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Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento em 

linguagem não técnica, onde se resumem os princi-

pais resultados do Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) referente ao Conjunto Turístico Falésia d’El 

Rey, incluindo a descrição: do projecto; da situação 

actual da área (situação de referência); dos efeitos 

ambientais previstos durante as fases de construção 

e de exploração; das medidas ambientais propostas; 

das conclusões. 

O conteúdo e os métodos adoptados no EIA estão 

de acordo com a legislação de Avaliação de Impacte 

Ambiental em vigor, designadamente o Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril. Seguiram-se igualmente os 

Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avalia-

ção de Resumos não Técnicos, publicados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

Caso o público em geral pretenda uma informação 

mais detalhada e técnica, é recomendada a consulta 

do referido Relatório Síntese do Estudo de Impacte 

Ambiental e respectivos Anexos. 

De acordo com a legislação em vigor, o licenciamen-

to deste tipo de infra-estruturas, pese embora o facto 

de ser necessária (para aspectos específicos) a 

intervenção de terceiras entidades (como é o caso 

do Instituto do Turismo de Portugal), é da responsa-

bilidade da Câmara Municipal respectiva, no caso a 

Câmara Municipal de Óbidos. 

A CCDR-LVT é a autoridade de AIA (Avaliação de 

Impacte Ambiental). 

O proponente do projecto é a Crissier Portuguesa – 

Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA, uma 

empresa do Grupo Béltico, igualmente promotora do 

empreendimento Praia d’El Rey, também ele locali-

zada no concelho de Óbidos e já com alguns anos 

de funcionamento. O proponente do projecto adjudi-

cou à IPA - Inovação e Projectos em Ambiente, Lda. 

a elaboração do respectivo EIA. 

Em 2007, foi elaborado um Estudo Prévio do projec-

to (sobre o qual foi desenvolvido um Estudo de 

Impacte Ambiental). No entanto, o projecto foi suces-

sivamente sujeito a avaliações e precisões de maior 

detalhe (de forma a responder às questões de por-

menor levantadas do ponto de vista ambiental), as 

quais envolveram a realização de estudos de base 

detalhados. A evolução destes conduziu ao desen-

volvimento do Projecto, de Estudo Prévio a Projecto 

de Execução, pelo que o presente Estudo de Impac-

te Ambiental se refere a esta última fase e reflecte já 

o aprofundamento das questões ambientais.  

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado entre 

Abril de 2008 e Janeiro de 2009. 

O Projecto do Conjunto Turístico Falésia d’El Rey 

teve o seu início em 2003.  

1. O que é um Resumo  
Não Técnico  



 

 

 

O presente projecto é 

considerado um Projecto 

de Interesse Nacional 

(PIN - Projecto 002 -  

Falésia d’El Rey) 

 

 

O projecto localiza-se na 

freguesia de Vau 

 

 

 

 

O projecto pretende 

fomentar a criação de um 

factor de atracção  

adicional relativamente 

ao chamado turismo 

tradicional (praia) 

 

 

 
Conceito proposto para o 

projecto integra uma 

componente de “Turismo 

Residencial”, ou seja, de 

destino para estadias de 

longa duração em 

ambientes com clima 

ameno e elevada  

qualidade ambiental e 

paisagística, muito  

procurados por europeus 

das regiões  

Centro/Norte 
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Inicialmente pensado de forma a ser integrado num 

Plano de Pormenor (para o qual chegou a ser elabo-

rada uma Proposta inicial e um Estudo de Incidên-

cias Ambientais, em 2006), por decisão resultante 

em reunião conjunta entre a Câmara Municipal de 

Óbidos e a Comissão de coordenação e Desenvolvi-

mento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, decidiu-

se prescindir de tal instrumento e considerar a pro-

posta sob formato de um empreendimento turístico, 

conforme previsto no Plano Director Municipal de 

Óbidos. 

O projecto localiza-se no concelho de Óbidos, mais 

propriamente na freguesia de Vau. A Figura 1 apre-

senta a inserção do projecto ao nível local, regional 

e nacional.  

O objectivo deste projecto consiste na criação de 

um factor de atracção adicional relativamente ao 

chamado turismo tradicional (praia) que movimenta 

um grande número de indivíduos e massifica, em 

determinados períodos do ano, alguns dos muitos 

pólos turísticos nacionais. Assim, com a implemen-

tação deste Empreendimento hoteleiro e turístico 

com campo de golfe, nesta área do país (concelho 

de Óbidos), pretende integrar-se a criação de mais 

um pólo de interesse específico no panorama turísti-

co português, sem deixar de explorar as diferentes 

potencialidades turísticas que a região oferece nou-

tras áreas.  

Com a introdução de mais um campo de golfe na 

área, tenta diversificar-se a oferta turística da área, 

ao mesmo tempo que se reforça a aposta concelhia 

e regional em infra-estruturas turísticas de qualida-

de. 

O conceito proposto para o projecto integra uma 

componente de “Turismo Residencial”, ou seja, de 

destino para estadias de longa duração em ambien-

tes com clima ameno e elevada qualidade ambiental 

e paisagística, muito procurados por europeus das 

regiões Centro/Norte. 

Pretende-se, igualmente, que o crescimento e a 

diversificação da oferta turística sejam realizados de 

modo a compatibilizar o crescimento económico 

local e o impacte social positivo resultante da cria-

ção de emprego e requalificação profissional, com a 

valorização paisagística e ambiental do território e a 

limitação da carga de utilização em função da capa-

cidade de regeneração dos ecossistemas. 

O presente projecto é considerado um Projecto de 

Interesse Nacional (PIN - Projecto 002 -  Falésia 

d’El Rey) e, como tal, devidamente acompanhada 

em sede da AICEP Portugal Global  - Agência para 

o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 

afirmando-se não só pela qualidade das suas unida-

des, mas também pelo tratamento do meio envol-

vente. 

O Projecto localiza-se numa área de expansão turís-

tica recente e como tal considerada pela proposta 

do Plano Regional do Ordenamento do Território do 

Oeste e Vale do Tejo e pela Câmara Municipal de 

Óbidos. A implantação do projecto visa melhorar a 

oferta regional neste tipo de infra-estruturas 

(Conjunto Turístico), tirando o melhor partido da 

riqueza patrimonial local e regional. 

 

2. Objectivos, Justif icação e 
Localização do Projecto 
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Proposta assegurada em 

fase de  

Projecto de Execução  

 

 

 

O projecto inclui: 

1. Um Aldeamento  

Turístico; 

2. Dois estabelecimentos 

hoteleiros; 

3. Estabelecimento de 

restauração e unidade 

de desporto, bem-estar 

e saúde; 

4. Campo de Golfe; 

5. Infra-estruturas de 

suporte 

 

 

 

 

 

Projecto do Conjunto 

Turístico tem em  

consideração estratégias e 

soluções para melhorar o 

desempenho ambiental 
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O presente projecto, que se encontra em fase de 

Projecto de Execução, refere-se à implantação de 

um Conjunto Turístico constituído por um núcleo de 

instalações funcionalmente interdependentes, com 

localização na parte adjacente à faixa da Orla Cos-

teira do concelho de Óbidos, próximo da Lagoa de 

Óbidos, mais precisamente entre a parte adjacente 

à Orla Marítima e a Urbanização Royal Óbidos e 

Turisbel - Casalito (esta fronteira à Lagoa de Óbi-

dos) e integrando-se na Freguesia do Vau.  

Dado que se trata de um Projecto de Execução, a 

discriminação dos equipamentos encontram-se defi-

nidas de forma a optimizar o espaço disponível e as 

principais condicionantes ambientais e territoriais 

que pudessem existir. Assim, o projecto não consi-

derou alternativas de localização, embora se admita 

o redesenho pontual futuro de algumas soluções, 

como resultado do procedimento de Avaliação de 

Impacto ambiental e da melhoria contínua do 

desempenho ambiental do Conjunto Turístico. 

O terreno dispõe de 230 ha e prevê-se a impermea-

bilização em cerca de 8 % da área do terreno. 

Englobará duas tipologias de empreendimentos 

turísticos, a saber (Figura 2): um aldeamento turísti-

co (com moradias isoladas, geminadas e aparta-

mentos) e dois hotéis. O Conjunto Turístico incluirá 

ainda: estabelecimento de restauração, um campo 

de golfe com 18 buracos, um campo desportivo 

multiusos, centro de bem-estar e saúde, Piscinas, 

dois campos de ténis e respectivos anexos, parque 

infantil e circuitos de manutenção. 

O número máximo de utentes é de 3.035. Somados 

à totalidade expectável de utilizadores em carácter 

de visita (sem pernoita), que poderá chegar ao limite 

de 300 pessoas/dia, totaliza 3.335 pessoas.  

Todo o Projecto do Conjunto Turístico tem em con-

sideração estratégias e soluções para melhorar o 

desempenho ambiental, incluindo sistemas integra-

dos para a gestão de águas, efluentes e resíduos, 

tais como a reutilização de águas para a rega do 

campo de golfe e espaços verdes bem como a pre-

visão de tratamento local de uma parte dos efluen-

tes com recurso a lagoa de macrófitas e separação 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e sua recicla-

gem. 

O projecto inclui assim as seguintes componentes: 

• Um Aldeamento Turístico de 5*, composto por 

Moradias e Apartamentos, com capacidade 

prevista de 2.715 camas; 

• Dois estabelecimentos hoteleiros de 5* com 

100 quartos/200 camas e 60 quartos/120 

camas, respectivamente; 

• Estabelecimento de restauração e unidade de 

desporto, bem-estar e saúde; 

• Campo de Golfe; 

• Infra-estruturas de suporte (lagos, rede viária, 

rede de drenagem de águas pluviais e resi-

duais, rede de rega, rede de abastecimento de 

gás, rede de infra-estruturas eléctricas, rede de 

infra-estruturas de telecomunicações, gestão 

de resíduos sólidos e zonas verdes). 

Resultado da articulação existente entre a equipa 

projectista e os autores do Estudo de Impacte 

Ambiental, o projecto incorpora a optimização das 

seguintes soluções: 

1. Sustentabilidade na construção, tendo sido 

atribuía ao projecto a Classe A no âmbito Lide-

rA – Sistema Nacional de Certificação da Cons-

trução Sustentável; 

2. Gestão das Águas, sendo evitado o recurso a 

águas subterrâneas, quer promovendo o apro-

veitamento das águas pluviais, quer a recicla-

gem e reutilização dos efluentes urbanos e de 

rega, recorrendo-se assim a água reciclada 

proveniente da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) da empresa Águas do 

Oeste, a água tratada proveniente da ETAR 

biológica do próprio Conjunto Turístico, a água 

reciclada e tratada internamente proveniente da 

rega do Campo de golfe, quer ainda a água das 

chuvas, recolhida e armazenada nos lagos; 

3. Gestão dos Resíduos Sólidos, prevendo-se um 

sistema de recolha selectiva porta-a-porta, da 

responsabilidade do promotor; 

3. O que é o Projecto 
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4. Definição de Corredores Ecológicos, que visam 

permitir a passagem de fauna, evitando desta forma 

qualquer fragmentação dos respectivos habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projecto representa um investimento total de 251 

milhões de euros e criará 700 empregos directos, 

sendo 300 permanentes e 400 temporários. 

O projecto será construído de forma faseada, por 

um período que rondará os 7 anos. 

Quadro 1 – Planeamento geral da fase de construção 
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Quadro 2 – Planeamento do Campo de Golfe 





 

 

 

 

 

Clima temperado húmido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelado suave 

 

 

 

 

 

Arenitos e areias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águas subterrâneas com 

capacidade de extracção 

limitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águas superficiais  

sobretudo quando chove 
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O clima da região onde está situada a área em estu-

do é designado como temperado húmido com esta-

ção seca no Verão. 

Assim, o clima é caracterizado por amplitudes térmi-

cas médias não muito pronunciadas entre o Verão e 

o Inverno, bem como por um Outono já com algu-

mas chuvas e uma Primavera fresca com períodos 

de transição .  

A área de projecto, é fronteira ao Oceano Atlântico, 

o que torna frequente as situações de nevoeiro 

matinal  no Verão, sendo igualmente habitual, para 

esta estação, a ocorrência de vento proveniente do 

quadrante Norte.  

Relativamente à Geomorfologia, a área de projecto 

apresenta um modelado relativamente suave, evo-

luindo desde a cota aproximadamente zero, junto à 

Praia, até à cota máxima cerca de 80 m, que se 

verifica no centro do terreno.  

No que concerne à Geologia, a área em análise 

ocorrem as seguintes formações geológicas: 

• Arenitos finos a grosseiros, em geral rijos, 

com seixos e calhaus por vezes frequen-

tes. Esta formação ocupa a maior parte 

da área em estudo. A sua espessura 

deverá ultrapassar, localmente, a centena 

de metros; 

• Formações constituídas por areias finas; 

• Dunas e Areias de Dunas. 

As águas subterrâneas (Hidrogeologia) apre-

sentam capacidade de extracção limitada, 

sendo detectada água a 180 m de profundidade 

média. Estas águas são exploradas na área envol-

vente ao projecto por diversas captações, incluindo 

dois furos que captam água para a rede de abaste-

cimento público. 

Quanto às águas superficiais (Hidrologia), as linhas 

de água apresentam reduzido desenvolvimento, 

com um carácter esporádico, declive (perfil) trans-

versal bastante suave e perfil longitudinal igualmen-

te reduzido. A maioria das linhas identificadas, cerca 

de oito linhas de água, desaguam directamente no 

Oceano Atlântico, atravessando a área do projecto 

de Sudeste para Noroeste, havendo um número 

mais reduzido de linhas de água que desaguam na 

lagoa de Óbidos.  

Tratam-se de águas torrenciais (só têm caudal 

quando chove), fundamentalmente ligado ao perío-

do húmido, geralmente compreendido entre Outubro 

e Março, e sem caudal durante o período estival. 

Frequentemente as águas acabam por se infiltrar 

nos terrenos antes de atingirem o mar ou a Lagoa 

de Óbidos. 

A qualidade destas águas apresenta-se como redu-

zida na Lagoa de Óbidos e geralmente boa na zona 

balnear.  

4. Qual é a Situação Actual 



 

 

 

Solos de reduzido  

interesse  

 

 

 

Área já  intervencionada 

pelo homem sendo a  

maioria do território 

 ocupado por  

explorações silvícolas de 

Pinheiros e de Eucalipto 

 

 

 

 

Boa qualidade do Ar,  

sendo a principal fonte 

de emissão, tráfego  

rodoviário na área de 

abrangência do projecto, 

reduzida 

 

 

 

 

Valores de níveis  

sonoros muito baixos 

 

 

 

Em termos paisagísticos 

a área encontra-se numa 

paisagem de  

carácter florestal 
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Na área do projecto predominam cinco tipos de 

solos de reduzido interesse (solos incipientes, solos 

litólicos, solos calcários, solos podzolizados, e solos 

hidromórficos) tendo afloramentos rochosos junto à 

faixa costeira. 

No geral, sendo arenosos, 

tratam-se de solos de baixa 

capacidade de uso agrícola. 

A ocupação do solo na área 

do projecto está identificada, 

como sendo principalmente 

do tipo Florestal, sendo as 

espécies florestais presentes 

predominantemente o pinhei-

ro-bravo e o eucalipto, com a 

existência de alguns pinhei-

ros mansos (a exploração 

silvícola apresenta-se em monocultura e em conso-

ciação) e ainda com (sub-coberto ocupado por) 

vegetação arbustiva alta ou com matos.  

No que se refere às Plantas e Animais (Factores 

Bio-Ecológicos), esta área já foi intervencionada 

pelo homem (antropomorfizada), sendo a maioria do 

território ocupado por explorações silvícolas de 

Pinheiros e de Eucalipto. A 

presença de espécies exó-

ticas de cariz invasor, 

como as acácias e o cho-

rão é frequente na área do 

projecto, o que contribui 

também para a descaracte-

rização patente na maioria 

das comunidades vegeta-

cionais presentes. Ao nível 

dos animais (faunístico), 

pode ocorrer o aparecimento de comunidades (de 

espécies faunísticas), como por exemplo as aves, 

derivado da proximidade à orla costeira, bem como 

à sua proximidade da Lagoa de Óbidos. 

Ao nível da Qualidade do Ar, esta é de boa qualida-

de já que a principal fonte de emissão actual na 

área de abrangência do projecto em causa é o tráfe-

go rodoviário reduzido, uma vez que no local não se 

identificaram outras fontes móveis ou fixas que 

assumam especial relevância. Trata-se, ainda, de 

uma zona pouco povoada, sendo precisamente a 

urbanização de maior expressão, o Bom Sucesso, 

aliado à existência de pequenas zonas de cultivo 

agrícola e de uma ampla área florestal.  

Para obter a caracterização da situação de referên-

cia dos níveis de ruído, foram analisados os níveis  

do ruído ambiente 

em cinco locais situa-

dos nos diversos 

quadrantes da envol-

vente e no interior da 

área do empreendi-

mento. De acordo 

com os resultados 

obtidos(comparando-

se os mesmos com 

os valores limite exi-

gidos pelo Decreto-

Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro) é possível constatar 

que em todos os locais avaliados, os valores dos 

níveis sonoros são muito baixos, enquadrando-se 

dentro dos valores estabelecidos para zonas com 

classificação acústica de “zonas sensíveis”. 

A principal fonte sonora em presença, para além de 

ruídos naturais e actividades humanas nas zonas 

habitadas, com pouco 

significado, é o tráfego 

rodoviário localizado 

que circula na Estrada 

Municipal nº 573 

(EM573). Esta via, de 

carácter local, apresen-

ta um volume de tráfego 

circulante reduzido, 

praticamente inexistente 

nos períodos de refe-

rência de entardecer e nocturno. 

Em termos paisagísticos a área encontra-se numa 

paisagem de carácter florestal. Insere-se, maioritaria-

mente, na Unidade de Paisagem (UP1) – Faixa Costei-

ra, proximidade da Lagoa de Óbidos e suas envolven-

tes (UP2) e uma menor área na Unidade de Paisagem 

(UP3) – Matas de Óbidos. 



 

 

 
PROT-OVT : o terreno 

enquadra-se numa Área 

Turística emergente a 

estruturar 

 

 
POOC: abrange as áreas 

de Praia, as Áreas de  

Protecção Integral e  

Protecção Parcial 

 

 

Plano de Estrutura do  

Bom Sucesso: integração 

do projecto em estudo no 

Plano  

 

 

PDM: insere-se em  

Espaços Naturais,  

incluindo na área de  

Protecção Parcial a  

possibilidade de vir a ter 

edificado 

 

 

 

População, aspectos 

sociais e actividades, 

expressa nos dados  

provisórios referentes a 

2001, aponta para uma 

perda de população  

residente 

 

 
Os riscos actuais 

associam-se aos  

incêndios e infestantes 

florestais 
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Relativamente aos Instrumentos de Ordenamento do 

Território e Servidões e Restrições de Utilidade Públi-

ca, e de uma análise efectuada em termos de ele-

mentos de plano, os instrumentos e tipologias a que 

se recorreu foram os seguintes:  

• Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Oeste e Vale do Tejo (PROT - OVT): instrumento 

de plano que ainda se encontra em fase de pré-

publicação, a área em estudo enquadra-se numa 

Área Turística Emergente a Estruturar, tal como 

foi definida no respectivo Modelo Territorial, sendo 

previstos Sete Conjuntos Turísticos nas preten-

sões de investimento identificadas neste instru-

mento.  

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) 

de Alcobaça-Mafra: em termos de POOC, a área 

de Projecto encontra-se no troço 21 do referido 

Plano de Ordenamento, abrangendo as áreas de 

Praia, as Áreas de Protecção Integral e Protecção 

Parcial.  

• Plano de Estrutura do Bom Sucesso: integração 

do projecto nas acções de planeamento decorren-

tes dos objectivos e propostas do Plano (que ain-

da se encontra em fase de proposta), nomeada-

mente quanto à estrutura ecológica, infra-

estruturas, acessibilidades e capacidade edificató-

ria prescrita para os núcleos de desenvolvimento 

turístico.  

• Plano Director Municipal (PDM) de Óbidos: segundo 

a Carta de Ordenamento do PDM de Óbidos, as 
classes de espaço existentes na área em estudo 
são: 
- Espaços Naturais: 

• Áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional) 

da faixa costeira; 

• Áreas de Protecção Parcial, com possibilidade 

de ter edificado. 

Segundo a Carta Síntese de Condicionantes, existem 

algumas servidões e restrições aplicáveis à área de 

localização do projecto, nomeadamente: 

• Servidões da Rede Eléctrica de Média Ten-

são; 

• Servidões Rodoviárias; 

• Servidão da Rede de Esgotos. 

 

Quanto à população, aspectos sociais e actividades 

(Factores Socio-económicos), se até 1991 o concelho 

de Óbidos vinha a registar um aumento dos respecti-

vos efectivos populacionais, a tendência actual, 

expressa nos dados provisórios referentes a 2001, 

aponta para uma perda de população residente. Com 

efeito, em 1981 o concelho de Óbidos registava um 

total de 10.538 habitantes, valor que tinha subido 

para 11.188 em 1991 (correspondente a um aumento 

de 5,81% do total dos residentes). A freguesia do 

Vau, precisamente aquela onde se pretende instalar 

este empreendimento registava em 2001 apenas 875 

habitantes, tendo registado um decréscimo da res-

pectiva população, entre 1991 e 2001 de -4,34%, 

valor que não se afasta muito do registado nas res-

tantes freguesias do concelho de Óbidos. 

Em termos de evolução da área e sua envolvente é 

de referir a procura e desenvolvimento de interven-

ções turísticas. 

O concelho de Óbidos, entendido na sua totalidade, 

apresenta-se como um concelho de incidência directa 

do sector terciário (serviços), no qual trabalham cerca 

de 49% do total dos activos. O sector secundário, 

pelo seu lado, dá emprego a cerca de 33% e o sector 

primário (agricultura) capta cerca de 18%, valor que 

assume algum destaque no contexto dos valores 

nacionais e regionais. 

Relativamente à Arqueologia e Património Cultural, 

os resultados da prospecção arqueológica efectuada 

localizaram apenas uma ocorrência, um pequeno 

núcleo habitacional (Casal Rústico), de arquitectura 

tradicional e construções em tijolo de adobe, de redu-

zido interesse, não se tendo identificado mais nenhu-

ma ocorrência arqueológica na área de intervenção 

dos Projectos. 

No que concerne aos Resíduos, o terreno em estudo, 

localiza-se na área abrangida pelo sistema multimuni-

cipal gerido pela sociedade RESIOESTE (Valorização 

e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., constituída 

pelo Decreto-Lei n.º 366/97, de 20 de Dezembro), 

dispondo de recolha adequada. 

Segundo a Análise de Risco Actual, na área de pro-

jecto podem identificar-se as seguintes situações de 

risco actuais: ocorrência de espécies infestantes, 

fitossanidade florestal (ex. Nemátodo do Pinheiro e 

Processionária do Pinheiro) e/ou ocorrência potencial 

de incêndios florestais. 



 

 

 

 

 

 

A intervenção ocorre em 

18% da área total  
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Os efeitos ambientais (impactes) decorrem das acti-

vidades de intervenção, na fase construtiva e na 

fase de exploração. 

A fase de construção engloba a desmatação, a 

movimentação de terras, incluindo as terraplena-

gens, e a construção propriamente dita. É a fase em 

que se verifica a movimentação de veículos pesa-

dos, tanto de maquinaria pesada afecta à obra 

como de camiões de transporte de terras e mate-

riais. 

Nesta fase serão implantadas todas as infra-

estruturas e edifícios necessários ao bom funciona-

mento do projecto, nas suas diferentes componen-

tes. 

As principais acções da fase de construção que 

envolvem 18% do território (a criação das infra-

estruturas, edifícios, campo de golfe e enquadra-

mento paisagístico), são em regra, as seguintes:  

1. Nas Infra-estruturas (água, electricidade, gás, 

esgotos, etc.) 

• Desmatação e limpeza do terreno; 

• Preparação do terreno; 

• Colocação das infra-estruturas; 

• Arranjo paisagístico. 

 

2. No Aldeamento Turístico e Hotéis 

• Instalação dos estaleiros; 

• Melhoramentos dos acessos; 

• Preparação do terreno; 

• Construção das Infra-estruturas; 

• Construção dos edifícios; 

• Arranjo Paisagístico. 

 

 

3. No Campo de Golfe 

• Desmatação e limpeza do terreno; 

• Terraplenagem e modelação do terreno; 

• Construção das zonas de jogo; 

• Construção das redes de irrigação e zonas ver-

des, de drenagem, de abastecimento de água 

potável e da rede de saneamento; 

• Construção dos lagos; 

• Construção de edifícios e estruturas de apoio; 

• Delimitação de caminhos e vias de acesso para 

equipamentos e veículos de manutenção; 

• Plantações e sementeira de campo. 

 

As principais acções da fase de exploração consis-

tem nas seguintes acções: 

1. No Aldeamento Turístico e Hotéis 

• Ocupação do espaço; 

• Ocupação turística para habitação, onde se pre-

vê 3.035 camas; 

• Utilização das infra-estruturas turísticas; 

• Manutenção das infra-estruturas; 

• Manutenção e destino final de máquinas e equi-

pamentos; 

• Consumo de água, energia, materiais, produção  

(efluentes, resíduos, etc.); 

• Desenvolvimento das actividades inerentes ao 

aldeamento turístico e hotéis; 

• Utilização das infra-estruturas viárias, rodoviá-

rias, transporte de bens e pessoas; 

• Manutenção das infra-estruturas de preservação 

dos habitats. 

5. Que impactes pode o Pro-
jecto originar e medidas a 
aplicar 
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2. No Campo de Golfe 

• Operação mecânica nos relvados; 

• Consumo de água na irrigação do campo e das 

zonas verdes; 

• Operações de fertilização (se necessário) e trata-

mento fitossanitário (com insecticidas, fungicidas 

e herbicidas); 

• Operações de manutenção do campo e das infra-

estruturas; 

• Manutenção e destino final de máquinas e equipa-

mentos; 

• Recolha e destino final dos resíduos orgânicos e 

não orgânicos produzidos; 

• Desenvolvimento das actividades inerentes ao 

campo de golfe (numero de voltas do campo de 

golfe previstas: 30.000 tudo em velocidade de 

cruzeiro ou seja 3 anos após abertura). 

No que se refere a possíveis impactes no clima 

decorrentes do projecto, estes são, à partida, reduzi-

dos e sem significado. 

Os principais impactes susceptíveis de virem a ser 

provocados no meio geológico e geotécnico estão 

relacionados com os seguintes aspectos: alteração 

localizada da geologia e morfologia os quais se  con-

cretizam nas movimentações de terras, previstos 

podendo obter-se um excedente de terras que ronda 

os 93.598 m3. No entanto, estas terras serão reapro-

veitadas para aterros no empreendimento Royal Óbi-

dos, confinante com este. 

É durante a fase de construção que os impactes 

sobre o solo poderão ser mais significativos, uma vez 

que alguns dos actuais usos do solo serão alterados, 

passando a serem ocupados mediante as necessida-

des da obra inerente à implementação do Empreendi-

mento. Impactes estes, que resultam, maioritariamen-

te, da ocupação das zonas de implantação das obras, 

como sejam o estaleiro, as fundações dos edifícios, 

as valas para a implantação de infra-estruturas no 

subsolo e as infra-estruturas de apoio ao projecto. 

Contudo, o projecto e as infra-estruturas de apoio 

serão implantados em solos de baixa capacidade de 

uso (classe E), solos estes que apresentam uma 

pequena espessura, por vezes com pedregosidade, 

pouco produtivos e de aptidão cultural vincadamente 

não agrícola, pelo que o impacte daí resultante pode 

ser considerado como pouco significativo. 

A maioria dos solos intervencionados, na fase de 

exploração, estará coberta por relvado, o que os pro-

tegerá dos processos erosivos.  

A alteração da modelação natural do terreno e da sua 

cobertura, provocada pelas operações de desmata-

ção realizadas durante esta fase, induz modificações 

localizadas na drenagem natural local provocando um 

aumento do escoamento superficial, uma vez que, 

devido à circulação de veículos aquando da desmata-

ção, os solos já não possuem espaços (intersticiais) 

que permitam a percolação das águas.  

No sentido de atenuar e de amortecer os caudais foi 

criado um sistema de bacias, que minimiza e mesmo 

anula, este efeito. 

No geral o próprio projecto contempla já um conjunto 

de medidas que permite optimizar o desempenho 

ambiental do empreendimento e reduzir os efeitos 

negativos antecipados. 

Com efeito, ao nível da gestão da água, o sistema 

previsto no Plano de Aproveitamento dos Recursos 

Hídricos e Gestão Global da Água prevê que a água 

de rega terá quatro origens:  

- a primeira e principal será a água reciclada prove-

niente ou de uma conduta existente que desenvolve a 

jusante da ETAR do Casalito, ou do tratamento natu-

ral por lagoas, a efectuar no local, cerca de 44%; 

- uma segunda será o aproveitamento de grande 

parte da drenagem pluvial de superfície, que confluirá 

para os lagos, cerca de 46%; 

- uma terceira será o aproveitamento das águas infil-

tradas em excesso, a recolher pelos drenos subterrâ-

neos do próprio campo de golfe, cerca de 10%; 

- finalmente, e apenas como último recurso, a exis-

tência de furos de captação próprios, embora o Plano 

referido não identifique essa necessidade. 

As necessidades de água suscitadas pela implemen-

tação de todo o empreendimento (excepto no que se 

refere à rega) serão supridas pelo abastecimento 

através da rede municipal (1.096 m3/dia).  

 

 

 

 

 
Será aproveitada a água 

dos esgotos e chuvas 

para rega, golfe e zonas 

verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alteração da morfologia 

localizada  

 

 

 
Não se prevê o uso das 

águas 

subterrâneas 
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Projecto  ajustado com 

base nas sensibilidades 

ecológicas assegurando a  

preservação das zonas 

sensíveis e ligação entre 

as zonas ecológicas 

 através de corredores  

 

 

 

A alteração dos níveis de 

qualidade do ar e ruído  

são limitadas  

 

 

 

 

 

 

 

Prevê-se um  

Enquadramento 

 paisagístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se irá regar, nem o campo de golfe, nem a estrutu-

ra verde pública, a partir da rede geral de abastecimen-

to de água potável. 

Dado que a água para consumo é proveniente da rede 

pública e a água de rega (zonas verdes e Golfe) será 

proveniente do efluente tratado e do aproveitamento 

das águas da chuva não se prevê, a necessidade de 

recurso a águas subterrâneas.  

De acordo com as características hidrogeológicas glo-

bais conhecidas para a área em estudo, tudo indica 

que não é expectável que nas escavações a efectuar 

seja atingido o nível hidrostático, sendo a profundidade 

média do aquífero, cerca de 90 metros. Os impactes 

que se podem esperar surgem associados à não infil-

tração da água nas superfícies dos locais onde se pro-

cederá a impermeabilização, impedindo, desta forma, a 

recarga dos aquíferos. No entanto, dada a dimensão do 

aquífero, a área a impermeabilizar (cerca de 8%) e na 

envolvente os terrenos arenosos serem permeáveis, os 

valores em referência são notoriamente diminutos. 

De igual forma, e para prevenir a quebra de ligação 

entre zonas naturais (fragmentação de habitats) e 

garantir a passagem às espécies da fauna, definiram-

se três Corredores Ecológicos, sendo de destacar 3 

macro corredores ecológicos. 

Foi igualmente definido um Sistema de Gestão Ambien-

tal em Obra e durante a exploração, incluindo a Organi-

zação Geral dos Estaleiros e o Acompanhamento 

Ambiental de Empreitada.  

O único habitat do Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, 

1240 – Falésias com vegetação das costas mediterrâni-

cas com Limonium ssp. (Limónio), existente na área em 

estudo localiza-se ao longo dos primeiros metros da 

frente da arriba costeira, pelo que a sua afectação é 

desde logo nula, pois o projecto prevê uma faixa de 

Protecção integral, onde não ocorrerá intervenção, que 

varia até cerca de 250 m, a contar da arriba. 

Nas restantes áreas serão alteradas, sobretudo, zonas 

de Pinheiro e Eucalipto. 

A construção pode afectar os animais presentes devi-

do aos trabalhos - Passagem de máquinas e ruído. Tal 

efeito é minimizado pela reduzida importância da fau-

na, bem como pelas medidas de gestão previstas. 

Na fase de exploração a existência de áreas abertas 

pode originar o aparecimento ou ganho de importância 

das espécies próprias.  

De um modo geral, os impactes na qualidade do ar 

serão de carácter temporário, pouco significativos, 

limitando-se a sua alteração ao período necessário de 

execução da obra e estando circunscrito aos locais 

próximos (no geral não habitados) e áreas de constru-

ção.  

A percentagem de tráfego rodoviário induzido pelo 

empreendimento Falésia d’El Rey nos valores dos volu-

mes de tráfego globais dependem da taxa de ocupação 

e no limite atingem 20-25%, o que se traduz em acrés-

cimos de ruído na envolvente da estrada inferiores a 1 

dB, logo sem significado.  

Junto às habitações existentes, pertencentes aos aglo-

merados junto à Praia do Bom Sucesso e à Lagoa de 

Óbidos os níveis sonoros previstos são, sempre, infe-

riores a 45 dB(A), pelo que não há impactes dignos de 

registo.  

Relativamente à paisagem, é de considerar que a alte-

ração no coberto vegetal necessária à implantação do 

empreendimento e, em especial, a densidade de cons-

trução prevista, implicará no seu conjunto um impacte 

que não deve ser passível de ser visualizado a partir de 

muitos dos pontos de vista e linhas panorâmicas.  

Contudo, sobretudo se for considerado um enquadra-

mento estrutural e cromático das estruturas previstas, 

assim como uma recuperação da unidade sob o ponto 

de vista paisagístico, este impacte, ainda que diminuto, 

pode ser significativamente reduzido.  

Relativamente ao Ordenamento do Território,  o projec-

to respeita os condicionamentos e índices constantes 

dos Instrumentos de Gestão do Território em vigor. 

Relativamente às regras do PROT-OVT, que ainda não 

se encontra em vigor, o projecto é devidamente consi-

derado por este, muito embora uma dos suas compo-

nentes (Hotel da Falésia) se encontre na faixa de 500 

m não edificada, relativamente ao litoral, prevista por 

aquele futuro Plano. No que se refere ao Plano de 

Estrutura do Bom Sucesso, este integra o presente 

projecto em toda a sua dimensão, prevendo este até 

índices e ocupações menores do que as previamente 

permitidas por aquele Plano de Estrutura.  

Verifica-se que nenhuma das componentes do projecto 

interfere com áreas integradas na REN. 
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Na fase de exploração, segundo o factor socioeco-

nómico do estudo em questão, ao nível do emprego 

local o projecto assume algum destaque. Criando 

directamente cerca de 700 novos postos de trabalho 

(a que acrescerão os empregos indirectos). Estes 

postos de trabalho representam quase 300% da 

população activa da freguesia do Vau. Mais impor-

tante do que o quantitativo global captado em mão-

de-obra assume importância o facto de estes postos 

de trabalho serem mais qualificados do que a média 

localmente assinalada, o que poderá ter um efeito 

multiplicador sobre a estrutura local de qualificação 

profissional, criando por sua vez novos padrões de 

consumo, impossíveis de quantificar nesta fase, 

mas dificilmente negativos para a estrutura social 

local. Assume igualmente destaque o papel do Con-

junto Turístico na especialização territorial e econó-

mica do concelho de Óbidos e da região Oeste em 

torno do sector do turismo. 

Com base nos dados obtidos pode afirmar-se que 

não foram identificados elementos patrimoniais, de 

relevante interesse, que possam condicionar, no 

todo ou em parte, o projecto em apreço. Também 

não existem imóveis classificados naquela área ou 

na sua zona envolvente, passíveis de afectação 

indirecta na fase de construção deste empreendi-

mento. 

Nos resíduos na fase de construção importa asse-

gurar as regras de boas práticas, incluindo para os 

óleos e outros materiais. Na fase de exploração 

prevê-se a sua separação dos materiais valorizáveis 

bem como os restantes encaminhados para o circui-

to da RESIOESTE. 

Os efluentes previstos drenar para a ETAR do 

Casalito estão dentro da capacidade de tratamento 

desta. 

Relativamente aos impactes cumulativos, tendo-se 

determinado que estes serão mais significativos 

sobretudo no aumento da carga de turistas e habi-

tantes locais, com reflexos ao nível sobretudo do 

tráfego e de carga sobre os recursos existentes, 

embora, no quadro do Plano de Estrutura do Bom 

Sucesso, esta questão tenha vindo a ser equaciona-

da e ponderada, de forma a antecipar eventuais 

impactes. 

O total dos empreendimentos considerados, com 

potenciais efeitos cumulativos com o projecto em 

estudo, corresponde a um máximo de 15.114 pes-

soas/ano, para uma população total de 10.875 pes-

soas para a totalidade do concelho de Óbidos. No 

entanto, valerá a pena referir que a taxa de ocupa-

ção actualmente verificada nos estabelecimentos 

hoteleiros do concelho se situa em 40,7%. Aplican-

do-se o mesmo princípio aos empreendimentos em 

causa, verifica-se que o número de pessoas resul-

tantes destes empreendimentos seria de 6.046. 

Foram igualmente propostas medidas específicas 

que permitam minorar os impactes negativos e 

potenciar os impactes positivos.  

Destacam-se igualmente as seguintes medidas: 

• A remoção da vegetação deverá ser limitada às 

áreas estritamente necessárias, nomeadamen-

te as áreas de construção, de forma a reduzir a 

perda de efeito de regularização térmica que a 

cobertura vegetal exerce. 

• Arriba costeira: Medidas mitigadoras poderão 

ser tomadas, nomeadamente pelo estabeleci-

mento de zonas condicionadas de acesso, com 

o apoio de praia previsto no POOC, com condi-

ções de drenagem e de escorrência superficial 

das águas cuidadosamente controladas, de 

modo a cortar qualquer aporte de água de 

escorrência à vizinhança da arriba.  

• Gestão integrada da água de modo a assegu-

rar os caudais ecológicos no intuito de preser-

var a importante mancha florestal e implemen-

tação de medidas restritivas em alturas que tal 

se justifique. 
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• Efectuar um controlo diário das necessidades 

de irrigação do campo de golfe, isto é, adequar 

a gestão do sistema de irrigação, de modo a 

ser flexível e ajustável às diferentes  exigências 

de necessidades de água no campo e de modo 

a minimizar o consumo de água, evitando 

regas excessivas, promovendo regas mais 

frequentes com menores volumes de água, em 

detrimento de regas mais prolongadas. 

• Assegurar a recuperação paisagística do local 

de inserção do Empreendimento. Proceder à 

recuperação das zonas intervencionadas 

(reconstituição do coberto herbáceo, arbustivo 

ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.) logo 

que os trabalhos estejam concluídos. Aqui tam-

bém se incluem os acabamentos próprios da 

zona do estaleiro. 

• Programação das operações de fertilização, 

mediante análises de foliares e de solos, evi-

tando assim a aplicação de nutrientes em 

excesso, que podem colocar em risco a integri-

dade e capacidade do solos. 

• Impossibilitar a instalação de estaleiros na 

envolvente à faixa litoral que compreende os 

matos halo-casmófitos, bem como na envolven-

te à pequena zona húmida existente e evitar a 

colocação dos mesmos na mancha de pinhal 

com matagais arborescentes de zimbro 

(Juniperus turbinata). 

• Controlo da vegetação infestante existente 

actualmente nas Arribas e Dunas, nomeada-

mente o chorão (Carpobrotus edulis e Carpo-

brotus assiroformis) e a acácia (Acacia longifo-

lia), uma vez que estão a invadir perigosamen-

te o espaço vital da vegetação autóctone. 

• As zonas classificadas como sensíveis, nomea-

damente o cordão dunar e de falésia, deverão 

ser devidamente sinalizadas, recorrendo a pla-

cas de sinalização. 

• Adoptar medidas que visem minimizar a emis-

são e a dispersão de poluentes atmosféricos 

nos estaleiros e nas zonas adjacentes às 

obras, tendo em atenção as consequências 

que daí poderão advir para a população e ao 

ambiente, em geral, nomeadamente não reali-

zar queimas a céu aberto de materiais resi-

duais das obras. 

• Os habitantes das habitações situadas a Norte/

Nordeste do terreno do empreendimento deve-

rão ser informados sobre a ocorrência das ope-

rações de construção. A informação deverá 

incluir o início das obras, o seu regime de fun-

cionamento, a sua duração. Em particular, 

especificará as operações mais ruidosas bem 

como o início e final previsto. Deverá, ainda, 

incluir informação sobre o projecto e seus 

objectivos. 

• Nas zonas de habitação da área de projecto 

deverá ser realizado um tratamento cromático 

de modo a que os telhados e fachadas estejam 

integrados na paisagem. 

• Sempre que possível, afectar à construção do 

Empreendimento pessoal residente na zona de 

influência do mesmo (na freguesia e freguesias 

envolventes), medida extensiva à fase de 

exploração. Em relação aos trabalhadores a 

afectar à obra que sejam oriundos de outros 

locais, devem ser previstos convenientes aloja-

mentos e estruturas de acolhimento que pro-

movam a adaptação destes à zona onde a obra 

se insere, de modo a evitar o aparecimento de 

eventuais transtornos ou tensões sociais. 
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Para acompanhar o desempenho, o plano de moni-

torização tem como objectivo avaliar a situação do 

ambiente afectado pela implantação do projecto. 

Deste modo, os impactes resultantes das diversas 

fases do projecto são acompanhados por medições 

e especialistas que se certificam que as medidas 

previstas foram adequadas e que estão correcta-

mente implantadas. Para algumas situações pon-

tuais, poderá ser necessário corrigir algumas das 

medidas com o objectivo de minimizar os impactes. 

Para esse efeito, o Programa Geral de Monitoriza-

ção engloba os seguintes planos de monitorização, 

entre outros: 

• Hidrogeologia; 

• Recursos Hídricos Superficiais; 

• Bio-Ecologia; 

• Ruído;  

• Outros (Desempenho da Eficiência 

Ambiental - Consumo de água, energia 

e produção de resíduos (Fade de Explo-

ração)). 

 

De igual forma, é proposto o Acompanhamento 

Ambiental de Empreitada, o qual define as modali-

dades de acompanhamento nas diversas vertentes 

ambientais, assim como a forma de organização 

dos estaleiros.  

Procedeu-se igualmente à definição das linhas do 

Sistema de Gestão Ambiental do Empreendimento, 

tendo como objectivo a promoção de uma melhoria 

contínua do comportamento ambiental, exigindo que 

sejam aplicadas Políticas, Programas, Objectivos e 

Sistemas eficazes de Gestão do Ambiente. Deverão 

ser assumidos compromissos para uma melhoria 

razoável e contínua do comportamento ambiental, 

devendo esses compromissos ser escritos e assina-

dos pelos responsáveis pela construção e gestão do 

projecto, para assegurar a procura de um bom 

desempenho ambiental. 

A elaboração do EIA decorreu de forma estreita com 

os autores das diversas componentes do Projecto, 

visando a integração das componentes ambientais 

exigíveis, logo desde o início da concepção das 

diversas componentes, o que se reflecte nas opções 

de procurar-se bom desempenho ambiental  e se 

possível de sustentabilidade do projecto apresenta-

do. Por exemplo, o projecto apresenta-se como 

pioneiro ao apostar numa estratégia de recolha 

selectiva porta-a-porta de Resíduos Sólidos Urba-

nos no interior do Conjunto Turístico, assumindo 

uma postura ambientalmente adequada. 

O desenho do projecto foi efectuado tendo em vista 

preservar zonas de uma sensibilidade maior, permi-

tir corredores entre as diferentes áreas, reutilizar as 

águas, recolha efectiva porta a porta e princípios de 

eficiência energética para o edificado. 

O promotor incluiu nos seus objectivos expressos a 

Certificação do Conjunto Turístico de acordo com o 

sistema nacional de avaliação da construção sus-

tentável (denominada de LiderA), tendo sido as 

premissas básicas do Projecto de Execução sujeitas 

a avaliação no quadro deste e obtido a classe A. 

Desta forma facilmente se conclui que o Conjunto 

Turístico Falésia d'El Rey constitui projecto susten-

tável.  

Em síntese, em termos biofísicos a intervenção tem 

como impactes mais relevantes a afectação de uma 

zona limitada em termos ambientais, devendo con-

tudo ser devidamente enfatizada a questão da ges-

tão da água e de emissões e resíduos, que posicio-

nam este projecto mesmo assim com um bom 

desempenho ambiental. 

Em termos sócio económicos, o presente Projecto 

apresenta-se extremamente positivo para a diversifi-

cação económica do concelho de Óbidos e para a 

melhoria do potencial turístico regional e nacional.  

No geral, as medidas propostas permitem reduzir 

significativamente a intensidade dos eventuais 

impactes ambientais identificados. 

 

 

 

 

 

 
O acompanhamento da 

evolução ambiental está  

Previsto, bem como a  

adopção de Sistema de  
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O projecto evolui com os 

estudos ambientais e 

dispõe de uma estratégia 
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6. Monitorização, Programa 
de Gestão Ambiental e  
Sistema de Gestão Ambiental 

7. Síntese  


