
	

	

	

Projeto	do	Empreendimento	Agroturís-

tico	do	Monte	dos	Adães	–	3ºFase	

Estudo	de	Impacte	Ambiental	

-	Projeto	de	Execução	-	

	

	

	

Volume	I	-	Resumo	Não	Técnico	

Janeiro	2016	

	
	

	

	

©	2016	AmBioDiv	~	Valor	Natural	 	



	

Índice	

1.	 Introdução	..........................................................................................................................................................	1	

1.1.	 Identificação	do	Proponente	e	Objetivo	Principal	do	Projeto	..................................................................	1	

1.2.	 Antecedentes	do	Estudo	de	Impacte	Ambiental	(EIA)	.................................................................................	1	

1.3.	 Identificação	da	Entidade	Licenciadora	e	da	Autoridade	de	Avaliação	de	 Impacte	Ambiental	

(AIA)	 2	

1.4.	 Objetivos	do	EIA	...........................................................................................................................................................	3	

1.5.	 Alternativas	de	projeto	e	de	Localização	...........................................................................................................	3	

2.	 Descrição	do	projeto	.......................................................................................................................................	5	

2.1.	 Localização	do	projeto	...............................................................................................................................................	5	

2.2.	 Plano	de	obras	...............................................................................................................................................................	9	

3.	 Caracterização	da	Situação	de	Referência	...............................................................................................	9	

4.	 Identificação	e	Avaliação	de	Impactes	Ambientais	...........................................................................	11	

5.	 Medidas	Minimizadoras/Mitigadoras	....................................................................................................	13	

6.	 Plano	de	Monitorização	..............................................................................................................................	16	

7.	 Evolução	da	área	sem	projeto	(Alternativa	Zero)	..............................................................................	16	

8.	 Lacunas	de	Informação	...............................................................................................................................	18	

9.	 Conclusões	.......................................................................................................................................................	19	

	

	

ANEXOS	

- Planta	de	Faseamento	e	Usos	do	Projeto	

- Planta	de	Implantação	da	3ª	Fase	do	Projeto	

- Desenho	1	–	Localização	do	projeto	sobre	Carta	Militar	

- Desenho	2	–	Localização	do	projeto	sobre	Ortofotomapa	

- Desenho	4	–	Ocupação	do	Solo	na	área	Envolvente	ao	projeto	

- Desenho	22	–	Carta	de	Ordenamento	do	PDM	de	Campo	Maior	

- Desenho	23	–	Carta	de	Condicionantes	do	PDM	de	Campo	Maior	

- Desenho	28	–	Enquadramento	no	PROF	do	Alto	Alentejo	

- Desenho	29	–	Enquadramento	no	PROT	Alentejo	

- Desenho	30	–	Enquadramento	na	Rede	Natura	2000	

	

	



	

Página	|	1	

1. INTRODUÇÃO	

1.1. IDENTIFICAÇÃO	DO	PROPONENTE	E	OBJETIVO	PRINCIPAL	DO	PROJETO	

O	presente	documento	constitui	o	Resumo	Não	Técnico	(RNT)	do	Estudo	de	Impacte	Ambiental	(EIA)	

do	Projeto	do	Empreendimento	Agroturístico	do	Monte	dos	Adães	–	3ª	Fase,	realizado	entre	janeiro	

de	2015	e	janeiro	de	2016,	que	tem	por	objetivo	principal,	apresentar	em	sede	de	consulta	pública	a	
informação	relevante	sobre	o	projeto	e	as	suas	previsíveis	consequências,	de	forma	sintética	e	aces-

sível	tecnicamente.	A	Naturdelta,	Sociedade	Empreendedora	de	Agricultura,	Turismo,	Educação	e	Na-

tureza,	Lda..	é	a	proponente	deste	projeto.	

O	projeto	sobre	o	qual	incide	o	presente	EIA,	encontra-se	incorporado	num	plano	de	maior	escala	

para	a	Herdade	dos	Adães	Novos.	Este	plano	tem	em	vista	a	criação	de	uma	oferta	de	atividades	a	
desenvolver	pela	Naturdelta	nesta	Herdade,	sendo	estas	de	duas	naturezas	distintas,	Agropecuária	e	

Turística.	O	EIA	vai	 incidir	concretamente	sobre	a	 fase	3	do	projeto	de	exploração	turística	e	está	

ligado	à	implementação	de	um	Parque	de	Caravanas,	um	Parque	de	Campismo	Rural	e	um	Parque	de	

Máquinas	ou	“Alpendre	de	alfaias”.	Para	além	destes,	o	empreendimento	agroturístico	já	conta	com	

diversos	 equipamentos,	 entre	 os	 quais,	 um	 Centro	 de	 Interpretação	 do	Mel	 e	 da	 Biodiversidade	
(CINMB),	uma	Quinta	Pedagógica,	uma	horta	e	pomar	com	fins	pedagógicos,	estruturas	para	obser-

vação	de	aves,	melaria,	entre	outros	equipamentos	lúdico-culturais.	

Trata-se	de	um	conjunto	agroturístico	que	trará	uma	oferta	assinalável	de	grande	qualidade	para	a	

região,	atraindo	visitantes	e	turistas,	criando	emprego	e	potenciando	a	economia	local,	pretendendo	
integrar-se	na	oferta	de	Turismo	na	Natureza	que	se	apresenta	como	uma	das	apostas	mais	viáveis	

para	a	valorização	regional.	

	

1.2. ANTECEDENTES	DO	ESTUDO	DE	IMPACTE	AMBIENTAL	(EIA)	

Em	2008,	começou	a	relação	entre	a	Naturdelta	e	a	AmBioDiv	com	a	realização	de	um	Plano	de	Ação	

de	Conservação	(PAC)	para	a	Herdade	dos	Adães	Novos	e	a	Herdade	das	Argamassas	(Figura	1).	O	
objetivo	principal	foi	o	de	avaliar	e	caracterizar	áreas	prioritárias	de	conservação	para	a	Biodiversi-

dade	(fauna,	flora	e	habitats)	e	o	estabelecimento	de	procedimentos	efetivos	de	conservação	e	gestão.	

Em	2011,	foi	realizado	o	Plano	de	Gestão	Florestal	(PGF)	a	cargo	do	Engenheiro/Mestre	Ricardo	Tor-

res	da	Silva	da	Orizon	Energias,	para	os	403,64	ha	da	Herdade	dos	Adães	Novos.	Este	relatório	per-

mite	a	caracterização	da	situação	de	referência	da	exploração	florestal,	o	planeamento	das	interven-
ções	a	médio	e	longo	prazo	e	a	definição	da	execução	das	mesmas.	

Em	2012,	o	município	de	Campo	Maior	solicitou	ao	Instituto	de	Conservação	da	Natureza	e	das	Flo-

restas,	I.	P.	(ICNF)	um	pedido	de	informação	prévia	para	a	construção	do	CINMB	e	a	Quinta	Pedagó-

gica.	Face	à	dimensão	do	projeto	e	ausência	de	informação	concreta	sobre	o	mesmo	foi	solicitada	a	

elaboração	 de	 um	 Estudo	 de	 Incidências	 Ambientais	 (EIncA)	 –	 Ofício	 OF/15418/DGAC-
CAA(PNSSM)/2012,	de	21	de	agosto-,	realizado	pela	empresa	Rural	Consulting	–	Gestão	e	Consultoria	
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Agrícola,	Lda.	Este	 incidiu	 sobre	as	novas	edificações	para	os	usos	de	área	agrícola,	 o	pavilhão,	o	

CINIMB,	as	instalações	sanitárias	e	a	Quinta	Pedagógica.	

Com	a	aprovação	do	EIncA,	é	iniciada	a	fase	1	do	Empreendimento	agroturístico,	com	a	construção	

do	CINMB,	da	Melaria	e	do	Edifício	de	apoio	à	Estufa,	que	está	já	concluída	e	possuí	o	alvará	da	licença	

de	utilização	nº	5/2014.	É	avançada	depois	a	fase	2	com	a	criação	de	alojamentos	fixos	e	a	cozinha	de	
mercado.	O	avanço	para	a	fase	3,	com	o	parque	de	caravanas	e	as	estruturas	de	alojamento	móvel,	

requereu	a	elaboração	do	EIA,	ambas	com	o	pedido	de	Licença	de	Obras	nº	2/2014.	Também	foi	feito	

um	Pedido	de	Informação	Prévio	(PIP)	para	a	instalação	de	uma	Estação	de	Tratamento	de	Águas	

Residuais	 (ETAR)	de	apoio	a	esta	 fase	3,	que	 foi	deferido	pela	APA/ARH-Alentejo	com	o	 título	nº	

PIP015852.2014.RH7.	

	

Figura	1	–	Antecedentes	do	Projeto	de	Empreendimento	Agroturístico	do	Monte	dos	Adães	–	3ª	Fase.	

	

1.3. IDENTIFICAÇÃO	DA	ENTIDADE	LICENCIADORA	 E	DA	AUTORIDADE	DE	AVALIAÇÃO	
DE	IMPACTE	AMBIENTAL	(AIA)	

Nos	termos	previstos	pelo	Decreto-Lei	n.º	151-B/2013,	de	31	de	outubro,	alterado	pelo	Decreto-Lei	
n.º	47/2014,	de	24	de	março,	e	pelo	Decreto–Lei	n.º	179/2015,	de	27	de	agosto,	o	projeto	em	análise	

está	sujeito	ao	processo	de	Avaliação	de	Impacte	Ambiental	(AIA)	e	está	incluído	no	Anexo	II,	ponto	

12	–	Turismo,	alíneas	c)	Estabelecimentos	hoteleiros,	aldeamentos	turísticos,	apartamentos	turísti-

cos,	conjuntos	turísticos	e	hotéis	rurais,	quando	localizados	fora	de	zonas	urbanas,	e	projetos	associ-

ados	e	d)	Parques	de	campismo	e	de	caravanismo	permanentes.		

A	entidade	licenciadora	deste	projeto	é	a	Câmara	Municipal	de	Campo	Maior,	como	disposto	no	nº	2,	

do	artigo	30.º,	do	Decreto-Lei	n.º	15/2014,	de	23	de	janeiro,	onde	o	pedido	de	concessão	de	autori-

zação	de	utilização	para	fins	turísticos,	instruído	nos	termos	do	regime	jurídico	da	urbanização	e	da	

edificação	 e	 respetiva	 regulamentação,	 deve	 ser	 submetido	 à	 câmara	 municipal	 territorialmente	

competente,	devendo	a	autarquia	dele	dar	conhecimento	ao	Turismo	de	Portugal,	I.	P.,	através	dos	
meios	previstos	no	artigo	74.º	do	mesmo.	



	

Página	|	3	

A	Autoridade	de	AIA,	conforme	estabelecido	no	n.º	1,	artigo	8º,	do	Decreto-Lei	nº	151-B/2013	de	31	

de	outubro,	alterado	pelo	Decreto-Lei	nº	47/2014,	de	24	de	março,	e	pelo	Decreto–Lei	nº	179/2015,	

de	27	de	agosto,	é	a	Comissão	de	Coordenação	e	de	Desenvolvimento	Regional	do	Alentejo	(CCDR-A).	

A	CCDR-A	é	 tutelada	pelo	Ministro	de	Planeamento	e	das	 Infraestruturas,	em	coordenação	com	o	

Ministro	Adjunto,	no	que	diz	respeito	à	relação	com	as	autarquias	locais,	e	com	o	Ministro	do	Ambi-
ente,	no	que	diz	respeito	à	definição	de	orientações	estratégicas	e	à	fixação	de	objetivos	nas	matérias	

de	 ambiente	 e	 ordenamento	 do	 território,	 de	 acordo	 com	 o	 artigo	 24º,	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 251-

A/2015,	de	17	de	dezembro.	

	

1.4. OBJETIVOS	DO	EIA	

O	EIA	é	o	instrumento	técnico	que	informa	o	procedimento	de	AIA.	

Os	objetivos	gerais	do	presente	EIA	consistem	em	analisar	a	 solução	de	projeto	apresentada,	por	

forma	a:	

• Proceder	à	caracterização	da	situação	de	referência	para	determinar	condicionantes	ao	pro-
jeto;	

• Identificar	os	principais	impactes	ambientais	associados	ao	projeto	durante	as	fases	de	cons-
trução,	exploração	e	desativação;	

• Enumerar	medidas	minimizadoras/mitigadoras	dos	impactes	negativos	que	possam	ocorrer	

durante	a	fase	de	construção,	exploração	e	desativação	do	projeto;	

• Verificar	a	existência	de	impactes	cumulativos	com	a	envolvente	do	projeto	e	medidas	mini-

mizadoras/mitigadoras	adicionais	a	ter	em	conta	nesta	situação;	

• Comparar	o	cenário	da	evolução	da	área	de	projeto	sem	o	projeto	e	com	o	projeto,	que	terá	

em	conta	as	medidas	minimizadoras	e	mitigadoras	enumeradas;	

• Apresentar	as	diretrizes	a	considerar	nos	futuros	Planos	de	Monitorização	Ambiental	a	serem	
desenvolvidos	desde	o	início	do	projeto.	

	

1.5. ALTERNATIVAS	DE	PROJETO	E	DE	LOCALIZAÇÃO		

No	contexto	da	discussão	de	cenários	para	este	projeto,	será	apenas	possível	considerar	duas	situa-

ções:	

• A	implementação	do	projeto	tal	como	está	proposto	neste	Relatório	de	EIA,	feito	por	forma	a	
minimizar	ao	máximo	todos	os	impactes	indicados	(Alternativa	do	Projeto);	

• A	não	 implementação	do	Projeto,	ou	seja	a	não	realização	do	projeto	do	Empreendimento	
Agroturístico	do	Monte	dos	Adães	–	3ª	Fase	(Alternativa	Zero).	

Tendo	em	conta	que	a	alternativa	em	vigor	neste	momento	é	a	Alternativa	Zero,	segue	uma	enume-

ração	das	razões	para	afirmar	que	esta	situação	não	é	ideal:		
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• Este	empreendimento	agroturístico	agora	proposto	completa	a	oferta	já	prevista	nesta	Her-

dade,	viabilizando	assim	este	empreendimento	que,	doutra	forma,	ou	apenas	com	a	oferta	de	

alojamento	prevista,	não	seria	viável	do	ponto	de	vista	económico-financeiro,	tendo	em	conta	
o	investimento	previsto	na	globalidade	dos	equipamentos	e	respetivas	infraestruturas;	

• Pretende-se	a	criação	de	um	empreendimento	de	elevada	qualidade	que	vai	de	encontro	à	

necessidade	de	contacto	das	populações	com	o	espaço	rural	e	ainda	integra	a	dinamização	de	
atividades	de	interpretação	da	natureza	com	o	intuito	de	sensibilização	para	as	questões	am-

bientais;	

• Responde-se	aos	desafios	e	objetivos	da	Estratégia	de	Desenvolvimento	Territorial	e	do	Plano	
de	Ação	para	o	Alto	Alentejo	como	a	valorização	e	divulgação	do	património	natural,	cultural	

e	artístico	do	Alto	Alentejo	para	complementar	o	esforço	de	atratividade	regional	e	aumentar	

a	sua	notoriedade	a	nível	nacional	e	internacional	e	também	reporta	às	prioridades	da	Estra-

tégia	Regional	de	Especialização	Inteligente	com	o	domínio	dos	produtos	turísticos	diferen-
ciadores	em	destaque;	

• O	turismo	é	considerado	um	dos	setores	potenciadores	do	crescimento	económico	do	país	e	

a	região	do	Alto	Alentejo,	para	além	do	seu	elevado	potencial	neste	setor	ainda	tem	muitas	
oportunidades	para	crescer	que	não	devem	ser	desperdiçadas;	

• A	presença	de	áreas	classificadas	na	região	permite	aos	visitantes	do	empreendimento	co-
nhecer	os	valores	naturais	da	região;	

• É	um	projeto	que	tenta	diminuir	a	problemática	da	sazonalidade	turística	da	região	com	a	

oferta	de	um	leque	de	atividades	diversificadas	ao	longo	de	todo	o	ano;	

• Contribui	para	a	criação	de	postos	de	trabalhos	nas	várias	fases	do	projeto	(construção,	ex-

ploração	e	desativação),	assim	como	potencia	a	migração	para	o	concelho	e	a	redução	do	ín-
dice	de	envelhecimento	do	mesmo;	

• Irá	necessariamente	contribuir	para	o	desenvolvimento	económico	e	social	do	concelho	de	

Campo	Maior	assim	como	aumentar	a	sua	contribuição	para	a	região	do	Alto	Alentejo	e	para	
o	país.	

	Assim,	a	finalização	do	empreendimento	agroturístico	com	o	que	é	proposto	neste	EIA	vai	permitir	

o	desenvolvimento	de	qualidade	e	com	sustentabilidade	para	a	componente	turística	do	concelho	de	

Campo	Maior.	
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2. DESCRIÇÃO	DO	PROJETO	

2.1. LOCALIZAÇÃO	DO	PROJETO	

O	Projeto	do	Empreendimento	Agroturístico	do	Monte	dos	Adães	–	3ª	Fase	localiza-se	no	distrito	de	

Portalegre,	concelho	de	Campo	Maior,	 freguesia	da	Nossa	Senhora	da	Graça	dos	Degolados,	numa	

propriedade	designada	Herdade	dos	Adães	Novos,	que	ocupa	cerca	de	11%	da	área	total	da	freguesia	
(Figura	2).	A	vila	de	Campo	Maior	está	a	10	km	de	distância	da	área	de	projeto	e	é	a	melhor	referência	

para	chegar	à	Herdade.	O	acesso	a	esta	é	feito	através	da	Herdade	da	Argamassas,	cuja	entrada	se	

situa	na	estrada	N371,	que	liga	Campo	Maior	a	Nossa	Senhora	da	Graça	dos	Degolados,	a	4,4	km	de	

Campo	Maior.	Uma	vez	dentro	da	Herdade	das	Argamassas	o	percurso	até	à	Herdade	dos	Adães	No-

vos	é	realizado	por	uma	estrada	rural	que	liga	ambas	as	Herdades	e	que	atravessa	parte	da	vinha	da	
primeira	Herdade.	A	Herdade	dos	Adães	Novos	tem	405,625	ha,	sendo	que	a	zona	do	“Monte	dos	

Adães”	ocupa	8	262,16	m2	e	será	afeta	ao	projeto	uma	área	de	cerca	de	12,37	ha	(Figura	3),	que	se	

desenvolve	entre	uma	altitude	de	299	m	e	280	m.	

	

Figura	2	-	Localização	do	Projeto.	

	

O	projeto	sobre	o	qual	incide	o	presente	EIA,	encontra-se	incorporado	num	plano	de	maior	escala	

para	a	Herdade	dos	Adães	Novos.	Este	plano	tem	em	vista	a	criação	de	uma	oferta	atividades	a	de-

senvolver	pela	Naturdelta	nesta	Herdade,	sendo	estas	de	duas	naturezas	distintas,	Agropecuária	e	
Turística.		

A	atividade	agropecuária,	 incluindo	 respetivo	parque	de	máquinas	a	que	diz	 respeito	o	alvará	de	

construção	nº	14/2003,	outros	equipamentos	de	apoio	e	atividade	agrícola	na	versão	de	sequeiro,	

iniciando	recentemente	uma	nova	área	de	utilização	do	solo	com	a	sementeira	de	aproximadamente	

10	hectares	de	aromáticas,	projeto	que	se	destina	a	iniciar	uma	indústria	de	transformação	deste	tipo	
de	plantas	para	as	mais	diversas	utilizações	
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Figura	3	-	Localização	dentro	da	Herdade	dos	Adães	Novos.	

	

No	que	diz	respeito	à	exploração	turística	na	Herdade,	o	projeto	desenvolvido	concentra-se	na	zona	

do	Monte	dos	Adães	e	divide-se	em	3	fases	distintas,	ocupando	uma	área	total	de	12,37	ha	(Figura	4).	

Assim	sendo	a	fase	1	contempla:	

• Uma	horta	com	fins	pedagógicos	–	possibilitando	trabalho	e	a	visita	a	grupos	de	visitantes,	
incluindo	estudantes,	apoiada	com	uma	estrutura	de	estufa	de	plantas;	

• Um	pomar	igualmente	com	fins	pedagógicos;	

• Um	pequeno	parque	zoológico	com	instalações	para	animais	de	diversas	espécies	autóctones	

designado	por	“quinta	pedagógica”;	

• Estruturas	(abrigos)	para	observação	de	aves;	

• Percursos	pedonais	de	contemplação	e	passeio	na	natureza;	

• O	CINMB;	

• Uma	melaria	e	espaços	de	apoio	diversos	(guarda,	escritórios,	etc.).	

A	fase	descrita	já	tem	todas	as	estruturas	construídas,	contribuindo	para	novas	ofertas	turísticas	das	
Herdades	do	Grupo	Nabeiro,	para	além	da	Adega	Mayor	e	do	Centro	de	Ciência	do	Café	já	existentes	

e	em	funcionamento	pleno.	A	área	desta	fase	ocupa	9,57	ha.	
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Figura	4	–	Faseamento	do	projecto.	

	

A	fase	2	prende-se	com	a	criação	de	novas	estruturas,	nomeadamente:	

• Alojamento	fixo,	compreendendo	a	receção	e	três	apartamentos	turísticos	a	instalar	em	cons-

truções	existentes;	

• “Cozinha	de	mercado”	–	designação	adotada	para	os	espaços	de	restauração,	de	apoio	aos	

diversos	tipos	de	alojamento	turístico,	incluindo	salas	de	conceção	de	refeições,	cozinha,	dis-

pensas	e	outros	espaços	complementares;	

• Instalações	sanitárias	de	apoio	à	cozinha	de	mercado	e	aos	equipamentos	descritos	na	pri-

meira	fase;	

• Edifício	da	piscina	e	sauna,	cobertas,	incluindo	instalações	sanitárias	de	apoio	com	duche.	

Esta	fase	ainda	está	em	desenvolvimento	e	irá	permitir	aos	turísticas	que	visitem	as	Herdades	que	

possam	pernoitar	e	usufruir	com	o	que	as	Herdades	e	o	concelho	de	Campo	Maior	têm	para	oferecer.	
Outro	elo	de	ligação	desta	fase	com	a	anterior	é	a	utilização	dos	produtos	das	estruturas	referidas	na	

fase	1	poderem	estar	disponíveis	para	utilização	dos	utentes	na	“Cozinha	de	mercado”.	A	fase	2	irá	

ocupar	uma	área	de	0,48	ha.	
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Por	fim,	a	fase	3,	alvo	deste	EIA,	compreende	a	criação	de:	

• Parque	de	caravanas	compreendendo	estação	de	serviço	e	um	conjunto	de	infraestruturas	para	

30	autocaravanas	e	um	edifício	de	balneários	de	apoio,	incluindo	fraldário,	copa	e	lavandaria;	

• Parque	de	campismo	rural	que	incluirá	um	conjunto	de	alojamentos	móveis,	caracterizados	pelo	

aproveitamento	 de	 veículos	 e	 outras	 estruturas	 fixas	 e/ou	 amovíveis	 transformadas	 para	 o	

efeito;	

• Parque	de	máquinas	ou	“alpendre	de	alfaias”,	incluindo	uma	estrutura	coberta	para	abrigo	de	

máquinas	agrícolas	e	instalações	sanitárias,	vestiários	e	copa	de	apoio	a	pessoal	afeto	a	este	em-
preendimento.	

Tal	como	referido	anteriormente,	nestas	várias	fases	localizam-se	equipamentos	que	servem	mais	do	

que	uma	valência	ou	tipo	de	uso,	nomeadamente:	

• A	receção,	localizada	na	fase	2	que	serve	o	alojamento	fixo,	o	parque	de	caravanas	e	o	parque	
de	campismo	rural	(estes	últimos	incluídos	na	terceira	fase);	

• A	“cozinha	de	mercado”,	igualmente	localizada	na	segunda	fase	e	que	serve	os	mesmos	equi-
pamentos	mencionados	no	ponto	anterior;	

• As	instalações	sanitárias	comuns,	instaladas	na	fase	2.	que	servem	todas	as	fases;	

• A	piscina/sauna,	que	serve	as	fases	2	e	3.	

Por	último,	uma	referência	ainda	aos	espaços	exteriores	afetos	a	estas	três	fases.	Neste	âmbito,	os	
espaços	exteriores	desenvolvem-se	de	forma	a	relacionar	os	edifícios,	assegurando	as	ligações	funci-

onais	entre	as	várias	unidades	construídas	(alojamento	turístico,	melaria,	centro	de	interpretação,	

cozinha	de	mercado,	etc.)	e	de	que	se	destaca	uma	“praça”	central	–	espaço	de	acolhimento	e	vivência	

ao	ar	livre.	Nestes	espaços	exteriores	incluem-se	ainda	o	estacionamento	automóvel	e	os	percursos	

que	asseguram	os	acessos	entre	as	várias	áreas	e	edifícios.	

O	projeto	que	junto	se	apresenta	diz	respeito,	conforme	mencionado	em	epígrafe,	à	fase	3	do	empre-

endimento	de	agroturismo	que	a	Naturdelta,	está	a	desenvolver,	na	Herdade	dos	Adães	Novos,	numa	

área	de	2,32	ha,	sendo	por	isso	feito	em	seguida	um	aprofundamento	da	mesma.	

Para	permitir	que	este	projeto	avance,	serão	criados	um	total	de	cinco	postos	de	trabalho	permanen-

tes	e	50	postos	de	trabalho	por	cada	empreitada	da	fase	de	construção.	Os	cinco	postos	de	trabalho	
abrangem	além	do	empreendimento	sobre	o	qual	 incide	o	estudo,	o	empreendimento	hoteleiro	 já	

criado	na	fase	2.		

Tratando-se	de	um	projeto	de	Turismo	em	Espaço	Rural	(TER),	e	cujo	intuito	é	criar	uma	oferta	al-

ternativa	e	diferenciadora	dos	demais	projetos	já	existentes,	não	se	prevê	uma	fase	de	desativação	

para	o	mesmo	e	consequentemente	não	existem	atividades	previstas.	Ainda	assim,	é	necessária	a	
criação	de	cenários	para	a	eventual	desativação	do	projeto	a	longo	prazo,	sendo	que	foram	projetadas	

hipóteses	a	100	anos.	São	feitos	dois	cenários	para	cada	descritor,	um	numa	situação	de	abandono	

do	empreendimento	agroturístico	e	outro	numa	perspetiva	de	demolição	do	mesmo.	
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2.2. PLANO	DE	OBRAS	

A	programação	temporal	das	operações	do	projeto	é	apresentada	pelo	seguinte	cronograma	(Tabela	

I).	

Tabela	I	-	Cronograma	do	Plano	de	Obras.	

	 MESES	

OPERAÇÕES	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

Demolição	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Desmatação	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Movimentos	de	terras	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Fundações	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Estrutura	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Alvenarias	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Cobertura	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Revestimento	de	paredes	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Revestimento	de	pisos	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Rede	de	esgotos	domésticos	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Rede	de	esgotos	pluviais	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Rede	de	águas	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Rede	eléctrica	/	telecomunicações	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Vãos	exteriores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Vãos	interiores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Equipamento	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Diversos	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Arranjos	exteriores	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	

3. CARACTERIZAÇÃO	DA	SITUAÇÃO	DE	REFERÊNCIA	

Na	caracterização	da	situação	de	referência	da	área	de	projeto	foram	considerados	os	seguintes	des-

critores:	Geomorfologia,	Geologia,	Recursos	Minerais,	Hidrogeologia	e	Sismologia,	Solos,	Clima,	Resí-

duos,	Qualidade	do	ar,	Recursos	hídricos,	Ruído,	Flora	e	Habitats,	Fauna,	Paisagem,	Ocupação	dos	
solos,	Fatores	socioeconómicos,	Ordenamento	do	território	e	áreas	condicionadas	e	Património	cul-

tural	construído.	

A	área	em	estudo	encontra-se	numa	região	caracterizada	por	uma	geologia	bastante	complexa	e	va-

riada,	ocorrendo	 formações	de	 idades	pré-câmbrica	e	câmbrica,	 sendo	a	mesma	atravessadas	por	

rochas	eruptivas,	onde	não	são	conhecidos	recursos	minerais	e	está	inserida	na	unidade	hidrogeoló-
gica	do	Maciço	Antigo	Indiferenciado,	sendo	que	o	aquífero	mais	próximo,	o	Aquífero	Elvas	-	Campo	

Maior,	se	encontra	a	noroeste	(NW)	da	área	de	projeto.	No	que	diz	respeito	ao	mapa	de	perigosidade	

sísmica	do	território,	a	área	do	projeto	encontra-se	no	nível	VII,	numa	escala	de	I	a	XII.	
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De	acordo	com	a	Carta	de	Solos,	à	escala	1:25.000,	folha	nº.	386,	predominam	no	projeto	em	causa	os	

solos	de	tipo	Litólicos	Não	Húmicos.	Do	ponto	de	vista	litológico	a	área	de	projeto	é	constituída	por	

formações	sedimentares	e	metamórficas,	nomeadamente	por	xistos	e	 rochas	afins.	Segundo	 fonte	

baseada	no	Atlas	do	Ambiente	Digital,	o	pH	dos	solos	da	Herdade	dos	Adães	Novos,	varia	de	pouco	

ácido	a	neutro.	Os	solos	apresentam	boa	drenagem	interna	sendo	potencialmente	adequados	para	
uma	ampla	gama	de	usos	agrícolas	devido	à	sua	fase	moderada	de	meteorização	e	saturação	por	ba-

ses	ser	alta.	

A	área	de	projeto	apresenta	um	clima	de	características	tipicamente	mediterrâneas,	com	um	período	

estival	muito	quente	e	seco,	sendo	de	assinalar	as	influências	muito	acentuadas	pela	interioridade	

deste	setor	do	Alto	Alentejo.	

Sendo	este	estudo	referente	a	uma	fase	3	de	um	projeto	de	maior	escala,	onde	algumas	das	fases	já	

se	encontram	em	execução,	a	tipologia	de	resíduos	que	poderá	ser	encontrado	no	local	engloba	resí-

duos	de	construção	e	demolição,	durante	as	 fases	de	construção	e	demolição,	bem	como	resíduos	

sólidos	urbanos,	durante	a	fase	de	exploração.	

A	caracterização	da	qualidade	do	ar	é	 feita	com	base	nos	parâmetros	definidos	no	Decreto-Lei	n.º	
102/2010,	de	23	de	setembro.	O	único	parâmetro	onde	se	verificou	uma	ultrapassagem	do	valor	li-

mite	na	estação	de	referência	utilizada	(Terena)	foi	para	as	partículas	em	suspensão	(PM10).	

No	que	aos	recursos	hídricos	diz	respeito,	a	Herdade	dos	Adães	Novos	é	atravessada	por	pequenas	

linhas	de	água	temporárias	que	desaguam	no	Rio	Abrilongo,	sendo	que	a	área	de	projeto	em	particu-

lar	é	atravessada	por	duas	linhas	de	água	temporárias,	ambas	no	sentido	Sul-Norte.	A	qualidade	de	
água,	pode	ser	considerada	como	de	Boa	qualidade,	na	generalidade,	sendo	de	chamar	a	atenção	para	

os	níveis	dos	Cloretos	e	da	Condutividade	Eléctrica,	que	apresentam	valores	acima	do	Valor	Máximo	

Recomendado	(VMR).	

A	área	envolvente	ao	projeto	caracteriza-se	por	ter	um	elevado	grau	de	ruralidade.	A	ocupação	hu-

mana	mais	próxima	situa-se	a	oeste	a	uma	distância	em	linha	reta	de	3	000	m	(localidade	de	Nossa	
Senhora	da	Graça	dos	Degolados),	concelho	de	Campo	Maior.	Desta	forma,	relativamente	ao	descritor	

Ruído	não	foram	considerados	recetores	sensíveis	nem	fontes	de	ruído	relevantes.	

Não	foi	identificada	nenhuma	espécie	botânica	com	estatuto	de	conservação	para	a	área	de	estudo	e	

os	habitats	 identificados	são	de	montado	de	azinho	com	relvados	anuais	de	herbáceas	e	 linhas	de	
água	temporárias	com	margens	colonizadas	por	juncais.	No	que	diz	respeito	à	fauna,	foi	detetado	um	

invertebrado	com	estatuto	de	quase	ameaçada,	a	libélula	Coenagrion	mercuriale,	detetada	nas	linhas	

de	água	temporárias.	No	caso	dos	vertebrados,	o	panorama	é	para	toda	a	Herdade	e	são	destacadas	

13	espécies	de	aves	e	uma	espécie	de	mamífero,	todas	com	estatutos	de	ameaça	atualmente.	Foi	ainda	

incluído	nesta	listagem	o	Grou	(Grus	grus),	espécie	dada	como	Regionalmente	Extinta	aquando	da	
realização	do	Livro	Vermelho	de	Vertebrados,	mas	atualmente	comum	na	área	da	envolvente	do	pro-

jeto.		

As	unidades	de	paisagem	definidas	no	âmbito	deste	projeto	são	3:	Montado	de	Azinho,	Infraestrutu-

ras	(já	existentes)	e	Linhas	de	água.	Qualquer	uma	delas	apresenta	uma	diversidade	reduzida,	uma	

incidência	visual	elevada	e	uma	sensibilidade	paisagística	e	visual	média.		Sendo	que	a	área	de	estudo	
se	encontra	na	sua	totalidade	classificada	como	Sistemas	Agroflorestais.	

A	área	de	projeto	está	inserida	na	freguesia	de	Nossa	Senhora	da	Graça	dos	Degolados.	A	freguesia	

possui	uma	área	total	de	3	575	ha,	sendo	que	a	área	de	projeto	para	a	fase	3	ocupa	2,32	ha.	É	uma	
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freguesia	com	587	habitantes	recenseados	em	2011,	o	que	se	traduz	em	16,4	habitantes	por	km2.	É	a	

freguesia	com	maior	índice	de	envelhecimento	do	concelho	e	apenas	5%	da	população	tem	o	ensino	

superior	completo.	O	setor	terciário	é	a	principal	fonte	de	emprego	e	a	taxa	de	desemprego	na	fre-

guesia	ronda	os	15,08%.	Existe	uma	aposta	da	Câmara	Municipal	no	 turismo	e	há	cinco	 festas	de	

destaque	para	o	concelho	de	Campo	Maior.		

Ao	nível	do	ordenamento	do	território,	servidões	e	condicionantes	constatou-se	que	a	área	de	projeto	

se	encontra	na	peneplanície	Alto	Alentejo	no	Plano	Regional	de	Ordenamento	Florestal	do	Alto	Alen-

tejo	 (PROF	 AA)	 e	 áreas	 nucleares	 no	 Plano	 Regional	 de	 Ordenamento	 do	 Território	 do	 Alentejo	

(PROTA),	em	espaço	agroflorestal	e	área	de	montado,	na	Zona	Especial	de	Conservação	(ZEC)	desig-

nada	Sítio	de	São	Mamede	e	ainda	com	13%	da	área	em	Reserva	Ecológica	Nacional	(REN).		

Dos	estudos	desenvolvidos	sobre	o	património	cultural	construído	não	se	 identificaram	situações	

críticas,	de	elevado	impacte	negativo	ou	sem	minimização	aceitável,	que	inviabilizem	o	projeto.			

	

4. IDENTIFICAÇÃO	E	AVALIAÇÃO	DE	IMPACTES	AMBIENTAIS	

As	principais	ações	geradoras	de	impactes	que	se	fazem	sentir	durante	as	fases	de	construção,	explo-

ração	e	desativação	são:	

Construção	e	Desativação:	

• Potenciais	derrames	de	óleos	e	gorduras	provenientes	dos	veículos	que	circularam	nas	obras	
e	de	outros	equipamentos	motorizados,	pesticidas,	ou	adubações	excessivas;	

• Mobilização	do	solo	para	a	implantação	de	infraestruturas,	resultante	da	colocação	do	edifício	
do	apoio	agrícola,	arruamentos,	canalizações,	áreas	de	estacionamento	e	estaleiro;	

• Circulação	dos	veículos;	

• Instalação	das	infraestruturas	do	empreendimento;		

• Destruição	do	coberto	vegetal	e	dos	habitats;	

• Perturbação	de	fauna;	

• Alteração	da	ocupação	do	solo;	

• Restauro	ecológico	com	plantação	de	espécies	autóctones;	

• Utilização	de	mão-de-obra	local;	

• Aumento	do	tráfego	local.	

Exploração:		

• Potenciais	derrames	de	óleos	e	gorduras	provenientes	dos	veículos	que	circularam	nas	obras	

e	de	outros	equipamentos	motorizados,	e	derrames	do	parque	de	máquinas;	

• Fugas	da	ETAR	e	redes	de	drenagem	associadas;	

• Produção	e	acumulação	de	resíduos	sólidos	urbanos	e	equiparados;	
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• Circulação	de	veículos;	

• Restauro	ecológico	com	plantação	de	espécies	autóctones;	

• Manutenção	de	espaços	verdes;	

• Promoção	de	atividades	e	práticas	sustentáveis;	

• Perturbação	de	fauna;	

• Criação	de	postos	de	trabalho	permanentes;	

• Afluência	de	população	exógena.	

	

Existem	alguns	descritores	em	que	efetivamente	a	realização	do	projeto	pode	ter	algum	impacto.		

Impactes	positivos	

• Criação	de	postos	de	trabalho,	embora	a	maioria	temporários	e	sazonais,	serão	sempre	uma	

mais-valia,	sobretudo	em	áreas	do	interior	do	País;	

• Dinamização	do	setor	turístico	no	concelho	de	Campo	Maior;	

• Sensibilização	ambiental	no	decorrer	das	atividades	e	funcionamento	do	empreendimento.	

Impactes	negativos	

• Perturbação	visual	mas	minimizada,	uma	vez	que	já	existem	uma	série	de	infraestruturas	do	

empreendimento	das	fases	1	e	2;	

• Alteração	da	ocupação	do	solo	de	montado	de	azinho	para	zona	urbanizada;	

• Perturbação	 sobre	 a	 fauna	 (mamíferos,	 répteis	 e	 aves	 sobretudo)	que	esteja	presentes	na	

área.	Contudo,	demonstra	a	experiência,	que	os	animais	são	bastante	resilientes	e	adaptam-

se	bem	à	atividade	do	homem;	

• Destruição	do	coberto	vegetal	na	área	de	intervenção.	

Eventuais	impactes	sobre	a	ZEC	-	Sítio	de	S.	Mamede,	sendo	que	toda	a	área	de	projeto	se	encontra	
aqui	 incluída,	não	estão	previstos	pela	 implementação	deste	projeto,	pois	o	mesmo	não	entra	em	

conflito	com	as	condicionantes	deste	instrumento,	estando	inclusive	já	a	ser	implementado	um	pro-

jecto	de	Compensação	de	cariz	agro-florestal	com	mitigar	alguns	dos	potenciais	impactes.	

No	que	diz	respeito	à	REN,	a	área	que	é	incluída	no	projeto	é	classificada	como	área	com	risco	de	

erosão,	que	torna	interdita	todas	as	ações	que	assim	acelerem	a	erosão,	nomeadamente:		
a)	Operações	de	preparação	do	solo	com	fins	agrícolas	ou	silvo-pastoris	que	incluam	mobiliza-
ção	segundo	a	linha	de	maior	declive;		

b)	Outras	operações	de	preparação	do	solo	ou	de	condução	das	explorações	que	acelerem	a	
erosão;		

c)	A	prática	de	queimadas;		

d)	A	realização	de	provas	de	corta-mato	para	veículos	todo	o	terreno.		
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Nenhuma	das	ações	previstas	para	a	implementação	deste	projeto	entra	em	conflito	com	as	disposi-

ções	que	contam	do	regulamento	do	Plano	Diretor	Municipal	(PDM)	de	Campo	Maior	no	geral,	e	nas	

acima	mencionadas	em	particular.	

Por	fim	se	não	forem	tidas	em	conta	as	medidas	propostas	no	que	é	referente	aos	recursos	hídricos,	

o	projeto	pode	 ter	 impactos	 irreversíveis	 sobre	o	 local,	 através	do	 funcionamento	 inadequado	da	
ETAR.	

O	único	impacte	residual	previsível,	ou	seja,	impacte	não	mitigável,	será	a	ocupação	de	solo,	uma	vez	

que	a	alteração	é	total	de	uma	zona	natural	de	montado	para	uma	zona	artificializada.	

Ainda	assim,	qualquer	um	dos	impactes	significativos	relativos	a	este	projeto	são	atenuados	por	se	

tratar	 já	de	uma	 fase	3	do	empreendimento	 turístico,	 tornando-se	em	 impactos	 cumulativos	 com	
pouca	significância	no	local.		

	

5. MEDIDAS	MINIMIZADORAS/MITIGADORAS	

Foram	definidas	um	conjunto	de	medidas	de	minimização	de	possíveis	impactes	ambientais	no	sen-
tido	de	reduzir	e/ou	valorizar	a	magnitude	e	intensidade	dos	mesmos,	consoante	estes	sejam	bené-

ficos	ou	prejudiciais	para	o	ambiente.		

Foram	ainda	definidas	medidas	de	minimização	a	ter	em	conta	para	as	diferentes	fases	do	projeto:	

construção,	exploração	e	desativação.	Apresentam-se	dois	quadros	síntese:	um	para	as	medidas	pre-

vistas	para	reduzir/compensar	os	impactes	negativos	(Tabela	II)	e	outro	com	as	medidas	para	po-
tenciar	os	impactes	positivos	do	projeto	(Tabela	III).	

	

Tabela	II	-	Medidas	previstas	para	reduzir/compensar	os	impactes	negativos.	

Impactes	negativos	do	projeto	 Medidas	para	reduzir	ou	compensar	

Contaminação	dos	aquíferos	subterrâneos	e	das	li-
nhas	de	água	

Garantir	que	as	máquinas	que	possam,	 eventual-
mente,	 produzir	 derrames	 de	 óleos	 ou	 gorduras,	
estejam	em	boas	condições	de	manutenção.	

Monitorizar	as	condutas,	e	os	tanques	da	ETAR,	de	
forma	 a	prevenir	 eventuais	 roturas,	 substituindo	
sempre	que	necessário	estas	estruturas,	evitando	
assim,	eventuais	fugas	de	potenciais	contaminan-
tes.	O	mesmo	se	aplica	aos	tanques	existentes	no	
parque	de	máquinas	agrícolas,	e	que	este	parque	
possua	forma	de	retenção	em	caso	de	derrame,	por	
exemplo	um	pequeno	degrau,	ou	uma	calha	a	toda	
a	 volta	 do	 recinto	 de	 forma	 a	 impedir	 o	 escoa-
mento	dos	óleos	e	gorduras.	

Mobilização	e	exposição	dos	solos	a	agentes	erosi-
vos	

Respeitar	os	limites	da	área	de	projeto	realizados	
pelo	proponente	a	fim	de	só	se	construir	nas	áreas	
destinadas	 a	 esse	 fim,	 nomeadamente	 nas	 áreas	
estabelecidas	como	áreas	para	construção.	
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Impactes	negativos	do	projeto	 Medidas	para	reduzir	ou	compensar	

Alteração	dos	níveis	médios	de	 temperatura,	 hu-
midade	e	velocidade	do	vento	

Não	proceder	ao	corte	de	árvores	na	área	de	pro-
jeto,	por	forma	a	evitar	uma	alteração	total	a	nível	
microclimático.	

Diminuição	da	qualidade	do	ar	 A	maquinaria	a	utilizar	deverá	estar	em	bom	es-
tado	de	conservação	e	manutenção,	em	conformi-
dade	com	a	Portaria	n.º	53/94,	de	21	de	janeiro.	

Deve	 proceder-se	 à	 cobertura	 dos	 veículos	 para	
evitar	dispersão	de	poeiras	com	uma	tela.	

Deve	garantir-se	a	limpeza	dos	veículos	à	saída	de	
áreas	não	pavimentadas.	

Produção	de	ruído	 Cumprimento	 do	 número	 de	 decibéis	 através	 da	
utilização	de	maquinaria	sujeita	a	legislação	e	nor-
mas.		

Uso	de	equipamentos	que	gerem	menor	nível	de	
ruído,	sendo	que	os	mais	ruidosos	somente	devem	
ser	usados	no	período	diurno.	

Perda	e	fragmentação	de	habitats	 Limitar	à	área	de	implantação	das	infraestruturas	
o	dano	ou	destruição	do	coberto	vegetal.	

Utilizar	a	rede	de	caminhos	já	existentes	para	im-
plantar	a	rede	de	acessos	ao	empreendimento.	

Perturbação	sobre	a	fauna	 Nas	 linhas	de	água	 temporárias,	deve	ser	 respei-
tada	uma	faixa	de	proteção	de	pelo	menos	10	me-
tros	para	cada	lado.	

Ocorrem	afloramentos	rochosos	e	 linhas	de	água	
temporárias,	que	embora	não	constituam	um	habi-
tat	prioritário	devem	ser	preservados.	A	conserva-
ção	 destes	 espaços	 e	 da	 biodiversidade	 que	 lhe	
está	 associada	 cumpre	 as	 orientações	 de	 gestão	
definidas	 para	 os	 sítios	 da	 Rede	 Natura	 2000	
(RN2000).	

Ter	em	atenção	os	períodos	mais	sensíveis	para	a	
fauna	para	evitar	ou	reduzir	a	perturbação,	como	é	
o	caso	da	época	de	nidificação	das	aves.	

Os	trabalhos	mais	impactantes	devem	ser	realiza-
dos	em	períodos	contínuos,	para	evitar	recoloniza-
ção	da	fauna	entretanto.	

Perturbação	visual	 Perturbar	o	menor	espaço	possível	de	terreno	en-
volvente	à	obra,	seja	para	armazenar	materiais	ou	
para	maquinaria.	Quanto	menos	espaço	se	pertur-
bar,	menor	será	o	impacte	e	menores	serão	os	cus-
tos	de	restabelecimento	dos	locais	afetados.	

Salvaguarda	de	todas	as	espécies	arbóreas	e	arbus-
tivas	que	não	perturbem	a	execução	da	obra.	

Deve	ser	assegurada	a	recuperação	das	zonas	 in-
tervencionadas,	 através	 da	 descompactação	 do	
solo,	onde	necessário,	e	da	recuperação	do	coberto	
vegetal,	com	a	utilização	da	terra	vegetal	removida	
e	 efetuando	 plantações	 e/ou	 sementeiras	 com	 o	
uso,	 preferencial	 de	 espécies	 autóctones	 bem	
adaptadas	às	condições	fitossociológicas	locais.	
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Impactes	negativos	do	projeto	 Medidas	para	reduzir	ou	compensar	

Alteração	da	ocupação	do	solo	atual	 Uma	vez	que	o	projeto	que	se	propõe	neste	estudo	
leva,	obrigatoriamente,	a	uma	alteração	do	uso	do	
solo,	apenas	na	fase	de	desativação	é	possível	criar	
medidas	mitigadoras.	

Eventual	aumento	de	acidentes	rodoviários	e	de-
gradação	das	vias	

A	 área	 de	 obra	 deverá	 ser	 sinalizada	 de	 forma	 a	
evitar	a	ocorrência	de	acidentes.	

Monitorizar	 o	 estado	 das	 vias	 de	 circulação	 de	
acesso	ao	empreendimento	agroturístico.	

Perda	de	vestígios	arqueológicos	 Consignar	uma	área	de	proteção	integral	com	di-
mensão	 mínima	 e	 de	 30	 m	 de	 raio	 centrada	 na	
ocorrência	 designada	 como	 machorro.	 Desta	
forma,	garante-se	a	preservação,	in	situ,	da	totali-
dade	da	ocorrência,	permitindo	que	possa	vir	a	ser	
alvo	de	 investigação	em	 trabalhos	 futuros,	 sejam	
de	âmbito	de	obra	ou	científicos.	

	

Tabela	III	-	Medidas	para	potenciar	os	impactes	positivos	do	projeto.	

Impactes	positivos	do	projeto	 Medidas	para	potenciar	

Enriquecimento	das	comunidades	vegetais	 Restauro	ecológico	com	plantação	de	espécies	au-
tóctones.	

Criação	 de	 abrigos	 e	 zonas	 de	 alimentação	 para	
fauna	

Continuidade	do	Projeto	de	Compensação.	

Sensibilização	ambiental	 Desenvolvimento	de	ações	de	sensibilização	ambi-
ental	 para	 os	 utilizadores	 do	 empreendimento	
agroturístico,	com	enfoque	na	fauna,	flora	e	habi-
tats	que	ocorrem	no	local	e	o	sítio	RN2000.	

Emprego	local	e	sazonal	 Criação	de	postos	de	trabalho.	

Dinamização	do	setor	turístico	 Desenvolvimento	de	projetos	que	rentabilizem	os	
investimentos	no	projeto	e	valorizem	o	destino	tu-
rístico.	

Aumento	do	consumo	de	bens	e	serviços	locais	 Promoção	da	utilização	de	produtos	e	serviços	de	
Campo	Maior.	

Utilização	 de	 alojamento	 temporário	 ou	 perma-
nente	

Promoção	da	utilização	de	produtos	e	serviços	de	
Campo	Maior.	

Implementação	de	medidas	propostas	nos	Instru-
mentos	de	Gestão	Territorial	(IGT)	

Conformidade	com	os	objetivos	de	cada	IGT.	

	

Foi	ainda	considerada	uma	medida	compensatória	que	apresenta	três	vertentes,	uma	de	recuperação	

de	linhas	de	água,	outra	de	plantação	de	um	grande	canteiro	misto	de	aromáticas	e	a	terceira	de	plan-

tações	de	áreas	dominadas	por	uma	única	espécie	com	espécies	arbóreas.	Na	área	de	projeto	não	esta	
prevista	a	remoção	de	qualquer	azinheira,	garantindo	assim	a	manutenção	de	todos	as	árvores	desta	

espécie	autóctone	de	elevado	valor.		
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6. PLANO	DE	MONITORIZAÇÃO	

Os	planos	de	monitorização	são	uma	importante	ferramenta	de	gestão	de	impactes	em	projetos	deste	

tipo.	Serão	realizadas	monitorizações	do	solo,	flora	e	habitats,	fauna,	recursos	hídricos	e	fatores	so-

cioeconómicos.	A	tabela	síntese	dos	planos	de	monitorização	apresenta-se	abaixo	(Tabela	IV).	

	

Tabela	IV	-	Quadro	Síntese	dos	Planos	de	Monitorização.	

DESCRITOR	 AMOSTRAGEM	 METODOLOGIA	 PARÂMETROS	A	CARACTERIZAR	 LOCAIS	A	
MONITORIZAR	

Recursos	
Hídricos	

Trimestral	 Segundo	o	Decreto-
Lei	n.º	236/98,	de	1	
de	agosto.	

	

Parâmetros	físico-químicos.	

	

Rede	de	abasteci-
mento	de	água	e	
ETAR.	

Flora	e	Ha-
bitats	

De	5	em	5	
anos	

Metodologia	fitosso-
ciológica	de	Braun-
Blanquet.	

Estado	de	Conservação;	Potencial	de	evolu-
ção;	Nível	de	Ameaça;	Importância	para	
Flora;	Importância	para	Anfíbios;	Importân-
cia	para	Répteis;	Importância	para	Aves;	Im-
portância	para	Mamíferos;	Interesse	para	a	
Conservação;	Interesse	para	a	Proteção.	

Linhas	de	água	efé-
meras	e	perma-
nente;	Afloramen-
tos	rochosos.	

Fauna	 De	5	em	5	
anos	

Prospeção	de	ninhos	
e	transeptos.	

Estado	das	populações	de	espécies	descritas	
no	relatório	EIA	e	ainda	a	Coenagrion	mercu-
riale,	referidas	no	capítulo	referente	à	carac-
terização	da	situação	de	referência	do	relató-
rio.	

Área	de	projeto	e	
envolvente.	

Fatores	so-
cioeconó-
micos	

De	5	em	5	
anos	

Metodologias	várias	
para	contabilização	
dos	parâmetros	a	ca-
racterizar.	

Eficácia	dos	painéis	interpretativos,	grau	de	
satisfação	e	caracterização	dos	turistas,	inte-
resse,	pressão,	capacidade	de	carga	e	impacte	
social.	

Receção	do	empre-
endimento	e	junto	
de	painéis	inter-
pretativos.	

	

7. EVOLUÇÃO	DA	ÁREA	SEM	PROJETO	(ALTERNATIVA	ZERO)	

A	alternativa	zero	consiste	em	criar	um	cenário	de	previsão	de	evolução	da	área	sem	que	se	realize	o	

projeto	em	análise.	Na	ausência	do	projeto	presume-se		que		não		existem		grandes		alterações		aos		

atuais	usos	existentes		na		Herdade		dos		Adães	Novos,	devido	à	presença	das	infraestruturas	resul-

tantes	das	fases	1	e	2	do	projeto.		

Sendo	esta	a	fase	3	do	projeto	do	empreendimento	agroturístico	em	causa,	caso	esta	fase	não	se	con-

cretizasse	os	impactes	sobre	as	linhas	de	água	e	aquíferos/hidrogeologia	seriam	menores,	pois	isso	

iria	implicar	uma	menor	pressão	humana	sobre	a	área.	Contudo,	procedendo	à	instalação	da	ETAR,	

os	potenciais	impactes	associados	aos	descritores	geologia,	geomorfologia,	recursos	minerais,	hidro-

geologia	e	sismologia,	recursos	hídricos	e	resíduos,	poderiam	verificar-se,	mas	em	menor	escala.	

O	solo	e	o	uso	do	solo	da	área	de	projeto	não	sofreriam	qualquer	alteração	antrópica,	ficando	apenas	

sujeitos	às	alterações	decorrentes	dos	ciclos	naturais.		

Por	outro	lado,	seria	previsível	manterem-se	as	mesmas	caraterísticas	atuais	sem	a	implementação	

do	empreendimento	relativamente	aos	descritores	clima,	qualidade	do	ar,	ruído,	paisagem,	ordena-

mento	do	território	e	áreas	condicionadas,	património	cultural	construído.	
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Relativamente	ao	descritor	Flora	e	Habitats	verifica-se,	na	Herdade	dos	Adães	Novos,	a	presença	de	

uma	vasta	área	de	povoamento	de	azinho	com	subcoberto	maioritariamente	herbáceo,	mas	também	

áreas	de	culturas	cerealíferas.	Na	ausência	do	projeto,	presume-se	que	o	uso	do	solo	observado	seria	

perpetuado,	e	que	as	comunidades	caracterizadas	se	mantivessem.	Dado	que	no	povoamento	de	azi-

nho	se	verifica	a	presença	de	arbustos	e	indivíduos	jovens	de	azinheiras,	seria	provável	a	continuação	
da	regeneração	natural	deste	habitat.		

Para	a	área	do	empreendimento	esta	simulação	passa	por	prever	um	cenário	de	evolução	do	coberto	

vegetal.	De	modo	a	possibilitar	o	desenvolvimento	deste	tipo	de	previsões	associadas	à	evolução	ve-

getal	é	necessário	estudar	a	evolução	da	sucessão	ecológica,	denominada	como	o	estudo	da	Vegetação	

Potencial	para	um	determinado	local.	A	vegetação	potencial	corresponde	à	vegetação	que	existiria	
num	determinado	local	na	ausência	total	de	perturbação	antropogénica.	De	um	modo	geral	define-se	

vegetação	natural	potencial	como	um	conjunto	de	comunidades	vegetais	que	atingiriam	o	seu	má-

ximo	ecológico	estável.	Desde	que	estas	condições	permaneçam	inalteráveis	a	comunidade	mantém-

se	até	que	essas	condições	se	alterem.	O	tempo	que	se	poderá	demorar	para	atingir	um	nível	de	es-

tado	sucessional	clímax	(estado	máximo	da	sucessão	ecológica)	levará	com	certeza	centenas	de	anos	
a	ser	atingido,	pelo	que	se	trata	de	uma	previsão	a	longo	prazo.	

A	Tabela	V	diz	respeito	à	vegetação	potencial	que	existiria	nesta	área	caso	esta	não	sofresse	pertur-

bação.	As	séries	são:	edafoxerófila,	vegetação	que	se	instala	onde	o	terreno	é	esquelético,	podendo	

apresentar	declives	acentuados,	e	constituída	por	plantas	altamente	adaptadas	à	seca	e	à	aridez;	e	a	

Eda	higrófila	-	vegetação	que	se	instala	em	solos	profundos,	com	compensação	hídrica,	e	constituída	
por	plantas	altamente	dependentes	da	presença	de	água	e	de	humidade.	

De	um	modo	muito	geral,	as	grandes	unidades	de	vegetação	climácicas,	os	bosques	e	florestas	seriam	

constituídos	por	azinhais	(Quercus	rotundifolia).	A	vegetação	higrófila	ripícola	seria	constituída	por	

salgueirais	de	Salix	atrocinerea.	No	presente	momento	nalgumas	áreas	a	vegetação	ripícola	não	se	

encontra	desenvolvida,	não	existindo	portanto	estes	salgueirais.		

	

Tabela	V	-	Vegetação	potencial	da	área	amostrada.	

TIPO	DE	SÉRIES	
COMPLEXOS	DE	
VEGETAÇÃO	

SOLOS	
PREDOMINANTES	 BIOINDICADORES	 ECOLOGIA	 TIPOS	DE	HABITATS	

Edafoxerófila	

Bosque	de	
azinhais	
(Pyro-Querce-
tum	rotun-

difoliae)	

Siliciosos	
Quercus	rotun-

difolia	

Pyro	bourgeana	

Azinhais	silici-
colas	

9340	–	Florestas	de	
Quercus	ilex	e	Quer-
cus	rotundifolia	

Bosque	de	
azinhais	(Lo-
nicero	impla-

xae-Querce-

tum	rotun-

difoliae)	

Solos	neutros	
sobre	carbo-
natos	me-
tamórficos	pa-
leozoicos	com	
pouco	calcário	
ativo	

Quercus	rotun-

difolia	

Lonicera	implexa	

Azinhais	neu-
tros	

9340	–	Florestas	de	
Quercus	ilex	e	Quer-
cus	rotundifolia	

Edafohigrófila	

Bosque	de	
salgueirais	
(Viti	viniferae-
Salicetum	

atrocinereae)	

Solos	profun-
dos	

Salix	atrocinerea	

Vitis	vinifera	

Vales	húmidos	e	
frescos	

92A0	–	Florestas-
galeria	de	Salix	
alba	e	Populus	alba	
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A	área	biogeográfica	onde	se	prevê	a	execução	deste	projeto	é	uma	zona	plana	situada	no	andar	me-

somediterrânico	sub-húmido.	Sem	projeto,	a	área	iria	evoluir,	como	já	foi	referido,	para	os	azinhais	

que	por	degradação	originariam	 tojais	e	giestais.	No	entanto,	nos	 solos	neutros	 sobre	carbonatos	

metamórficos	paleozóicos	com	pouco	calcário	ativo,	a	vegetação	potencial	corresponde	a	azinhais	

ligeiramente	diferentes,	onde	a	madressilva	predomina,	que	por	destruição	originaram	carrascais	e	
estevais	(Costa	et	al,	1998).		

Em	relação	à	Fauna	verificou-se	que	a	área	é	importante	em	termos	da	avifauna,	em	particular	para	

espécies	estepárias.	Assim,	na	ausência	do	projeto,	presume-se	que	as	populações	de	espécies	este-

párias	possam	prevalecer	na	área,	e	que	até	possam	aumentar	os	seus	efetivos	populacionais.	

Perante	a		situação		económica		nacional,		e		em		especial		no		interior		do		Alentejo,		a		ausência		desta		
intervenção		representaria		do		ponto		de		vista		socioecónomico,		um	impacte		negativo		resultante		

da		não		criação		de		postos		de		trabalho		e	de	igual	modo	iria	contribuir	para	uma	ausência	de	incen-

tivo	local	ao	investimento	no	sector	empresarial.		

	

8. LACUNAS	DE	INFORMAÇÃO	

As	principais	lacunas	de	informação	deste	EIA	dizem	respeito	em	alguns	casos	à	inexistência	de	da-

dos	base,	sendo	que	foram	desenvolvidos	esforços	no	sentido	de	colmatar	esta	lacuna.	Os	principais	

descritores	afetados	pela	falta	de	dados	foram:	qualidade	do	ar,	clima,	ruído	e	fauna.	

Para	o	descritor	da	qualidade	do	ar	existem	valores	de	parâmetros	de	questão	em	falta.	

Para	o	clima,	o	principal	problema	foi	a	inexistência	de	estações	que	medissem	estes	parâmetros	nas	

imediações	da	área	de	projeto.	No	primeiro	caso,	 foram	usadas	estações	meteorológicas	de	outro	

concelho	(Elvas),	visto	que	o	de	Campo	Maior	estava	inativo	desde	os	anos	60.		

Devido	à	inexistência	de	mapas	de	ruído	para	área	afeta	ao	projeto,	optou-se	por	utilizar	os	dados	
referentes	às	medições	efetuadas	de	níveis	sonoros	referentes	a	um	trabalho	de	comparação	da	situ-

ação	acústica	das	 localidades	 transfronteiras,	Olivenza	(Espanha)	e	Campo	Maior	(Portugal),	 feito	

pela	Universidade	de	Coimbra,	em	outubro	de	2008.	

Os	grupos	de	mamíferos	com	atividade	noturna	ou	que	requerem	o	recurso	a	armadilhagem	para	

detecção,	não	tiveram	trabalho	de	campo	vocacionado	para	os	mesmos	(o	caso	de	quirópteros	e	mi-
cromamíferos).	Apesar	disso,	a	informação	recolhida	no	campo	juntamente	com	dados	já	disponíveis	

em	referências	bibliográficas	para	a	área,	permitiu	que	fosse	elaborada	uma	lista	de	espécies	que	se	

julga	refletir	o	que	existe	na	área.	

Na	maioria	dos	casos	tentou-se	colmatar	estas	lacunas	com	contacto	a	entidades	competentes	e	re-

ferências	bibliográficas	para	cada	temática	e	para	a	área	de	projeto	em	causa.	
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9. CONCLUSÕES	

Analisando	tudo	o	que	foi	exposto	no	presente	EIA	e	depois	de	definidos	todos	os	parâmetros	que	

poderão	ser	afetados	durante	e	depois	da	concretização	do	projeto,	considera-se	que	se	as	medidas	

de	minimização	e	de	monitorização	preconizadas	para	a	área	foram	tidas	em	conta	e	que	o	projeto	
em	si,	e	da	forma	como	foi	planeado	e	estruturado,	apresenta	vantagens	e	benefícios	para	a	área	em	

causa.		

No	que	diz	respeito	às	alternativas	que	foram	preconizadas	ao	projeto,	só	fez	sentido	referir	a	alter-

nativa	zero,	pois	pela	caracterização	da	envolvente	e	a	 localização	das	estruturas	da	fase	1	e	2	do	

empreendimento,	qualquer	outra	alternativa	seria	mais	impactante	que	a	escolhida.	Tendo	em	conta	
a	baixa	significância	dos	impactes	negativos	no	geral,	a	utilização	atual	da	área	em	causa	e	por	outro	

lado	o	potencial	do	empreendimento	turístico	para	a	região	e	o	local,	a	alternativa	zero	será	inade-

quada	nesta	área.		

Existem	alguns	descritores	em	que	efetivamente	a	realização	do	projeto	pode	ter	algum	impacte.	Vai-

se	verificar	uma	alteração	ao	nível	da	ocupação	do	solo	e	da	paisagem	assim	como	impactes	ao	nível	
da	fauna,	flora	e	habitats,	com	a	destruição	de	coberto	vegetal	e	perturbação	da	fauna.	Por	fim,	se	não	

forem	tiras	em	conta	as	medidas	propostas	no	que	é	referente	aos	recursos	hídricos,	o	projeto	pode	

ter	impactes	irreversíveis	sobre	o	local,	através	do	funcionamento	inadequado	da	ETAR.	Por	outro	

lado,	o	único	impacte	residual	previsível,	ou	seja,	impacte	não	mitigável,	será	a	ocupação	de	solo,	uma	

vez	que	a	alteração	é	total	de	uma	zona	natural	de	montado	para	uma	zona	artificializada.	

Ainda	assim,	qualquer	um	dos	impactes	significativos	relativos	a	este	projeto	são	atenuados	por	se	

tratar	 já	de	uma	 fase	3	do	empreendimento	 turístico,	 tornando-se	 em	 impactes	 cumulativos	 com	

pouca	significância	no	local.		

É	importante	ainda	referir	que	este	projeto	apresenta	um	conjunto	de	impactes	positivos	a	nível	so-
cioeconómico,	principalmente	a	nível	turístico	e	de	mercado	de	trabalho,	assim	como	relativos	aos	

descritores	de	fauna,	flora	e	habitats,	com	a	sensibilização	ambiental	associada	ao	funcionamento	do	

empreendimento.		

São	propostas	uma	série	de	medidas	de	minimização	e	mitigação	por	forma	a	garantir	a	ocorrência	

de	impactes	positivos	mencionados,	e	por	outro	lado	evitar	a	concretização	de	impactes	negativos.	
As	principais	medidas	de	mitigação	prendem-se	com	o	tratamento	de	resíduos,	criação	de	zonas	tam-

pão	de	segurança	e	limitação	de	ações	a	espaços	restritos	por	forma	a	minimizar	ao	máximo	o	im-

pacte	das	mesmas	sobre	o	espaço.	

Como	forma	de	minimizar	os	impactes	causados	por	este	projeto,	encontra-se	em	curso	um	projecto	

de	compensação	que	consiste	na	plantação	de	espécies	em	vários	pontos	da	Herdade	dos	Adães	No-
vos,	nomeadamente	na	ribeira	do	javardo	e	em	áreas	adaptadas	a	este	tipo	de	projeto.	Planeiam	plan-

tar-se	cerca	de	3	140	espécies	vegetais	em	cerca	de	12	hectares	como	forma	de	compensar	os	impac-

tes	causados	pelo	projeto	agroturístico.	

Os	planos	de	monitorização	foram	direcionados	para	os	descritores	de	flora	e	habitats,	fauna,	resí-

duos,	recursos	hídricos	e	fatores	socioeconómicos.	

Este	empreendimento	de	 futuro	pode	requerer	o	reconhecimento	como	turismo	de	natureza	pelo	

Instituto	de	Conservação	da	Natureza	e	das	Florestas,	I.	P.	(ICNF),	uma	vez	que	se	destina	a	prestar	
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serviço	de	alojamento	a	turistas	em	áreas	classificadas	ou	noutras	áreas	com	valores	naturais,	dis-

pondo	para	o	seu	funcionamento	de	um	adequado	conjunto	de	instalações,	estruturas	e	equipamen-

tos	e	serviços	complementares	relacionados	com	a	animação	ambiental,	a	visitação	de	áreas	naturais,	

o	desporto	de	natureza	e	a	interpretação	ambiental.	

Em	suma,	as	infraestruturas	preconizadas	para	a	fase	3	do	empreendimento	agroturístico	completam	
a	oferta	aos	visitantes	e	apresenta	uma	aposta	na	região	e	na	manutenção	e	sensibilização	para	o	

ecossistema	em	que	o	mesmo	está	inserido,	tornando-se	um	local	de	turismo	de	natureza	a	interpre-

tação	ambiental	de	destaque	a	nível	nacional.		
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