
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 
DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

PROJECTO “ALDEAMENTO TURÍSTICO DAS VALADAS” 
 

(Estudo Prévio) 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Aldeamento Turístico das Valadas”, em fase 

de Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada  

a) à apresentação de uma solução de abastecimento de água ao Aldeamento Turístico 

até à implementação do Sistema Intermunicipal de Águas e Saneamento (o qual 

poderá garantir o abastecimento da totalidade das necessidades hídricas associadas 

ao projecto), bem como dos eventuais impactes associados a essa solução; caso a 

mesma recorra a fornecimento de água baseado no actual Sistema de Abastecimento 

Público, deverá ser apresentado documento emitido pela entidade gestora, 

comprovativo desse fornecimento; 

b) ao cumprimento das restrições associadas aos perímetros de protecção das captações 

de abastecimento público estabelecidas no Plano Director Municipal (PDM) de 

Montemor-o-Novo, em vigor; 

c) ao cumprimento das disposições legislativas em matéria de protecção de sobreiros e 

de outras espécies florísticas com estatuto de protecção que, eventualmente, venham 

a ser afectadas pelo projecto, nomeadamente do disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, 

de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

Junho; 

d) ao cumprimento integral das medidas de minimização, dos Projectos, Estudos e Planos 

a entregar em fase de RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental com o Projecto 

de Execução), e ainda dos Planos de Monitorização, constantes no anexo à presente 

DIA. 

2. As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no 

caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 

proponente, para efeitos de construção do projecto. 
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3. Os Relatórios de Monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e deverão ser entregues à 

Autoridade de AIA. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se 

decorridos dois anos a contar da presente data não tiver sido iniciada a execução do 

projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

 

26 de Outubro de 2007, 
 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

 

Anexo: Medidas de Minimização, Projectos, Estudos e Planos a entregar em fase de RECAPE e Planos de 

Monitorização. 

                                                           
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Estudo Prévio 

“ALDEAMENTO TURÍSTICO DAS VALADAS” 
 

I - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

MEDIDAS GERAIS 

1. Limitar todas as zonas a afectar aos trabalhos de movimentação de terras e de 

preparação de terrenos, incluindo os cortes de vegetação. A execução destes 

trabalhos deverá decorrer, preferencialmente, nos períodos de menor precipitação, de 

modo a minimizar-se a erosão e o arrastamento de partículas para as linhas de água. 

2. Efectuar a circulação de maquinarias e equipamentos, sempre que possível, pelos 

caminhos existentes. A abertura de acessos temporários deverá realizar-se, 

preferencialmente, com uma orientação perpendicular às linhas de maior declive. 

3. Circunscrever a obra apenas à área destinada à implantação do Projecto, devendo os 

caminhos de ligação entre a rede viária existente e a área da obra, ser devidamente 

delimitados e identificados. 

4. Proceder à rega periódica dos percursos utilizados na circulação de veículos, de forma 

a diminuir a quantidade de poeiras geradas, que se depositam sobre as superfícies 

foliares e diminuem a taxa fotossintética das plantas. 

5. Limitar a velocidade dos camiões nos caminhos de terra (20 km/h). 

6. Lavar os rodados dos camiões previamente à saída da zona de obra, sempre que o 

seu circuito preveja a circulação em estradas públicas alcatroadas. 

7. Implementar o Plano de Gestão Ambiental (PGA). 

 

Geologia e Geomorfologia  

8. Prever a captação e/ou a colocação de drenos longitudinais e transversais, a 

construção de máscaras drenantes, eventualmente associadas a esporões drenantes, 

nas situações em que o nível freático seja detectado.  
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9. Cumprir o Plano de Gestão de Rega. 

 
Recursos Hídricos 

10. Utilizar um sistema de controlo de irrigação, que permita proceder à correcta utilização 

da água, evitando desperdícios deste recurso e promovendo uma adequada gestão de 

rega.  

11. Implementar o Código das Boas Práticas Agrícolas. 

12. Implementar o Plano de Gestão de Rega. 

13. Implementar o Plano de Aplicação de Fertilizantes. 

14. Implementar o Plano de Gestão de Efluentes. 

15. O reaproveitamento dos efluentes tratados para rega de espaços verdes, está 

dependente de parecer favorável da autoridade de saúde competente, de acordo com 

o disposto no Artigo 58º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

16. Cumprir as normas de descarga de águas residuais, impostas pelo Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto, atendendo a que a ETAR deverá cumprir cumulativamente as 

normas de descarga de águas residuais no meio hídrico e da qualidade das águas 

destinadas à rega, dados os destinos previstos, sendo que este cumprimento se 

deverá verificar à saída da ETAR e não no lago receptor da descarga, de forma a não 

ocorrer a diluição dos efluentes. 

17. Garantir a limpeza regular do lago e de todos os órgãos de drenagem, de modo a 

garantir a funcionalidade dos mesmos. 

18. Manter em bom estado de funcionamento a rede de rega e os equipamentos, de modo 

a minimizar perdas no sistema, devendo as regas ser realizadas recorrendo à menor 

quantidade de água possível, preferencialmente em períodos de reduzida evaporação. 

19. Utilizar pesticidas e fertilizantes, de modo a evitar a contaminação das águas 

subterrâneas, nomeadamente com substâncias perigosas (classificadas na lista I e II 

da Directiva CEE) e nutrientes. 

20. Aplicar as medidas previstas no Programa Nacional para Uso Eficiente da Água – 

medidas 34 à 40, no que se refere à rega dos espaços verdes. 
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Solos 

21. Proceder aos rigorosos acondicionamentos, armazenagem, manuseamento e 

aplicação de fertilizantes, herbicidas e fungicidas.  

22. Utilizar as terras resultantes das escavações sempre que possível, bem como os 

materiais que tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção 

onde haja necessidade de aterro, nomeadamente em caminhos. No caso de 

necessidade de armazenamento temporário de terras, estas deverão ser protegidas 

com coberturas impermeáveis, reduzindo-se assim a possibilidade de mobilização pela 

água da precipitação e pelo vento, para posterior integração nos trabalhos de 

arquitectura paisagística. 

23. Armazenar a camada de solo orgânico a decapar em pargas, para posterior utilização 

nos trabalhos de Recuperação e Integração Paisagística. As pargas deverão ter forma 

trapezoidal, estreitas e alongadas, com a parte superior ligeiramente convexa para 

permitir a boa infiltração da água. Deverão localizar-se nas zonas adjacentes às áreas 

onde posteriormente o solo irá ser aplicado. Deverá ser executada uma sementeira de 

leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características físico-

químicas da terra. 

24. Implementar práticas periódicas de arejamento de solo, de forma a melhorar as 

características da estrutura do solo e das condições de drenagem dos mesmos. 

 

Ecologia 

Flora e Vegetação 

25. Cumprir as medidas cautelares preconizadas no caderno de encargos do Projecto de 

Integração Paisagística (PIP). 

Fauna 

26. Efectuar as desmatações/desarborizações, terraplanagens e instalação da rede de 

rega fora do período mais crítico para a fauna (Fevereiro a Junho). 

27. Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção e conservação, que respeitem 

as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas, ruído e vibrações, de modo 
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reduzir a produção de ruído e de poluição, minimizando os efeitos da sua utilização, no 

sentido de não afugentar as espécies. 

28. Instalar vedação que permita a passagem da fauna. 

29. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro da propriedade (30 km/h), 

bem como circunscrever os locais de paragem e de estacionamento (a adoptar 

também para a fase de exploração). 

 

Ambiente Sonoro  

30. Cumprir o Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, 

de 17 de Janeiro e do Decreto-lei n.º 76/2002, de 26 de Março. 

31. Realizar as actividades construtivas mais ruidosas a terem lugar nas imediações de 

casas de habitação e durante os dias úteis, no período das 08:00h às 20:00h. Em 

situações devidamente fundamentadas e mediante licença especial de ruído, a ser 

emitida pela Câmara Municipal, poderá ser autorizada a actividade fora desse período. 

32. Utilizar o Heliporto exclusivamente em situações de emergência médica. 

 

Paisagem 

33. Implementar o Projecto de Integração Paisagística (PIP). 

34. Dado o elevado risco de incêndio da região, o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística deverá ter sempre em conta, em qualquer eventual actualização, a 

rearborização das áreas afectadas com recurso a espécies autóctones, 

ecologicamente adequadas à estação e resilientes ao fogo. 

 
Ordenamento do Território 

35. Cumprir as disposições legais definidas no Regulamento do PDM em relação à 

construção e exploração de projectos nas classes de espaço que integram a área de 

intervenção. 
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36. Consideração das várias medidas constantes do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho – medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios – em particular: 

a. as que dizem respeito à constituição de uma faixa de gestão de combustível 

(através da criação e de manutenção da descontinuidade horizontal e vertical 

da carga de combustível, por modificação ou  remoção parcial ou total da 

biomassa vegetal, por corte ou remoção) numa faixa de 50 metros à volta das 

edificações. Ou seja, a área do aldeamento turístico deverá, dentro do próprio 

prédio (sem criar qualquer ónus para terceiros) e em todo o seu perímetro, 

prever uma faixa de gestão de combustíveis de largura não inferior a 50 

metros. 

b. ao longo dos caminhos, é obrigatória a gestão do combustível numa faixa 

lateral de terreno confinante, numa largura não inferior a 10 metros; 

 

Património  

37. Efectuar acompanhamento arqueológico em todas as fases que envolvam 

movimentações/revolvimentos de solos, nomeadamente a construção de caminhos de 

acesso, implantação de estaleiro, áreas de depósito e empréstimo de terras, 

construção de edifícios, abertura de valas para as infra-estruturas e para a plantação 

das novas áreas agrícolas previstas. 

38. Caso se registe o aparecimento de níveis arqueológicos, o arqueólogo responsável 

pelo Acompanhamento Arqueológico deverá dar conhecimento imediato IGESPAR – 

Ext. Crato, que conjuntamente, determinarão as medidas de minimização a 

implementar. 

 

Sócio-Economia 

39. Manter as condições de circulação rodoviária na zona envolvente ao projecto. 

40. Colocar sinalização nas proximidades do acesso ao empreendimento, bem visível à 

distância, de modo a informar os condutores que transitem pela EN 4 da entrada e 

saída de veículos pesados, e assegurar, durante o período nocturno, a boa iluminação 

de toda a área afecta à obra. 
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41. Informar a população sobre a obra (motivo, tipo e especificidades, faseamento, 

duração, data prevista para finalização, etc.), colocando painéis informativos e criando 

um serviço de atendimento onde esta possa ser esclarecida, informada e proceder a 

eventuais reclamações.  

42. Assegurar a acessibilidade de pessoas a áreas residenciais adjacentes à obra. 

43. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos 

rodoviários e pedonais localizados na área afecta à obra. 

 

Resíduos 

44. Armazenar o material resultante das acções de escavação que contenha vestígios de 

contaminação em local que não permita a contaminação dos aquíferos, através da 

escorrência devida à precipitação. 

45. Cumprir o Plano de Gestão de Resíduos. 

46. Os resíduos verdes resultantes da manutenção de espaços verdes poderão, via 

compostagem, ser reaproveitados como fertilizantes orgânicos; deverá ainda prever-se 

um tratamento adequado para os lixiviados produzidos na compostagem, evitando 

eventuais contaminações das águas superficiais e subterrâneas. As aparas 

contaminadas com fitofármacos (aparas de corte após aplicação de pesticidas) não 

deverão ser compostadas. 

 

II – PROJECTOS, ESTUDOS E PLANOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

- Plano de Gestão de Resíduos e Efluentes. 

- Plano de Movimentações de Terras. 

- Plano de Acessibilidades. 

- Plano de Gestão de Rega. 

- Plano de Drenagem. 
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- Plano de Aplicação de Fertilizantes. 

- Plano de Protecção Contra Incêndios. 

- Plano de Sinalização e Circulação Rodoviária dentro da Área do Empreendimento. 

- Plano de Gestão Ambiental de Empreitada (a implementar na fase de obras do 

empreendimento, com o objectivo de controlar os aspectos ambientais mais significativos 

identificados para a fase de construção e de garantir o cumprimento da legislação em vigor e a 

implementação das medidas expressas na DIA). 

- Indicação da área bruta total de construção, clarificando a incoerência detectada entre o valor 

apresentado para a área bruta total de construção constante no Quadro 3.2.1 – “Unidades e 

Áreas do Núcleo Central e Unidades Turísticas (pág. 34 do Relatório Base do Estudo de 

Impacte Ambiental – Tomo 1, Parte 1) e o valor descrito no ponto 3.2.4 “Ocupação Imobiliária e 

Principais Equipamentos” da mesma página do referido Relatório Base. 

 

Resíduos 

O Plano de Gestão de Resíduos deverá englobar com algum detalhe: 

a) O enquadramento (para as fases de construção, exploração e desactivação do 

empreendimento) quanto à tipologia e quantidades de resíduos esperados, às 

condições da sua armazenagem (tendo em conta cada tipo de resíduo) enquanto 

aguardam transporte para o destino final bem como ao respectivo destino – tendo em 

consideração a(s) acção(ões)/operação(ões) específica(s) de onde resultam os 

diferentes tipos de resíduos em cada uma das fases de construção, exploração e 

desactivação. 

b) A classificação dos resíduos, identificados no ponto anterior, deve ser sempre 

efectuada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, constante do Anexo I da 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

c) A identificação dos impactes expectáveis e respectivas medidas de minimização 

específicas, tendo em conta as acções/operações de onde os mesmos podem resultar. 
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Paisagem 

Apresentar o PIP adaptado ao Projecto de Execução. O PIP deverá contemplar, além do 

enquadramento do projecto, todas as áreas afectadas pelos trabalhos de construção e 

movimentação de maquinaria (de que são exemplo os caminhos de acesso, os depósitos e 

vazadouros e os parques de maquinaria, incluindo áreas de estaleiro). Este plano deverá, 

ainda, promover a beneficiação ecológica da área a intervencionar e contemplar: 

a) A vegetação a utilizar deverá estar de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 565/99 

de 21 de Dezembro, que regulamenta a introdução de espécies não indígenas da flora 

e da fauna. 

b) As peças técnicas e desenhadas inerentes a este tipo de Plano. 

c) A manutenção dos corredores verdes, dada a sua demonstrada importância ecológica 

e valor cénico, assim como as galerias ripícolas, que têm um papel estruturante na 

paisagem. 

d) A instalação de uma cortina visual (arbóreo/arbustiva) ao longo da estrada, composta 

por espécies de folha persistente e densa que funcionem como barreira visual e 

acústica, por forma a minimizar o impacte visual e sonoro do empreendimento. 

e) Plantação de novas áreas de sobreiro, decorrentes da aplicação de Decreto-Lei n.º 

169/2001 de 25 de Maio. 

f) O caderno de encargos devidamente actualizado, assim como as respectivas 

medições e orçamentos e contempladas as respectivas alterações que possam 

decorrer de outras condicionantes a cumprir noutros factores ambientais. 

g) Apresentar um programa de manutenção periódica dos espaços verdes afectos ao 

empreendimento, de forma a garantir a permanência de uma situação paisagística de 

elevada qualidade. 

 

Recursos Hídricos 

- Quanto à solução alternativa de abastecimento ao Aldeamento Turístico, esta deverá ter em 

conta os seguintes aspectos: 
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a) Verificação da disponibilidade de água em termos quantitativos na área de influência 

do projecto de forma a não interferir com outros usos considerados prioritários, 

nomeadamente das captações públicas. 

b) Uma análise aprofundada dos impactes do projecto nas disponibilidades hídricas 

subterrâneas do aquífero que suporta o actual sistema de abastecimento público, 

demonstrando a viabilidade da solução proposta e sem comprometer minimamente as 

necessidades da entidade gestora do actual Sistema de Abastecimento Público.  

- Apresentar o plano de gestão das quantidades de água entre as captações, escoamentos 

superficiais, represamento e os usos. 

- Avaliar a qualidade da água subterrânea e superficial na área do projecto. 

- Apresentar um plano de gestão da albufeira a criar, nomeadamente um plano anual de 

descargas do caudal ecológico. 

- Apresentar o Projecto da barragem/lago que contemple a taxa de sedimentação previsível 

para o período de vida da mesma, bem como eventuais acções a desenvolver para o seu 

desassoreamento. 

- Apresentar o Projecto do Sistema de Rega dos espaços verdes, o qual deverá incluir uma 

solução que privilegie a reutilização das águas residuais e pluviais armazenadas no lago. 

- Apresentar o projecto de drenagem e de atravessamentos das linhas de água para os 

acessos no interior da área do projecto, obedecendo, também, aos critérios do Instituto da 

Água para as passagens hidráulicas nos projectos rodoviários. 

- Definir uma solução a adoptar para tratamento das águas residuais produzidas na fase de 

construção do projecto, tendo em consideração a afectação das águas superficiais ou 

subterrâneas.  

- Verificar a interligação do sistema de abastecimento e de drenagem do projecto com o do 

Sistema Intermunicipal de Águas e Saneamento. 

- Identificar, em termos quantitativos, a afectação que o represamento a construir (lago 

artificial) terá no habitat a jusante do mesmo e nas captações identificadas no Parecer da 

Câmara Municipal de Montemor-o-novo (FT2, FT3 e PGM1), que contribuem, actualmente, com 

17% da água captada. 
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- Apresentar cartografia onde conste a localização das captações para abastecimento na área 

a afectar ao projecto. 

- Identificar a afectação do ponto de água que alimentará as piscinas, a rega e o lago artificial 

nas captações abrangidas por perímetros de protecção estabelecidas no PDM de Montemor-o-

Novo. 

- Apresentar uma solução autónoma para tratamento das águas ruças do lagar de azeite ou a 

sua valorização agrícola. 

- Apresentar medidas de minimização para atenuar o consumo de água decorrente da 

existência de um número excessivo de piscinas. 

 

Solos 

- Efectuar a prospecção geotécnica que vise, por um lado, caracterizar o local da barragem e, 

por outro, os solos provenientes das escavações de forma a validar a utilização destes na 

construção do aterro da barragem. Caso não se verifiquem as adequadas condições de 

estabilidade, deverá ser apresentada solução alternativa, para a construção do aterro e 

especificado os locais de origem da matéria prima para a construção da barragem. 

- Apresentar estudo quantitativo das disponibilidades dos materiais de empréstimo 

designadamente no que se refere a materiais para maciços estabilizadores, areias para filtros e 

drenos, assim como enrocamentos para a protecção dos taludes, e eventualmente materiais 

finos para um possível núcleo. 

 

Ordenamento 

- Apresentar estudo da possibilidade de adoptar a solução de via de viragem à esquerda no 

sentido Montemor-o-Novo/Vendas Novas, podendo a mesma contribuir para a melhoria de 

acessibilidade do aldeamento e segurança dos condutores/utilizadores. 

- Elaborar uma carta de condicionantes à instalação de estaleiros e depósitos materiais e solos 

de acordo com os seguintes critérios de exclusão: 

a) Áreas de valor ecológico; 
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b) linhas de água e áreas adjacentes às mesmas e captações de água; 

c) áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional; 

d) áreas de elevada visibilidade; 

e) zonas non aedificandi. 

- Indicar o destino das terras sobrantes provenientes das escavações a efectuar na área do 

projecto. 

 

Ruído 

- Apresentar caracterização acústica da situação de referência da área em estudo, com 

especial atenção para as zonas que se encontrem sob influência do ruído de tráfego rodoviário 

resultante da A6/IP7, e da EN-4. Saliente-se que, caso os itinerários em questão possuam 

marcada sazonalidade (mês mais crítico), em termos de fluxo de tráfego, o indicador LAeq a 

avaliar através de medições acústicas ou com recurso a modelo de previsão homologado, 

deverá corresponder a este período. O resultado desta avaliação, permitirá identificar a faixa 

das zonas non aedificandi, tendo em conta o disposto no Regulamento Geral do Ruído. 

- Salvaguardar as áreas non aedificandi da A6/IP7 e da EN4, definidas no Decreto-Lei n.º 

294/97, de 24 de Outubro, e no Decreto-Lei 13/94, de 15 de Janeiro, respectivamente, assim 

como as suas características e afectações nomeadamente de ruído e qualidade do ar, 

garantindo todas as disposições regulamentares aplicáveis à sua implantação relativamente à 

Auto-estrada em causa (A6). 

- Apresentar o Sistema de Gestão Ambiental, que defina todas as acções e medidas 

ambientais que o empreiteiro tenha que cumprir durante a execução da obra. 

 

III - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Deverão ser cumpridos os Planos de Monitorização constantes no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) e no respectivo Aditamento, para os descritores Recursos Hídricos, Ecologia e 

Ambiente Sonoro. 
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Recursos Hídricos  

O Plano de Monitorização apresentado no EIA é adequado, nomeadamente em termos dos 

diferentes tipos de águas analisadas: as subterrâneas, as águas residuais tratadas e as águas 

do lago. Relativamente ao Plano proposto, deverão ser efectuados ajustes, em termos da 

periodicidade das análises ou dos locais de recolha de amostras, nomeadamente: 

• A monitorização da qualidade das águas subterrâneas deverá ser ter uma maior 

frequência de análises, de forma a dar indicação da eficiência do Plano de Rega e de 

Fertilização. 

• A monitorização dos níveis piezométricos terá que obedecer a um período menos 

alargado, ao contrário do semestral apresentado no EIA, de forma a evitar uma possível 

sobreexploração dos aquíferos, que poderá comprometer o abastecimento quer por 

parte da Câmara Municipal de Montemor-o -Novo, quer do Aldeamento.  

 

Ambiente Sonoro 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, considera-se adequada a periodicidade da monitorização 

proposta no EIA, devendo a mesma adoptar a metodologia referida na Circular Clientes n.º 

2/2007 do Instituto Português de Acreditação (IPAC). 
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