos de níveis de emissão sonora, devendo 

ser efetuada a respetiva manutenção periódica. 

 M8.2.2: Definição e adoção de um Sistema de Gestão de Resíduos e Efluentes gerados 

pela obra, de modo a garantir a respetiva armazenagem temporária segura e o 

destino final adequado. Este Sistema deverá assegurar os aspetos que se elencam 

seguidamente, entre outros que venham a revelar-se pertinentes: 

o Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas 

residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes 

gerados durante a fase de obra: 

o Privilegiar a reutilização de água, sempre que possível; 

o As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) 

deverão ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado, para que, 

quando terminada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a área 

utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos 

resultantes; 

o As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, 

assim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser 

conduzidas para depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo 

posteriormente ser encaminhadas para destino final adequado; 
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o Os efluentes domésticos da obra (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios), 

quando existentes, devem ser devidamente encaminhados para fossa séptica 

estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados no meio 

recetor. Os efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino final 

adequado; 

o A descarga de águas residuais no meio, deverá ser objeto de licenciamento/ 

autorização prévia; 

o  Os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da 

percolação das águas pluviais, serão armazenados em local coberto; 

o No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à valorização 

dos resíduos, tendo como princípio a recolha seletiva dos mesmos; 

o Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em função 

das suas características e destino final. Os locais de armazenamento para as 

diferentes tipologias de resíduos devem estar identificados; 

o Todos os resíduos classificados como perigosos pela Lista Europeia de Resíduos, 

nomeadamente óleos usados, lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos 

contaminados por óleos, deverão ser devidamente acondicionados e 

armazenados em local apropriado. 

 M8.2.3: Definição e adoção de um Plano de Sensibilização e Formação de todos os 

trabalhadores afetos à empreitada, contemplando ações de informação e de 

divulgação para sensibilização ambiental no início dos trabalhos, de forma a 

consciencializar todos os intervenientes no processo para as situações passíveis de gerar 

impacte ambiental e para a importância do cumprimento das regras estabelecidas, com 

vista à minimização desses impactes. 

 M8.2.4: Definição e implantação de um Plano de Recuperação Biofísica das áreas 

temporariamente afetadas pela empreitada. O Plano deverá considerar a fase de 

encerramento da empreitada, na qual se deverá proceder à limpeza da área de obra, 

removendo todos os resíduos gerados durante a fase de construção e promovendo a 

reposição das condições naturais, nas eventuais áreas de intervenção que não sejam 

alvo de implantação de infraestruturas do Projeto. Nessas áreas deverá proceder-se à 

ripagem e gradagem dos solos que foram compactados pela permanência de 
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infraestruturas temporárias e pela circulação de veículos e máquinas. Deverá proceder-

se à reposição do perfil natural da superfície do terreno sempre que este tenha sido 

alterado e colocados à superfície os solos previamente decapados. Sempre que tenha 

ocorrido a destruição do coberto vegetal, deverá proceder-se à respetiva reposição 

com recurso exclusivo a espécies vegetais autóctones. 

8.2.2 Fase de Exploração  

Para a fase de exploração do Projeto, propõe-se a seguinte medida: 

 M8.2.5: Definição e adoção de um Sistema de Gestão Ambiental para todo o 

Empreendimento, conforme se apresenta no Capítulo 10, que vise, entre outros aspetos 

relevantes: 

o Adoção de práticas de Gestão Ambiental que visem a redução dos consumos de 

água, a aplicação correta de adubos e pesticidas e o controlo dos fenómenos 

passíveis de gerar fenómenos erosivos e/ou de contaminação dos solos e dos 

meios hídricos;  

o Sensibilização e formação do pessoal responsável pela gestão e manutenção do 

Empreendimento para as ações passíveis de gerar impacte ambiental, bem como 

das medidas de gestão ambiental a adotar com vista à sua minimização; 

o Criação de sinalética e/ou outros meios de informação para os utentes do 

Aparthotel com vista à informação e sensibilização ambiental que alerte para a 

importância do contexto do Sítio Rede Natura em que o Estabelecimento se 

desenvolve e com vista à criação de boas condutas ambientais por parte dos 

utentes; 

o Controlo e manutenção das infraestruturas e equipamentos, de forma a minimizar 

eventuais riscos que um mau funcionamento possa acarretar para o meio 

ambiente; 

o Recolha seletiva de resíduos; 

o Instalação de sinalética que evite a circulação de veículos motorizados fora da 

rede de caminhos existentes; 

o Implementação dos Planos de Monitorização previstos (vd. Capítulo 10). 
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8.3 CLIMA 

Tendo em conta a avaliação de impactes efetuada para o clima, não se considera necessária a adoção 

de medidas de mitigação de impactes específicas para este descritor. 

8.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

8.4.1 Fase de Construção 

 M8.4.1 As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas, sempre que possível 

e que os materiais tenham características adequadas, nas obras de construção onde 

haja necessidade de aterro para regularização da topografia para implantação do 

projeto. 

 M8.4.2 Recomenda-se que as áreas de intervenção sejam limitadas com bandeirolas ou 

com fitas coloridas, fixas em estacas, e deverá ser limitado o trânsito e a deposição de 

materiais fora das áreas demarcadas, evitando-se assim a compactação desnecessária 

dos terrenos. 

 M8.4.3 Os estaleiros devem situar-se o mais próximo das áreas de trabalho, devendo 

ser munidos de instalações sanitárias em número suficiente e dimensionadas aos 

trabalhadores afetos à obra e os efluentes quando lançados para o meio natural, 

obedecer ao estipulado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; 

 M8.4.4 Os caminhos de acesso para circulação de maquinaria e viaturas afetas à obra 

deverão corresponder aos já existentes, devendo ser proibida a circulação fora dessas 

áreas. Evita-se deste modo a proliferação das zonas sujeitas a derrames de óleos e 

combustíveis, que poderão afetar os aquíferos subterrâneos;  

 M8.4.5 A construção de novos traçados de rede viária deverá prever, além dos 

tradicionais órgãos de drenagem, passagens hidráulicas em número suficiente que 

minimizem as ações das águas superficiais no períodos de elevados caudais e se 

necessário drenos transversais.  

 M8.4.6 A mudança e recolha de óleos, lubrificantes e combustíveis usados nos 

equipamentos e viaturas da obra só deverão ser realizadas em estaleiro apropriado 
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munido de recipientes estanques, sendo os resíduos daí resultantes conduzidos a destino 

final autorizado;  

 M8.4.7 Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 

substâncias, deverá proceder-se imediatamente à remoção da camada de solo afetada 

e o seu encaminhamento para tratamento em instalações apropriadas e licenciadas nos 

termos da legislação em vigor. Desta forma, evita-se a contaminação das camadas de 

solo subjacentes e a penetração em profundidade das substâncias envolvidas. 

 M8.4.8 O transporte de materiais em uso na obra deverá ser efetuado em viaturas 

cobertas, a fim de evitar a emissão de poeiras e outros resíduos cuja deposição pode 

prejudicar a qualidade dos cursos de água recetores; 

 M8.4.9 Após conclusão da fase de construção deverá ser efetuada a descompactação 

dos terrenos em redor dos edifícios e nas áreas de serventia utilizadas durante a 

construção para facilitar a infiltração das águas da precipitação, devolvendo assim ao 

terreno as características de permeabilidade que tinha antes da intervenção. 

 M8.4.10 A utilização de pavimentos semi–permeáveis, em áreas a pavimentar 

(caminhos) e de estacionamento, permitirá a manutenção de alguma infiltração, 

reduzindo assim os efeitos negativos da erosão sobre os terrenos adjacentes a estas 

áreas. 

8.4.2 Fase de exploração 

 M8.4.11 Limpeza regular e verificação do estado de funcionamento das linhas de 

drenagem, com o objetivo de facilitar a recolha das águas pluviais, retirando o excesso 

de água e promovendo a redução da mineralização do solo;  

 M8.4.12 No sistema de rega deverá ser previsto o controlo de eventuais fugas ou 

roturas, isto de modo a diminuir a possibilidade de lixiviação de fertilizantes e a 

infiltração para o meio hídrico;  

 M8.4.13 A aplicação de nutrientes e pesticidas deve ser suspensa sempre que as 

previsões meteorológicas apontem para elevado índice de precipitação, pois perderão 

a eficiência e serão arrastados para os cursos de água ou infiltrados no próprio 

terreno;  
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 M8.4.14 A utilização de fertilizantes deverá basear-se num perfeito conhecimento das 

características do solo e do coberto vegetal, de forma a que a sua aplicação permita a 

satisfação das necessidades em nutrientes, sem que se verifique a aplicação por 

excesso, suscetível de induzir a contaminação do aquífero e do próprio solo; 

 M8.4.15 Deve ser dada preferência ao uso de fertilizantes orgânicos, relativamente aos 

inorgânicos, pelo facto de permitirem uma libertação mais gradual dos nutrientes, 

proporcionando taxas de eficiência mais elevadas; 

 M8.4.11 Relativamente aos fitofármacos, é essencial que qualquer eventual 

perturbação possa ser detetada na fase inicial, permitindo a utilização de fitofármacos 

em doses tão reduzidas quanto possível. Esse controlo deverá permitir que a utilização 

destes produtos seja feita apenas como medida curativa e não de prevenção, evitando 

o seu uso em excesso; 

 M8.4.12 Sempre que possível, deve ser dada preferência ao controlo biológico de 

pragas e doenças, utilizando os produtos fitofármacos apenas quando isso for 

inevitável, optando-se assim por uma forma de atuação mais económica e, do ponto de 

vista ambiental mais segura; 

 M8.4.13 Deve ser dada particular atenção ao tipo de fitofármacos a utilizar, 

preferindo-se, sempre que possível, produtos não residuais e de baixa toxicidade.  

 M8.4.14 O armazenamento de fitofármacos deve ser feito em edifício específico, com 

superfície impermeabilizada e coberto, com acesso restrito. As embalagens dos 

produtos utilizados devem ser conduzidas a destino final apropriado, de forma a 

minimizar fontes adicionais de contaminação; 

 M8.4.15 Deve referir-se que, na generalidade, os fitofármacos são substâncias 

perigosas mas controláveis, só se tornando fontes efetivas de contaminação ou 

toxicidade por incúria, acidente ou má utilização. A regra a seguir para minimizar os 

riscos de eventuais contaminações, será manter o uso destes produtos em níveis mínimos 

e evitar a sua utilização numa base de prevenção, evitando também a sua aplicação 

por excesso.  
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 M8.4.16 Na fase de exploração importa verificar a estanquicidade da ETAR compacta 

de forma a evitar eventuais infiltrações de águas residuais no terreno. Igual 

procedimento deve ser assegurado na ilha ecológica de deposição de resíduos sólidos 

urbanos. 

8.4.3 Fase de Desativação 

 M8.4.17 Na fase de desativação, nas ações de demolição e transporte de resíduos 

deverá ser limitado o trânsito fora das áreas de intervenção direta evitando-se assim a 

compactação desnecessária dos terrenos. 

 M8.4.18 O transporte dos resíduos das ações de demolição (RCD) deverá ser efetuado 

através de viaturas com cobertura da carga evitando-se desta forma o eventual 

espalhamento de terras durante o transporte. 

 M8.4.19 Após remoção dos resíduos deverá ser efetuada a descompactação dos 

terrenos para facilitar a infiltração das águas da precipitação, devolvendo assim ao 

terreno as características de permeabilidade que tinha antes da intervenção.  

8.5 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

8.5.1 Fase de Construção 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais deverá ser assegurada a implementação e prática das 

medidas de minimização de caráter geral definidas pela APA, no documento de orientação “Medidas 

de Minimização Gerais para a Fase de Construção”, com especial destaque para as medidas com a 

referência 7, 15, 19, 21, 22, 33, 35, 40, 41, 47, 48, 49 e 53.  

Adicionalmente, deverão ser adotadas as seguintes medidas de minimização de caráter específico: 

 M8.5.1 Os depósitos de terras não deverão ser efetuados em locais suscetíveis de 

facilitar o arraste de finos através das águas de escoamento superficial, nomeadamente 

na faixa de proteção do distribuidor de rega; 

 M8.5.2 Apesar da consideração da medida anterior, poderá ainda ocorrer o arraste 

de finos pelas águas de escoamento superficial, sobretudo se durante as obras se 

vierem a registar períodos de precipitação intensa. Se esses finos se depositarem no 
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distribuidor da Boavista dos Pinheiros, de forma condicionarem o seu normal escoamento 

e/ou a sua capacidade de vazão, deverá ser equacionada a necessidade de proceder 

à sua limpeza; 

 M8.5.3 Uma vez que se encontra previsto o atravessamento do distribuidor de rega por 

coletores pluviais, após a conclusão das obras de atravessamento, caso haja alteração 

das condições originais, estas deverão ser repostas. 

8.5.2 Fase de Exploração 

O Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de maio, estabelece o novo regime sobre as utilizações dos 

recursos hídricos e respetivos títulos. Os pedidos de emissão de título de utilização dos recursos hídricos 

devem ser instruídos de acordo com o regulamentado na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Neste enquadramento o promotor deverá previamente à exploração: 

 M8.5.4 Solicitar, à APA o Título de Utilização dos Recursos Hídricos, referente à 

descarga de efluentes; 

Na fase de exploração, as medidas de minimização relacionam-se com a diminuição dos consumos 

associados aos espaços verdes, à gestão dos consumos de água potável, com a otimização da 

exploração da ETAR, com a manutenção dos sistemas de drenagem artificiais e com a otimização dos 

consumos de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos: 

 M8.5.5 Otimizar os consumos de água de rega do Projeto, através da instalação de 

equipamentos com as melhores técnicas disponíveis, que permitam que a dotação de 

água seja qualificada a partir do registo das condições climatéricas, por exemplo, 

através da instalação de uma estação meteorológica; 

 M8.5.6 Promover a implementação de um programa regular de verificação, limpeza e 

manutenção periódica do sistema de rega, de modo a evitar situações de mau 

funcionamento por colmatações e obstruções das mesmas; 

 M8.5.7 Além das origens convencionais para água de rega, prever o aproveitamento 

das água da chuva; 

 M8.5.8 Promover a implementação de um programa regular de verificação, limpeza e 

manutenção periódica do sistema de drenagem instalado, quer pluvial quer doméstico, 
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de modo a evitar situações de mau funcionamento por colmatações e obstruções das 

mesmas; 

 M8.5.9 Adoção de modernas práticas de gestão e redução de consumos de água para 

consumo humano, recorrendo a equipamentos promotores de redução de desperdícios, 

com a instalação de torneiras e duches de baixo caudal e a implementação de 

campanhas de sensibilização; 

 M8.5.10 Explorar a ETAR de um modo eficiente, otimizando a utilização de produtos 

químicos e melhorando a qualidade do efluente final; 

 M8.5.11 Monitorizar o efluente e cumprir os limites de descarga de acordo com o 

preconizado na respetiva licença de descarga; 

 M8.5.12 Encaminhamento do efluente sólido da ETAR, para aterro controlado ou 

valorização agrícola, respeitando a legislação nacional e comunitária; 

 M8.5.13 Devem ser tomadas precauções na seleção e aplicação de adubos 

fitofármacos. 

8.6 SOLOS E USO DO SOLO 

8.6.1 Fase de Construção 

As medidas para a mitigação de impactes sobre os solos, durante a fase de construção do Projeto, 

correspondem às que forma já propostas no âmbito das medidas de caráter geral e que visam a 

minimização dos fenómenos erosivos e de compactação dos solos, relativas às boas práticas ambientais 

de obra ao nível da gestão de estaleiros e frentes de obra, circulação de veículos e maquinaria afetos 

à obra, recuperação biofísica das áreas afetadas pela empreitada, entre outras. 

8.6.2 Fase de Exploração 

Para a fase de exploração do Projeto, os potenciais impactes negativos sobre os solos decorrem da 

manutenção dos espaços ajardinados, nomeadamente ao nível das quantidade e qualidade da água 

utilizada para rega, bem como da aplicação de adubos e pesticidas. Assim, as medidas de 

minimização a preconizar correspondem às já definidas nas medidas de caráter geral que se prendem 

com a boa gestão ambiental. 



 EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 
 

330 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

8.7 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

As medidas que se propõem para o Ordenamento do Território, à semelhança da avaliação de 

impactes para este descritor, não se aplicam propriamente à fase de construção ou de exploração do 

Projeto, mas antes à respetiva fase de conceção/desenvolvimento. Tal prende-se com o facto, de em 

termos de ordenamento territorial, para que se dê cumprimento à legislação em vigor, ser necessário ou 

proceder a ajustes de Projeto ou solicitar as devidas autorizações para serem desbloqueados os 

mecanismos associados a determinadas condicionantes/restrições de usos do solo. 

Assim, e tendo em conta a avaliação de impactes realizada para o descritor ordenamento, deverá 

proceder-se às seguintes atividades: 

 M8.7. O Projeto deverá ainda, nas suas fases de construção e exploração, obedecer às 

restantes restrições e condicionantes em vigor para a área de estudo, identificadas no 

presente EIA.  

8.8 ECOLOGIA 

8.8.1 Fase de construção 

De forma a evitar e minimizar alguns dos principais impactes da fase de construção do Projeto sobre os 

ecossistemas da área de estudo, deverão ser salvaguardas e cumpridas as medidas de minimização de 

caráter geral anteriormente propostas, relativas à movimentação de maquinaria e veículos afetos à 

obra, preservação dos exemplares arbóreos, afetação mínima das áreas de intervenção, recuperação 

biofísica das áreas afetas, entre outras.  

Efetivamente, no âmbito das medidas de caráter geral propostas para a fase de exploração do 

Projeto, prevê-se a Gestão Ambiental do empreendimento que passa, entre outros aspetos, pela 

publicitação dos valores naturais da área, promovendo-se o contacto dos seus utilizadores com os 

valores naturais existentes e o respeito por estes. Assim, promoção e divulgação dos valores naturais da 

envolvente, poderá representar uma interessante medida de divulgação e sensibilização ambiental 

para os utilizadores do Aparthotel. 

Seguidamente apresentam-se as medidas de caráter específico para a minimização dos impactes 

negativos decorrentes da fase de construção do Projeto, sobre os valores ecológicos existentes na área 

de estudo. 
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De acordo com o exposto no capítulo relativo à avaliação de impactes, assim como na descrição da 

situação de referência verificou-se que, no descritor da flora, vegetação e habitats, foram identificados 

alguns valores naturais importantes nas imediações da área a intervencionar. São sobre estes que 

recairão as medidas mais efetivas, nomeadamente: 

 M8.8.1 Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não colheita 

ou danificação de espécimes vegetais e abordar a temática do valor ecológico da flora, 

da vegetação e dos habitats; 

 M8.8.2 Validar e Verifiicar, no âmbito do acompanhamento ambiental, especialmente na 

fase de construção, se os limites da obra bem como a implementação das medidas 

propostas estão em conformidade com a planificação em toda a área de Projeto; 

 M8.8.3 Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores 

e arbustos; 

 M8.8.4 Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em áreas onde se procedeu a 

escavações; 

 M8.8.5 Limitar a remoção de vegetação às áreas estritamente necessárias à execução dos 

trabalhos e preservar o maior número de arbustos em regeneração; 

 M8.8.6 No decorrer das ações de escavação e movimentação de terras proceder à rega e 

molha de modo a reduzir a emissão de poeiras. A emissão de poeiras para a atmosfera 

afeta o coberto vegetal na medida em que reduz a capacidade fotossintética pela 

deposição do pó nas superfícies foliares. Estas afetações serão tanto mais gravosas quanto 

maior for o número de exemplares afetados.  

 M8.8.7 Efetuar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem 

as operações nos terrenos intervencionados do estaleiro e de outras áreas que tenham sido 

afetadas pela obra (que não para edificação). Desta forma, previne-se a erosão, a 

infestação por espécies exóticas e infestantes e acelera-se o processo de requalificação 

ecológica; 

 M8.8.8 Implementar o plano de integração e recuperação paisagístico previsto. 
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 M8.8.9 Incluir no restabelecimento e recuperação paisagística (vd. Anexo VI) nas fases de 

exploração (ex. estaleiro e espaços verdes comuns) e de desativação, as seguintes espécies 

do elenco florístico: 

 - Árvores: Olea europaea (oliveira) e Pinus pinea (pinheiro-manso). Estas espécies só 

devem ser propostas para locais que não ponham em risco as edificações, 

nomeadamente o risco de incêndio ou derrube. 

 - Arbustos: Pistacia lentiscus (aroeira), Arbutus unedo (medronheiro); 

 - Lianas e Herbáceas: Lonicera etrusca e Lonicera implexa (madressilva. 

Estas medidas permitirão reduzir o efeito dos impactes negativos referidos anteriormente, uma vez que 

serão criadas as condições para o desenvolvimento e manutenção de um habitat natural importante, e 

impedem o desenvolvimento e crescimento de espécies exóticas e invasoras existentes nas imediações 

da área de estudo (Acacia longifolia, Arundo donax e Cortaderia selloana). 

8.8.2 Fase de exploração 

Os impactes associados à fase de exploração do Projeto resultam essencialmente do aumento da 

presença humana na área. Assim, para a fase de exploração apenas se considera necessário a 

implementação de medidas que promovam o desenvolvimento da vegetação autóctone estabelecida 

nos espaços verdes comuns, não sendo necessário estabelecer qualquer medida mitigadora de impactes 

existentes nesta fase. 

Assinala-se como importante:  

 Não utilização de espécies exóticas que apresentem elevado risco de infestação;  

 Ações de limpeza das áreas verdes no início do verão (preservando regenerações de 

espécies autóctones); 

 Podas de encaminhamento e conformação dos elementos arbóreos que se venham a 

estabelecer; 

 Rega nos momentos de défice hídrico do solo; 

 Combate de pragas e doenças. 
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Deverá ainda proceder-se ao enquadramento paisagístico do Projeto, conforme se propõe no Capítulo 

relativo à Paisagem. 

8.9 QUALIDADE DO AR 

8.9.1 Fase de construção 

Na fase de construção recomenda-se que, para além das medidas já referidas nas medidas de caráter 

geral, se adotem medidas que visem minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos no 

estaleiro e nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências que daí poderão advir 

para o ambiente, nomeadamente: 

 M8.9.1 Interditar queimas a “céu aberto” de todo o tipo de materiais residuais da obra; 

 M8.9.2 Adotar medidas de proteção individual dos trabalhadores mais expostos à 

poluição do ar durante as atividades de construção, de acordo com as normas legais em 

vigor e as especificações técnicas estabelecidos; 

 M8.9.3 Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a 

emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos, bem como, veículos e maquinaria 

de apoio à obra projetados para evitar e controlar a poluição do ar; 

 M8.9.4 Efetuar uma adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados e 

respetiva revisão periódica, por forma a reduzir as emissões de poluentes atmosféricos; 

 M8.9.5 Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra; 

 M8.9.6 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

 M8.9.7 Assegurar a rega regular e controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, 

da área afeta a obra, onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão 

de poeiras (acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de 

apoio à obra, zonas de carga, de descarga e de deposição de materiais de construção e 

de materiais residuais da obra, zonas de escavação e de extração de terras, entre outros); 
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 M8.9.8 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga e de deposição 

de materiais de construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem 

pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o acondicionamento controlado 

durante a carga, a adoção de menores alturas de queda durante a descarga, a cobertura 

e a humidificação durante a deposição na área afeta à obra; 

 M8.9.9 Organizar todos os veículos e toda a maquinaria de apoio à obra que operem ao 

ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustíveis líquidos), de modo a 

reduzir a poluição do ar na fonte; 

 M8.9.10 Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a 

emissão e a dispersão de menos poluentes atmosféricos; 

 M8.9.11 Recorrer à utilização de betão preparado, se possível. Se não, assegurar que as 

centrais de betão contêm dispositivos de depuração de emissões gasosas; 

 M8.9.12 Acondicionar, cobrir (de acordo com o Código das Estradas) e humidificar, 

nomeadamente em dias secos e ventosos, os materiais de construção e os materiais residuais 

da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua 

queda e o seu espalhamento na via pública aquando do transporte para a área afeta à 

obra ou para o depósito definitivo; 

 M8.9.13 Proceder, à saída da área afeta à obra e antes da entrada na via pública, à 

lavagem dos rodados de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra, 

especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lama nos rodados; 

 M8.9.14 Proceder à limpeza regular da via pública, dos acessos e da área afeta à obra, 

em particular quando nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da 

obra, no sentido de evitar a acumulação e a ressuspensão de poeiras, quer por ação do 

vento, quer por ação da circulação de maquinaria e de veículos de apoio à obra. 

8.9.2 Fase de exploração 

Face aos impactes suscetíveis de ocorrer nesta fase, não se afigura necessário a implementação de 

medidas de minimização. 
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8.10 AMBIENTE SONORO 

A regulamentação aplicável (art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 – “Atividades ruidosas temporárias”) 

não estabelece limites para os níveis sonoros com origem em trabalhos de construção civil, nem 

contempla a adoção de medidas minimizadoras do ruído resultante deste tipo de atividades, 

restringindo apenas os horários de realização das mesmas. 

Não obstante, considera-se conveniente a implementação de algumas medidas visando reduzir a 

incomodidade das populações afetadas pelo ruído da obra, e favorecendo também a sua reação aos 

efeitos adversos das obras. 

Adiante delineiam-se algumas medidas de caráter genérico consideradas recomendáveis: 

 M8.10.1 Escolha criteriosa da localização do estaleiro da obra, desejavelmente em 

locais afastados das áreas habitadas; esta medida encontra-se já contemplada ao nível 

das medidas gerais para a localização do estaleiro; 

 M8.10.2 Escolha criteriosa dos itinerários para os veículos afetos à obra, de modo a 

minimizar a sua circulação junto ou através das áreas acima referidas; 

 M8.10.3 Utilização de veículos, maquinaria e equipamentos que verifiquem os limites de 

emissão sonora estabelecidos regulamentarmente no Decreto-Lei n.º 122/2006, de 8 de 

novembro; 

 M8.10.4 Caso estejam previstas atividades particularmente ruidosas (desmontes a fogo, 

cravação de estacas), a realização deste tipo de trabalhos deverá ser 

convenientemente programada e gerida, designadamente no que respeita aos horários 

de ocorrência, visando minimizar a afetação das populações; 

 M8.10.5 - Informação das populações vizinhas sobre os objetivos e as características 

dos trabalhos, bem como sobre os prazos para a sua conclusão. 

8.10.1 Fase de exploração 

As atividades inerentes ao funcionamento de um projeto turístico do tipo em análise (repouso e lazer, 

circulação rodoviária controlada e com velocidades reduzidas) não têm características ruidosas, não se 

prevendo assim a necessidade de adotar medidas especiais para redução do ruído, para além das 
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normalmente implementadas em equipamentos eletromecânicos e outros em zonas com ocupação 

sensível. 

Com efeito, os equipamentos eletromecânicos afetos ao Empreendimento (por exemplo, sistemas AVAC, 

grupos de emergência) serão necessariamente objeto de condicionamento acústico adequado ao 

cumprimento das disposições legais aplicáveis, bem como à obtenção de condições de conforto acústico 

dos utentes, previsivelmente com um grau de exigência médio/alto, ficando assim asseguradas emissões 

de ruído para o exterior nulas ou sem significado. 

No entanto, na eventualidade (pouco provável) de virem a verificar-se situações de desconformidade 

com as exigências regulamentares aplicáveis, serão adotadas medidas complementares adequadas 

para reduzir o ruído emitido para o exterior do Empreendimento, nos termos da regulamentação em 

vigor (Decreto-Lei n.º 9/2007). 

Neste contexto, e face à inexistência, atualmente, de dados concretos relativos aos equipamentos a 

instalar, a necessidade de adotar medidas adicionais para minimização do ruído deverá ser avaliada 

em sede própria (fase de licenciamento das unidades hoteleiras e de restauração), visando garantir 

que os níveis sonoros apercebidos em zonas vizinhas com ocupação sensível respeitarão as disposições 

regulamentares aplicáveis. 

No que respeita ao ruído do tráfego gerado pelo Empreendimento, não se prevê que venham a ser 

excedidos os valores limite de exposição estabelecidos regulamentarmente (art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007), pelo que não se considera necessária, a priori, a adoção de medidas de minimização do 

ruído de tráfego. 

8.11 GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.11.1 Fase de Construção 

As medidas a adotar na fase de construção deverão ser incluídas no Caderno de Encargos da Obra, 

fazendo parte das exigências colocadas ao empreiteiro que os resíduos produzidos sejam devidamente 

acondicionados e equacionados os respetivos destinos finais de um modo técnico e ambientalmente 

correto. Por outro lado, deverá ser efetuado um acompanhamento ambiental da obra, o que permitirá 

a implementação de uma correta política de gestão de resíduos, a efetuar no âmbito da 

implementação do Sistema de Gestão Ambiental a implementar na fase de obra (vd. Capítulo 10). 

Neste enquadramento, fazem-se as seguintes recomendações:  
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 M8.11.1 Proceder à elaboração de um Plano de Gestão de Resíduos para a obra, 

enquadrado no Sistema de Gestão Ambiental a implementar na fase de obra (vd. Capítulo 

10), no qual deverão ser definidas as linhas de atuação para as operações de 

armazenamento temporário, acondicionamento, transporte e encaminhamento para destino 

final adequado, devidamente autorizado para efeito. Deverão ser identificados os 

principais tipos e quantidade de resíduos produzidos em obra, a sua classificação segundo 

a Lista Europeia de Resíduos, a sua origem, transporte e destino final (explicitando as 

empresas responsáveis pelo transporte, os locais de destino final e as licenças das 

operações realizadas), garantindo a utilização de guias de acompanhamento de resíduos; 

 M8.11.2 Cumprir toda a legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos, 

procedendo nomeadamente à sua separação por tipos e ao seu envio a destino final 

adequado (devidamente licenciado para o efeito), assim como ao preenchimento de guias 

de transporte onde conste, claramente, o material residual transportado e o local previsto 

de descarga; 

 M8.11.3 Dar preferência à valorização dos resíduos, tendo como princípio a recolha 

seletiva dos mesmos. As empresas de gestão de resíduos a contratar, deverão constar nas 

listagens dos operadores licenciados pela APA, devendo constar nos dossiers da obra as 

cópias das autorizações destas empresas; 

 M8.11.4 Definir e identificar, previamente à instalação do estaleiro, o local afeto ao 

parque de armazenamento temporário de resíduos. O acesso a este local deverá ser 

condicionado. Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em 

função das suas características e destino final. Os locais de armazenamento para as 

diferentes tipologias de resíduos devem estar identificados. O Adjudicatário deve garantir 

o armazenamento dos resíduos no estaleiro em condições adequadas, conforme 

estabelecido na legislação aplicável em vigor, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 

178/2006 de 5 de dezembro; 

 M8.11.5 Depositar os resíduos eventualmente recicláveis produzidos no estaleiro 

equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), como plásticos, papel e cartão e resíduos 

metálicos, em contentores especificamente destinados para o efeito e assegurar que a sua 

recolha seja realizada pela Câmara Municipal de Odemira ou por operadores privados 

devidamente licenciados;  
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 M8.11.6 Todos os resíduos classificados como perigosos, nomeadamente óleos usados, 

lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos contaminados por óleos, deverão ser 

devidamente acondicionados e armazenados em local apropriado e autorizado pelo Dono 

da Obra. Deve ser considerada a construção/implementação de uma bacia de retenção de 

forma a minimizar o impacto de eventuais derrames; 

 M8.11.7 Armazenar os óleos e filtros usados provenientes dos veículos, maquinaria e 

equipamento necessário à obra, classificados como resíduos perigosos, em condições 

apropriadas e conduzi-los a tratamento adequado por empresa licenciada para o efeito; 

 M8.11.8 Efetuar o armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se 

os óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão 

ter claramente identificado no exterior, os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar 

acidentes, na armazenagem temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as 

seguintes orientações: 

 Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa 

de enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

 Instalação em terrenos estáveis e planos; 

 Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

 M8.11.9 As operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria deverão ter 

lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com as condições 

necessárias para os efeitos. Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspecionada de 

forma a garantir o seu correto funcionamento, diminuindo o risco de contaminação do solo e 

da água; 

 M8.11.10 Os filtros de óleo, previamente escorridos, materiais absorventes e solos 

contaminados com hidrocarbonetos deverão ser armazenados temporariamente em 

recipientes estanques e fechados; 

 M8.11.11 A remoção de resíduos classificados como perigosos nomeadamente óleos 

usados, lubrificantes, tintas e solventes, e resíduos contaminados com óleos só deverá ser 

iniciada, pelo Adjudicatário, após a aprovação pelo Dono da Obra ou seu representante 
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da proposta dos destinos finais. Deve ser apresentada cópia dos comprovativos dos 

destinos finais destes resíduos,  

 M8.11.12 Avaliar o grau de contaminação dos solos, em caso de ocorrer algum derrame 

de resíduos oleosos ou outros perigosos, removê-lo e enviar para destino final autorizado 

por empresa para tal devidamente licenciada. O Empreiteiro deve ter disponíveis os meios 

necessários para atuar caso ocorra derrame de resíduos, nomeadamente resíduos 

classificados como perigosos pela LER;  

 M8.11.13 Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente, nas operações 

de manuseamento, armazenagem ou transporte, o responsável pelo derrame providenciará 

a limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso dos 

óleos, novos ou usados, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona 

afetada será isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos 

da limpeza. Os produtos derramados e/ou utilizados para recolha dos derrames serão 

tratados como resíduos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenagem, 

transporte e destino final; 

 M8.11.14 Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a 

resíduos industriais banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem 

recicladas, como é o caso das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre 

outros, devem ser, tanto quanto possível, enviadas para as indústrias recicladoras 

licenciadas para o efeito; 

 M8.11.15 Relativamente à produção de resíduos domésticos a obra deverá estar dotada 

de contentores para a recolha deste tipo de resíduos, que permita a separação destes 

resíduos dos industriais, perigosos e não perigosos; 

 M8.11.16 Selecionar as empresas para dar tratamento e destino final aos diferentes 

resíduos segregados que estejam contempladas nas listagens das unidades licenciadas pela 

Agência Portuguesa do Ambiente; 

 M8.11.17 Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos para as linhas de água 

ou solo.  
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8.11.2 Fase de exploração 

 M8.11.18 Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Resíduos para o 

empreendimento “Land Resort Aparthotel- Zambujeira do Mar”, enquadrado no Sistema de 

Gestão Ambiental a implementar no Empreendimento (vd. Capítulo 10), onde deverão ser 

definidas as adoção de soluções de recolha adaptadas a cada tipo de infraestrutura e 

atividade. O Plano deve ter como base a implementação de um sistema de Recolha 

Seletiva dos resíduos equivalente a RSU produzidos no empreendimento, que abranja toda 

a área do mesmo. Estes resíduos deverão ser depositados consoante as suas tipologias. A 

periodicidade de recolha deverá ser adequada ao tipo de resíduos e às quantidades 

produzidas, devendo ser assegurado que capacidade dos contentores nunca seja excedida 

e que os resíduos orgânicos não permaneçam muito tempo no seu interior, de modo a ser 

evitada a produção de maus cheiros ou derramamento de resíduos; 

 M8.11.19 Fomentar a redução e reciclagem dos resíduos, no âmbito das estratégias a 

definir no Plano de Gestão de Resíduos, de modo a que só os que em termos práticos não 

forem possíveis de valorizar sejam encaminhados para destino final. O Plano de Gestão de 

Resíduos deverá prever uma metodologia de monitorização dos resíduos das diferentes 

frações produzidas de modo a ser possível no futuro definir objetivos para a reciclagem. 

Deverão ser adotadas soluções de recolha adaptadas a cada tipo de infraestrutura. O 

sistema de Recolha Seletiva dos RSU produzidos no empreendimento, deverá abranger 

toda a área do mesmo e incluir equipamentos de recolha para todas as frações 

consideradas como significativas; 

 M8.11.20 Implementar um sistema específico para os resíduos perigosos, devendo ser 

definidos de forma correta, do ponto de vista técnico e ambiental, de acordo com a 

legislação, os locais e recipientes para armazenagem desses resíduos e o seu 

encaminhamento para destino final por empresas licenciadas para as tipologias de resíduos 

em questão; 

 M8.11.21 Avaliar em conjunto com a Ambilital a possibilidade de se proceder à recolha 

seletiva dos resíduos orgânicos (restos de comida, resíduos verdes, entre outros.) de modo a 

que estes sejam conduzidos para valorização; 

 M8.11.22 Promover ações de sensibilização dos trabalhadores do empreendimento, 

incluindo os das atividades de restauração, para a importância da implementação de uma 
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correta gestão de resíduos, para que se possa dar cumprimento à legislação e minimizar a 

produção dos mesmos, aumentando a fração de resíduos para reciclagem; 

 M8.11.23 Promover ações de divulgação junto dos utentes do empreendimento no sentido 

da informação e sensibilização dos mesmos para as práticas de gestão de resíduos 

implementadas e para a importância do seu cumprimento. 

8.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes negativos, 

inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação 

harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspetiva de 

valorização ou recuperação. 

As medidas proponíveis aplicam-se de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais nas 

distintas áreas referidas no capítulo dedicado ao diagnóstico de impactes. Assim foi concebida a 

seguinte definição da gradação de condicionantes: 

 Nível 1: condicionam a obra e as ações intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa 

de área protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação vigente); 

 Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do Projeto, 

impõem um estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área 

efetiva dos vestígios e a sua aprofundada caracterização. 

 Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do Projeto, 

devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras. 

Salienta-se que todos os trabalhos arqueológicos e ações de minimização de impactes sobre o 

património arqueológico seguidamente enunciadas carecem da validação, autorização prévias e 

posterior aprovação da tutela. 

Não foi identificado património classificado ou em vias de classificação na área de afetação do 

Projeto, que implique condicionantes de nível 1.  

Não existem vestígios arqueológicos ou património edificado que imponham condicionantes de nível 2. 

Define-se a medida genérica de acompanhamento arqueológico de obra (medida de nível 3). 
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 M8.12.1 Acompanhamento arqueológico de obra: 

 O acompanhamento arqueológico deve ser um procedimento inerente a todas as etapas da 

obra que impliquem a mobilização de solos (escavação, aterro, terraplenagem) e inicia-se 

desde logo com a observação das operações de remoção do coberto vegetal e prospeção 

daquelas nas quais se registaram previamente condições de visibilidade do solo adversas; 

 Os trabalhos de acompanhamento arqueológico de obra são indispensáveis na mitigação 

de potenciais impactes sobre o património, decorrentes da concretização das soluções 

construtivas, da movimentação de maquinaria e materiais e da localização de estaleiros e 

outras áreas funcionais de obra. São indispensáveis para a paragem atempada de ações 

que possam implicar a destruição irreversível de achados e justificam-se pela presença em 

potência de vestígios.  

 Mesmo no decurso dos trabalhos de construção e aquando do surgimento de vestígios 

arqueológicos, deve ser garantida a execução de intervenções arqueológicas de 

salvamento/emergência, que consistem em sondagens diagnóstico e/ou escavação e registo 

apropriado. Neste contexto, deve ser elaborado um plano de estabelecimento de zonas de 

“reserva arqueológica” de proteção, que preveja a necessidade destas tarefas e as 

desencadeie com o maior rigor e celeridade em áreas particularmente sensíveis. 

 Estes procedimentos integram-se na “categoria C – ações preventivas a realizar no âmbito 

de trabalhos de minimização de impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, 

em meio rural, urbano ou subaquático”, estabelecida no Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de 

julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, artigo 3º, ponto 1, alínea c). 

 Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e 

dimensão, por um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de 

arqueologia, devidamente credenciados para o efeito (conforme o Decreto-Regulamentar 

n.º 28/97 de 21 de julho). 
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8.13 SOCIOECONOMIA 

8.13.1 Fase de Construção 

As medidas que constam nas medidas de caráter geral com vista à diminuição do ruído e das emissões 

atmosféricas são também medidas que se aplicam para fomentar o bem-estar das populações. Para 

além destas propõe-se as seguintes medidas: 

 M8.13.1 Utilizar mão-de-obra local na fase de construção, sempre que possível, 

beneficiando a população local. Esta medida funciona como contrapartida pela afetação, 

embora pouco expressiva, que incide de forma mais direta sobre a população da área de 

intervenção; 

 M8.13.2 Assinalar corretamente os acessos à área de intervenção com indicação de 

redução de velocidade; 

 M8.13.3 Definir que os veículos afetos às obras deverão circular com os faróis ligados “em 

médios” durante o dia por forma a se tornarem mais visíveis para os utentes das vias de 

comunicação e pelos peões. Esta medida contribuirá para reduzir a possibilidade de 

ocorrência de acidentes; 

 M8.13.4 Criar áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados, com 

vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas à zona de obra;  

 M8.13.5 Afixar junto dos locais das obras informação acerca das ações de construção bem 

como a respetiva calendarização. 

8.13.2 Fase de Exploração 

No âmbito da socioeconomia, as medidas são de potenciação dos impactes positivos e referem-se ao 

estabelecimento de uma série de recomendações, que deverão ser incluídas no futuro modelo de gestão 

do empreendimento. 

 M8.13.6 Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, 

fornecimento de materiais, fornecimento de bens e serviços) a empresas da região, desta 

forma fomentando o emprego permanente e indireto derivado da exploração do 

empreendimento; 
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 M8.13.7 Estabelecer um protocolo de colaboração com as entidades oficiais 

(nomeadamente os serviços regionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional) no 

sentido de se privilegiar o recurso a mão-de-obra local e regional; 

 M8.13.8 Promover vistas/passeios que promovam a interação dos clientes do 

empreendimento com as localidades nas proximidades, de modo a fomentar a divulgação 

dos aspetos culturais e a promover o desenvolvimento dos pequenos negócios locais. 

8.14 PAISAGEM 

8.14.1 Fase de construção 

Na fase de construção do Projeto, considera-se importante, para este descritor, que sejam devidamente 

acauteladas todas as medidas de caráter geral antes propostas, que contribuem para a mitigação de 

impactes sobre os aspetos biofísicos e morfológicos da área de intervenção, que consequentemente, 

contribuem para a mitigação de impactes sobre a paisagem. 

 Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar 

materiais, para parqueamento de maquinaria, entre outros usos relacionados com a fase de 

construção, devendo utilizar-se apenas os espaços onde estão previstas intervenções; 

 Execução de molhagens periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de terra e nos 

respetivos caminhos de acesso, evitando, deste modo, o levantamento de poeiras que reduzem 

significativamente a qualidade visual e cénica da paisagem; 

 Realizar a decapagem e o armazenamento da camada superior do solo das áreas afetadas na 

fase de construção pela execução do Projeto, nomeadamente nos terrenos previstos para a sua 

implantação; 

 Salvaguardar todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da 

obra; 

8.14.2 Fase de exploração 

Implementar as medidas de integração paisagística previstas, desenvolvidas pelo Projeto de Integração 

Paisagística do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar. 
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9 SÍNTESE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

9.1 INTRODUÇÃO METODOLÓGICA 

A avaliação dos impactes no ambiente, gerados pela implementação do Projeto em estudo será 

efetuada com base no método matricial. Esta metodologia incorpora, basicamente, uma lista de 

atividades ou ações do Projeto, conjuntamente com outra, relativa aos descritores ambientais suscetíveis 

de serem afetados. As duas listas relacionam-se numa matriz que identifica relações de causa–efeito 

entre as atividades e os impactes no meio ambiente. As relações estabelecidas podem ser de diversos 

tipos, mas, no essencial, procuram representar a existência, magnitude e tipologia de impactes de 

ocorrência certa ou provável. 

O seu interesse principal reside na capacidade de relacionar simultaneamente todas as ações 

impactantes e os impactes associados, permitindo uma consideração simultânea de todas as variáveis 

envolvidas. 

A matriz a desenvolver incorporará, no eixo horizontal as seguintes ações específicas do Projeto (foram 

selecionadas as mais significativas, por fase) em causa, entendido na sua globalidade: 

As atividades identificadas em cada uma das fases são as seguintes: 

 Construção do Projeto 

 Instalação e funcionamento do estaleiro; 

 Limpeza do terreno e desmatação; 

 Transporte de materiais e construção e circulação de pesados; 

 Regularização de terreno, depósito temporário de terras e materiais; 

 Obras associadas aos trabalhos de construção civil (edificação, arruamentos e acessos 

interiores; 

 Desmantelamento de estaleiro; 

 Obras associadas à recuperação e integração paisagística das áreas intervencionadas; 

 Obras associadas à montagem de equipamento mecânico e elétrico e respetivos ensaios; 
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 Dinamização económica; 

 Geração de emprego. 

 Exploração e Manutenção do Projeto: 

 Existência de um novo Estabelecimento Hoteleiro, paisagisticamente enquadrado, na 

categoria de Hotel-Apartamento no Sítio da Rede Natura 2000 - Costa Sudoeste; 

 Utilização do Estabelecimento Hoteleiro pelos utentes/visitantes, nas suas várias vertentes; 

 Aumento do tráfego nas vias de acesso ao Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, 

com especial destaque para a EN 120; 

 Consumo de recursos pelo normal funcionamento e manutenção do Land Resort Aparthotel – 

Zambujeira do Mar; 

 Produção de resíduos, efluentes e emissões, pelo normal funcionamento e manutenção do 

Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar; 

 Criação de postos de trabalho e de riqueza pela exploração do Land Resort Aparthotel – 

Zambujeira do Mar; 

No eixo vertical, serão considerados os diferentes fatores do ambiente eventualmente afetados, e que 

se encontram divididos em fatores geofísicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores bióticos e 

fatores humanos. 

As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e quantitativos 

referentes aos seguintes descritores: 

 Qualificação do Impacte 

+ Positivo 

– Negativo 

 Importância 

0 Nulo 

1 Sem significado 

2 Pouco significativo 
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3 Significativo 

4 Muito Significativo 

9.2 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

A leitura da matriz de impactes (Quadro 9.1) evidencia um balanço muito favorável entre os impactes 

negativos e os impactes positivos produzidos por este Projeto, indicando também que os impactes 

negativos mais importantes estão, de um modo geral, relacionados com a fase de construção e que os 

efeitos positivos ocorrerão na fase de exploração, fazendo sentir os seus efeitos no desenvolvimento 

social e económico, ao nível regional. 

Analisando mais detalhadamente os efeitos no ambiente do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do 

Mar, pode concluir-se que a grande maioria dos impactes negativos ocorre durante a fase de 

construção. Assim, na fase de construção, os impactes negativos mais significativos relacionam-se com a 

execução das obras para implementação do Projeto.  

Os principais impactes identificados ocorrem ao nível dos solos e usos do solo, da qualidade do ar 

(associados à circulação de veículos afetos à obra), aos e à gestão de resíduos. Nesta fase também se 

verificará alguma degradação da paisagem. 

As recuperações paisagísticas previstas, para o final da obra, identificam-se como impactes positivos, 

mas pouco significativos, ao nível de descritores como a geomorfologia ou a paisagem. Destaca-se, 

ainda, na fase de construção, a geração de emprego, como um impacte importante. 

Na fase de exploração, os impactes negativos identificados mais relevantes são nos recursos hídricos 

superficiais, sobretudo face aos consumos de água inerentes à exploração do Empreendimento. No 

entanto, o facto de o Projeto prever um aproveitamento de águas pluviais para água para rega, 

minimiza os impactes associados.  

Também a produção de resíduos assume alguma importância na exploração do Projeto, podendo 

assumir impactes negativos significativos se não forem implementadas sistemas de gestão de resíduos 

adequados. É, nesta fase, no entanto, que se identificam os impactes positivos com maior significado, 

com destaque para os aspetos associados à socioeconomia e à criação de riqueza e de postos de 

trabalho.  

Considera-se, assim, que o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar gerará no que à 

socioeconomia diz respeito, impactes positivos maioritariamente significativos. 
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(página propositadamente deixada em branco) 
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Quadro 9.1 

Matriz global de impactes 

 

 

Legenda: 

 

AÇÕES DE PROJETO GERADORAS DE ALTERAÇÕES E IMPACTES
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Instalação e funcionamento do estaleiro 0 0 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Limpeza do terreno e desmatação ‐1 ‐1 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐3 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐3 ‐2 ‐3 ‐2 ‐4 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Transporte de materiais e circulação de pesados ‐1 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐3 ‐3 ‐2 ‐2 ‐4 ‐3 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Regularização de terreno, depósito temporário de terras e materiais 0 0 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐4 ‐2 ‐1 ‐1 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Obras associadas aos trabalhos de construção civil (edificação, 
arruamentos e acessos interiores)

0 0 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐4 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Obras associadas desmantelamento de Estaleiro 0 0 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1

Obras relacionadas com a Recuperação e integração paisagística das 
áreas intervencionadas

0 0 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐3 ‐1 ‐1 ‐1 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1

Obras associadas à montagem de equipamento mecânico e elétrico e 
respectivos ensaios.

0 0 0 0 ‐2 ‐1 0 0 0 0 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐4 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1

Dinamização económica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 0 0 0

Geração de emprego NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA +2 +2 NA NA NA NA NA NA
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0 Nulo NA Não Aplicável



 EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 
 

350 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

Quadro 9.1 (continuação) 

Matriz global de impactes 

 

Legenda: 

 

AÇÕES DE PROJECTO GERADORAS DE ALTERAÇÕES E IMPACTES
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Existência de um novo Empreendimento Turístico paisagísticamente
enquadrado, e respectiva utilização nas suas várias vertentes

‐1 ‐1 ‐4 ‐2 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 +2 +2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 +3 +3 0 0 +2 +2 ‐1 ‐1

Aumento do tráfego nas vias de acesso ao Land Resort Aparthotel –
Zambujeira do Mar, com especial destaque para a EN 120

‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 0 0 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 0 0

Consumo de recursos pelo normal funcionamento e manutenção do Land
Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar

‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐4 ‐3 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐3 ‐2 NA NA 0 0 0 0

Criação de postos de trabalho e de riqueza pela exploração do Land
Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA +4 +4 NA NA NA NA NA NA

Dinamização da economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 0 0 0 0 0 0

Produção de resíduos, efluentes e emissões, pelo normal funcionamento
do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar

‐2 ‐2 ‐3 ‐2 ‐4 ‐2 ‐3 ‐1 ‐2 ‐1 ‐3 ‐2 ‐3 ‐1 ‐2 ‐1 ‐2 ‐1 ‐4 ‐2 ‐4 ‐2 ‐1 ‐1 0 0

Ações de manutenção do Projeto ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 0 0 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 +1   +1 +2 +2 ‐3 ‐2 NA NA ‐1 ‐1
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Clima
Geologia, 

geomorfologia e 
hidrogeologia

Recursos hídricos Solos Ecologia

+4 Muito Significativo ‐1 Sem significado Sem medidas  de minimização/potenciação

+3 Significativo ‐2 Pouco Significativo

+2 Pouco Significativo ‐3 Significativo Com medidas  de minimização/potenciação
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0 Nulo NA Não Aplicável
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9.3 HIERARQUIZAÇÃO DOS IMPACTES SIGNIFICATIVOS 

Apresenta-se seguidamente os impactes considerados pouco significativos, significativos e muito 

significativos (classificação de 2 a 4), positivos e negativos, nas fases de construção e exploração, após 

a aplicação das medidas de minimização e considerando uma ponderação de acordo com a sua 

relevância, determinada no Capítulo 2.2.2 (de baixa relevância – 1 a elevada relevância – 3). Esta 

ponderação é calculada multiplicando o valor da importância do impacte pela sua relevância (vd. 

Quadro 9.3). 

Da análise do Quadro 9.3 ressaltam as seguintes conclusões principais: 

 Os impactes negativos estão associados à fase de construção, sendo por isso temporários. O 

resultado final máximo que apresentam é de 6 (refira-se que valor máximo passível de 

obter é 12). Em cinco dos descritores estudados estes impactes apresentam valores muito 

baixos (2 a 4); 

 Os impactes positivos com maior relevância estão relacionados com os aspetos 

socioeconómicos (pontuação de 9), e são todos na fase de exploração, sendo por isso 

permanentes; 

 Os impactes negativos com maior pontuação (pontuação de 9, num máximo de 12) estão 

associados ao descritor recursos hídricos, na fase de exploração. 
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Quadro 9.3 

Hierarquização dos impactes pouco significativos, significativos e muito significativos (classificação 2 a 4) de acordo com a sua importância e relevância (após 
a aplicação das medidas de minimização) 

Descritor 
Fase 

(construção/exploração) 
Qualificação 

Positivo/Negativo 
Importância (I) 

(2 a 4) 
Relevância (R) 

(1 a 3) 

Resultado Final 
(IxR) 

Clima E Negativo 2 1 2 

Geologia, geomorfologia e hidrologia E Negativo 2 2 4 

Recursos Hídricos (quantidade e qualidade) 
C Negativo 2 3 6 

E Negativo 3 3 9 

Solos C Negativo 2 2 4 

Ocupação do solo C Negativo 2 2 4 

Ordenamento do Território C Negativo 1 3 3 

Ecologia 
C Negativo 2 3 6 

E Negativo 2 3 6 

Qualidade do Ar C Negativo 2 1 2 

Ambiente Sonoro 
C Negativo 2 1 2 

E Negativo 2 1 2 

Socioeconomia 

C Negativo 2 3 6 

E Positivo 3 3 9 

Gestão de Resíduos C Negativo 2 3 6 

Paisagem 
C Negativo 2 3 6 

E Negativo 2 3 6 
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O Projeto em análise irá provocar impactes negativos significativos na fase de construção e que estarão 

associados, fundamentalmente, à perda de espaço biótico (com corte de vegetação, perda de 

elementos florísticos e consequentes efeitos ao nível da capacidade de suporte da fauna. No entanto, 

estes serão minimizáveis pela adoção das medidas de gestão ambiental previstas para a fase de obra. 

Na fase de construção, após aplicação das medidas de minimização não se identificam impactes 

negativos muito significativos. 

Ao nível de outros descritores, como a qualidade do ar e do ambiente sonoro, ainda que pontualmente 

se esperem impactes negativos com significado os impactes são genericamente pouco significativos. A 

aplicação das medidas minimizadoras propostas contribuirá, igualmente, para a redução do significado 

dos impactes. 

Importa, igualmente, destacar que para a fase de construção, os impactes podem também, em alguns 

aspetos, assumir-se como positivos ao nível da socioeconomia, mas pouco significativos, 

fundamentalmente resultantes da geração de emprego e dinamização económica na envolvente. 

Na fase de exploração, os impactes esperados são marcados pelos aspetos muito positivos associados 

ao descritor socioeconomia, onde se identificam impactes muito significativos. 

Os impactes do Projeto a nível socioeconómico sentir-se-ão de um modo significativamente positivo, 

através essencialmente: 

 Retorno do investimento diretamente associado à exploração do empreendimento; 

 Dinamização da economia na envolvente pela presença dos trabalhadores e atração de 

visitantes à região; 

 Dinamização da economia pela aquisição de materiais e bens de consumo necessário à 

exploração do estabelecimento hoteleiro; 

 Geração de emprego direto e indireto pela exploração do empreendimento. 

Na fase de construção poderão ocorrer algumas perturbações ao nível a fauna na área de estudo, mas 

estas serão temporárias e minimizáveis pelas medidas de minimização e gestão ambiental propostas. 
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10 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente Capítulo constitui o Programa de Monitorização e Gestão Ambiental para o Land Resort 

Aparthotel – Zambujeira do Mar, o qual tem por objetivos definir o processo de observação e recolha 

sistemática de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais do Projeto e avaliar a 

eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do presente EIA. 

A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo atual em matéria de 

Avaliação de Impacte Ambiental. De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a 

monitorização é “um processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente 

ou sobre os efeitos ambientais de determinado Projeto e descrição periódica desses efeitos por meio de 

relatórios da responsabilidade do proponente, com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das 

medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais 

significativos decorrentes da execução do respetivo Projeto”.  

A observação periódica do meio após a implantação do Projeto permitirá, também, a obtenção de 

dados não disponíveis ou inexistentes na fase prévia de Projeto e validar ou alterar pressupostos de 

avaliação anteriormente assumidos. Entende-se, assim, que a avaliação ambiental e a minimização de 

impactes ambientais são processos dinâmicos no tempo, devendo ser reequacionados sempre que novos 

elementos ou resultados não expectáveis assim o determinem, sendo a monitorização o parâmetro 

chave neste processo e o Programa de Monitorização o instrumento que consubstancia os procedimentos 

necessários à prossecução desses objetivos. 

O Programa de Monitorização a definir deverá ter ainda como objetivos: assegurar o cumprimento da 

legislação e outros requisitos legais aplicáveis neste domínio, em vigor ou outros que venham a ter força 

de lei; desenvolver os esforços necessários para uma melhoria contínua do desempenho ambiental do 

empreendimento, tendo em consideração as inovações e melhorias tecnológicas que venham a ser 

efetivadas no decorrer da vida útil do Empreendimento; desenvolver as melhores práticas que 

permitam a utilização racional dos recursos naturais, bem como prever e implementar as melhores 

técnicas de prevenção e redução da poluição na fonte, entre os principais. 

Em conclusão, o Programa de Monitorização, que se apresenta seguidamente, foi desenvolvido numa 

base metodológica, objetivando: 

 Validar os pressupostos e resultados do Estudo de Impacte Ambiental; 
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 Detetar atempadamente a existência de impactes negativos que não tenham sido 

previstos; 

 Avaliar a eficácia das medidas propostas para prevenir ou reduzir os impactes; 

 Identificar a necessidade de implementar medidas de minimização adicionais e obter 

os elementos necessários a uma correta avaliação do problema e das adequadas 

soluções corretivas. 

Assim, no Capítulo seguinte, descrevem-se os procedimentos necessários para a cabal monitorização dos 

descritores ambientais, relativamente aos quais a avaliação de impactes, apresentada no Capítulo 7, 

determinou essa necessidade, designadamente, efluentes líquidos e lamas da ETAR. 

Para a fase de construção do Projeto é proposto o seguinte: 

 Monitorização, que deverá ser efetuada seguindo a metodologia exposta no Capítulo 

10.2; os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e 

avaliados, sendo posteriormente apresentados em relatórios de monitorização, a 

integrar nos Relatórios de Acompanhamento Ambiental, a apresentar no âmbito do 

Acompanhamento Ambiental, no que se refere à fase de obra. Na fase de exploração 

os resultados da monitorização deverão ser tratadas no âmbito da gestão ambiental 

do Empreendimento; 

 Definição e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, incluindo o 

Acompanhamento Ambiental da empreitada de construção do Projeto. Os requisitos 

deste Sistema de Gestão Ambiental deverão ser definidos pelo Proponente e 

integrado no respetivo Caderno de Encargos da empreitada de construção do Projeto, 

ou efetuado pelo próprio proponente, de modo a garantir o cumprimento e a 

implementação de todas as ações e medidas ambientais que o empreiteiro e seus 

subcontratados terão que cumprir ao longo da execução da obra, tal como definido 

no Capítulo 10.3; 

 Atribuição, à equipa de Fiscalização, de tarefas no domínio do controlo ambiental das 

empreitadas de construção. 

O desenvolvimento das ações de monitorização na fase de construção, definida no Capítulo 10.2, serão 

da responsabilidade do empreiteiro ou do dono de obra, de acordo com o que este último decidir. Em 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

357 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

qualquer das situações, a responsabilidade pela sua concretização é sempre do Dono de Obra, que 

deverá sempre promover um acompanhamento da obra neste domínio. 

Relativamente à fase de exploração do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, o 

desenvolvimento das ações de monitorização caberá ao promotor, devendo este quando se iniciar a 

exploração cumprir os compromissos ambientais do Projeto. 

10.2 MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL – DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS DE 

MONITORIZAÇÃO 

Neste Capítulo apresenta-se a definição geral do Programa de Monitorização, consubstanciado em 

Programas de Monitorização distintos, segundo as diretrizes constantes no Anexo II, ponto n.º 3, VI, 

alínea b) da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

10.2.1 Efluentes líquidos 

10.2.1.1 Considerações gerais 

O Programa de Monitorização de Efluentes Líquidos deverá realizar-se na fase de construção e de 

exploração e tem por objetivo avaliar que o efluente resultante do(s) decantador(es) a instalar nas 

frentes de obra, se aplicável, no caso da fase de construção e o efluente da ETAR, na fase de 

exploração; e cumprir o estipulado nas respetivas licenças de descarga a emitir pela entidade 

competente, sendo que no mínimo deverá respeitar o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, de modo 

a, se necessário, se preconizarem medidas adicionais de tratamento.  

O Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2004, de 12 de junho, 

não é aplicável, pois a área de estudo não é uma zona sensível e o empreendimento terá um 

equivalente de população (e.p.) inferior a 2000. 

Saliente-se que o Programa de Monitorização aqui proposto é meramente indicativo, uma vez que a 

monitorização deve sempre cumprir o preconizado nas respetivas licenças de descarga. 
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10.2.1.2 Fase de construção 

10.2.1.2.1 Parâmetros a monitorizar 

Propõe-se que sejam analisados os seguintes parâmetros, sem prejuízo do preconizado na respetiva 

licença de descarga: 

 pH; 

 CBO5; 

 CQO; 

 SST; 

 Alumínio; 

 Arsénio; 

 Cádmio; 

 Chumbo total; 

 Cianetos totais; 

 Cobre total; 

 Crómio hexavalente; 

 Crómio total. 

10.2.1.2.2 Locais e frequência de amostragem 

Os locais de amostragem deverão ser à saída dos sistemas de tratamento de águas residuais nas 

frentes de obra, antes da sua descarga. A frequência de amostragem deverá ser mensal, numa 

primeira fase, podendo ser aferida após a análise dos resultados de um semestre de monitorização. 

10.2.1.2.3 Critérios de avaliação dos dados  

O critério para a avaliação dos resultados obtidos será o cumprimento do disposto no Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos. 
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10.2.1.2.4 Relatório e discussão de resultados 

Após a realização de cada campanha de monitorização deverá ser apresentado um relatório sucinto, 

de acordo com o estipulado na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, onde constem os pontos de 

recolha efetuados, a metodologia e condições de amostragem, bem como a discussão dos resultados 

obtidos. A análise destes resultados terá como base de referência os limites definidos no Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos, sendo analisado o seu cumprimento ou a eventual necessidade de 

implementação de sistemas de tratamento adicionais. No final de cada ano de monitorização deverá 

efetuar-se um relatório anual, onde sejam incluídos os resultados dos relatórios das monitorizações 

mensais, e efetuada uma análise crítica dos resultados obtidos, relacionando-os com as atividades de 

obra em causa, de modo a ser possível estabelecer uma relação causa–efeito. 

10.2.1.3 Fase de exploração 

10.2.1.3.1 Efluente da ETAR - Parâmetros a monitorizar 

Propõe-se que sejam analisados os seguintes parâmetros, sem prejuízo do preconizado na respetiva 

licença de descarga: 

 pH; 

 CBO5 ; 

 CQO; 

 SST; 

 Coliformes fecais; 

 Turvação; 

 Azoto total; 

 Nitratos; 

 Fósforo total; 

 Fosfatos. 

Pontualmente deverão ser monitorizados os restantes parâmetros constantes no Anexo XVIII do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e não referidos acima. 
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10.2.1.3.2 Locais e frequência de amostragem 

O local de amostragem deverá ser à saída da ETAR numa caixa antes da ligação ao sistema de 

drenagem. A frequência de amostragem deverá ser mensal, no caso do primeiro grupo de parâmetros 

acima discriminados, e semestral no primeiro ano de funcionamento, no caso dos restantes parâmetros 

constantes no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

10.2.1.3.3 Critérios de avaliação dos dados  

O critério para a avaliação dos resultados obtidos será o cumprimento do disposto no Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos. 

10.2.1.3.4 Relatório e discussão de resultados 

Após a realização de cada campanha de monitorização os dados deverão ser analisados face ao 

preconizado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, utilizando o Anexo XVIII, valores limite de 

emissão (VLE) na descarga de águas residuais. No final de cada ano de monitorização deverá efetuar-

se um relatório anual, onde sejam incluídos os resultados dos relatórios das monitorizações mensais, e 

efetuada uma análise crítica dos resultados obtidos, relacionando-os com as atividades em causa, 

avaliando-se a necessidade de medidas de adicionais. 

Ao fim do primeiro ano esta monitorização deverá ser revista. 

10.2.2 Lamas da ETAR 

As lamas da ETAR deverão ser sujeitas a monitorização de acordo com o destino final a que serão 

sujeitas. No caso de serem conduzidas para valorização agrícola, deverão ser encaminhadas por 

entidade licenciada e cumpridos os requisitos de monitorização previstos na legislação aplicável. A 

valorização de lamas na agricultura é de licenciamento obrigatório, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro. 

As lamas devem ser analisadas pelo menos duas vezes por ano, uma no período outono-inverno e outra 

no período primavera-verão. Caso, no período de dois anos consecutivos os resultados das análises não 

difiram de forma significativa entre si, as lamas poderão ser analisadas apenas uma vez por ano. 

Sempre que surgirem variações significativa na qualidade da água bruta ou alterações no 

funcionamento da estação de tratamento de águas residuais, deve ser realizada uma análise após a 

primeira produção de lamas. 

Os parâmetros a analisar em todas as lamas destinadas a utilização agrícola são: 
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 Matéria seca; 

 Matéria orgânica; 

 pH; 

 Azoto total; 

 Azoto nítrico e amoniacal; 

 Fósforo total; 

 Metais pesados (cádmio, cobre, níquel, chumbo, zinco, mercúrio e crómio). 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e a Direção Regional de 

Agricultura (DRA) podem dispensar a realização de análises do cobre, do zinco e do crómio, caso tais 

parâmetros não se encontrem presentes ou apenas se encontrem presentes em quantidade desprezável 

nas águas afluentes à estação de tratamento. 

Neste casos a CCDR e a DRA decidirão quais os parâmetros a analisar. 

10.3 MEDIDAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

10.3.1 Fase de construção 

10.3.1.1 Introdução 

O presente Capítulo diz respeito à gestão ambiental a desenvolver na empreitada de construção do 

Projeto, de modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e 

específicas recomendadas no EIA, das eventuais medidas constantes da Declaração de Impacte 

Ambiental, a emitir no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, bem como dos 

programas de monitorização mencionados anteriormente. 

A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, a seguir indicadas, que 

deverão ser integradas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo 

empreiteiro, ou desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão 

também ser incluídas todas as medidas de minimização constantes neste EIA e na Declaração de 

Impacte Ambiental resultante do procedimento de Avaliação de Impacte Ambienta. 
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10.3.1.2 Sistema de Gestão Ambiental 

Se for essa a opção do Dono de Obra, na elaboração do Caderno de Encargos da empreitada deste 

Projeto poderá ser contemplada a obrigatoriedade do empreiteiro apresentar um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), que inclua o acompanhamento ambiental da obra. Se não for essa a opção, o dono 

de obra deverá definir e implementar esse SGA. 

O Sistema de Gestão Ambiental deverá ser relativo à implementação e ao cumprimento das medidas 

de minimização gerais e específicas recomendadas no EIA, bem como às eventuais medidas constantes 

da Declaração de Impacte Ambiental, a emitir no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental. Deverá referir-se, de forma objetiva, aos seguintes aspetos: 

 Legislação Ambiental; 

 Acompanhamento Ambiental;  

 Acompanhamento Arqueológico; 

 Monitorização Ambiental; 

 Gestão de Resíduos e Efluentes; 

 Planeamento das Atividades; 

 Responsabilidades; 

 Relatórios de Acompanhamento Ambiental. 

Na fase de implementação do SGA deverá ser definida uma estrutura que permita, durante a 

execução da obra: 

 Cumprir os objetivos ambientais propostos; 

 Garantir a conformidade legal de todas as atividades da Empreitada; 

 Assegurar a implementação dos requisitos ambientais e das medidas de minimização 

identificadas no decorrer da avaliação de impactes ambientais, bem como outras 

medidas de prevenção de impactes ambientais; 

 Garantir o controlo operacional das atividades suscetíveis de provocarem impactes 

ambientais; 
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 Identificar e prevenir situações que possam conduzir a desvios do desempenho 

ambiental pretendido. 

Assim o SGA deverá incluir as seguintes componentes: 

 Estrutura e Responsabilidades; 

 Sensibilização / Informação; 

 Comunicação; 

 Documentação do SGA e Controlo de Documentos; 

 Controlo Operacional; 

 Prevenção e Resposta a Incidentes/Acidentes Ambientais. 

O SGA permitirá, também, a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e eventual 

correção das medidas identificadas e adotadas, bem como detalhará os Programas de Monitorização 

para os descritores efluentes líquidos, ecologia e ambiente sonoro. 

O SGA incluirá também um Plano de Gestão de Resíduos (PGR), que identifique os principais tipos e 

quantidade de resíduos produzidos, a sua classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos, a sua 

origem, transporte e destino final (explicitando as empresas responsáveis pelo transporte, os locais de 

destino final e as licenças das operações realizadas), garantindo a utilização guias de 

acompanhamento de resíduos, bem como o controlo de consumos de água e de descarga de efluentes. 

O Plano de Gestão de Resíduos, bem como os restantes procedimentos de controlo operacional a 

implementar no âmbito do SGA, terão como base um mecanismo que assegure a sua correta gestão, 

incluindo os seguintes pressupostos: 

 Estabelecimento e manutenção de procedimentos operacionais que definam o modo de 

atuação das diversas atividades, nomeadamente procedimentos de gestão de resíduos 

e de efluentes em obra; 

 Estabelecimento e manutenção de procedimentos de requisitos relevantes a 

fornecedores e subcontratados; 
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 Fiscalização e controlo de todas as características de processo relevantes (resíduos 

produzidos, efluentes, consumos de água, entre outros) e as respetivas estratégias de 

gestão; 

 Definição de critérios de atuação em procedimentos escritos; 

 Cumprimento de todas as disposições regulamentares e legais relativas à gestão 

ambiental na obra. 

A fim de implementar o PGR e restantes mecanismos de controlo operacional e assegurar o correto 

desempenho ambiental da obra, o empreiteiro deverá manter o registo e arquivo de toda a 

documentação que a seguir se apresenta, dividida em três grupos específicos consoante o tipo e fim a 

que se destinam: 

 Programas de gestão e monitorização - programas de controlo dos resíduos e 

efluentes; 

 Procedimentos operacionais - procedimentos relativos à minimização dos resíduos e 

efluentes decorrentes da obra e seu correto acondicionamento e transporte que 

incluam as medidas de minimização constantes no EIA e que se enunciam no início desta 

questão, constituindo em condições técnicas adequadas de armazenamento, instruções 

de trabalho, regras de funcionamento e orientações concretas a seguir por todos os 

colaboradores que trabalhem nas obra e que visam assegurar o cumprimento dos 

requisitos básicos de boa gestão ambiental; 

 Registos - documentos a criar para garantir o controlo dos parâmetros definidos. 

O Plano de Gestão de Resíduos e restantes planos de controlo operacional a implementar no âmbito do 

Sistema de Gestão Ambiental deverá ser alvo de monitorização e medição, que incluirá, entre outras, 

as seguintes ações, que deverão ser orientadas de acordo com as especificidades das atividades 

desenvolvidas na obra: 

 Controlo do desempenho e dos procedimentos operacionais estabelecidos, de forma a 

avaliar a sua conformidade com os objetivos ambientais previamente definidos, onde 

se incluem os de gestão de resíduos; 

 Monitorização das principais características das atividades da obra onde possam 

surgir impactes significativos para o ambiente; 
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 Avaliação regular da conformidade com a legislação ambiental em vigor e outros 

regulamentos aplicáveis; 

 A identificação de eventuais não conformidades ambientais deve ser devidamente 

registada e desencadeadas ações que permitam a sua correção. 

Neste contexto, propõe-se a elaboração de um procedimento para a identificação e tratamento de não 

conformidades que contemple, entre outras, as seguintes ações: 

 Identificação da causa de não conformidade; 

 Estabelecimento de um plano de ação adequado, onde se incluam medidas corretivas 

e preventivas; 

 Aplicação de medidas corretivas e preventivas; 

 Registo de todas as alterações processuais resultantes das medidas corretivas e 

preventivas. 

O Empreiteiro deverá garantir o cumprimento de toda a legislação aplicável, bem como a aplicação 

de boas práticas ambientais em obra. Assim, desde o início da construção do empreendimento, deverão 

ser efetuadas sessões de formação dirigidas aos diferentes responsáveis da obra, em que serão 

apresentadas questões associadas às boas normas de comportamento ambiental, bem como questões 

específicas de sensibilidade ambiental (a adotar durante a fase de construção). 

Para tal, o empreiteiro deverá ser apoiado, durante toda a fase de construção, por uma equipa 

responsável pelo acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que verificará o cumprimento 

das normas aplicáveis e servirá de apoio técnico ambiental na resolução de problemas que possam 

surgir durante a mesma. 

A par do acompanhamento ambiental da empreitada, deverá efetuar-se o acompanhamento 

arqueológico, a realizar por um arqueólogo, pelo menos durante as ações de desmontagem de 

pavimento e remoção da vegetação. A necessidade de continuidade deste acompanhamento 

arqueológico em outras fases da obra será definida pela equipa de arqueologia dependendo dos 

resultados da fase inicial. 

10.3.1.3 Responsável ambiental 

Deverá ser obrigatoriamente designado um técnico responsável pela aplicabilidade do SGA, através 

de um acompanhamento ambiental, e pela elaboração dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental 
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(vd. Capítulo seguinte), com qualificação em matéria de ambiente e um tempo de afetação que permita 

um acompanhamento permanente, concretizado através de visitas à obra. 

10.3.1.4 Relatórios de acompanhamento ambiental 

Deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

A)  RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

Este documento deverá ser apresentado mensalmente e ser relativo às atividades desenvolvidas no que 

concerne à aplicabilidade do Sistema. A sua estrutura deverá considerar, entre outros, os seguintes 

assuntos: 

 Aspetos positivos e negativos verificados; 

 Medidas implementadas; 

 Reajustamentos realizados; 

 Atuações futuras;  

 Anexos de documentação relevante. 

B)  RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

Este documento deverá ser apresentado no final da empreitada e deverá constituir uma síntese dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do acompanhamento ambiental. 

10.3.1.5 Fiscalização ambiental 

Garantindo-se o cumprimento das exigências ambientais referidas anteriormente, o Dono de Obra 

procederá, com o apoio da equipa de Fiscalização, ao seguinte acompanhamento ambiental das 

empreitadas de construção deste Projeto: 

 Análise e aprovação do SGA; 

 Análise e aprovação dos Relatórios Mensais de Acompanhamento Ambiental, bem 

como dos diversos Relatórios de Monitorização; 

 Realização de visitas à obra e elaboração das respetivas fichas de visita; 
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 Elaboração de documento de compilação do trabalho desenvolvido com base no 

Relatório Final de Acompanhamento Ambiental. 

10.3.1.6 Medidas de gestão ambiental na fase de exploração 

Na fase de exploração deverá ser definido e implementado um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

que abranja todas as componentes do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, incluindo a ETAR. 

No âmbito da implementação de um SGA a formação dos colaboradores é fundamental para a 

implementação deste sistema, assim como para garantir um funcionamento adequado do Aparthotel nos 

seus diferentes componentes. Deste modo, deverá proceder-se à preparação do pessoal responsável 

por assegurar o bom funcionamento do Empreendimento, com antecipação em relação à data de início 

da sua entrada em serviço, quando possível, ou durante mesmo o funcionamento do mesmo. 

Ao pessoal responsável pelo funcionamento do Empreendimento competirá zelar pelo funcionamento 

seguro do mesmo, assim como satisfazer as solicitações que lhe forem feitas, dentro do escrupuloso 

cumprimento dos requisitos definidos na licença de utilização, nomeadamente quanto a emissões de 

poluentes e sem pôr em risco os equipamentos, pessoal de operação, clientes e habitantes vizinhos. 

A boa gestão do Empreendimento deverá ter em atenção a necessidade de realização de operações 

de manutenção, conservação e reparação de modo a assegurar que se atinjam os níveis adequados de 

segurança, fiabilidade e eficácia do funcionamento. 

Competirá ainda ao promotor promover o bom relacionamento com as autoridades locais e municipais, 

assim como com a comunidade em geral durante o período de funcionamento do mesmo. 

Os principais objetivos do Sistema de Gestão Ambiental são: 

 Produzir informação regular e transparente sobre o comportamento ambiental do 

Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar; 

 Fazer prova do cumprimento da regulamentação ambiental; 

 Fomentar a melhoria contínua e a redução de riscos ambientais resultantes de 

eventuais situações de risco. 

No âmbito da implementação do SGA revestem-se de particular importância os seguintes aspetos: 

 Sensibilização e formação do pessoal responsável pela gestão e manutenção ao longo 

de todo o processo, em matérias de controlo e de proteção do ambiente, numa 
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perspetiva de considerar estas questões como assunto estratégico e de motivo de 

orgulho para o pessoal envolvido no esforço de garantir para este Empreendimento 

um comportamento exemplar; 

 Elaboração dos seguintes Programas de Gestão e Controlo: 

 Controlo da ETAR: 

o Controlo operacional; 

o Controlo de utilização de químicos; 

o Monitorização do efluente; 

o Monitorização de lamas; 

o Gestão de resíduos; 

o Controlo do consumo de energia. 

 Gestão de emissões: 

o Controlo operacional; 

o Controlo dos consumos de combustíveis; 

o Monitorização das emissões. 

 Gestão de resíduos: 

o Controlo operacional; 

o Implementação de procedimentos de gestão de resíduos; 

o Controlo de derrames (emergências); 

o Medição. 

 Plano de Manutenção Preventiva; 

 Controlo de materiais com risco de perigosidade; 
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 Manutenção das redes de águas pluviais, efluentes domésticos e águas da Fração 

Urbana em boas condições de operacionalidade; 

  Implementação dos Planos de Monitorização previstos. 

Deverá também ser definido um Plano de Emergência Interno para minimizar os riscos associados ao 

processo, o que deve considerar os meios e mecanismos necessários para articulação com as entidades 

externas relevantes, nomeadamente, com o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e Câmara 

Municipal de Odemira. 
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11 IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS DE CONHECIMENTO 

À data de conclusão deste EIA, não foram recebidos por parte da entidada gestora (Águas Públicas do 

Alentejo) os elementos que permitam caracterizar a capacidade da ETA de S. Teotónio, no que respeita 

à sua capacidade de tratamento, população servida, entre outros elementos.  

Salienta-se, no entanto, que foi efectuada uma visita ao local, com entrevista ao técnico que foi 

responsável pela manutenção da ETA, tendo este assegurado não só a capacidade de tratamento, 

como o sobredimensionamento actual desta infraestrutura.  

Não foram, ao longo da elaboração do presente EIA, identificadas adicionais lacunas de conhecimento 

imprescindíveis à correta avaliação dos impactes decorrentes do Projeto e proposta das respetivas 

medidas mitigadoras. 
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12 CONCLUSÕES 

Apresentou-se o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em fase de Projeto de Execução, do Land Resort 

Aparthotel – Zambujeira do Mar, nas suas fases de construção, exploração e desativação. 

A criação de um Projeto, com as características do presente, assume, logo à partida, uma importância 

inegável do ponto de vista socioeconómico, o que se entende, desde logo, pelos investimentos previstos, 

da ordem dos 7 milhões de euros. 

Por outro lado, importa referir que todo o desenvolvimento do Projeto que se analisou, refletiu 

preocupações com as questões de sustentabilidade, refletidas nos cuidados existentes na proposta, a 

nível ambiental (com cuidados acrescidos na adequação do mesmo à sensibilidade da área, desde logo 

identificável pela sua inclusão, no Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0012 – Costa 

Sudoeste).  

A proposta de um Projeto suportado no turismo da natureza, vocacionado para a fruição do espaço 

natural em que se vai integrar, são disso mesmo testemunho. 

Assim, destaca-se, como grande impacte resultante do Projeto, a geração de riqueza, investindo num 

setor em claro crescimento a nível nacional (e internacional) e que constitui, de forma declarada, uma 

das apostas do país: o turismo. 

Obviamente que a intervenção para a implementação de um Projeto com as características do presente 

implica, sempre, a existência de afetações, com expressões variáveis, quer ao nível da fase de 

construção, quer ao nível da fase de exploração do mesmo. 

No caso presente, e após a avaliação efetuada, resultou a identificação de algumas questões que, pela 

sua sensibilidade, merecem destaque.  

Desde logo, as questões associadas ao ordenamento do território, com a intervenção numa área, como 

referido, considerada sensível, e objeto de importância comunitária ao nível do património natural.  

Genericamente considera-se que o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar se apresenta como um 

Projeto que dá resposta ao que se encontra previsto em termos dos instrumentos de gestão territorial 

em vigor, na medida em que visa um Projeto turístico em harmonia com os valores paisagísticos e 

naturais da área e da região em que se insere. Tal representa um impacte positivo e significativo de 

âmbito regional e mesmo nacional. 
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Ao nível da ecologia, que motiva e suporta a classificação da área em questão, não foram 

identificados impactes negativos potencialmente significativos, o que encontra justificação na área 

específica de intervenção (e sua envolvente próxima) com reduzido interesse natural e conservacionista. 

Do ponto de vista da paisagem, a intervenção numa área de características relativamente incultas ao 

nível da antiga ocupação do solo, resultará, na fase de construção, em algumas afetações. No entanto, 

o Projeto foi concebido, tendo por base, a sua adequação ao local, não o degradando, ainda que 

modificando o seu caráter.  

Da análise concretizada, não se considerou a ocorrência de impactes negativos significativos, prevendo-

se que, a presença deste Empreendimento, criará condições privilegiadas para a fruição da paisagem, 

por parte dos utilizadores, o que se considera um impacte positivo. 

Considerou-se que é ao nível dos recursos hídricos que se deverão associar, na fase de exploração, os 

impactes de maior significância, sendo que, a aplicação das medidas de minimização preconizadas, 

assim como uma gestão ambiental eficaz em todo o empreendimento, permitirão reduzir os efeitos 

relacionados. 

Relativamente aos restantes descritores analisados, foram identificados os impactes, quer na fase de 

construção, quer na exploração (e eventual desativação), não sendo expectável a ocorrência de 

afetações negativas muito significativas. 

Salienta-se que, no âmbito dos vários descritores estudados, está prevista a implementação de um 

conjunto de medidas, prévias à obra e durante a mesma, que permitirão a mitigação dos impactes, 

quando possível, e a sua compensação, quando a mitigação não é possível, através da melhoria do 

conhecimento dessas situações. 

Foi proposto um programa de monitorização, ao nível dos descritores mais afetados (nomeadamente os 

recursos hídricos), que reforçarão a adequada gestão do Empreendimento. 

Do enquadramento efetuado, conclui-se que, embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, 

estas serão francamente minimizadas pela adoção das medidas de minimização identificadas e 

propostas neste EIA, pela concretização de um Sistema de Gestão Ambiental que se aplique à fase de 

construção do Projeto e que incluirá os Planos de Monitorização Ambiental propostos para a fase de 

construção nas várias vertentes identificadas.  

Realça-se, também, a importância da implementação de medidas de gestão ambiental, para a fase de 

exploração de todo o Empreendimento. 
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Salienta-se, ainda, que todo o Projeto foi desenvolvido numa ótica de adaptação ao meio em que se 

integrará, ao invés de promover uma adaptação do meio ao Projeto. Este facto constituiu, desde logo, 

a grande medida de minimização do próprio Projeto. 

 

 

Carcavelos, 7 de outubro de 2014 

Margarida Fonseca     Nuno Ferreira Matos 
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Requerente:
Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Alçados

Grupo E - Unidade de Alojamento T2 - 2 pisos

LEGENDA DE MATERIAIS
01 - Telha de aba e canudo barro cor vermelha

02 - Estrutura de madeira de pinho tratada em autoclave com acabamento velatura tipo bondex

03 - Pintura sobre reboco areado a tinta de água cor branca

04 - Pintura decorativa sobre reboco areado a tinta de água nas cores tradicionais

05 - Caixilharia com vidro duplo em  PVC branco

06 - Pedra calcária bujardada

07 - Estore de correr (caixa interior)

08 - Guarda corpos em vidro laminado temperado

09 - Corrimão metálico pintado
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ALÇADO POENTE

ALÇADO NASCENTE (pela via)

ALÇADO SULALÇADO NORTE

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

Fase:

Local:

Versão:

Folha Nº.:Escala:

Assunto:

Desenho:

O Técnico:

Código:

F.03

1:100

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:
Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Alçados

Grupo F - Unidade de Alojamento T2 - 2 pisos

ALÇADO NASCENTE

LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Telha de aba e canudo barro cor vermelha

02 - Estrutura de madeira de pinho tratada em autoclave com acabamento velatura tipo bondex

03 - Pintura sobre reboco areado a tinta de água cor branca

04 - Pintura decorativa sobre reboco areado a tinta de água nas cores tradicionais

05 - Caixilharia com vidro duplo em  PVC branco

06 - Pedra calcária bujardada

07 - Estore de correr (caixa interior)

08 - Guarda corpo em vidro laminado temperado

09 - Corrimão metálico pintado
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Grupo E

CORTE A-A'

Grupo F

CORTE B-B'

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

Grupo E

CORTE C-C'

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

Grupo F

CORTE D-D'

Fase:

Local:

Versão:

Folha Nº.:Escala:

Assunto:

Desenho:

O Técnico:

Código:

EF.04

1:100

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:
Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Cortes Transversais e longitudinais

Grupos E  F - Unidade de Alojamento T2 - 2 pisos

Fase:

Local:

Versão:

Folha Nº.:Escala:

Assunto:

Desenho:

O Técnico:

Código:

EF.04

1:100

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:
Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Cortes Transversais A, B e longitudinais C,D

Grupos E  F - Unidade de Alojamento T2 - 2 pisos

Grupo E

CORTE A-A'

Grupo F

CORTE B-B'

Grupo E

CORTE C-C'

Grupo F

CORTE D-D'

LEGENDA DE MATERIAIS

07 - Estore de correr (caixa interior)

LEGENDA DE MATERIAIS

07 - Estore de correr (caixa interior)
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Folha Nº.:Escala:

O Técnico:

Código:

GHI.04

1:100

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

GRUPO I

CORTA D-D'

GRUPO G

CORTA C-C'

GRUPO H

CORTA B-B'

GRUPO I

CORTA A-A'

Fase:

Local:

Versão:

Assunto:

Desenho:

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:

Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Cortes transversais e longitudinais

Grupo I - Unidade de Alojamento T1 - 2 pisos

GRUPO H

CORTA E-E'

GRUPO G

CORTA F-F'
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Terreno Existente138.50

Folha Nº.:Escala:

O Técnico:

Código:

A.02

1:100

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

ALÇADO SUL

ALÇADO NORTE

ALÇADO POENTE

ALÇADO NASCENTE

Fase:

Local:

Versão:

Assunto:

Desenho:

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:

Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Alçados e Cortes

Grupo A - Unidade de Alojamento T1 - 1 piso

LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Telha de aba e canudo barro cor vermelha

02 - Estrutura de madeira de pinho tratada em autoclave com acabamento velatura tipo bondex

03 - Pintura sobre reboco areado a tinta de água cor branca

04 - Pintura decorativa sobre reboco areado a tinta de água nas cores tradicionais

05 - Caixilharia com vidro duplo em  PVC branco

06 - Pedra calcária bujardada

07 - Estore de enrolar (oculto na parede)

08 - Guarda corpo em vidro laminado temperado

09 - Corrimão metálico pintado

CORTE B-B'CORTE A-A'
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Folha Nº.:Escala:

O Técnico:

Código:

I.03

1:100

LAND

RESORT

A P A R T H O T E L

ZAMBUJEIRA DO MAR

ALÇADO POENTE

ALÇADO NASCENTE

ALÇADO NASCENTE (pela via)

ALÇADO SULALÇADO NORTE

Fase:

Local:

Versão:

Assunto:

Desenho:

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
16.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:

Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Alçados

Grupo I - Unidade de Alojamento T1 - 2 pisos

LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Telha de aba e canudo barro cor vermelha

02 - Estrutura de madeira de pinho tratada em autoclave com acabamento velatura tipo bondex

03 - Pintura sobre reboco areado a tinta de água cor branca

04 - Pintura decorativa sobre reboco areado a tinta de água nas cores tradicionais

05 - Caixilharia com vidro duplo em  PVC branco

06 - Pedra calcária bujardada

07 - Estore de enrolar (oculto na parede)

08 - Guarda corpo em vidro laminado temperado

09 - Corrimão metálico pintado
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ALÇADO NASCENTE

ALÇADO NORTE

ALÇADO SUL

ALÇADO POENTE

Fase:

Local:

Versão:

Folha Nº.:Escala:

Assunto:

Desenho:

O Técnico:

Código:

R04

1:100

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
10.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:

Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Alçados

Edifício da Recepção

LEGENDA DE MATERIAIS

01 - Telha de aba e canudo barro cor vermelha

02 - Estrutura de madeira de pinho tratada em autoclave com acabamento velatura tipo bondex

03 - Pintura sobre reboco areado a tinta de água cor branca

04 - Pintura decorativa sobre reboco areado a tinta de água nas cores tradicionais

05 - Caixilharia com vidro duplo em  PVC branco

06 - Pedra calcária bujardada

07 - Estore de enrolar (oculto na parede)

08 - Guarda corpo em vidro laminado temperado

09 - Corrimão metálico pintado
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Fase:

Local:

Versão:

Folha Nº.:Escala:

Assunto:

Desenho:

O Técnico:

Código:

R05

1:100

001

Herdade do Pascoal

Freguesia de São Teotónio - Odemira

Data:
10.6.2014

Empreendimento Turístico Isolado

Planeamento e Arquitectura : Pedro Carneiro de Moura, Arqtºs

Requerente:

Carapetinho

Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Licenciamento

Cortes A - A´ e B - B´

Edifício da Recepção

CORTE A - A´

CORTE B - B´
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Anexo II 
DESENHOS DE PROJETO DE REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS 
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Anexo III 
FLORA 
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Inventário Florístico

Data de inventário 20-06-14 20-06-14 20-06-14 20-06-14 20-06-14

Especie \ Local Especie autor Exóticas Endémicas Família Ruderais Acidófilas Nitrófilas Psamófilas Secos Arvense A/B/V/P Lenhosas Parcela-1 Parcela-2 Parcela-3 Parcela-4 Parcela-5

Agrostis castellana Agrostis castellana  Boiss & Reuter POACEAE X X V Ter 1,00 10,00

Andryala integrifolia Andryala integrifolia  L. ASTERACEAE X B Ter 5,00 3,00 4,00

Avena barbata ssp. barbata Avena barbata  Link ssp. barbata POACEAE X A Ter 2,00 1,00 5,00

Bromus diandrus Bromus diandrus  Roth POACEAE X A Ter 2,00 15,00

Carlina racemosa Carlina racemosa L. ASTERACEAE x A ter 0,50 1,00 1,00

Centaurium tenuiflorum Centaurium tenuiflorum Hoffmanns & Link GENTIANACEAE X X B Ter 0,30 0,20 0,10

Chamaemelum fuscatum Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.  ASTERACEAE A Hig 1,00 5,00

Cichorium intybus Cychorium intybus  L. ASTERACEAE X X V Ter 5,00 5,00

Cistus ladanifer Cistus ladanifer L. CISTACEAE X P X Ter 1,00

Coleostephus myconis Coleostephus myconis  (L.) Reichenb. fil.  ASTERACEAE X A Ter 1,00 2,00

Convolvulus arvensis Convolvulus arvensis L. CONVOLVULACEAE X V Ter 2,00 0,50 5,00 5,00

Cynodon dactylon Cynodon dactylon  (L.) Pers. POACEAE V ter 10,00 5,00 15,00 25,00 1,00

Dactylis glomerata Dactylis glomerata L. POACEAE V Ter 3,00 0,50 1,00 0,10

Daphne gnidium Daphne gnidium L. THYMELAEACEAE P X Ter 0,10

Daucus carota ssp. maritimus Daucus carota  L. ssp maritimus  Bartt. APIACEAE B Ter 0,10 0,20

Dittrichia viscosa  ssp. viscosa Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter ssp. viscosa ASTERACEAE P X Ter 40,00 80,00 15,00 60,00 20,00

Echium plantagineum Echium plantagineum  L.  BORAGINACEAE X B Ter 5,00 5,00 1,00

Helichrysum stoechas Helichrysum stoechas  (L.) ASTERACEAE X P X Ter 0,10

Holcus lanatus Holcus lanatus  L. POACEAE V Hig 1,00 0,50 7,00

Lavatera cretica Lavatera cretica  L. MALVACEAE X X A Ter 0,10 0,10

Leontodon taraxacoides Leontodon taraxacoides  (Vill.) Mérat ssp. longirostris  Finch & P.D Sell. ASTERACEAE X B Ter 0,20 0,10 1,00 0,10

Olea europaea var. europaea Olea europaea  L. var. europaea OLEACEAE P X Ter 10,00

Phalaris coerulescens Phalaris coerulescens Desf POACEAE V Hig 1,00 5,00

Plantago coronopus  ssp. coronopus Plantago coronopus  L. ssp. coronopus PLANTAGINACEAE X X A Ter 0,50 1,00 1,00

Plantago lagopus ssp. lagopus Plantago lagopus  L. ssp. lagopus PLANTAGINACEAE X X V Ter 5,00 3,00 5,00 5,00

Quercus suber Quercus suber  L. FAGACEAE P X Ter 1,00

Raphanus raphanistrum ssp. raphanistrum Raphanus raphanistrum L. ssp. raphanistrum BRASSICACEAE X X A Ter 5,00

Rhagadiolus edulis Rhagadiolus edulis  Gaertner ASTERACEAE X X X A Ter 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00

Rubus ulmifolius Rubus ulmifolius  Schott ROSACEAE X P X Hig 3,00 10,00

Rumex bucephalophorus Rumex bucephalophorus  L. gallicus  (Steinh.) Rech, fil. POLYGONACEAE X A Ter 2,00 1,00 1,00

Rumex crispus Rumex crispus L.  POLYGONACEAE X V Ter 0,50 0,10 3,00 0,20

Senecio jacobaea Senecio jacobaea  L. ASTERACEAE X V Ter 5,00

Sonchus oleraceus Sonchus oleraceus  L. ASTERACEAE X A Ter 0,50 1,00

Tolpis barbata Tolpis barbata (L.) Gaertner ASTERACEAE X A Ter 5,00 3,00 2,00

Trifolium angustifolium Trifolium angustifolium  L. FABACEAE X A Ter 0,30 0,10 1,00 0,20

Trifolium stellatum Trifolium stellatum  L. FABACEAE X X A Ter 0,50

Vulpia ciliata Vulpia ciliata  Dumort. POACEAE X A Ter 5,00 10,00 5,00

LEGENDA: A B V P Ter

anual bianual vivaz perene terrestre

Ec
ol

og
ia

Ciclo de vida Ecologia
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helófito

Hel



 



EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 

 

 

 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  

 

 

 

 

Anexo IV 
FAUNA 

  



 EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar 

Relatório Técnico 

Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda. 
 

 

T01214_1_v1 

MATOS, FONSECA & 
ASSOCIADOS  
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

QUADRO 1 

 LISTA POTENCIAL DE ANFÍBIOS PARA A ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE PRÓXIMA. NOME CIENTÍFICO, NOME VULGAR E INDICAÇÃO SE A ESPÉCIE FOI OU NÃO OBSERVADA DURANTE A SAÍDA DE CAMPO. 

(C=CONFIRMADA). ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM PORTUGAL SEGUNDO O LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CABRAL (COORD), 2006). CONVENÇÕES/DECRETO-LEI: 

ESTATUTO NAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS DE PROTECÇÃO DA FAUNA: CONVENÇÕES DE BERNA, BONA, CITES E DECRETO-LEI 140/99, DE 24 DE ABRIL, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 49/2005, DE 

24 DE FEVEREIRO. *ENDEMISMO IBÉRICO; LC2014 – LEVANTAMENTOS DE CAMPO REALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE. NOTA: NO CAMPO OCORRÊNCIA ESTÃO INDICADAS COM X AS ESPÉCIES DADAS 

COMO POTENCIAS E COM C AS ESPÉCIES CONFIRMADAS PARA A ÁREA DE ESTUDO QUE SE INSEREM NAS QUADRÍCULAS UTM  DE 10X10 KM 29SNB25. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação 

Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES 
D.L. 

140/99 

ORDEM URUDELA             

FAMÍLIA 
SALAMANDRIDAE             

Salamandra 
salamandra 

Salamandra-de-pintas-
amarelas X LC III    Loureiro et al. 2010 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja X LC III     Loureiro et al. 2010 

ORDEM ANURA             

FAMÍLIA 
DISCOGLOSSIDAE         

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico X LC    B-IV  Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA 
PELOBATIDAE             

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra X LC II     Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA 
PELODYTIDAE             

Pelodytes spp. Sapinhos-de-verrugas-verdes X NE III     Loureiro et al. 2010 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

 

QUADRO 1 (CONTINUAÇÃO) 

. LISTA POTENCIAL DE ANFÍBIOS PARA A ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE PRÓXIMA. NOME CIENTÍFICO, NOME VULGAR E INDICAÇÃO SE A ESPÉCIE FOI OU NÃO OBSERVADA DURANTE A SAÍDA DE CAMPO. 

(C=CONFIRMADA). ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM PORTUGAL SEGUNDO O LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CABRAL (COORD), 2006). CONVENÇÕES/DECRETO-LEI: 

ESTATUTO NAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS DE PROTECÇÃO DA FAUNA: CONVENÇÕES DE BERNA, BONA, CITES E DECRETO-LEI 140/99, DE 24 DE ABRIL, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 49/2005, DE 

24 DE FEVEREIRO. *ENDEMISMO IBÉRICO; LC2014 – LEVANTAMENTOS DE CAMPO REALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE. NOTA: NO CAMPO OCORRÊNCIA ESTÃO INDICADAS COM X AS ESPÉCIES DADAS 

COMO POTENCIAS E COM C AS ESPÉCIES CONFIRMADAS PARA A ÁREA DE ESTUDO QUE SE INSEREM NAS QUADRÍCULAS UTM  DE 10X10 KM 29SNB25. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação 

Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES 
D.L. 

140/99 

FAMÍLIA BUFONIDAE             

Bufo bufo Sapo-comum X LC III     Loureiro et al. 2010 

Bufo calamita Sapo-corredor X LC II   B-IV  Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA HYLIDAE             

Hyla arborea Rela X LC    B-IV  Loureiro et al. 2010 

Hyla meridionalis Rela-meridional X LC II   B-IV  Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA RANIDAE             

Rana perezi Rã-verde C LC III   B-V 
 Loureiro et al. 2010, 
LC2014 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

QUADRO 2 

LISTA POTENCIAL DE RÉPTEIS PARA A ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE PRÓXIMA. NOME CIENTÍFICO, NOME VULGAR E INDICAÇÃO SE A ESPÉCIE FOI OU NÃO OBSERVADA DURANTE A SAÍDA DE CAMPO. 

(C=CONFIRMADA). ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM PORTUGAL SEGUNDO O LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CABRAL (COORD), 2006). CONVENÇÕES/DECRETO-LEI: 

ESTATUTO NAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS DE PROTECÇÃO DA FAUNA: CONVENÇÕES DE BERNA, BONA, CITES E DECRETO-LEI 140/99, DE 24 DE ABRIL, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 49/2005, DE 

24 DE FEVEREIRO. *ENDEMISMO IBÉRICO; LC2014 – LEVANTAMENTOS DE CAMPO REALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE. NOTA: NO CAMPO OCORRÊNCIA ESTÃO INDICADAS COM X AS ESPÉCIES DADAS 

COMO POTENCIAS E COM C AS ESPÉCIES CONFIRMADAS PARA A ÁREA DE ESTUDO QUE SE INSEREM NAS QUADRÍCULAS UTM  DE 10X10 KM 29SNB25. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Estatuto de Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 
Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

ORDEM CHELONIA                 

FAMÍLIA BATAGURIDAE                 

Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico X LC II     B-II /B-IV  Loureiro et al. 2010 

ORDEM SAURIA                 

FAMÍLIA GEKKONIDAE                 

Tarentola mauritanica Osga-comum X LC III        Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA LACERTIDAE                 

Lacerta lepida  Sardão X LC II       Loureiro et al. 2010 

Lacerta schereiberi Lagarto-de-água X LC II     B-II / B-IV Loureiro et al. 2010 

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica X LC III   B-IV Loureiro et al. 2010 

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato C LC III       
 Loureiro et al. 2010, 
LC2014 

FAMÍLIA SCINCIDAE                 

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-tridáctila X LC III       Loureiro et al. 2010 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

QUADRO 2 (CONTINUAÇÃO) 

LISTA POTENCIAL DE RÉPTEIS PARA A ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE PRÓXIMA. NOME CIENTÍFICO, NOME VULGAR E INDICAÇÃO SE A ESPÉCIE FOI OU NÃO OBSERVADA DURANTE A SAÍDA DE CAMPO. (C=CONFIRMADA). 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO EM PORTUGAL SEGUNDO O LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CABRAL (COORD), 2006). CONVENÇÕES/DECRETO-LEI: ESTATUTO NAS 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E COMUNITÁRIAS DE PROTECÇÃO DA FAUNA: CONVENÇÕES DE BERNA, BONA, CITES E DECRETO-LEI 140/99, DE 24 DE ABRIL, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 49/2005, DE 24 DE FEVEREIRO. 

*ENDEMISMO IBÉRICO; LC2014 – LEVANTAMENTOS DE CAMPO REALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E ENVOLVENTE. NOTA: NO CAMPO OCORRÊNCIA ESTÃO INDICADAS COM X AS ESPÉCIES DADAS COMO POTENCIAS E 

COM C AS ESPÉCIES CONFIRMADAS PARA A ÁREA DE ESTUDO QUE SE INSEREM NAS QUADRÍCULAS UTM  DE 10X10 KM 29SNB25. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 
Estatuto de Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 
Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

ORDEM CHELONIA                 

ORDEM AMPHISBAENIA                 

FAMÍLIA BLANIDAE                 

Blanus cinereus Cobra-cega X LC III        Loureiro et al. 2010 

ORDEM SERPENTES                 

FAMÍLIA COLUBRIDAE                 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada X LC III        Loureiro et al. 2010 

Natrix maura Cobra-de-água-viperina X LC III        Loureiro et al. 2010 

Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar X LC II    Loureiro et al. 2010 

FAMÍLIA PSAMMOPHIIDAE                 

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira X LC III        Loureiro et al. 2010 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM PODICIPEDIFORMES                   

FAMÍLIA PODICIPEDIDAE                   

Tachybaptus ruficollis Mergulhão-pequeno X Res LC II      Equipa Atlas, 2008 

ORDEM CICONIFORMES                   

FAMÍLIA ARDEIDAE                   

Bubulcus ibis Carraceiro C Res LC II   A    Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Egretta garzetta Garça-branca X Res LC II   A A-I  Equipa Atlas, 2008 

Ardea cinerea Garça-real X Res/Vis LC III        Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA CICONIIDAE                   

Ciconia ciconia Cegonha-branca C MgRep/Res LC II II   A-I Equipa Atlas, 2008, LC2014 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM FALCONIFORMES                   

FAMÍLIA ACCIPITRIDAE                   

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento X Res NT II II II A A-I  Equipa Atlas, 2008 

Circaetus gallicus Águia-cobreira X MgRep NT II II II A A-I  Equipa Atlas, 2008 

Circus pygargus Águia-caçadeira X MigRep EN II II II A A-I  Equipa Atlas, 2008 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda C Res LC II II IIA   Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Hieraaetus fasciatus Águia-perdigueira X Res EN II II IIA A-I*  Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA FALCONIDAE          

Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar X Res LC II II II A   Equipa Atlas, 2008 

Falco peregrinus Falcão-peregrino X Res VU II II I A A-I  Equipa Atlas, 2008 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM GALLIFORMES                   

FAMÍLIA PHASIANIDAE                   

Alectoris rufa Perdiz C Res LC III    D  Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Coturnix coturnix Codorniz X MigRep/Vis/Res LC III II  D Equipa Atlas, 2008 

ORDEM GRUIFORMES                   

FAMÍLIA OTITIDAE                   

Tetrax tetrax Sisão X Res VU II  II A A-I*  Equipa Atlas, 2008 

ORDEM CHARADRIIFORMES                   

FAMÍLIA BURHINIDAE                   

Burhinus oedicnemus Alcaravão X Res/Vis VU II II   A-I  Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA CHARADRIIDAE                   

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida X Rep/Vis LC II II   A-I Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA LARIDAE                   

Larus michahellis Gaivota-de-patas-amarelas X Res LC III       Equipa Atlas, 2008 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM COLUMBIFORMES                   

FAMÍLIA COLUMBIDAE                   

Columba livia Pombo-das-rochas C Res DD III   A D Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Columba palumbus Pombo-torcaz C Res/Vis LC       D Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Streptopelia decaocto Rola-turca X Res LC III       Equipa Atlas, 2008 

Streptopelia turtur Rola-brava X MgRep LC III   A D  Equipa Atlas, 2008 

ORDEM CUCULIFORMES                   

FAMÍLIA CUCULIDAE                   

Cuculus canorus Cuco X MigRep LC III       Equipa Atlas, 2008 

ORDEM STRIGIFORMES                   

FAMÍLIA TYTONIDAE                   

Tyto alba Coruja-das-torres X Res LC II   A - II    Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA STRIGIDAE                   

Athene noctua Mocho-galego X Res LC II   A - II    Equipa Atlas, 2008 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM CAPRIMULGIFORMES                   

FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE                   

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha X MgRep VU II        Equipa Atlas, 2008 

ORDEM APODIFORMES                   

FAMÍLIA APODIDAE                   

Apus apus Andorinhão-preto X MgRep LC III        Equipa Atlas, 2008 

Tachymarptis melba Andorinhão-real X MgRep NT II        Equipa Atlas, 2008 

ORDEM CORACIIFORMES                   

FAMÍLIA MEROPIDAE                   

Merops apiaster Abelharuco C MgRep LC II II      Equipa Atlas, 2008; LC2014 

FAMÍLIA UPUPIDAE                   

Upupa epops Poupa X MgRep/Res LC II        Equipa Atlas, 2008 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

ORDEM PICIFORMES                   

FAMÍLIA PICIDAE                   

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande X Res LC II     Equipa Atlas, 2008 

Dendrocopos minor Pica-pau-galego X Res LC II      Equipa Atlas, 2008 

ORDEM PASSERIFORMES                   

FAMÍLIA ALAUDIDAE                   

Calandrella brachydactyla Calhandrinha X MigRep LC II     A-I  Equipa Atlas, 2008 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa X Res LC III        Equipa Atlas, 2008 

Lullula arborea Cotovia-bosques X Res/Vis LC III   A-I  Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA HIRUNDINIDAE                   

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés X MgRep LC II        Equipa Atlas, 2008 

Hirundo daurica Andorinha-dáurica C MgRep LC II        Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais X MgRep LC II        Equipa Atlas, 2008 
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MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

FAMÍLIA MOTACILLIDAE                   

Anthus campestris Petinha-dos-campo C MigRep LC II   A-I Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta X Res/Vis LC II       Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA TROGLODYTIDAE                   

Troglodytes troglodytes Carriça X Res LC II       Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA TURDIDAE                   

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo X Res/Vis LC II II    Equipa Atlas, 2008 

Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum X MgRep LC II II     Equipa Atlas, 2008 

Saxicola torquatus Cartaxo-comum C Res LC II II    Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo X MgRep VU II II      Equipa Atlas, 2008 

Turdus merula Melro-preto C Res LC III II   D  Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Turdus viscivorus Tordoveia X Res LC III   D  Equipa Atlas, 2008 
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Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

FAMÍLIA SYLVIIDAE                   

Cettia cetti Rouxinol-bravo X Res LC II II      Equipa Atlas, 2008 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos C Res LC II II      Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Acrocephalus arundinaceus Rouxinol-grande-dos-caniços X MigRep LC II II    Equipa Atlas, 2008 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota X MgRep LC II II      Equipa Atlas, 2008 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete C Res LC II II      Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Sylvia communis Papa-amoras X MigRes LC II II      Equipa Atlas, 2008 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta C Res LC II II      Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica X MigRep LC II II    Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA AEGITHALIDAE                   

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo C Res LC III     Equipa Atlas, 2008; LC2014 

FAMÍLIA PARIDAE                   

Parus cristatus Chapim-de-poupa X Res LC II     Equipa Atlas, 2008 
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Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

Parus caeruleus Chapim-azul C Res LC II     Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Parus major Chapim-real C Res LC II        Equipa Atlas, 2008, LC2014 

FAMÍLIA SITTIDAE                   

Sitta europaea Trepadeira-azul X Res LC II        Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA CERTHIDAE                   

Certhia brachydactyla Trepadeira-do-sul C Res LC II        Equipa Atlas, 2008, LC2014 

FAMÍLIA LANIIDAE                   

Lanius meridionalis Picanço-real C Res LC II     Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Lanius senator Picanço-barreteiro X MgRep NT II        Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA CORVIDAE                   

Garrulus glandarius Gaio C Res LC       D  Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Cyanopica cyanus Charneco X Res LC II     D  Equipa Atlas, 2008 

Corvus corone Gralha-preta C Res LC    D  Equipa Atlas, 2008, LC2014 
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Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

Corvus corax Corvo X Res NT III     Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA STURNIDAE                   

Sturnus unicolor Estorninho-preto C Res LC II        Equipa Atlas, 2008, LC2014 

FAMÍLIA PASSERIDAE                   

Passer domesticus Pardal-de-telhado C Res LC          Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Passer montanus Pardal-montês X Res/MigRep LC III     Equipa Atlas, 2008 

Petronia petronia Pardal-francês X Res LC II     Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA ESTRILDIDAE                   

Estrilda astrild Bico-de-lacre X NInd** NA         Equipa Atlas, 2008 

FAMÍLIA FRINGILLIDAE                   

Fringilla coelebs Tentilhão X Res LC III     Equipa Atlas, 2008 

Serinus serinus Milheirinha X Res LC II        Equipa Atlas, 2008 

Carduelis chloris Verdilhão X Res LC II        Equipa Atlas, 2008 

 



 
 

 

 

T01214 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 
ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

Quadro 3 (continuação) 

Lista potencial de Aves para a área de estudo e envolvente. Nome científico, nome vulgar, indicação se a espécie foi ou não observada durante a saída de campo 

(C=Confirmada). Fenologia – Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou 

confirmada, Desc.=desconhecido. Estatutos de conservação: Portugal - Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos 

em Cabral (coord.), 2006); Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona e 

Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: 

No campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potencias e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se inserem nas quadrículas UTM  de 

10x10 km 29SNB25.  

Nome científico Nome vulgar Ocorrência Fenologia 
Estatuto de 

Conservação 
Portugal  

Convenções/ Decreto-Lei Fonte 

Berna Bona CITES D.L. 140/99  

Carduelis carduelis Pintassilgo C Res LC II        Equipa Atlas, 2008, LC2014 

Carduelis cannabina Pintarroxo C Res LC II        Equipa Atlas, 2008; LC2014 

Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-garganta-
amarela X Res LC II     Equipa Atlas, 2008 

Emberiza calandra Trigueirão C Res LC III        Equipa Atlas, 2008; LC2014 
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Quadro 4 

Lista potencial de Mamíferos para a área de estudo e envolvente próxima. Nome científico, nome vulgar e indicação se a espécie (ou indícios de presença) foi ou não observada 

durante a saída de campo. (C=Confirmada). Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos em Cabral (coord), 

2006). Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona. Decreto-Lei n.º140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. *Endemismo ibérico. LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: No 

campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potenciais e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se insere na quadrícula UTM  de 50x50 km 

29SNB1. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

ORDEM INSECTIVORA                 

FAMÍLIA ERINACIDAE                 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro X LC III          Mathias (coord.) 1999 

FAMÍLIA SORICIDAE                 

Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos X LC III          Mathias (coord.) 1999 

FAMÍLIA TALPIDAE                 

Talpa occidentalis* Toupeira  X LC            Mathias (coord.) 1999 

ORDEM CHIROPTERA                 

FAMÍLIA RHINOLOPHIDAE                 

Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande X VU II II   B-II / B-IV    Mathias (coord.) 1999 

Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno X VU II II   B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Rhinolophus mehely Morcego-de-ferradura-mourisco X CR II II   B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 
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Quadro 4 (continuação) 

Lista potencial de Mamíferos para a área de estudo e envolvente próxima. Nome científico, nome vulgar e indicação se a espécie (ou indícios de presença) foi ou não observada 

durante a saída de campo. (C=Confirmada). Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos em Cabral (coord), 

2006). Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona. Decreto-Lei n.º140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. *Endemismo ibérico. LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: No 

campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potenciais e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se insere na quadrícula UTM  de 50x50 km 

29SNB1. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE                 

Myotis myotis Morcego-rato-grande X VU II II   B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno X CR II II   B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Myotis nattereri Morcego-de-franja X VU II II   B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl X LC III II   B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão X LC II II   B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Plecotus auritus Morcego-orelhudo-castanho X DD II II  B-IV  Mathias (coord.) 1999 

Plecotus austriacus Morcego-orelhudo-cinzento X LC II II  B-IV  Mathias (coord.) 1999 

FAMÍLIA MINIOPTERIDAE                 

Miniopterus schreibersi Morcego-de-peluche X VU II II   B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 

FAMÍLIA MOLOSSIDAE                 

Tadarida teniotis Morcego-rabudo X DD II II   B-IV   Mathias (coord.) 1999 
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Quadro 4 (continuação) 

Lista potencial de Mamíferos para a área de estudo e envolvente próxima. Nome científico, nome vulgar e indicação se a espécie (ou indícios de presença) foi ou não observada 

durante a saída de campo. (C=Confirmada). Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos em Cabral (coord), 

2006). Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona. Decreto-Lei n.º140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. *Endemismo ibérico. LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: No 

campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potenciais e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se insere na quadrícula UTM  de 50x50 km 

29SNB1. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

ORDEM LAGOMORPHA                 

FAMÍLIA LEPORIDAE                 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo X NT            Mathias (coord.) 1999 

Lepus granatensis Lebre X LC III          Mathias (coord.) 1999 

ORDEM RODENTIA                 

FAMÍLIA MURIDAE                 

Arvicola sapidus Rata-de-água X LC           Mathias (coord.) 1999 

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo  X LC           Mathias (coord.) 1999 

Mus domesticus Rato-caseiro X LC           Mathias (coord.) 1999 

Mus spretus Rato-das-hortas X LC           Mathias (coord.) 1999 
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Quadro 4 (continuação) 

Lista potencial de Mamíferos para a área de estudo e envolvente próxima. Nome científico, nome vulgar e indicação se a espécie (ou indícios de presença) foi ou não observada 

durante a saída de campo. (C=Confirmada). Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos em Cabral (coord), 

2006). Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona. Decreto-Lei n.º140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. *Endemismo ibérico. LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: No 

campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potenciais e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se insere na quadrícula UTM  de 50x50 km 

29SNB1. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

FAMÍLIA GLIRIDAE                 

Eliomys quercinus Leirão X DD III         Mathias (coord.) 1999 

ORDEM CARNIVORA                 

FAMÍLIA CANIDAE                 

Vulpes vulpes Raposa C LC     D   
  Mathias (coord.) 1999, 
LC2014 

FAMÍLIA MUSTELIDAE                 

Mustela nivalis Doninha X LC III       Mathias (coord.) 1999 

Marta foina Fuinha C LC III       
Mathias (coord.) 1999, 
LC2014 

Meles meles Texugo X LC III       
Mathias (coord.) 1999, 
LC2014 

Lutra lutra Lontra C LC II   A - I B-II / B-IV 
  Mathias (coord.) 1999, 
LC2014  
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Quadro 4 (continuação) 

Lista potencial de Mamíferos para a área de estudo e envolvente próxima. Nome científico, nome vulgar e indicação se a espécie (ou indícios de presença) foi ou não observada 

durante a saída de campo. (C=Confirmada). Estatuto de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (critérios definidos em Cabral (coord), 

2006). Convenções/Decreto-Lei: Estatuto nas Convenções Internacionais e Comunitárias de protecção da fauna: Convenções de CITES, de Berna e de Bona. Decreto-Lei n.º140/99, de 

24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro. *Endemismo ibérico. LC2014 – Levantamentos de campo realizados na área de estudo e envolvente. Nota: No 

campo Ocorrência estão indicadas com X as espécies dadas como potenciais e com C as espécies confirmadas para a área de estudo que se insere na quadrícula UTM  de 50x50 km 

29SNB1. 

Nome científico Nome vulgar Ocorrência 

Estatuto de 
Conservação Convenções/ Decreto-Lei 

Fonte 

Portugal Berna Bona CITES D.L. 140/99 

FAMÍLIA VIVERRIDAE                 

Genetta genetta Geneta X LC III     B-V   Mathias (coord.) 1999 

Herpestes ichneumon Sacarrabos X LC III     B-V / D   Mathias (coord.) 1999 

FAMÍLIA FELIDAE                 

Felis sylvestris Gato-bravo X VU II   A – II B-IV   Mathias (coord.) 1999 

Lynx pardinus Lince-ibérico X CR II   A – I B-II / B-IV   Mathias (coord.) 1999 

ORDEM ARTIODACTILA                 

FAMÍLIA SUIDAE                 

Sus scrofa Javali C LC         
  Mathias (coord.) 1999 , 
LC2014 

FAMÍLIA CERVIDAE                 

Cervus elaphus Veado X LC III       
  Mathias (coord.) 1999 , 
LC2014 
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As categorias utilizadas na definição do Estatuto de Conservação em Portugal das espécies são as propostas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

et al. 2006): 

Regionalmente Extinto (RE) – Um taxon está regionalmente extinto quando não restam dúvidas de que o último indivíduo potencialmente capaz de se 

reproduzir no interior da região morreu ou desapareceu da mesma ou, tratando-se de um taxon visitante, o último indivíduo morreu ou desapareceu da 

região. 

Criticamente em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um 

dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado. 

Em Perigo (EN) - Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em 

Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado. 

Vulnerável (VU) - Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para 

Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza elevado. 

Quase Ameaçado (NT) – Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica actualmente como Criticamente 

em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo. 

Pouco Preocupante (LC) - Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando foi avaliado pelos critérios e não se qualifica como nenhuma das categorias 

Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e abundante é incluída nesta categoria. 

Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação Insuficiente quando não há informação adequada para fazer uma avaliação directa ou 

indirecta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar muito estudado e a sua 

biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sob a sua distribuição e/ou abundância. Não constitui por isso uma categoria de ameaça. 
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Classificar um taxon nesta categoria indica que é necessária mais informação e que se reconhece que investigação futura poderá mostrar que uma 

classificação de ameaça seja apropriada. É importante que seja feito uso de toda a informação disponível. Em muitos casos deve-se ser muito cauteloso na 

escolha entre DD e uma categoria de ameaça. Quando se suspeita que a área de distribuição de um taxon é relativamente circunscrita e se decorreu um 

período de tempo considerável desde a última observação de um indivíduo desse taxon, pode-se justificar a atribuição de uma categoria de ameaça. 

Não Aplicável (NA) – Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional. 

Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando ainda não foi avaliado pelos presentes critérios. 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES); Anexo I - espécies ameaçadas de extinção que são ou 
poderão ser afectadas pelo comércio, o qual só poderá ser autorizado em circunstâncias excepcionais, de modo a não por ainda mais em perigo a sobrevivência das 
referidas espécies; Anexo II - espécies que, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser controlado de modo a evitar uma 
comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Anexo D.  

Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa (BERNA); Anexo II – espécies da fauna estritamente protegidas; Anexo III – espécies da fauna 
protegidas. 

Convenção Sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem (BONA); Anexo II - espécies migradoras com um estatuto de conservação desfavorável. 
# diz respeito a Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos Europeus. 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (transpões para Portugal a Directiva Aves e a Directiva Habitats), alterado pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

Anexo A-I – espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção especial, um asterisco (*) indica que se trata de 

uma espécie prioritária; Anexo B-II - espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, 

um asterisco (*) indica que se trata de uma espécie prioritária; Anexo B-IV – espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa;  

Anexo B-V- espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão; Anexo 

D – espécies cinegéticas.  
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Anexo V 
AMBIENTE SONORO 
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O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 

 
O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a 
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt. 

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 
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Anexo Técnico de Acreditação Nº L0559-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos 
Associados, Lda. 
NoiseLab 

 

Endereço 
Address  

Rua dos Salineiros, nº 7  
2860-642 Sarilhos Pequenos 

Contacto 
Contact 

Paulo Valério 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

931 457 816 
210 878 812 
noiselab@noiselab.pt 
http://www.noiselab.pt 

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acústica e Vibrações 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?8O1N-38VO-ML89-Z9G0 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 

 

 Testing may be performed according to 
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 
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NoiseLab - Laboratório de Engenheiros Acústicos 
Associados, Lda. 
NoiseLab 

 

 
 
Nº Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria 
Nr Product Test Test Method Category 
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ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1 Acústica de edifícios Medição de isolamento sonoro a sons aéreos entre 
compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro 

NP EN ISO 140-4:2009 
NP EN ISO 717-1:2009 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

2 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de 
fachadas e elementos de fachada e determinação do 
índice de isolamento sonoro. 

Método global com altifalante 

NP EN ISO 140-5:2009 
NP EN ISO 717-1:2009 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

3 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de 
pavimentos e determinação do índice de isolamento 
sonoro 

NP EN ISO 140-7:2008 
NP EN ISO 717-2:2009 
EN ISO 140-14:2004 
Nota 3 do Documento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

4 Acústica de edifícios Medição do tempo de reverberação.                    
Método da fonte impulsiva (método de engenharia) 

NP EN ISO 3382-2:2011 1 

5 Acústica de edifícios Medição dos níveis de pressão sonora de equipamentos 
de edifícios. Determinação do nível sonoro do ruído 
particular 

NP EN ISO 16032:2009 
Nota 4 do Regulamento 
LNEC, 13 de Abril 2012 

1 

6 Ruído ambiente Medição de níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro médio de longa duração 

NP ISO 1996-1: 2011 
NP ISO 1996-2: 2011 
PT5:03-06-2013 

1 

7 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de 
incomodidade 

NP ISO 1996-1: 2011 
NP ISO 1996-2: 2011 
Anexo I do Decreto-Lei 
nº 9/2007 
PT5:03-06-2013 

1 

8 Ruído ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro contínuo equivalente 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PT05:03-06-2013 

1 

9 Ruído laboral Avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído 
durante o trabalho 

Decreto-Lei nº 182/2006 
PT 10:03-06-2013 

1 

10 Sala de espetáculos Medição do tempo de reverberação.                     
Método da fonte impulsiva 

EN ISO 3382-1:2009 1 

FIM 
END 
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Notas:  
Notes: 
- “PT n” indicam Procedimento Interno do Laboratório. 
 
- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas 
ou nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc…). 
 
 
 
 
 
 

Leopoldo Cortez 
Presidente 
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Anexo VI 
PLANTA SÍNTESE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA 
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Anexo VII 
PARECER FAVORÁVEL DO TURISMO, I.P. 
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Subject: Projeto Licenciamento/Land Resort Aparthotel Zambujeira do Mar 5*‐Odemira‐
18.6/14304/Carapetinho, Lda 

 

 

 
 
Exmºs Senhores: 
  
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exª. do despqacho da Diretora Coordenadora 
Desenvolvimento e Valorização da Oferta emitido em 02.07.2014. 
Foi decidido: 
Trata-se de pedido de parecer sobre projeto de arquitetura com vista ao licenciamento de um hotel-
apartamentos de 5*, no concelho de Odemira.  
 
Sem prejuízo dos pareceres que outros organismos possam emitir sobre o assunto no âmbito das suas 
competências e do cumprimento dos instrumentos de gestão territorial eficazes no local e 
considerando:  
 
 o teor da informação técnica nº 2014.I.5953 [DVO/DEEO/EA];   
 
 
Emitir parecer favorável à pretensão, nos termos do disposto nº 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei nº 
39/2008, de 7 de Março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 15/2014, de 23 de Janeiro e pela 
Declaração de Retificação nº 19/2014, de 24 de Março, fixando-se em projeto a classificação de hotel-
apartamentos de 5*, e a capacidade máxima de 200 camas fixas/utentes, distribuídas por 72 unidades 
de alojamento (44 apartamentos T1, um dos quais adaptado a utentes de mobilidade condicionada, e 
28 T2).  
 
Notificar o promotor em conformidade, alertando para o referido em 9.2 a 9.4 da informação técnica 
que antecede.   
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Diretora  
 
Departamento de Estruturação da Oferta 
  
Ana Blanco 
  
  
TN/ 
 
 

Turismo de Portugal, I.P.  
Rua Ivone Silva, Lote 6 
1050-124 Lisboa 

Tel. 211 140 200 
Fax. 211 140 830 
 
info@turismodeportugal.pt 
http://www.turismodeportugal.pt

 




