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PREÂMBULO

A PROAP, em parceria com a AMBIENTAR, elaborou o presente Estudo de Impacte Ambiental,
relativo ao Almendres Resort. Este estudo tem como proponente a Sociedade Agrícola de
Almendres II-III, tendo sido desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005,
de 8 de Novembro e Declaração de Retificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro, bem como ainda
com a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL, possui a seguinte estrutura:


VOLUME 1/4 - RESUMO NÃO TÉCNICO



VOLUME 2/4 - RELATÓRIO



VOLUME 3/4 – ANEXOS TÉCNICOS



VOLUME 4/4 - ANEXO CARTOGRÁFICO

Outubro de 2012

______________________
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VOLUME

2/4 - RELATÓRIO

1 Introdução
1.1

Identificação do Projeto

Refere-se o presente documento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Empreendimento
Almendres Resort, em fase de Estudo Prévio.

O Estudo de Impacte Ambiental do Almendres Resort, foi elaborado de acordo com a
legislação portuguesa em vigor, nomeadamente com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000 de
3 de Maio, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projetos
públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, e inerentes
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 8 de Novembro.

Em acordo com o definido no Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, o mesmo define e
enumera nos seus anexos I e II os projetos sujeitos a AIA. Atendendo ao tipo de intervenção
em causa (via rodoviária), este encontra-se contemplado na alínea c) do nº12 do anexo II do
Decreto-Lei nº197/2005, de 8 de Novembro, conforme se transcreve em seguida:
“ANEXO II
(…)

12 –
c) Estabelecimentos hoteleiros e meios complementares de alojamento turístico
quando localizados fora de zonas urbanas e urbanizáveis delimitadas em plano
municipal de ordenamento do território ou plano especial de ordenamento do território.

Com o presente projeto pretende-se a criação de um empreendimento de alta qualidade, a
desenvolver em espaço rural, na “Herdade dos Almendres”, localizada na região do Alentejo
Central, freguesia de Guadalupe, município de Évora.
A “Herdade dos Almendres” constitui uma importante amostra da paisagem característica da
planície central alentejana, estendendo-se por uma área de cerca de 845,45 hectares (ha),
______________________
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sendo que a ocupação urbanística apenas abrange 338,63 ha, mantendo-se a parcela restante
às atividades silvícolas e agrícolas tradicionais.

1.2

Proponente

Os proponentes do projeto em avaliação são as empresas Sociedade Agrícola de Almendres II
SA e Sociedade Agrícola de Almendres III SA..

1.3

Entidade Licenciadora

Como entidade licenciadora surge a Câmara Municipal de Évora, sendo que no âmbito deste
empreendimento surge

como autoridade de

AIA a Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Alentejo.

1.4

Equipa e Período de Laboração

A equipa responsável pela elaboração do

presente EIA encontra-se especificada

seguidamente, tendo a realização do estudo decorrido entre Julho e Outubro de 2012.

______________________
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1.5

Referência a Eventuais Antecedentes do EIA

O presente projeto não foi até à data sujeito a qualquer procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA).

1.6

Metodologia e Descrição Geral da Estrutura do EIA

O conteúdo estrutural considerado para apresentação do presente ESTUDO DE IMPACTE
AMBIENTAL,

privilegiou a melhor forma de expor toda a informação recolhida e analisada ao

longo da elaboração do estudo, tendo sido organizado em quatro volumes técnicos
fundamentais e complementares.
► Volume 1/4 RESUMO NÃO TÉCNICO
- Constitui um documento síntese, adaptado para divulgação do projeto e dos principais
impactes ambientais associados, na fase de participação do público (consulta do público).
Este documento é elaborado numa linguagem não técnica, fazendo uma síntese do
conteúdo do EIA, concretizando um documento de facilitação da participação pública,
atendendo e adotando as regras dispostas no Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, bem como ainda as orientações estabelecidas pelo exInstituto de Promoção Ambiental (IPAMB), no que respeita aos "Critérios de Boas Práticas
para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”.
► Volume 2/4 RELATÓRIO
- Corresponde ao presente documento, e integra todas as informações recolhidas e
sectoriais, bem como a análise global efetuada, caracterizando a proposta de implantação
do projeto no território, seus efeitos, identificação e avaliação de impactes ambientais nos
vários descritores analisados, apresentando a seguinte estrutura:
1. Introdução
2. Objetivos e Justificação do Projeto
3. Metodologia Geral
4. Descrição do Empreendimento Pinhal do Atlântico
5. Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
6. Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes
7. Impactes na Fase de Desativação
______________________
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8. Síntese de Impactes
9. Impactes Cumulativos
10. Medidas de Mitigação e Recomendações
11. Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
12. Lacunas de Informação
13. Conclusões
14. Bibliografia

Neste âmbito serão ainda analisadas as hipóteses de inexistência do projeto, onde se pretende
apontar aspetos e consequências da não prossecução do projeto, apontando ainda no
seguimento do projeto as medidas de mitigação e potenciação dos impactes determinados,
bem como propostas de monitorização e gestão ambiental.
► Volume 3/4 ANEXOS TÉCNICOS
- Contém a informação complementar referente ao Estudo de Impacte Ambiental, de suporte
a determinadas variáveis ambientais e socioeconómicas analisadas.
► Volume 4/4 ANEXO CARTOGRÁFICO
- Representa o conjunto de Peças Desenhadas que serviram de suporte à elaboração do
presente estudo, contendo cartografia temática, a várias escalas, com vista à boa
representação espacial e técnica da informação contida no EIA.

2 Objetivos e Justificação do Projeto
2.1

Objetivo e Necessidade do Projeto

No contexto de economias regionais pobres ou a sofrer desajustamentos económicos mas que
detenham alguns recursos endógenos, sejam eles naturais, paisagísticos ou culturais, o
Turismo moderno apresenta-se como uma forte alternativa dinamizadora de procura e
consumo de bens e serviços para um diversificado espectro de atividades produtivas e de
matérias-primas. (transportes, comércio, artesanato, produtos agrícolas e alimentares,
fornecimentos industriais diversos).

Ao estimular a procura, promove a produção local, implica a constituição de empresas e
dinamiza o retalho. Este movimento, por seu lado, induz necessários reajustamentos de
______________________
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dimensão e modernização nos serviços de suporte (saúde, banca, seguros, construção,
comunicações, animação, entre outras).

O investimento no Turismo tem pois efeitos imediatos sobre as comunidades locais ao nível do
emprego e de consumo direto mas, a médio prazo, ele pode ser o fulcro estruturador de uma
malha ampla de oferta variada e consolidada nos domínios da agricultura, indústria e serviços,
capaz de autosustentar o desenvolvimento económico dessa região.

A dinamização e interligação do tecido empresarial regional abrem oportunidades e novos
espaços de mercado para outras atividades produtivas, gerando uma autêntica espiral de
crescimento. Este fortalecimento, pelo seu lado, induz ganhos de valor, massa crítica e
processo competitivo para as próprias empresas. Gera-se mais emprego, eventualmente
melhor qualificado, estrutura-se enquadramento e mentalidade empresarial e obtêm-se ganhos
de dimensão que podem mesmo permitir
efeitos de circulação de bens e serviços para o exterior da comunidade (exportação).
A consolidação de “linkagens” entre a atividade turística e o tecido produtivo e económico da
região é elemento fundamental ao processo de sustentabilidade do seu desenvolvimento.
Quando as atividades e fornecimentos diretos ligados ao turismo tiverem, sistematicamente, de
ser “filtradas” pela produção local, então sabemos que estamos a obter resultados. (+
fornecedores locais + empresários locais +
mão-de-obra local).

Nesta perspectiva, o empreendimento turístico da Herdade dos Almendres pode contribuir para
ajudar a concretizar estas oportunidades no Alentejo Central.

Este projeto implica, na fase de construção, uma série de trabalhos conexos, desde projetos a
empreitadas e recuperações, aos quais serão chamados muitos subcontratados e fornecedores
regionais. Gera no arranque cerca de 300 postos de trabalho diretos tem um efeito
multiplicador no emprego indireto de mais 600. Na fase de exploração pode reter na economia
regional cerca de 60% do valor acrescentado gerado, dos quais 15% em FSEs.

Nesta zona do Alentejo, o projeto que se pretende ver implementado na Herdade dos
Almendres, assume uma vocação ímpar de enquadramento ambiental e de recuperação de
recursos, indo ao encontro do que a OMT considerou como objeto gerador de maior procura
turística no século XXI – o turismo sustentável.
______________________
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Ao manter ativas as funções e utilidades florestal e agrícola e ao tirar partido da ruralidade da
sua localização, associando-a a novas atividades produtivas tradicionalmente exercidas na
propriedade e valorizando-as em dimensão e diversidade com outros recursos disponíveis na
região, provocará um efeito de investimento/crescimento muito interessante.

O turista está cada vez mais preocupado com o uso racional dos recursos com a preservação
ambiental e com a defesa das autenticidades micro culturais. Sente necessidade de interagir
social e culturalmente com as populações residentes. A defesa, a requalificação e a
recuperação do património cultural existente é uma tarefa permanente a exigir especialistas em
várias áreas do saber. Seja ele construído, etnológico, gastronómico ou de simples base
popular, o património cultural precisará de investigação, interpretação e cuidados permanentes.

As pequenas indústrias de materiais, carpintarias e marmoreiros, oficinas de manutenção e de
fornecimentos

de

desgaste

rápido,

serviços

de

apoio

informático,

laboratórios,

telecomunicações, energia e tantos outros subsectores vão ter espaço de crescimento e
sustentabilidade neste novo modelo de negócio do Turismo.

O empreendimento da Herdade dos Almendres, inserindo-se no sector turístico, integra e
alavanca assim um conjunto de atividades económicas que, pelas suas características e
atributos, podem contribuir para estimular o desenvolvimento desta região.

Na verdade, com o aparecimento de um projeto desta natureza, surgem novas infraestruturas e
serviços de apoio, recupera-se património construído, fomenta-se o levantamento e a
afirmação dos valores e da identidade da região, ajuda-se a qualificar os espaços envolventes
e provoca-se a recuperação ambiental e a sustentabilidade territorial. Pretende-se que o
projeto da Herdade dos Almendres seja um dos fulcros dinamizadores de desenvolvimento
sustentável na região do Alentejo.

3 Metodologia Geral
A metodologia considerada neste EIA baseia-se na concretização técnica pericial do
atualmente definido no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio e na Portaria n.º 330/2001, de 2
de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
relativamente ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente ao "conteúdo
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mínimo do EIA". Desta forma serão estabelecidas três fases de análise técnica, que se
apresentam de seguida:

A - FASE DE SCOPING (definição de abordagem), na qual se concretizam as necessidades
técnicas do estudo/projeto, definindo previamente os vetores de análise (biofísicos e
socioeconómicos), bem como as designadas ações de projeto.

AMBIENTE

PROJECTO

ACÇÃO 1

VARIÁVEL 1

ACÇÃO 2

VARIÁVEL 2

ACÇÃO 3

VARIÁVEL 3

ACÇÃO …

VARIÁVEL …

IMPACTE AMBIENTAL

B - FASE DE SCREENING, que relativiza a escala de ocorrência das ações do projeto,
definida em estrita inter-relação com o próprio projeto em estudo (escalas de impacte),
selecionando aquelas ações que maiores efeitos ou alterações causam no ambiente de
referência. Desta forma, é igualmente definida a área de intervenção do EIA.

C - FASE OPERACIONAL, onde se pretende especificar as várias componentes a incluir no
Estudo e promover a sua execução.

A metodologia definida permite identificar, definir e avaliar os impactes ambientais e
respectivos riscos decorrentes da implementação do projeto, assim como propor as respetivas
medidas de minimização de impactes e de segurança adequadas.

A elaboração e estruturação do presente EIA elaboração tiveram em conta o Guia de
Apreciação Técnica de Estudos de Impacte Ambiental para o Sector dos Aldeamentos
______________________
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Turísticos, e ainda do Guia de Apreciação Técnica de Estudos de Impacte Ambiental para
o sector dos Campos de Golfe, publicado pela CCDR-LVT (2007), entre outros documentos
legais e técnicos. Foi também considerado, na estruturação e conteúdo do presente EIA, o
estabelecido pela APA, como critérios técnicos e de observância de conteúdo da respetiva
conformidade com a fase de Avaliação (www.apambiente.pt).

4 Descrição do Almendres Resort
4.1

Localização Geográfica e Administrativa

O projeto do Almendres Resort localiza-se na freguesia de Nossa Senhora de Guadalupe,
município de Évora, distanciando cerca de 17 Km da sede de concelho e a cerca de 6 Km da
saída da via rápida Lisboa – Madrid (A6), identificando-se na sua envolvente três localidades
(Guadalupe, Valverde e Nossa Sra. da Boa Fé).
Na figura seguinte apresenta-se a localização do empreendimento face ao enquadramento no
concelho e envolvente.

Figura 1: Enquadramento geográfico e administrativo do Almendres Resort
______________________
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4.2

Área de Implantação do Projeto

A Herdade dos Almendres, com uma área global de 845,55 ha, localiza-se na Serra de
Monfurado, a qual se caracteriza pelo relevo acidentado e por um povoamento florestal e de
montado de contraste com a planície, alentejana.

A propriedade ocupa uma das encostas nascentes da bacia hidrográfica da Ribeira de
Valverde incluindo uma zona de cabeceira onde se formam várias linhas de água que
atravessam a propriedade no sentido poente-nascente.

O limite poente da herdade das Almendres coincide com a linha de cumeada que define a
bacia hidrográfica da Ribeira de Valverde (Bacia do Sado). A morfologia do terreno reflete a
topografia marcada pelas diferentes ribeiras que a atravessam, e caracteriza-se por uma zona
de relevo mais acidentado e com declives na ordem dos 10 a 15% no troço superior da encosta
próximo da cumeada, e uma zona de meia encosta com declives mais suaves (entre os 3 e
6%) nas zonas a meia encosta e o ponto mais baixo à cota 325.

Na área de intervenção verifica-se a ocorrência de povoamentos densos de sobro e de azinho
com zambujeiro, catapereiro, medronheiro carrasco e loureiro, e coberto arbustivo composto
por pilriteiro, abrunheiro-bravo, gilbardeira, aroeira, murta, lentisco, roseira brava, madressilva
alecrim, piorno e rosmaninho, concentrados nos pontos mais altos e cumeadas, e áreas de
manchas de Montado de Sobro e Azinho, manchas de Olival em linha concentrados na parcela
B e nas zonas mais próximas do Monte e ainda culturas forrageiras na proximidade da
Albufeira que dão origem a uma paisagem mais aberta. Encontram-se ainda manchas pontuais
de eucaliptal e de pinhal.

As linhas de água apresentam uma galeria ripícola bem constituída dominada por ulmeiros,
freixos, choupos, salgueiros e amieiros e acompanhados por vegetação arbustiva de linha de
água: vimeiro, zambujeiro, tamujo, tamargueira roseira brava, borrazeira negra e sanguinho das
sebes.

Destaca-se a presença do complexo arqueológico do Cromeleque dos Almendres o Menir dos
Almendres bem como duas aras romanas anepígrafas. O Cromeleque corresponde a um dos
mais antigo o registo arqueológico do Neolítico, e considerado monumento mais antigo da
Península Ibérica, localizado no ponto mais alto da propriedade, sobre a cumeada à cota 414.
______________________
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4.3

Preocupações Ambientais subjacentes à conceção do Projeto

A conceptualização do projeto teve em conta a adequação e respeito à realidade local e
envolvente, sua morfologia, paisagem e arquitetura. Com efeito, as construções e vias
propostas foram implantadas de modo a respeitar a morfologia do terreno, e a salvaguardar o
património arqueológico existente e as manchas de montado, e prevê-se a reinterpretação
contemporânea da arquitetura tradicional alentejana e o recurso a materiais da região.

O empreendimento integra soluções técnicas, ao nível dos sistemas construtivos e das
infraestruturas, que contribuem para a sua sustentabilidade ambiental, pretendendo-se que
venha a obter certificação ambiental reconhecida internacionalmente. Está prevista a adoção
de medidas mitigadoras dos consumos energéticos e hídricos, através do carácter solar
passivo e bioclimático das construções e dos espaços exteriores, do aproveitamento da energia
solar, do recurso a águas residuais tratadas na rega do campo de golfe e espaços exteriores
(com origem numa ETAR prevista no empreendimento), e da utilização de águas pluviais na
rega, autoclismos e lavagem de pavimentos.

A rega do campo de golfe, para além da utilização das águas residuais, terá origens em
captações próprias, que serão armazenadas num açude já existente dentro do limite do
conjunto turístico, bem como noutros açudes a criar na envolvente.

O abastecimento de água potável ao empreendimento será efetuado a partir da rede pública.

4.4
4.4.1

Principais Características Físicas e Processos Tecnológicos
Programa de Ocupação

Este empreendimento apresenta o seguinte programa de ocupação:

Núcleo 1
Pólo


Um campo para a prática de Pólo.



Cavalariças com 100 baias (estábulos e paddock), com zona para tratamento e
preparação dos cavalos.



Marcação de percursos a cavalo pela propriedade.

______________________
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Golfe


Um campo de golfe com 18 buracos integrado na topografia do terreno da propriedade.
Deve ser dada particular atenção ao desempenho ambiental do campo uma vez que
um dos pressupostos deste projeto será a sua sustentabilidade ambiental.



“Clubhouse” formatada para servir complementarmente a partida do golfe e dar apoio e
serviços às atividades do núcleo equestre. Esta “Clubhouse” deverá integrar pelo
menos uma zona de café/bar com esplanadas, 2 ou 3 lojas e um bar com serviço de
refeições ligeiras.



Clube de sócios.



Clínica de golfe.



Courts de ténis.

Ambos os equipamentos de animação serão autónomos em relação aos dois aldeamentos
turísticos propostos.
Aldeamento turístico 1 – categoria mínima 4 estrelas
O aldeamento turístico será constituído, por Unidades de Alojamento tipo moradia, afetas a uso
turístico, agrupadas em unidades do Pólo e Unidades do Golfe, tendo em vista conformar o
projeto com a diretiva de nucleação prevista no PDM de Évora.
As referidas unidades caracterizam-se da forma seguinte:


Unidades do Pólo
a) Localizadas junto ao Centro do Pólo e com vista sobre os campos de Pólo e
montado envolvente,
b) Área média dos lotes – 1000 a 1500m
c) Área média de construção – 250m

2

2

d) Número total de unidades de alojamento – 146
e) N´mero total de camas (densidade) – 730
f)


Número total de camas efetivas – 876

Unidades do Golf
a) Localizadas com vista sobre o campo de Golf
b) Área média dos lotes – 1000 a 1500m
c) Área média de construção – 250m

2

2

d) Número total de unidades de alojamento – 29
e) Número total de camas (densidade) – 145
______________________
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f)

Número total de camas efetivas – 174

Este aldeamento inclui ainda Espaços de Área Verdes Exteriores Envolventes para Uso
2

Comum (num total de 123.098m ), ocupada quase na totalidade pelo montado de sobro e
azinho existente a manter. Pela sua riqueza e composição florística será mantida a vegetação
existente, criando espaços de passeio, contemplação e estada na paisagem. Estes espaços
comportarão as Infraestruturas e os equipamentos previstos com os requisitos mínimos
constantes conforme legislação em vigor, assinalado também nas peças desenhadas.
Núcleo 2 (Aldeamento turístico 2 – categoria mínima 4 estrelas)
Este núcleo é constituído por Unidades de Alojamento tipo moradia, afetas a uso turístico,
agrupadas em Unidades “Prestige” e Unidades do Golfe, com vista a respeitar a diretiva de
nucleação prevista no PDM de Évora.

Em síntese, têm as seguintes características:


Unidades Prestige

a) Localizadas junto de uma densa mancha arborizada e com magnifica vista sobre a
Herdade
Área média dos lotes – 2000m

b)

2

c) Área média de construção – 300m

2

d) Número total de unidades de alojamento – 7
e) Número total de camas (densidade) – 42
Número total de camas efetivas – 56

f)


Unidades do Golf
a) Localizadas com vista sobre o campo de Golf
b) Área média dos lotes – 1000 a 1500m
c) Área média de construção – 250m

2

2

d) Número total de unidades de alojamento – 74
e) Número total de camas (densidade) – 370
f)

Número total de camas efetivas – 444

Este aldeamento inclui ainda Espaços de Áreas Verdes Exteriores Envolventes para Uso
2

Comum (com 48.157m ), ocupadas quase na totalidade pelo montado de sobro e azinho
existente a manter. Estes Espaços comportarão as Infraestruturas e os equipamentos previstos
como os requisitos mínimos constantes conforme legislação em vigor, assinalado também nas
peças desenhadas.
______________________
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Núcleo 3 (Estabelecimentos hoteleiros)
Este núcleo comportará um Hotel com categoria de mínima de 4 estrelas, com cerca de 90
quartos (num total de 135 camas, ou seja, 180 camas efetivas) e com a seguinte área direta de
fruição:


2

Um SPA com cerca de 850m , pequena piscina interior de jatos, hidromassagem,
ginásio de manutenção e tratamentos inovadores (vinoterapia, aromoterapia e outras).



Um restaurante gastronómico com comida regional alentejana



Zona de bar / garrafeira e possibilidade de provas de vinhos



Piscina exclusiva



Cozinha, armazenagem, preparação e áreas de serviços específicas do hotel.

Contíguo ao Hotel mas em localização recatada em relação ao núcleo de Lazer encontra-se um
Centro de Conferências constituído por:


Sala polivalente tecnicamente equipada para acolher reuniões / seminários /
conferências/ festas e casamentos, para cerca de 300 pessoas sentadas em banquete
(425 em classroom e 85 em U-Shape). Subdivisível em duas áreas de idêntica
capacidade. Zona de “foyer” / receção com área suficiente para serviço de “cofee
break”



Uma sala complementar à anterior (contígua se possível) para cerca de 100 pessoas e
subdivisível em duas áreas para reuniões de 50 pessoas.



6 Salas/gabinetes com capacidade para reuniões até 20 pessoas cada.



Restaurante / cafetaria com elasticidade para em conjunto, se atingir os 350 lugares
sentados. Cafetaria com zonas de utilização de dimensão variável e uma parte mais
orientada para o serviço às piscinas.



Áreas de arrumos e preparação de serviço, incluindo refeições.

O lote a construir para o Hotel comporta ainda Unidades de Alojamento tipo moradia, afetas a
uso turístico designadas por Unidades do Hotel com as seguintes características:


Unidades do Hotel
a) Localizadas junto ao Hotel e Spa com vista dominante sobre a paisagem.
b) Área média das frações – 2000m

2

c) Área média de construção – até 300m

2

d) Número total de unidades de alojamento – 27
e) Tipologia – T4
f)

Número total de camas (densidade) – 162

______________________
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g) Número total de camas (efetivas) – 216

Prevê-se ainda um Hotel-Apartamentos, com categoria mínima de 4 estrelas, com 115
apartamentos (30 unidades T1 e 85 unidades T2, num total de 373 camas, ou seja, 400 camas
efetivas).

Na proximidade do Hotel-Apartamentos, mas preservando os espaços de fruição dos
respectivos segmentos de clientes:


Um núcleo agregado de lazer: (zonas lúdicas, conjunto de piscinas, áreas para tempos
livres, bar de apoio).



Um centro de apoio médico.



Um heliporto.



Cozinha, armazenagem, preparação e áreas de serviços comuns para o aparthotel e
todo o núcleo de lazer associado.

No lote a constituir para o Hotel-Apartamentos prevê-se ainda a ocupação com Unidades de
Alojamento tipo moradias, afetas a uso turístico designadas por Unidades do HotelApartamentos com as seguintes características:


Unidades do Hotel-Apartamentos
a) Localizadas junto ao Hotel-Apartamentos com vista dominante sobre a paisagem
b) Área média das frações – 2000m

2

c) Área média de construção – até 300m

2

d) Número total de unidades de alojamento – 5
e) Tipologia – T4
f)

Número total de camas (densidade) – 30

g) Número total de camas (efetivas) – 40
Neste núcleo prevê-se ainda uma área de uso comum do conjunto com 45.352m

2

Centro de Interpretação – Complexo Megalítico


Centro de acolhimento e interpretação. Apresentação da propriedade (espaços e
vivências) nos seus aspetos culturais (património arqueológico), históricos e
etnográficos.



Centro de apoio com loja para venda de “merchandising” e produtos de marca da
Herdade dos Almendres.



Marcação da flora e fauna existentes na Herdade para estudo e observação (reservas
de sobro e azinho, e outros endemismos da flora mediterrânica).

______________________
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Percursos de visitação com interpretação (a pé, de bicicleta ou a cavalo).



Marcação de percursos pedonais e de circulação pela propriedade (circuito de
manutenção).



Introdução de tecnologias inovadoras: utilização de óculos que permitem a visualização
dos locais “com vida” (assiste-se ao funcionamento das atividades próprias do local ou
à vida dos animais selvagens).

Com vista à clarificação do critério de classificação do empreendimento foram calculados os
2

rácios área total do aldeamento turístico / capacidade obtendo-se um valor de 346m /habitante
2

para o aldeamento 1 e 453m /habitante para o aldeamento 2.

4.4.2

4.4.2.1

Infraestruturas Gerais
Abastecimento de Água e Serviço de Incêndio

4.4.2.1.1 Consumos Previstos
Tendo em conta uma população de 2410 habitantes e uma capitação média de 250 l/hab/dia,
3

considerou-se um caudal médio e de ponta de, respetivamente, 602,50 m /dia e 23,89 l/s.
Assumiu-se ainda um caudal de 22,5 l/s para a rede de incêndio.

Relativamente aos consumos associados às piscinas dos aldeamentos turísticos e unidades
2

hoteleiras, considerou-se um valor médio de 2.095 l/m /ano. Este valor teve em conta o
enchimento,

reposição

de

água

perdida

por

evaporação,

perdas

associadas

ao

transbordamento de água na sua utilização e a limpeza de filtros em contracorrente.
2

Multiplicando o valor anterior por uma área de 6300 m destinada à construção de piscinas,
3

resulta um valor global de 13.198 m /ano.

4.4.2.1.2 Origem e adução

O abastecimento de água para consumo será efetuado a partir do reservatório de Guadalupe,
cuja construção está prevista no âmbito das obras a levar a cabo pelas Águas do Centro
Alentejo, com quem o promotor do projeto já assinou protocolo, no qual é assumido pelas
Águas do Centro Alentejo o fornecimento dos volumes e caudais de água necessários para
abastecimento do empreendimento.
______________________
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Junto ao Reservatório de Guadalupe será instalada uma estação elevatória, que permitirá
vencer o desnível topográfico entre a povoação e o empreendimento.

A conduta elevatória de ligação será implantada ao longo dos caminhos existentes. À
-1

população a servir corresponderá um caudal de ponta de adução de 8,6 l s .

4.4.2.1.3 Armazenamento

A um dia de reserva, corresponderá um volume de cerca de 875 m³. O reservatório previsto
será enterrado, com duas células de geometria cilíndrica, cada uma com raio aproximado de
5,90 m e profundidade de 4,00 m. A sua cota de implantação será aproximadamente 400 m.

4.4.2.1.4 Bombagem

De forma a fornecer a energia necessária para a utilização nos pontos mais altos do
empreendimento, a água deverá ser bombada numa central elevatória, a instalar na câmara de
manobras do reservatório.

4.4.2.1.5 Rede de distribuição

A distribuição far-se-á por gravidade, a partir do reservatório, fazendo o serviço de todas as
edificações a partir de ramais de ligação e, ainda, dos marcos de incêndio.

Será do tipo misto, em PEAD MRS100, encontrando-se implantada na quase totalidade dos
arruamentos.

4.4.2.2

Serviço de Rega do golfe

4.4.2.2.1 Consumos previstos e disponibilidades de água

De acordo com a Análise Hidrológica Preliminar efetuada em 2004 pela empresa Ecoserviços
(ver Anexo Técnico - Análise Hidrológica - Estudo Preliminar), as necessidades de água para
rega são as indicadas no Quadro seguinte.
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Rega
Golfe

Ano Médio (m³)

Ano Seco (m³)

585 420

612 960

Espaços Verdes

45 000

45 000

Total

630 420

657 960

Quadro 1: Necessidades de Água para Rega

As fontes de água para rega resultarão da captação de águas superficiais, de águas
subterrâneas e da utilização do efluente tratado da Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) a construir na propriedade.

Segundo a Análise Hidrológica Preliminar anteriormente referida, estima-se que as
disponibilidades anuais de água, na área do empreendimento, sejam as referidas no Quadro
que se apresenta de seguida.

Ano Médio (m³)

Ano Seco (m³)

Águas Superficiais

660 353

370 950

Águas Subterrâneas

173 240

173 240

Reutilização de Efluentes da ETAR

40 150

40 150

Perdas (por evaporação)

-48 785

-51 080

Total

824 958

533 260

Quadro 2: Disponibilidades totais de água na área do empreendimento

Refira-se que a quantidade máxima de águas subterrâneas a utilizar teve por base Estudo
Hidrogeológico específico realizado em 2004, em anexo ao presente EIA, em Anexo Técnico Caracterização Hidrogeológica.

Considerando a capacidade de armazenamento atual de águas superficiais na propriedade,
efetuada no Açude da zona de intervenção e no Açude localizado a Norte da zona de
intervenção, as disponibilidades de água serão as constantes do Quadro seguinte.

Ano Médio (m³)

Ano Seco (m³)

Capacidade de Armazenamento atual

340 000

340 000

Águas Subterrâneas

173 240

173 240

Reutilização de Efluentes

40 150

40 150

Perdas (por evaporação)

-48 785

-51 080

Total

504 605

502 310

Quadro 3: Disponibilidades de água tendo em conta a capacidade de armazenamento
atual
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De modo a garantir as necessidades de água para rega indicadas no Quadro anterior, prevê-se
a construção de mais dois açudes na herdade, um a nascente e outro a poente da zona de
implantação do empreendimento, os quais terão as seguintes características:

Açude Nascente

Área total da bacia

138 ha

Área específica da bacia

62 ha

Volume a captar - ano médio

141 980 m

Volume a captar - ano seco

79 860 m

Área no NPA

3

3

1,2 ha

Perdas por evaporação - ano médio

11 710 m

3

Perdas por evaporação - ano seco

12 260 m

3

Açude Poente

Área da bacia 48,5 ha
Volume a captar - ano médio

111 060 m

Volume a captar - ano seco

62 470 m

Área no NPA

3

3

1 ha
3

Perdas por evaporação - ano médio

9 760 m

Perdas por evaporação - ano seco

10 220 m

3

Note-se que a construção e exploração destes açudes, que se encontram na herdade de
Almendres mas fora da zona de intervenção, será da responsabilidade da entidade que vier a
construir e explorar o empreendimento turístico, a quem serão cedidos os respectivos direitos
de construção e exploração desses açudes, como indicado em Declaração que se junta no
Anexo Técnico - Declaração de Cedência de Direitos de Construção e Exploração de Açudes.

Nestas condições, o balanço hídrico será, segundo a Análise Hidrológica Preliminar, o que se
apresenta no Quadro seguinte:
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Ano Médio (m³)

Ano Seco (m³)

Capacidade de Armazenamento Atual

660 353

370 950

Capacidade de Armazenamento Proposto

253 040

142 330

Águas Subterrâneas

173 240

173 240

Reutilização de Efluentes

40 150

40 150

Perdas atuais

-48 785

-51 080

Perdas Propostas

-21 470

-22 480

1 056 528

653 110

Consumos Totais

630 420

657 960

Balanço

+426 108

-4 850

Disponibilidades Totais

Quadro 4: Balanço Hídrico

De acordo com o Quadro anterior verifica-se que, em ano médio, as disponibilidades de água
excedem claramente as necessidades sendo que, em ano seco, estas se equivalem,
considerando-se viável, em termos hídricos, a rega prevista.

Particularmente em ano seco, proceder-se-á a uma gestão racional dos meios disponíveis, de
modo a otimizar recursos, controlando e gerindo devidamente a rega, tendo em vista poupar
alguma água.

Note-se que o estudo que deu origem ao balanço hídrico anteriormente apresentado data de
2004 sendo que, desde então, a conceção e as técnicas de gestão da rega em Campos de
Golfe têm evoluído significativamente, pelo que se considera ser possível reduzir os consumos
3

de água no golfe para valores da ordem dos 300 000 m /ano.

4.4.2.2.2

Sistema adotado

O sistema será alimentado a partir de açude, já existente, a jusante de todo o sistema de
drenagem do empreendimento.

O açude integrado no sistema funcionará como reservatório que permitirá o armazenamento do
volume de água necessário, pelo menos, para uma semana de rega, bem como a reutilização
de efluente da ETAR.
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Junto ao açude ficará implantada a central de rega, onde se efetuará a retenção de eventuais
sólidos em suspensão por intermédio de filtros e se procederá à bombagem para os diferentes
sectores de rega.

4.4.2.3

Águas residuais domésticas

4.4.2.3.1

Caudais previstos

Considerando um coeficiente de afluência de 0,8, os caudais médio e de ponta serão,
-1

respetivamente, 482 m³ dia-1 e 15,19 l s .

4.4.2.3.2

Drenagem

As águas residuais domésticas provenientes dos ramais de ligação das diferentes edificações
serão recolhidas por coletores gravíticos em PP corrugado SN8, que as encaminharão para 3
estações elevatórias localizadas nos pontos baixos resultantes da modelação prevista para o
empreendimento.

Na bacia a norte, verificou-se a necessidade de implementar uma estação elevatória que
receberá os caudais dessa bacia e os encaminhará para uma bacia central.

Na zona central, será necessário implementar uma outra estação elevatória que receberá os
caudais dessa bacia e os encaminhará para a bacia a sul.

Nesta bacia sul será executada uma nova estação elevatória, localizada numa zona baixa
desta bacia, que permitirá o encaminhamento dos efluentes para a ETAR a implantar numa
zona junto ao limite sul do empreendimento.

4.4.2.3.3

Tratamento

Face aos caudais a tratar e à flexibilidade do processo de tratamento, prevê-se a construção de
uma instalação de tratamento por arejamento prolongado em regime de alta carga, com
cloragem no fim do tratamento para reaproveitamento do efluente final para rega do campo de
golfe.

A instalação será convenientemente protegida sob os pontos de vista paisagístico e de controlo
de odores.
______________________
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4.4.2.4

Águas residuais pluviais

As águas serão recolhidas dos pavimentos, por intermédio de sumidouros, e encaminhadas,
conjuntamente com as provenientes dos ramais de ligação das edificações cuja drenagem se
faça para os arruamentos, para coletores em betão, que as descarregarão nas linhas de água,
logo que possível.

Todas as edificações em que a drenagem se efetue diretamente para as linhas de água, ou
para lotes vizinhos, não disporão de ramais de ligação aos coletores. Neste sentido, não
deverão existir barreiras físicas ao escoamento natural, superficial, ou por infiltração.

À exceção de zonas pontuais em que serão modeladas, as linhas de água existentes serão
mantidas, efetuando-se o atravessamento dos arruamentos em passagens hidráulicas, com um
diâmetro mínimo de 1.00 m, de forma a facilitar a sua limpeza.

4.4.2.5

4.4.2.5.1

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Distribuição de contentores

A recolha de Resíduos Sólidos Urbanos será efetuada de forma a poder assegurar a
separação dos resíduos em indiferenciados e recicláveis: papel/cartão, vidro e embalagens.

Admitindo uma capitação de 1,5 Kg por hab

-1

dia

-1

e um peso volúmico dos resíduos nos

-3

contentores de 180 Kg m , a quantidade máxima de R.S.U. produzida num dia é de 3 615 kg.

De forma a evitar que os utentes tenham que percorrer grandes distâncias para depositar os
resíduos, foi prevista a distribuição dos 24 parques de contentores.

Os contentores, enterrados, permitirão um maior aproveitamento da superfície, apenas
deixando visíveis os marcos de deposição, com diferentes cores, consoante o tipo de resíduos
a depositar, diminuindo deste modo o impacte visual. Para além destas vantagens, a solução
subterrânea permite igualmente uma maior capacidade de armazenamento de resíduos.
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Quanto ao plano de deposição dos resíduos, este deverá ser acordado em fase posterior de
projeto com a autarquia de Évora, sendo o destino dos resíduos o aterro sanitário mais próximo
ou o ecocentro.

4.4.2.5.2

Distribuição de papeleiras

Para que seja possível manter a limpeza e higiene requeridas por um empreendimento deste
tipo será fundamental dotá-lo de um número suficiente de papeleiras estrategicamente
situadas, para que os utentes depositem os resíduos produzidos no exterior das edificações,
com um afastamento médio de 40 m.

4.4.2.6

Infraestrutura rodoviária

A solução apresentada, teve por base a implementação de lotes definidas pela arquitetura, a
localização de árvores, a topografia e cotas de soleira das construções.

As características do empreendimento turístico, permite hierarquizar as vias, tendo-se optado
por definir três níveis de serviço das mesmas.

Assim, teremos as vias principais que permitirão a ligação desde a entrada da Herdade ao
núcleo turístico propriamente dito (Hotel, Spa e Campo de Golfe) e ao parque de
estacionamento do núcleo arqueológico do Cromeleque dos Almendres. O segundo tipo serão
vias distribuidoras que irradiam a partir das vias principais de forma a permitir o acesso às
zonas de lotes para moradias.

O terceiro tipo de vias serão trilhos pedonais com ciclovia incorporada, aproveitando a atual
malha de aceiros que servem a Herdade.

Os perfis longitudinais das vias, foram condicionados pela orografia da propriedade e com a
opção de reduzir ao mínimo indispensável os movimentos de terra, sendo genericamente,
constituídos por trainéis com inclinações longitudinais mínimas de 0,5% e máximas de 10,0%,
concordados por curvas verticais com parâmetros compreendidos entre 400,00 e 4.000,00m.

Os pavimentos, ainda em estudo, serão compatíveis com

a qualidade geral do

empreendimento. As soluções propostas serão permeáveis ou semipermeáveis, prevendo-se a
colocação de paralelepípedos de granito ao longo dos arruamentos e estacionamento, e
______________________
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calçada miúda de granito em passeio pedonais. Os restantes percursos pedonais serão em
gravilha.

4.4.2.7

4.4.2.7.1

Eletricidade

Dimensionamento

No dimensionamento destas infraestruturas serão considerados os seguintes critérios:
• Potência por fogo habitacional: 10.35 kVA
• Potência para comércio: 100 VA7m

2

• Coeficientes de simultaneidade: conforme definido nas RTIEBT
• Queda de tensão admissível na rede de baixa tensão: 5%
• Queda de tensão admissível na rede de iluminação exterior: 3%

4.4.2.7.2

Rede de Média Tensão

A rede de média tensão será constituída pelos Postos de Transformação, que serão
dimensionados para os consumos previstos no presente empreendimento. A rede tem início no
posto de transformação localizado na entrada do empreendimento, com acesso pela via
pública, integrando a rede pública de média tensão da EDP Distribuição.

O tipo de canalização será enterrado, a uma profundidade não inferior a 1,20m, com cabo
armado do tipo LXHIOV 1x120 mm2, instalado em valas com leito de areia e proteção por
lajetas de betão e/ou rede plástica vermelha, colocadas acima dos cabos 0.10 m ou 0.20 m,
respetivamente.

4.4.2.7.3

Rede de Baixa Tensão

A rede de baixa tensão será alimentada a partir dos PST previstos. Desenvolver-se-á ao longo
dos passeios dos lotes a que se destina.

O tipo de canalização será enterrado, com cabo armado do tipo LVAV e/ou LSVAV, instalado
em valas com leito de areia e proteção por lajetas de betão ou rede plástica vermelha,
colocadas acima dos cabos 0.10 m ou 0.20 m, respetivamente
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A distribuição será feita através de armários de distribuição, em PVC reforçado a fibra de vidro,
dos tipos 4+1 e/ou 6+1, conforme modelos recomendados pela EDP. Serão equipados com
corta circuitos fusíveis tripolares do tipo triblocos, tamanho 2, dispondo de elétrodo de terra,
com as dimensões regulamentares.

4.4.2.7.4

Rede de Iluminação exterior

A rede de iluminação exterior será alimentada a partir dos PST previstos. Desenvolver-se-á ao
longo dos passeios dos arruamento e caminhos pedonais a definir.

4.4.2.8

Telecomunicações

O estudo prévio de infraestruturas de telecomunicações tem por objetivo a definição do traçado
e critérios de dimensionamento da rede de telecomunicações (ITUR) a instalar.

4.4.2.8.1

Dimensionamento

O dimensionamento da instalação terá por base a definição do tipo de utilização e respetivas
áreas previstas para cada um dos edifícios pertencentes ao empreendimento, constantes do
quadro anexo à memória descritiva do projeto de licenciamento do loteamento.

O projeto será executado em acordo com a seguinte legislação:


Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de Maio



Decreto-Lei n.º 58/2009, de 25 de Setembro



Manual ITUR, Anacom, 1ª edição de Novembro de 2009

Nesta fase de Estudo Prévio não são definidas as infraestruturas dos lotes, cujos projetos
deverão ser executados de acordo com o Manual ITED 2ª edição. Caso toda a instalação seja
privada, o projeto deverá incluir os projetos de tubagem e cablagem dos lotes e rede de
distribuição.

A rede de tubagem prevista destina-se a suportar a distribuição das redes de:


Pares de cobre



Coaxial



Fibra ótica
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4.4.2.8.2

Rede de Tubagem

A rede de tubagem será constituída por tubagem em PVC DN 110 e tritubo, em número e
localização a definir, 3 salas técnicas localizadas nas peças desenhadas, bem como pedestais,
câmaras de visita e caixas destinadas às redes principal e de distribuição, permitindo:

O seu traçado será predominantemente retilíneo entre câmaras de visita, sempre que possível
nos passeios, a uma profundidade não inferior a 1.20 m do bordo superior da tubagem.
4.4.2.8.3

Rede Elétrica e de terras de ITUR

Cada sala técnica disporá de instalação elétrica alimentada a partir dos serviços comuns, caso
seja privada ou de um ramal contagem.

A instalação ITUR disporá de rede de terra própria constituída por elétrodos medidos amovível
e barramento geral de terras a definir em projeto específico.

4.4.2.9

Abastecimento de Gás

O abastecimento de gás ao empreendimento será efetuado em regime de média pressão
através de uma rede de distribuição de gás combustível canalizado (gás natural)

Neste sistema todos os lotes disporão à entrada das suas respetivas instalações de um
equipamento regulador de média pressão/baixa pressão para diminuir a pressão segundo as
condições apropriadas para os aparelhos de utilização.

Em tudo o omisso, considera-se que será cumprido o estipulado nas normas, regulamentos
oficiais em vigor, bem como no manual técnico da GDP.

O traçado da rede de distribuição de gás natural será efetuado em tubagem PEAD, assim como
os respetivos ramais. Como na área em estudo ainda não existe gás natural, o abastecimento
efetuar-se-á através de uma instalação de reservatórios para G.P.L..

4.5

Projetos Complementares

Consideram-se como Projetos Complementares do Almendres Resort e determinantes para o
seu sucesso, os seguintes:
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Adução de água, desde do reservatório de Guadalupe até à zona de intervenção,
incluindo instalação de estação elevatória junto ao referido reservatório e respetiva
conduta elevatória;



Construção de dois novos açudes na herdade de Almendres, um a nascente e outro a
poente da zona de intervenção e utilização do açude já existente a Norte da zona de
intervenção. A construção e exploração destes açudes, respetivas estações de
bombagem e condutas de adução, até à zona de intervenção, garantirá o
armazenamento de águas necessário para rega do Campo de Golfe e Espaços Verdes
do empreendimento;



Construção das infraestruturas de abastecimento de gás natural ao empreendimento.
Até à instalação das respetivas infraestruturas, o abastecimento de gás efetuar-se-á
através de uma instalação de reservatórios para G.P.L..



Projeto para a implementação de um parque arqueológico, a designar Parque Temático
da Herdade dos Almendres, projeto que contará com um centro de acolhimento e
interpretação do Cromeleque dos Almendres, classificado de imóvel de interesse
público, onde se prevê a preservação da memória de ocupação daquele espaço quer
na pré-história, quer num passado mais recente, de forma a proporcionar a fruição de
um espaço, no conjunto edifício/monumento/paisagem, à população do concelho de
Évora e a outros, dinamizando uma infraestrutura destinada ao conhecimento sobre o
megalitismo da região.



Em relação ao cromeleque, propõe-se no projeto a construção duma plataforma
elevada sobre o terreno, situada também a Nordeste do monumento, permitindo ao
visitante ter uma vista aérea e mais completa da leitura do conjunto; para salvaguardar
o conjunto do contacto físico do visitante, propõe-se um circuito condicionado formado
por um anel perimetral, elíptico na zona maior e circular na menor. Desta forma, para
além de permitir visualizar o conjunto, permitirá ainda seguir o formato original do
cromeleque. Este circuito permitirá uma visão externa do conjunto, a qual se
completará com um acesso ao interior do cromeleque por dois corredores coincidentes
com os pontos cardiais e que permitirão ver mais de perto as gravuras existentes em
alguns dos menires.

4.6

Faseamento Geral do Projeto

O projeto de loteamento prevê o seguinte faseamento para a execução do conjunto turístico:
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Fase 1: Infraestruturas gerais dos núcleos 2 e 3; Hotel, Hotel Apartamento;
ClubHouse/Golfe, Pólo; Unidades de alojamento tipo moradia do Golfe e Unidades de
alojamento tipo moradia Prestige; e centro de interpretação.



Fase 2: Infraestruturas gerais do Núcleo 1; e Unidades de alojamento tipo moradia do
Pólo.

A área da Herdade que não será objeto do presente loteamento manter-se-á afeta a atividades
silvícolas e agrícolas tradicionais e inclui uma casa senhorial, uma igreja e uma área de
fomento da produção agrícola, agropecuária e artesanal, estando prevista a comercialização de
um conjunto de produtos locais, sob a marca certificada “Herdade dos Almendres”, os quais
serão também utilizados nos empreendimentos turísticos.

4.7

Alternativas do Projeto

Não existem alternativas ao projeto em análise, no que respeita à sua localização.

4.8

Áreas Sensíveis

De acordo com o artigo 2.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, que regulamenta o
procedimento de AIA, são consideradas áreas sensíveis, as seguintes:


áreas incluídas e classificadas na Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de
Conservação e Zonas de Proteção Especial), nos termos do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/05, de 24 de Fevereiro;



áreas incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, regulamentadas ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, contemplando as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/99, de 17 de julho;



áreas de proteção aos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público,
nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro;

Considera-se que as áreas designadas por sensíveis obedecem a objetivos de natureza
biológica e paisagística, considerando critérios de raridade, valor estético, científico, cultural
e/ou social.
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No presente caso, verifica-se que a área de inserção do projeto não se encontra sobreposta a
áreas de Rede Natura 2000. Identifica-se apenas a existência de uma área de proteção em
imóvel de interesse público, designadamente Cromeleque dos Almendres, para onde se prevê
um projeto de valorização.

Refere-se a localização a Oeste de um Sítio de Importância Comunitária (SIC), nomeadamente
SIC Monfurado (ver figura que se segue), integrado na lista nacional de Sítio pela Resolução
de Conselhos de Ministro n.º 76/2000 de 5 de Julho.

Figura 2: Localização do projeto e do SIC Monfurado
De acordo com a Ficha do SIC Monfurado que integra o Plano Sectorial da Rede Natura 2000,
o SIC apresenta uma área total de 23946 ha e abrange parte dos concelhos de Montemor-oNovo e Évora, estendendo-se entre altitudes de 150 metros até aos 420 metros, numa região
tipicamente mediterrânica. Na área ocorrem importantes montados de sobro e azinho, bastante
bem conservados e ainda rescíquos de carvalhais de Carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e
Carvalho-negral (Quercus pyrenaica). No que se refere a habitats com interesse prioritário para
a conservação, verifica-se a ocorrência de subestepes de gramíneas e anuais (TheroBrachypodietea), florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e charcos
temporários mediterrânicos.
______________________
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4.9

Planos de Ordenamento do Território

Os planos de ordenamento do território considerados como mais relevantes para a
implementação do presente projeto são os seguintes:


Plano Diretor Municipal de Évora (PDME);



Plano Regional De Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A);



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo



Plano de Bacia Hidrográfica do Sado.

4.10 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Existe um conjunto de servidões e condicionantes na área de intervenção do projeto,
associadas a:


Domínio Hídrico;



Reserva Ecológica Nacional;



Proteção de montado de Sobro a Azinho;



Proteção de Imóveis Classificados.

4.11 Utilização de Matérias-Primas, Recursos, Emissões Gasosas, Efluentes
Líquidos e Resíduos Gerados
Os principais materiais e energia utilizados na construção de um empreendimento deste tipo
são:


Inertes para o betão e estruturas de aterro;



Betão armado;



Cimento e betão betuminoso;



Ferro, aço, madeira para as construções provisórias (cofragens), painéis préfabricados, tintas e solventes, óleos e lubrificantes;



Vigas, pavimento e guardas, e madeira;



Pavimento em PEAD, betão, e outros materiais;



PPC (polipropileno corrugado) para coletores domésticos;



Saibro e granito para lancis;



Energia elétrica e combustíveis;
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Como resultado das ações preconizadas prevê-se que durante a fase de construção, sejam
gerados vários tipos de resíduos e efluentes, típicos da realização deste tipo de obras de
construção civil, sendo previsíveis que possam ocorrer os seguintes:
 efluentes domésticos gerados no estaleiro, resultantes da utilização de instalações
sanitárias e refeitório (caso venham a existir);
 poeiras e outros poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das
movimentações de terras, circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e
equipamentos;
 resíduos provenientes da desmatação do terreno correspondente à zona de
implantação;
 resíduos

de

construção,

vulgarmente

designados

produtos

segregados,

correspondentes aos resíduos originados na frente de obra, que apresentam uma
composição variável sendo, essencialmente, constituídos por elementos em ferro, restos
de tubagem, pré-fabricados de betão, tubos e peças em aço, madeira, plásticos, etc.;
 óleos usados provenientes dos sistemas hidráulicos e fluidos dos travões dos veículos
e equipamentos utilizados;
 embalagens, absorventes, materiais filtrantes e vestuário de proteção não especificada
utilizado na obra;

Na fase de exploração do empreendimento as principais atividades a registar, prendem-se com
a atividade residencial/turística, prevendo-se a seguinte geração de resíduos e efluentes:


águas residuais domésticas produzidas no empreendimento;



resíduos sólidos urbanos, provenientes das unidades de alojamento, restauração e
serviços complementares;



produção de resíduos verdes decorrentes da manutenção de espaços verdes e do
campo de golfe;

No que se refere às principais emissões resultantes destas atividades, as mesmas são
constituídas pelos poluentes atmosféricos (gases de combustão) e produção de níveis de ruído.

Relativamente à fase de construção do campo de golfe prevê-se que os materiais resultantes
das escavações sejam utilizados na modelação necessária à sua construção. As terras com
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características adequadas, resultantes da escavação, serão utilizadas nos trabalhos de
arranjos exteriores e de integração paisagística do golfe.

Os trabalhos de modelação do terreno serão conduzidos de forma a não criar a necessidade
de recurso a zonas de depósito de terras sobrantes fora da zona de intervenção.

Nesta fase perspetiva-se a produção de ruído, originado essencialmente pela maquinaria afeta
à empreitada.

Prevê-se ainda a produção de resíduos compostáveis, provenientes das atividades de
desmatação e desflorestação. Das ações ligadas a movimentações de terras e modelação do
terreno poderão resultar, ainda que em quantidade reduzida, excessos de terras ou terras sem
características para cobertura de campos de golfe. Durante a atividade de construção poderão
estar associadas misturas de resíduos não contendo substâncias perigosas, bem como
pequenas quantidades de filme plástico, telas e tubagem em PEAD, decorrentes de trabalhos
de impermeabilização do terreno e montagem de redes de rega ou drenagem.

A utilização de maquinaria pesada poderá levar também à produção de resíduos diversos, tais
como óleos usados.

Durante a fase de construção serão asseguradas as condições para que todos os resíduos
produzidos sejam devidamente selecionados e armazenados em condições adequadas que
permitam a aplicação de processos de valorização em detrimento de processos de eliminação
controlada.

Nesta fase as emissões de poluentes atmosféricos resultarão da circulação de veículos e
equipamentos envolvidos na Obra (camiões, escavadoras, etc), particularmente em vias não
pavimentadas, da movimentação de terras e das operações de construção das vias de acesso
e internas, das zonas de jogo e dos sistemas de rega e drenagem. A desmatação e limpeza do
terreno também contribuirão para o decréscimo da qualidade do ar.

Na fase de exploração do campo de golfe prevê-se a utilização de pesticidas, fito-fármacos e
fertilizantes.

No decurso da fase de exploração consideram-se como principais fontes de ruído ambiente, a
circulação e operação de diversos equipamentos utilizados nos trabalhos de manutenção e o
tráfego rodoviário do acesso dos utentes ao Golfe.
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A energia para abastecimento das infraestruturas de apoio, nomeadamente “Clube House”,
bem como para o funcionamento das redes de rega será proveniente da Rede Elétrica Nacional
– REN, estando prevista a instalação das respetivas ligações aos pontos de transformação e
secionamento existentes.

Durante a fase de exploração, prevê-se a produção de resíduos semelhantes a alguns
produzidos durante a fase de construção, mas também outros provenientes das ações de
manutenção do Campo de Golfe e infraestruturas de apoio, tais como óleos de motores,
transmissões e lubrificação usados, material de embalagens de papel, cartão, plástico e
resíduos compostáveis.

Nesta fase as emissões de poluentes atmosféricos serão mais reduzidas, sendo as fontes de
emissão provenientes do funcionamento e movimentação dos equipamentos utilizados nas
operações de manutenção, da pulverização de produtos fitossanitários e da volatilização de
azoto proveniente da aplicação de fertilizantes.
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5 Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
5.1

Considerações de Análise

Pretende-se neste capítulo, efetuar a caracterização ao nível ambiental do estado atual de
referência, sem projeto, na atual área de afetação direta do Almendres Resort.

Nesta fase operacional dos trabalhos, foram efetuados levantamentos locais e visitas de
campo, bem como uma recolha de informação através de levantamentos por especialidade e
consultas a entidades diversas.

Foram ainda identificadas e recolhidas informações sobre condicionantes ambientais, sociais e
económicas em vigor para a área em estudo, que se descrevem nos seguintes descritores.

A caracterização do clima da área de intervenção do projeto baseou-se na consulta das
Normais Climatológicas da região “Alentejo e Algarve”, correspondentes a 1951-1980
publicadas em 1991 pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INMG. Foram
analisados os registos da estação climatológica de Évora-Cidade, nº 557, situada a LAT
38º34’N, LONG 07º54’W e a uma altitude de 309m; e os registos da estação climatológica de
Évora-Mitra, nº 242, situada a LAT 38º32’N, LONG 08º01’W a 200m de altitude.

Seguidamente apresentam-se os resultados da análise para cada um dos parâmetros
climatológicos considerados, com base nos períodos de funcionamento das duas estações
consideradas.

5.1

Caracterização Climática
5.1.1

Temperatura do Ar

Para a zona em estudo a temperatura média anual é de 15,4 ⁰C o regime mensal médio
apresenta valores máximos nos meses de Verão, de onde se destacam os meses de Julho e
de Agosto (23,0 e 23,1⁰C) e mínimos no inverno, durante o mês de Janeiro (8,6 ⁰C), sendo a
amplitude térmica 14,5 ⁰C.
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Em relação aos extremos de temperatura registados a temperatura média máxima registou-se
em Julho (31,2 ⁰C) e a média mínima em Janeiro (3,8 ⁰C). As temperaturas máximas e
mínimas absolutas são registadas nos meses de Julho (41,6 ⁰C) e Janeiro e Fevereiro (7,1 ⁰C).

Quadro 5: Tabela referente aos níveis da Temperatura Média e Absoluta (Estação
Meteorológica Évora - Mitra)

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Mínima

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Máxima

Figura 3: Temperatura média (ºC) máxima e mínima ao longo do ano

Quadro 6: Tabela referente aos Valores da Temperatura do Ar (Estação Meteorológica
Évora - Mitra)

O número de dias médio em que se verificou uma temperatura média do ar inferior a 0,0 ⁰C foi
de 11 dias por ano, ocorridos nos meses de Dezembro a Fevereiro, com um valor máximo em
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Janeiro (4,6 dias). A partir do mês de Fevereiro a temperatura vai subindo gradualmente até
atingir um máximo de 28,8 e 28,9 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ⁰C em Julho
e Agosto. Em média por ano ocorrem 118,7 dias em que a temperatura máxima do ar é
superior a 25⁰C.
Os dias em que a temperatura mínima do ar não desce abaixo dos 20 ⁰C (noites tropicais)
registaram-se nos meses de verão com um total de 1,7 noites por ano.

5.1.2

Precipitação

A precipitação média anual na área de estudo é de 664,60 mm, tendo sido registado um valor
máximo mensal total no mês de Janeiro (97,70mm) e um mínimo total nos meses de Julho e
Agosto (3,10mm).

Os meses de maior pluviosidade mensal são Janeiro e Fevereiro (com mais de 95mm de
média), a partir de Abril a intensidade das chuvas diminui progressivamente até chegar ao
verão, onde a ocorrência de precipitação é muito baixa, sendo os meses de Julho e Agosto
(3,10mm). Os valores mensais de precipitação começam a aumentar no mês de Setembro
(27,20 mm) até atingirem o máximo no mês de Janeiro (97,70mm), a partir do qual a
precipitação começa a descer de novo até ao Verão.

Os dias com chuvas mais intensas (com um valor de precipitação igual ou superior a 10mm por
dia) sucedem em média cerca de 23 dias por ano, ocorrendo nos meses de Outubro a Março (
em média 3 dias por mês).

Quadro 7: Tabela referente aos Valores da Precipitação (Estação Meteorológica Évora Mitra)
Precipitação
R (nº de
dias)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

11,4

11,3

10,9

8,6

6,6

4,1

0,9

0,9

3,6

8,0

9,3

9,5

85,1

9,7

10,0

9,1

6,7

5,3

3,1

0,6

0,7

2,5

6,6

7,7

8,1

70,1

3,7

3,4

3,0

1,9

1,4

0,9

0,1

0,0

0,8

2,4

2,5

2,9

23,0

Precipitação
(mm)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

Total

97,7

95,2

88,3

52,6

42,9

26,6

3,1

3,1

27,7

65,7

82,6

79,1

664,6

43,8

18,5

20,3

93,3

76,8

84,0

67,8

93,3

com R.≥ 0,1
mm
com R ≥
1,0mm
com R ≥
10,0mm

Máxima
52,2 58,1
73,7
60,0 49,4
(diária)
Dados referentes a médias para 1951-1980 .
Dados:INMG
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120,0
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Figura 4: Precipitação total (mm) ao longo do ano
A precipitação sob forma de granizo ou saraiva tem pouca expressão na área em estudo,
ocorrendo em média 0,9 dias por ano.

5.1.3

Humidade Relativa do Ar

A Humidade relativa do ar permite descrever o o estado higrométrico do ar, e tem uma íntima
relação com o comportamento humano e do biota em geral.

A Humidade relativa média observada situa-se sempre acima dos 60% às 6 horas, e nos
meses de Maio a Setembro com níveis inferiores, traduzindo-se em situações de stress.

Atendendo ao valor anual médio às 6 horas verifica-se que este está no intervalo entre 75 e 90,
sendo classificado no sistema clássico de Húmido (embora no limite inferior).

Quadro 8: Tabela referente aos níveis da Humidade relativa(Estação Meteorológica
Évora - Mitra)
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Humidade
Relativa do
ar(%)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

9h

89,0

86,0

79,0

74,0

68,0

65,0

61,0

60,0

68,0

77,0

84,0

87,0

75,0

18 h

80,0

77,0

70,0

63,0

57,0

52,0

45,0

45,0

53,0

67,0

78,0

81,0

65,0

Dados referentes a médias para 1951-1980 . Dados:INMG
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18 h

Figura 5: Humidade Relativa do ar (%) ao longo do ano

5.1.4

Nebulosidade, Nevoeiro e Geada

Segundo os dados, Janeiro foi o mês em que o céu manteve uma maior fracção de céu
encoberto (6,0), tanto nas medições da manhã como da tarde, no entanto no final da tarde os
valores são igualmente altos para os meses de Fevereiro e Março. Os valores mínimos de
nebulosidade ocorreram no mês de Julho com 1,0 , em relação a nebulosidade medida ás nove
horas da manha, e em Julho e Agosto ambos com 2,0 em relação á nebulosidade ao fim da
tarde.

Em geral, e para valores anuais, observa-se que no período de tempo analisado, a média de
valores de nebulosidade é de 4,0 o que significa que houve uma maior quantidade de dias com
céu limpo, com algumas nuvens, tanto para a manha como para a tarde.

______________________
Pág. │46│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Quadro 9: Tabela referente aos níveis de Nebulosidade (Estação Meteorológica Évora Mitra)
Nebulosid
ade
(de 0 a
10)
9h

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

4,0

2,0

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

18 h

6,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

1,0

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

Dados referentes a médias para 1951-1980 . Dados:INMG

A ocorrência de dias com nevoeiro ao longo do ano é de 22,1 dias em média, os meses com
maior numero de dias de nevoeiro são os de Novembro a Fevereiro, enquanto o mês com
menor dias de nevoeiro registados é Julho.

Quadro 10: Tabela referente ao número de dias de ocorrência de Nevoeiro (Estação
Meteorológica Évora - Mitra)
Nevo
eiro
(nº de
dias)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

3,8

2,7

1,7

1,2

1,1

1,1

0,7

1,0

1,4

1,9

2,7

2,8

22,1

Dados referentes a médias para 1951-1980 .
Dados:INMG

A precipitação sob forma de neve não tem qualquer expressão na área em estudo. Ao longo do
ano a ocorrência de orvalho regista-se em cerca de 58,2 dias. A ocorrência de geada é pouco
comum com uma maior ocorrência em Dezembro e Janeiro (5,6 e 6,8 dias respetivamente).

Quadro 11: Tabela referente aos Valores de Orvalho e Geada (Estação Meteorológica
Évora - Mitra)

Orvalho
(nº de
dias)

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

5,2

5,3

8,0

7,8

5,6

1,9

1,7

0,8

1,8

6,6

7,5

6,0

58,2

Geada
(nº de
5,6
3,2
2,3
0,6
0,0
0,0
0,0
dias)
Dados referentes a médias para 1951-1980 . Dados: INMG

0,0

0,0

0,1

2,6

6,8

21,2
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Figura 6: Distribuição dos dias com ocorrência de orvalho e geada ao longo do ano

5.1.5

Insolação

O valor médio anual para a insolação é de 2869,5 horas, que correspondem a 64% da
insolação máxima possível.

A insolação tem um valor máximo no mês de Julho com um total de 379,60 horas de tempo de
sol descoberto, equivalente a 85% de insolação máxima possível. Este valor está relacionado
com a menor nebulosidade registada no Verão e os dias serem mais longos. O mês de Janeiro
foi quando se registou um mínimo de horas de insolação, 147 horas, correspondendo a 49%)
consequência da ocorrência de céu encoberto mais frequentemente e da menor duração dos
dias.

Em geral os valores máximos de insolação registaram-se nos meses de verão, decrescendo
gradualmente ate atingirem o mínimo no inverno. A partir do mês de Janeiro os valores de
insolação começam a aumentar gradualmente até atingirem de novo o seu máximo em Julho.
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Quadro 12:Tabela referente aos níveis de Nebulosidade (Estação Meteorológica Évora Cidade)

5.1.6

Regime de ventos e Classes de Estabilidade Atmosférica

Os rumos de vento mais comuns ao longo do ano são NE e NW (com 16,9% e 18,5% de
frequência respetivamente). A velocidade média é mais elevada para W e NW (11,9 e 12,00
km/h) e a velocidade média anual é de 8,3 km/h.

Ao longo do ano o rumo do vento varia da seguinte forma, nos meses de Outubro a Março, é
predominante a frequência de ventos de NE registando-se o valor mais elevado no mês de
Dezembro (27,0%), enquanto nos meses de Primavera/Verão, Abril a Setembro, o vento de
NW domina, atingindo o seu máximo em Agosto (31,4%).

N

Vento
Valores médios anuais

20,0
NW

15,0

NE

10,0
5,0
W

Calma : 8,3%
E

0,0

Frequência do vento
(%)
SW

SE
S

Figura 7: Valores médios anuais do vento (Estação Meteorológica Évora - Mitra)
Observa-se uma percentagem média anual de 8,30% de calmas (ventos com velocidade
inferior a 1km/h), sendo Janeiro o mês com uma maior frequência de dias de calmas (13,3%) e
Julho o que regista uma menor (4,30%).
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5.1.7

Classificação Climática

Segundo a classificação climática de Koppen, a área da Herdade dos Almendres, na
proximidade de Évora, insere-se na categoria Csa- Clima temperado com Inverno chuvoso e
Verão seco e quente (Figura seguinte).

Fonte: Instituto de Meteorologia

Figura 8: Classificação Climática de Koppen.

O clima da região de Évora é tipicamente temperado do tipo C com temperatura média do ar
dos 3 meses mais frios entre 3ºC e 18ºC (verifica-se que para a área em estudo ocorreram as
seguintes temperaturas médias) Dezembro (9,2ºC), Janeiro (8,6ºC) e Fevereiro (9,5ºC)); e a
temperatura média do mês mais quente foi superior a 10ºC em Agosto (23,1ºC). Também se
verifica que para esta zona as estações de Verão e Inverno se encontram bem definidas.

Em relação ao indicador Cs, caracteriza-se pela precipitação no mês mais seco ser inferior a 40
mm (3,1 mm em Agosto) e no mês mais chuvoso de Inverno precipita mais de 3 vezes (97,7
mm em Janeiro) aquilo que precipita no mês mais seco de Verão.Por ultimo, em relação ao
sub-tipo Csa, verifica-se que a temperatura média do ar no mês mais quente ≥ 22 C (23,1ºC
em Agosto).

5.1.8

Situação Futura sem Projeto
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Na ausência de projeto não se perspectivam alterações significativas neste descritor na zona
de intervenção.

5.2

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade

A área de estudo faz parte da grande peneplanície do Alentejo, levemente dissecada pela rede
hidrográfica. No entanto, a Herdade dos Almendres situa-se numa zona de pequenos relevos,
que correspondem à extremidade sudeste da serra de Monfurado. A constituição petrográfica
desta região, essencialmente rochas gnaíssicas e graníticas, origina cumes, cujos mais
elevados correspondem a S. Sebastião (443 m) e a Bandeira (410 m). Além destas rochas
existem rochas corneanas, que embora sejam rochas duras, formam áreas rebaixadas.

A área de estudo é composta por gnaisses e migmatitos de texturas variadas, por corneanas e
1

por quartzodiorito e granodiorito (Figura seguinte) , estes também designados por Tonalitos de
Évora (CARVALHOSA et al., 1969).

A formação composta por gnaisses e migmatitos está associada ao maciço granitóide, sendo
comum haver uma passagem gradual entre esta formação e as unidades graníticas. Estas
litologias estão presentes no setor leste da área de estudo.

As rochas quartzodioríticas e granodioríticas apresentam grão médio a fino, não porfiróide e
estão representadas no sector oeste da herdade.

A instalação das rochas granitóides, entre os sedimentos antigos, deu origem a corneanas de
natureza diversa. Ocorrendo como uma auréola de contacto, estas rochas estão presentes no
sector central da área de estudo, constituindo um afloramento estreito, de orientação N-S, que
no limite sul se prolonga para SE. Sobre esta litologia está situado o núcleo habitacional da
herdade.

É também de referir o pequeno afloramento de gabro e diorito existente no seio das corneanas
e situado a WNW do núcleo habitacional da herdade.

Não se identificam, na área em estudo, valores geológicos de interesse e/ou reservas e
concessões mineiras em exploração.

1

Ver DESENHO 12 no Anexo Cartográfico.
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Escala 1/50 000

Fonte: SGP, 1969

LEGENDA

Figura 9: Enquadramento geológico da área de estudo
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Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal
Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), grande parte da área de estudo
apresenta uma intensidade sísmica máxima de grau VII. Apenas no limite sul da propriedade a
intensidade sísmica máxima é de grau VIII. De acordo com a referida escala, os sismos de grau
VII são classificados como muito fortes, provocando danos, até mesmo fraturas, nas alvenarias
2

3

tipo D , podendo também dar-se alguns danos em alvenarias tipo C . Os sismos de grau VIII
são classificados como ruinosos, provocando danos em alvenarias tipo C, com colapso parcial
4

e alguns danos em alvenarias tipo B . Provocam torção e queda de chaminés, monumentos e
torres e as estruturas que estão ligadas inferiormente movem-se sobre as fundações.

Bragança

I.N.M.G.

Viana do
Castelo

Bragança
Viana do
Castelo

Vila
Real

Vila
Real

Porto

Porto

CARTA DE ISOSSISTAS DE
INTENSIDADES MÁXIMAS

(SISMICIDADE HISTÓRICA E ACTUAL.
ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA,
1956)

ADAPTAÇÃO DO
ORIGINAL

Santarém

Santarém

Zona de Intensidade VI
Azambuja

I

Azambuja

Queluz
Lisboa

Queluz
Lisboa

Setúbal

Setúbal

Isossista correspondente ao máximo da
intensidade
(Sismicid ade Histórica e Actual)

Faro

Zonas sísmicas de Portugal (RSAEEP)

Faro

Carta de isossistas de intensidades máximas

2 Alvenarias tipo D - Construídas com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais.
3 Alvenarias tipo C – De execução ordinária e ordinariamente argamassadas, sem zonas de menor resistência tais como falta de ligação nos cantos, mas
não é reforçada nem projetada para resistir às forças horizontais.

4 Alvenarias tipo B – Bem executadas e argamassadas, reforçadas mas não projetadas para resistir às forças horizontais
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Zonas Sísmicas
(Ordem decrescente de sismicidade)

Valores do Coeficiente de sismicidade, 

A
B
C
D

1.0
0.7
0.5
0.3

Figura 10: Mapas de zonamento sísmico de Portugal Continental (INMG, 1988)

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1983) a área em estudo insere-se na zona sísmica B, considerada a zona de
segunda maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e
à qual corresponde um coeficiente de sismicidade () de 0,7.

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988), na área de estudo ou na
sua proximidade não se identificam lineamentos geológicos que possam corresponder a falhas
ativas.

5.2.1

Situação Futura sem Projeto

Na ausência do projeto Almendres Resort, não se prevêem para estes descritores alterações
significativas, mantendo-se as características atuais da zona de intervenção.

5.3

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

A caracterização hidrogeológica da área de estudo foi efetuada com base no Plano de Gestão
das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica 6 (PGBH-RH6) e em estudos
anteriores, nomeadamente no Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo
(DRAOT – ALENTEJO, 2003) e no estudo Caracterização Hidrogeológica e Recursos Hídricos
Subterrâneos realizado em 2004 para a Herdade dos Almendres (ver ANEXO TÉCNICO CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA).

A massa de água subterrânea que caracteriza a área de estudo é o Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Sado, é apresentada na Figura que se segue.
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Figura 11: Massas de água subterrâneas, carta adaptada do PGBH-RH6
O Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado pertence à unidade hidrogeológica do
Maciço Antigo, de que se apresentam no Quadro seguinte as características gerais.

Quadro 13: Características da massa de água subterrânea - Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Sado
MASSA DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA

Maciço Antigo
Indiferencial da Bacia
do Sado

MEIO DE
ESCOAMENTO

Fraturado

PRODUTIVIDADE

LITOLOGIA DE SUPORTE

Reduzida

Gnaisses, ortognaisses,
anfibolitos, xistos, gabros,
granófiros, quartzitos, liditos,
metavulcanitos, ácido e
básicos, calcoxixtos,
mármores, calcários,
dolomitos, cascalheiras,
areias e arcoses

As formações geológicas identificadas integram o Sector Hidrogeológico Pouco Produtivo da
Zona de Ossa Morena e apresentam comportamento de aquífero superficial e livre,
desenvolvido na camada de alteração das rochas e ao longo das zonas mais fraturadas do
maciço rochoso.

Apresentam comportamento misto a poroso e fraturado nos primeiros 20-40 m de
profundidade, que correspondem à camada de alteração e fracturação mais intensa, e
comportamento estritamente fraturado abaixo dessa profundidade.
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As principais direções de escoamento subterrâneo são, nas rochas fraturadas, como é o caso,
coincidentes com as grandes direções de escoamento superficial. No caso da região onde se
insere a área de estudo, a direção predominante é, aproximadamente, NNE-SSW.

A recarga das águas subterrânea é direta a partir da infiltração da chuva, considerando-se que
a infiltração corresponde entre 3% a 7% da precipitação.

Segundo o PGBH-RH6, a referida massa de água subterrânea evidencia o predomínio das
classes de vulnerabilidade à poluição baixa e variável (método EPPNA) e baixa (método
DRASTIC). O predomínio destas classes de vulnerabilidade está sobretudo associado às
características geológicas dos terrenos de natureza ígnea e metamórfica do Maciço Antigo, que
suportam as massas de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado,
entre outras. Ou seja, estamos na presença de aquíferos em rochas fissuradas.

5.3.1

Captações de água subterrânea na zona de intervenção

Seguidamente apresentam-se as principais características das captações de água subterrânea
existentes na área de intervenção e sua envolvente, as quais foram inventariadas no âmbito do
Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA).
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Quadro 14: Captações de água subterrânea na área de estudo e na sua proximidade

No âmbito do estudo hidrogeológico realizado para a Herdade de Almendres, em 2004, com o
objetivo de verificar a disponibilidade de águas subterrâneas para a rega do campo de Golfe,
foi feito o levantamento dos pontos de água existentes na propriedade, tendo-se identificado e
caracterizado 9 nascentes e 10 poços.

______________________
Pág. │57│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

No dia 08 de Junho de 2004 efetuou-se uma medição dos caudais das 9 nascentes, através de
recipiente e cronómetro, cujos resultados estão representados no Quadro seguinte.

Quadro 15: Nascentes existentes na Herdade dos Almendres e respetivos caudais
instantâneos

A soma de todos os caudais instantâneos das nascentes identificadas, medidos naquela data,
3

era de 346 481 m /ano. Em termos de disponibilidade hídrica considerou-se um caudal de
3

exploração de cerca de metade do caudal instantâneo, ou seja, 173 240,5 m /ano.

Para além destas nascentes, existem outras, onde ou não foi possível medir caudal, ou não
apresentavam caudal que justificasse a medição.

Dos 10 poços identificados na área da herdade, apenas 2 são explorados pontualmente para
rega.
Entre 19/07/2004 e 21/07/2004 foram executados ensaios de caudal nestes 10 poços, pela
empresa SONDALIS, Lda. No Quadro seguinte apresentam-se as principais características dos
poços ensaiados.
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Quadro 16: Características dos poços existentes na Herdade dos Almendres

Fonte: (SONDALIS Lda, 2004)

Verifica-se que a profundidade dos poços varia entre 3,10 m e 8,95 m e o seu diâmetro varia
entre 2,23 m e 7,00 m.
3

Os caudais de exploração obtidos apresentam um valor mínimo de 0,46 m /h (3 974,40
3

3

m /ano), no poço nº10 e um máximo de 1,79 m /h (15 465,60 m3/ano), no poço nº3. O caudal
3

total disponível nestes 10 poços é de 84 672 m /ano.
É ainda de referir a captação (furo) que abastece o núcleo habitacional da herdade, a qual, de
acordo com a informação disponível por ocasião da sua execução (DRAOT – Alentejo, 2003),
3

apresentava um caudal de 30 171 m /ano.
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5.3.2

Qualidade das Águas Subterrâneas

A qualidade natural de uma água subterrânea está dependente das condições do aquífero, da
sua litologia, da velocidade de circulação, da qualidade da água de infiltração, das relações
com outras águas e dos níveis de movimento de substâncias transportadas pela água, para
além dos fatores hidrodinâmicos. Atualmente, a qualidade da água está mais dependente das
atividades humanas.

A qualidade da água subterrânea para consumo humano segue o estipulado no Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de Agosto que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao
consumo humano, procedendo à revisão do Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro e que
tem por objetivo regular a qualidade da água destinada ao consumo humano de modo a
assegurar a proteção da saúde pública contra qualquer contaminação e os consequentes
efeitos nocivos. Os limites estipulados pelo referido diploma são os apresentados no Quadro
seguinte.
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Quadro 17: Valores-limite estabelecidos pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 306/2007.
Parâmetro

Valor paramétrico

Unidade

Alumínio

200

g/l Al

Amónio

0.50

mg/l NH4

-

mg/l Ca

Cloretos

250

mg/l Cl

Condutividade (20ºC)

2500

S/cm

6.5 9.0

unidades de pH

200

g /l Fe

Magnésio

-

mg/l Mg

Manganês

50

g/l Mn

Oxidabilidade

5

mg/l O2

Sulfatos

250

mg/l SO4

Sódio

200

mg/l Na

0

N/100 ml

Sem alteração anormal

mg/l

Cádmio

5.0

g/l Cd

Cobre

2.0

mg/l Cu

Mercúrio

1

g/l Hg

Nitratos

50

mg/l NO3

Nitritos

0.5

mg/l NO2

0.10

g/l

Cálcio

pH
Ferro

Bactérias Coliformes
Carbono Orgânico total (COT)

Hidrocarbonetos
(HAP)

aromáticos

policíclicos

Para caracterizar a qualidade da água subterrânea da área em estudo consultaram-se
respetivamente:

i o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica Integrado na Região Hidrográfica 6;

ii. a base de dados disponível no SNIRH;

iii. o estudo hidrogeológico realizado em 2004 para a Herdade dos Almendres;

i.

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica Integrado na Região Hidrográfica 6

Consultando o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6
(PGBH-RH6), a área de intervenção pertence à unidade hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Sado, caracterizada por massas de água subterrâneas
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essencialmente bicarbonatadas mistas, apresentando tendência para uma estratificação
química. Quanto à qualidade, classifica-se como superior a A3 (águas que impõem níveis de
tratamento mais avançado, de acordo com o Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto) sendo o
nitrato e a temperatura, os parâmetros que lhe conferem o grau.

As captações destinadas à produção de água para consumo humano não apresentam
problemas de qualidade, segundo o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, embora
o teor em azoto amoniacal e ferro dissolvido seja ligeiramente excedido em alguns anos. No
Quadro seguintes apresentam-se as características hidroquímicas da massa de água desta
unidade hidrogeológica.

Quadro 18: Características hidroquímicas da massa de água subterrânea do Maciço
Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, fonte: PGBH-RH6.
Qualidade

>A3 (nitratos, temperatura)
C2SI a C3S4 – baixo a elevado perigo de

Qualidade da água para rega

salinização e baixo a muito elevado perigo de
alcalinização do solo

Qualidade

da

água

para

consumo

humano

Boa (esporadicamente azoto amoniacal e ferro
dissolvido)

Ainda, de acordo com o PGBH-RH6, a vulnerabilidade desta massa de água subterrânea
classifica-se como baixa a variável (V6), segundo o método EPPNA. A massa de água
subterrânea é afetada principalmente por ações decorrentes da agricultura intensiva,
agropecuária e por descargas urbanas.
ii.

Base de dados disponível no SNIRH

Relativamente aos dados disponíveis no SNIRH utilizaram-se os registos da estação de
monitorização de qualidade 459/51 - EV24, que se apresenta mais próxima da área de
intervenção (Figura seguinte).
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N.ª S.ª de
Guadalupe
Almendres
Resort

Ribeira de
Valverde

Estação de
monitorização
de qualidade
459/51 - EV24

Figura 12: Localização da estação de monitorização da rede do INAG da qualidade das
águas subterrâneas para a zona em estudo (Google, 2012).

No Quadro seguinte são indicadas as características da referida estação de monitorização.
Quadro 19: Identificação da estação de amostragem da qualidade da água subterrânea

Os valores médios obtidos para a estação de monitorização da qualidade das águas
subterrâneas são apresentados no Quadro seguinte.
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Quadro 20: Valores médios dos parâmetros de qualidade das águas subterrâneas
obtidos a estação de monitorização 459/51-EV24.

Tendo em consideração os valores apresentados no Quadro 15 e os valores paramétricos
estipulados pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, verificou-se que os Nitratos, os Coliformes Fecais e
Totais apresentam concentrações acima dos valores estabelecidos pelo Anexo I do referido
diploma.

A Concentração elevada de nitratos nas águas subterrâneas é uma consequência da atividade
agrícola e pecuária e é um dos fatores principais de poluição dispersa e sistemática. A
utilização intensiva de fertilizantes azotados, com a lixiviação de nutrientes não assimilados
pelas plantas, é apontada como a maior fonte de poluição por nitratos dos recursos hídricos
subterrâneos.

Embora a zona de intervenção não seja classificada como vulnerável, as concentrações de
Nitratos registadas na estação de monitorização da qualidade da água mais próxima
______________________
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ultrapassam os 50 mg/l, critério principal para a identificação de águas poluídas (ou suscetíveis
de o serem), de acordo com a Portaria n.º 164/2012, de 16 de Março, que aprova a lista das
zonas vulneráveis do continente.

As concentrações dos Coliformes totais e fecais revelam a presença de bactérias indicadoras
de contaminação fecal.

Assim, de acordo com os registos da estação de monitorização do INAG, que se localiza a
Jusante da zona em estudo e que atualmente se encontra desativada, (os valores médios
apresentados dizem respeito ao período 24-07-2000 a 13-12-2010), pode afirmar-se que as
águas subterrâneas não possuem qualidade aceitável para consumo humano.

ii.

Estudo hidrogeológico realizado em 2004 para a Herdade dos Almendres

Segundo o estudo de Caracterização Hidrogeológica e Caracterização dos Recursos Hídricos
Subterrâneos realizado em 2004 para a Herdade de Almendres (Anexo Técnico Caracterização Hidrogeológica) , as águas subterrâneas apresentam boa qualidade para
consumo humano e no que respeita à qualidade para rega, apresentam baixo risco de
alcalinização dos solos e risco de salinização, em geral, médio, tratando-se de águas pouco
mineralizadas. A vulnerabilidade das unidades hidrogeológicas da área em estudo é
considerada baixa a variável, tendo em conta que é composta por rochas ígneas e
metamórficas fraturadas e alteradas.

Em suma, tendo em atenção o PGBH-RH6 e os registos da estação de monitorização da
qualidade das águas subterrâneas do SNIRH, há indícios de degradação das águas
subterrâneas na região onde a área de intervenção se insere, nomeadamente por Nitratos e
Coliformes, embora, e segundo a informação contida no estudo hidrogeológico disponível para
a Herdade de Almendres, as águas subterrâneas da área de intervenção apresentem boa
qualidade para o consumo humano.

5.3.3

Situação Futura sem Projeto

Na ausência do projeto Almendres Resort, não se preveem para este descritor alterações
significativas, mantendo-se as características atuais da zona de intervenção.

5.4

Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais

______________________
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5.4.1

Considerações de Análise

Para a caracterização hidrológica da área de intervenção, identificaram-se as linhas de água
que atravessam o terreno do futuro empreendimento turístico, efetuou-se a caracterização de
cada bacia hidrográfica e determinaram-se os caudais de ponta de cheia para o período de
retorno, T=100anos.

A caracterização da qualidade das águas superficiais foi efetuada com base nos dados
recolhidos pelas estações de monitorização do Instituto da Água (INAG) e disponibilizados pelo
Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).

5.4.2

Hidrografia

A zona de intervenção localiza-se na bacia hidrográfica do rio Sado, com rede hidrográfica que
apresenta uma disposição bem adaptada às formas dessa bacia. Os seus principais afluentes,
na margem direita e no sentido jusante-montante, são as ribeiras da Marateca, S. Martinho,
Alcáçovas, Xarrana, Odivelas e Roxo (PGBRH 6 e 7, 2011).

Na área de intervenção destacam-se 4 linhas de água principais, afluentes da Ribeira de
Valverde (designada também por Ribeira de Alcáçovas) que atravessam a área do
empreendimento com direção aproximada Oeste-Este, Figura seguinte. Estas linhas de água
nascem dentro da área de intervenção, próximas do seu limite Oeste, e apresentam regime de
escoamento torrencial, encontrando-se geralmente secas durante o período de Verão e
registando caudal apenas na sequência de períodos de precipitação intensa característicos do
Inverno.

Na Figura seguinte apresentam-se as bacias hidrográficas das linhas de água em questão,
delimitadas sobre a cartografia militar à escala 1/25000.
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Guadalupe

1

1
a
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2
a

5

2
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Figura 13: Localização das Bacias hidrográficas da área em estudo.
5.4.3

Caracterização Geral das Bacias Hidrográficas da área em estudo

A análise das linhas de água em estudo pressupõe a obtenção de valores dos parâmetros
fisiográficos das suas bacias hidrográficas.

Usando como base a Carta Militar n.º 459 à escala 1/25000, delimitaram-se as bacias
hidrográficas (Figura anterior) e obtiveram-se os seus valores característicos (Quadro
seguinte).
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Quadro 21: Características principais das bacias hidrográficas das linhas de água que
atravessam o ALMENDRES RESORT.
Características das
Bacias

1

1a

2

2a

3

4

5

6

Área (km )

0,13

0,25

1,49

0,18

1,03

0,82

0,15

0,10

Cota máxima (m)

400

370

410

395

418

385

400

410

Cota mínima (m)

305

308

255

325

255

268

370

365

Comprimento do curso
de água principal (km)

1,19

0,69

2,79

1,03

2,26

1,47

0,36

0,37

Declive médio do curso
de água (m/m)

0,080

0,090

0,057

0,080

0,072

0,080

0,084

0,122

Declive entre 10 e 85%
do comprimento (m/m)

0,081

0,094

0,050

0,086

0,065

0,084

0,160

0,075

2

5.4.4

Determinação dos caudais e hidrogramas de cheia

5.4.4.1

Tempo de Concentração

No estudo de cheias em cursos de água em regime natural, admite-se que o caudal de ponta
de cheia na secção terminal de uma bacia hidrográfica atinge o seu máximo para precipitações
intensas com duração igual ao tempo de concentração da bacia (tempo que a partícula
cinematicamente mais afastada demora a atingir a secção terminal).

Para calcular o tempo de concentração das bacias, adotou-se a expressão do Método do Soil
Conservation Service, (SCS), nomeadamente:


SCS

t c  1,67 * tlag

(1)

sendo:
tc – Tempo de concentração da bacia (h);
tlag – Tempo de atraso da bacia (h)
e,

tlag 

L0,8 * (0,03937 * S mr  1) 0,7
734,43 * i mb

0,5

(2)

Sendo:
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L – Comprimento da linha de água (m);
Imb – Declive médio da bacia hidrográfica (%);
Smr – Capacidade máxima de retenção, expresso por:

S mr 

25400
 254
CN

(3)

Onde, CN é o número de escoamento da bacia hidrográfica, (curve number).
E, obtiveram-se os valores de tempo de concentração para as bacias hidrográficas em apreço
apresentados no Quadro seguinte.

Quadro 22: Valores obtidos para o tempo de concentração segundo o método de SCS.
Características

Bacia1

Bacia1a

Bacia2

Bacia2a

CN II*

66

CN III**

82

tc - Tempo de
concentração
(horas)

0,18

0,12

0,34

0,16

Bacia3

Bacia4

Bacia5

Bacia6

0,29

0,20

0,07

0,07

* Condições médias de humedecimento do solo.
** Condições de humidade de solo saturado.

5.4.4.2

Caudais e Hidrogramas de Cheia

Para o cálculo de caudais e hidrogramas de cheia aplicou-se o modelo hidrológico HEC-HMS
versão 3.5. Para correr o modelo hidrológico foi necessário preparar os dados de entrada,
segundo as suas componentes: o modelo da bacia, o modelo meteorológico e as
especificações de controlo.

O modelo da bacia utiliza como dados de entrada os elementos hidrológicos e os parâmetros
do escoamento. O modelo meteorológico compreende os dados das precipitações e as
especificações de controlo indicam o intervalo de tempo da simulação.

O método de determinação dos caudais de cheia para o período de retorno T=100anos foi o
método do Soil Conservation Service (SCS).

Para a determinação das precipitações intensas com a duração pretendida e o período de
retorno, T=100anos, consideraram-se as curvas de Intensidade-Duração-Frequência (IDF),
propostas por BRANDÃO e al., 2001, para o posto udográfico de Évora-cemitério (22J/02), por
ser o posto que se encontra mais próximo da zona em estudo, cuja formula geral é:
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i  a tb,

(4)

com t [min] e i [mm/h],

sendo i a intensidade da precipitação e t a duração considerada da chuvada.
Deste modo, a precipitação total (P) ocorrida é

P  i t ,

(5)

com t [h] e i [mm/h],

Os parâmetros a e b são em função do período de retorno (T) e da duração da chuvada (t) e
constam no Quadro seguinte.
Quadro 23: Parâmetros da curva I-D-F para o Posto Udométrico de Évora-cemitério.
30 min < t < 6 h
T (anos)

a

b

100

1147.90

-0,761

Como dados de entrada do modelo hidrológico HEC-HMS foram consideradas as áreas das
bacias, as perdas iniciais da precipitação, o número de escoamento (CN III), o tempo de
resposta (tlag) e a precipitação (Quadro seguinte).
Quadro 24: Dados de entrada no modelo HEC-HMS.
Dados de
entrada
2

Área (km )

Bacia 1

Bacia 1 a

Bacia 2

Bacia 2a

Bacia 3

Bacia 4

Bacia 5

Bacia 6

0,25

0,13

1,49

0,18

1,03

0,82

0,15

0,10

10,40

7,13

2,44

2,50

Perdas
iniciais (mm)

11,15

CN III

82

tlag (minutos)

6,31

4,24

12,06

5,88

Na determinação do hidrograma de cheia, escolheu-se o método do hidrograma do SCS e
considerou-se o escoamento de base nulo, uma vez que, o escoamento de base tem pouco
significado para intervalos de precipitação intensa, (LENCASTRE, 2006).

No Quadro seguinte são apresentados os resultados obtidos, nomeadamente os caudais de
ponta de cheia, para cada bacia e para o período de retorno, T=100anos. Os hidrogramas de
cheia para o período de retorno T=100anos são apresentados nas Figuras seguintes.

______________________
Pág. │70│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Quadro 25: Apresentação dos caudais de ponta de cheia para T=100anos.
Caudal
3
(m /s)

Bacia 1

Bacia 1a

Bacia 2

Bacia 2a

Bacia 3

Bacia 4

Bacia 5

Bacia 6

T=100anos

2,00

1,00

11,60

1,40

8,10

6,40

1,30

0,80

Apresentação dos hidrogramas de cheia para um período de retorno, T=100anos:

Figura 14: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 1, para T= 100anos.

Figura 15: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 1a, para T=100anos.
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Figura 16: – Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 2, para T=100anos.

Figura 17: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 2a, para T=100anos.
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Figura 18: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 3, para T=100anos.

Figura 19: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 4, para T=100anos
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Figura 20: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 5, para T=100anos.

Figura 21: Hidrograma de Cheia aplicado à bacia 6, para T=100anos.

5.4.5

Qualidade das Águas Superficiais

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais consultaram-se os registos das
estações de monitorização da rede de qualidade de água do INAG mais próximas da zona em
estudo, designadas por Valverde e Alcáçovas (Quadro seguinte). Refira-se que estas estações
se encontram atualmente desativadas, sendo os valores médios apresentados referentes ao
período de 1-10-2005 a 9-06-2008.
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Quadro 26: Caracterização das estações de monitorização da qualidade da água
Caracterização das Estações
Nome
Valverde
Código
23I/54
Bacia hidrográfica
Sado
Ribª de
Linha de água
Alcáçovas/
Valverde
203979
Localização
164938
Altitude (m)
2
Área drenada (km )
-

Alcáçovas
23I/02
Sado
Ribª de
Alcáçovas/
Valverde
197788.27
163555.92
150
314.08

Para melhor visualização da localização das estações de monitorização consideradas,
apresenta-se a Figura seguinte.

Almendres
Resort

Ribeira de
Valverde

Estação de
monitorização de
qualidade
automática Alcáçovas

Estação de
monitorização de
qualidade automática Valverde

2km

Figura 22: Localização das estações de monitorização da qualidade da água da rede do
INAG (Google, 2012).
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As referidas estações situam-se na mesma linha de água (com duas designações - Ribeira de
Valverde ou Ribeira de Alcáçovas). Face à insuficiência de parâmetros monitorizados e ao
reduzido número de dados disponíveis na estação de qualidade de Valverde (23I/54), mais
próxima da zona de intervenção, foram igualmente considerados os dados disponíveis para a
estação de qualidade Alcáçovas (23I/02), que se encontra mais a jusante. Nos próximos
Quadros apresentam-se os valores médios dos parâmetros de qualidade das águas superficiais
registados nestas estações.

Quadro 27: Dados* referentes à estação de qualidade Valverde (23I/54).
Parâmetro

Unidade

Fósforo Total
Nitrato total

mg/l
mg/l

Número de valores
disponíveis
4
4

Valor
médio
0,18
12,20

*Dados obtidos através do site http://snirh.pt.

Quadro 28: Dados* referentes estação de qualidade Alcáçovas (23I/02).
Parâmetro

Unidade
S/cm
% de saturação
-

Condutividade a 20ºC
Oxigénio dissolvido
pH – campo

Número de
valores
disponíveis
16375
16375
16375

Valor médio
438,56
83,53
8,20

*Dados obtidos através do site http://snirh.pt.

Nos Quadros seguintes apresenta-se a comparação efetuada entre os valores obtidos nas
estações de monitorização de qualidade das águas superficiais e os valores constantes da
legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece
normas, critérios e objetivos com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a
qualidade das águas em função dos seus principais usos. Na referida comparação
consideraram-se os Anexos XV (qualidade das águas balneares), XVI (qualidade das águas
destinadas à rega) e o XXI (objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas
superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98.
Quadro 29: Comparação entre os valores médios da estação de monitorização de
qualidade das águas superficiais de Valverde (23I/54) e os valores legislados.
Estação

Parâmetros
analisados

Valverde

Fósforo total (mg/l)
Nitratos (mg/l)

0,18
12,20

Anexo XV
VMR
VMA
-

Decreto-Lei n.º 236/98
Anexo XVI
VMA
VMA
1
-

Anexo XXI
VMA
1
-

______________________
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Quadro 30: Comparação entre os valores médios da estação de monitorização de
qualidade das águas superficiais das Alcáçovas (23I/02) e os valores legislados.
Estação
Parâmetros analisados
Condutividade (µS/cm) a
20ºC
Oxigénio dissolvido (%
de saturação)
pH – campo

Alcáçovas

Decreto-Lei n.º 236/98
Anexo XV
Anexo XVI
VMR
VMA
VMR
VMA

Anexo XXI
VMA

438,56

-

-

-

-

-

83,53

80-120

-

-

-

50

8,20

-

6.0 – 9.0

6.5-8.4

4.5-9.0

5,0 – 9,0

Através da análise anterior verifica-se que todos os parâmetros indicados se encontram dentro
do estipulado nos Anexos do referido Decreto que foram aqui considerados.

De forma a permitir a avaliação geral do estado de qualidade da Ribeira de Valverde/Alcáçovas
e das quatro linhas de água que atravessam a área de intervenção, classificaram-se os valores
dos parâmetros de qualidade obtidos nas estações de monitorização segundo os critérios do
INAG. O INAG classifica os cursos de água superficiais segundo as suas características de
qualidade e os seus usos múltiplos, categorizando as massas de água em cinco classes
(Quadro seguinte). A classificação é efetuada em função do parâmetro mais crítico e tem por
base os dados disponíveis para a área de intervenção.

Quadro 31: Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas
características de qualidade para usos múltiplos.
CLASSE
A – Excelente
B – Boa

Nível de qualidade
Águas consideradas isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as
utilizações mais exigentes em termos de qualidade.
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também
satisfazer potencialmente todas as utilizações.
Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos

C – Razoável

industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a
existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução
aleatória; apta para recreio sem contacto direto.
Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para

D – Má

irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de
forma aleatória.
Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais

E – Muito Má

parâmetros. São consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e
podem ser uma ameaça para a saúde pública e ambiental.

Fonte: www.inag.pt.
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No Quadro seguinte são comparados os valores médios registados pelas estações de
monitorização de qualidade da água e a classificação das linhas de água de acordo com o nível
de qualidade, segundo a classificação do INAG.
Quadro 32: Comparação entre os valores registados nas estações de monitorização de
qualidade das águas superficiais e a classificação dos níveis de qualidade, segundo os
critérios do INAG.
Nível de qualidade das águas superficiais*
Boa
Razoável
Má
Muito má
B
C
D
E

Parâmetros
analisados

Valores
médios
registados

Excelente
A

Condutividade
(µS/cm) a 20ºC

438,56

≤750

751-1000

1001-1500

1501-3000

>3000

Fósforo total (mg/l)

0,18

≤0,2

0,21-0,25

0,26-0,40

0,41-50

>50

Nitratos (mg/l)

12,20

≤5

5-25

25,1-50,0

50,1-80

>

Oxigénio dissolvido
(% de saturação)

83,53

-

-

-

-

-

pH – campo

8,20

6,5-8,5

5,5-9,0

5,0-10,0

4,5-11,0

-

*Classificação segundo o INAG.

De acordo com o índice de qualidade da água do INAG e os valores registados nas estações
de monitorização, verifica-se que o nível de qualidade das águas superficiais para a maioria
dos parâmetros analisados é Excelente - Classe A - nomeadamente: a Condutividade, o
Fósforo total e o pH. A concentração de Nitratos faz com que a qualidade das águas
superficiais seja classificada de Boa – Classe B.

Uma vez que a classificação do INAG é atribuída em função do parâmetro mais crítico, atribuise à Ribeira de Valverde a classe B – Boa, ou seja, água que pode satisfazer potencialmente
todas as utilizações.
5.4.6

Situação Futura sem Projeto

Na ausência do projeto Almendres Resort, e mantendo-se os usos atuais do solo, não são
previsíveis para este descritor alterações significativas, mantendo-se as características atuais
da zona de intervenção.

5.5

Solos e Capacidade de Uso do Solo

______________________
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5.5.1

Caracterização Edafológica

Os solos na área de intervenção são fundamentalmente Litólicos e Argiluviados, resultantes da
textura do material originário, média grosseira, separando a sua localização pelas diferentes
condições de hidromorfismo, resultantes da sua localização orográfica.

No topo dos morros e encostas mais lavadas temos fundamentalmente solos litólicos, não
húmicos, pouco insaturados, variando entre a origem granítica, a quartzodiorítica a microfirica
clara e gnaisses, conforme o material de origem. São em geral solos delgados, por vezes
mesmo pedregosos.

Nas zonas baixas surgem solos Argiluviados, resultando do incremento dos materiais finos
mobilizados das encostas, resultantes quer da meteorização, quer do incremento de outros
materiais, nomeadamente orgânicos. São em geral solos pouco insaturados, classificados de
Mediterrâneos Pardos Normais, de materiais não calcários, consentâneos com a origem litólica
dos mesmos.

Existem ainda na área correspondente à segunda fase uma mancha episódica de solos
incipientes, mal drenados, Aluviossolos Modernos de textura ligeira. De acordo com a Cartas
de Solos à escala 1:25000, as classes de solo presentes na área de estudo encontram-se
sintetizados na tabela seguinte.
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Quadro 33: Classes de solos presentes na área de estudo

Solos
incipientes

Aluviossolos
modernos
Aluviossolos
antigos

A

Litossolos

Eg

Solos de baixas
(coluviossolos)

Sb
Sbl
Arg
Argn
Arm
Arp
Arx

Afloramentos rochosos

Solos
hidromórficos

Solos litólicos

Sem horizonte
eluvial

Al
At
Atl

Ca
Cal

Húmicos

Mnga

Não húmicos,
pouco insaturados,
normais

Pg
Pga
Pgm
Ppg
Ppn
Vf
Pagn
Pmh

Solos
mediterrâneos,
pardos, de
materiais não
calcários
Solos
argiluviados
pouco
insaturados

Solos
mediterrâneos,
vermelhos ou
amarelos, de
materiais não
calcários
Solos
mediterrâneos,
vermelhos ou
amarelos, de
materiais calcários

Ppm
Pm
Pmg
Pmn
Pgn
Px
Pv
Vgn
Vmg
Vx
Vm
Vcc
Vcv

Não calcários, de textura mediana
Não calcários, de textura ligeira
Não calcários, de textura mediana
Não calcários, de textura ligeira
De climas de regime xérico, de granitos ou
quartzodioritos
Não calcários, de textura mediana
Não calcários, de textura ligeira
de granitos ou quartzodioritos
de gnaisses ou rochas afins
de corneanas ou rochas afins
de pórfiros
de xistos ou grauvaques
Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de
aluviões ou coluviais de textura mediana
Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de
aluviões ou coluviais de textura ligeira
Câmbicos, Normais, de microgranitos ou rochas
cristalofílicas afins
de granitos
de microgranitos ou rochas cristalofílicas afins
de granitos em transição para quartzodioritos
de rochas microfíricas claras
de gnaisses ou rochas afins
de rochas ferruginosas
Para-Solos Hidromórficos, de gnaisses ou rochas
afins associados a rochas detríticas arenáceas
Para-Solos Hidromórficos, de quartzodioritos
Para-Solos Hidromórficos, de rochas microfíricas
(pórfiros)
Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou
rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins
Normais, de quartzodioritos
Normais, de rochas cristalofílicas
Normais, de gnaisses ou rochas afins
Normais, de xistos ou grauvaques
Normais, de rochas cristalofílicas
Normais, de gnaisses ou rochas afins
Normais de quartzodioritos ou rochas cristalofílicas
afins
Normais, de xistos ou grauvaques
Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou
rochas microfaneríticas afins
Normais, de calcários cristalinos ou mármores ou
rochas cristalofílicas cálcio-siliciosas
Normais, de calcários cristalinos associados a
outras rochas cristalofílicas básicas

Estas classes de solos, podem ocorrer numa das seguintes fases, representadas sobre as
classes na figura seguinte:
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(a) - fase agropédica



(d) - fase delgada



(e) - fase espessa



(h) - fase mal drenada



(i) - fase inundável



(p) - fase pedregosa

Figura 23: Classes de solos e fases

5.5.2

Capacidade de Uso do Solo

Os solos da área de intervenção apresentam pouca capacidade agrícola, pela sua textura e
pela sua espessura nomeadamente. São essencialmente solos da classe E com problemas de
erosão e escorrimento superficial, nomeadamente no terço Sul e terço Nordeste da área de
intervenção.

Na zona de aluviossolos ligeiramente mais espessos a capacidade agrícola é razoável, estando
estes solos classificados com Bs+Ce, passíveis de uma utilização agrícola pouco intensiva.
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Existe ainda hipótese de utilização dos solos incipientes mal drenados, com trabalhos de
correção das condições de drenagem.

No restante os solos apresentam uma aptidão de classe Ds e De, alternando a dominância, em
que ao risco de erosão se sobrepõe a pouca espessura dos solos que permita um adequado
desenvolvimento radicular.

Quadro 34: Classes de Capacidade de Uso do Solo
Classe

Características principais
- poucas ou nenhumas limitações

A

- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- susceptível de utilização agrícola intensiva
- limitações moderadas

B

- riscos de erosão no máximo moderados
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- limitações acentuadas

C

- riscos de erosão no máximo elevados
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados

D

- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração
florestal
- limitações muito severas
- riscos de erosão muito elevados
- não susceptível de utilização agrícola

E

- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação
- ou não susceptível de qualquer utilização

São ainda consideradas as seguintes subclasses:
 - e - erosão e escoamento superficial
 - h - excesso de água
 - s - limitações do solo na zona radicular

Para além da análise das classes publicadas na Carta de Capacidade de Uso do Solo, efetuouse a análise dos solos considerando a fertilidade de acordo com a avaliação efetuada por Grilo
(in CEEM, 1996), para cinco agrupamentos. Considera-se este critério como representativo da
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forma como o solo pode influenciar a paisagem, uma vez que a sua fertilidade se relaciona
diretamente com a história da humanização do território e com o tipo de aptidão e utilização
que o solo foi tendo ao longo do tempo. As classes de fertilidade consideradas estão
sintetizadas no quadro seguinte.

Quadro 35: Classes de fertilidade do solo de acordo com Grilo (in CEEM, 1996)
Classes

Solos e suas Características Principais
Fertilidade Muito Baixa
(Solos muito variados
que apresentam
severas ou muito
severas limitações a

I

um uso produtivo direto
devido a problemas de
espessura efetiva,
elevado risco de
erosão, afloramentos
rochosos e/ou elevada
pedregosidade)

por vezes associados a afloramentos
rochosos dos mesmos materiais, Solos

Mata e matos com funções

Litólicos de rochas eruptivas de materiais

essencialmente de proteção

sedimentares ou de materiais grosseiros

e recuperação. Em alguns

em fases pedregosas e/ou delgadas,

casos mais favoráveis para

Solos calcários em fase delgada por

pastagens permanentes

vezes associados a afloramentos

melhorada e integrada no

rochosos, Solos Mediterrâneos em fase

sistema de montado.

delgada por vezes associados a
afloramentos rochosos, complexos em
fases pedregosas e delgadas.

granitos ou em transição para

pastagens, vinha.

quartzodioritos ou ainda de arenitos

Susceptíveis de utilização

grosseiros por vezes associados a

arvense ou hortícola

regossolos ou solos podzolizados, Solos

intensiva. Quando mal

Podzolizados por vezes associados a

drenados permitem

regossolos ou solos litólicos, por vezes

horticultura de Primavera ou

em fases pedregosas ou mal drenadas.

mesmo arroz.

Solos Mediterrâneos de materiais não

Sistemas culturais arvenses

calcários normais (por vezes em fases

ceralíferos, hortícolas ou

Fertilidade Baixa a

pedregosas, ou em complexo com para-

frutícolas, e até pratenses e

Mediana (Solos

barros), Solos Mediterrâneos Para-

florestais apropriados,

Mediterrâneos sem

Hidromórficos (em fases mal drenadas,

pouco intensivos, quando de

problemas graves de

por vezes associadas a solos de

materiais calcários ou de

Erosão)

materiais calcários ou em complexo com

rochas cristalofílicas básicas

solos hidromórficos), Solos Mediterrâneos

apresentam boas condições

de materiais calcários normais.

para olival e vinha.

Fertilidade Mediana a

Solos Mediterrâneos Para-Barros de

Sistemas culturais arvenses

Boa (Solos

materiais calcários ou não calcários e

cerealíferos intensivos,

Mediterrâneos Para-

Solos Calcários normais ou Para-Barros

frutícolas, pratenses,

textura grosseira, sem
problemas graves de
Erosão)

IV

materiais sedimentares ou rochas afins,

Sistemas florestais,

a Baixa (Solos de

III

Litossolos de rochas eruptivas de

Solos Litólicos em geral provenientes de
Fertilidade Muito Baixa

II

Potencialidades Genéricas
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Barros e Solos

(excepto solos com problemas de erosão

montados, floresta.

Calcários sem

e na fase delgada), Solos Hidromórficos

Particularmente aptos para

problemas de Erosão)

quando não associados a solos

Olival e Proteaginosas se de

aluvionares ou coluvionares, Solos

reação alcalina, verificando-

Orgânicos Hidromórficos, Aluviossolos e

se hidromorfismo permitem

Coluviossolos de textura mediana.

horticultura de Inverno,
produção de tubérculos e
culturas afins.

Fertilidade Elevada

V

(Barros, Aluviossolos e
Coluviossolos)

Barros (por vezes associados a solos

Sistemas culturais arvenses

calcários para-barros ou a solos

cerealíferos intensivos

mediterrâneos de materiais não-calcários

(Barros). Susceptíveis de

para-barros), Aluviossolos e

usos diferenciados

Coluviossolos (em geral de texturas finas

consoante a drenagem e

e médias ou em complexos com solos

disponibilidade de água de

hidromórficos de aluviões ou coluviões,

rega (Aluviossolos e

condicionados pela drenagem do solo)

Coluviossolos).

Figura 24: Fertilidade dos solos segundo Grilo (in CEEM, 1996)
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5.5.3

Erosão Potencial do Solo

A área de estudo será avaliada segundo o modelo desenvolvido aquando dos trabalhos para
estabelecer os quadros de referência nacionais e regionais da Reserva Ecológica Nacional, o
modelo EHE de Neves et al. (2011), que traduz com maior precisão o efeito da água no
arrastamento de partículas de solo. Para efeitos preventivos este é o modelo que melhor se
adapta aos objetivos.
5.5.3.1

O modelo EHE

Sendo o fenómeno de erosão hídrica do solo resultante de variados fatores em contextos de
complexidade, decorrente da sua natureza inter-relacionada, considera-se pertinente uma
aproximação visando a definição de uma metodologia simples e eficaz, facilmente aplicável ao
ordenamento do território. Podendo o trabalho da força gravítica ser considerado o fator
primordial em processos de erosão decorrentes do escoamento superficial, a metodologia
desenvolvida integrou primeiramente esta dimensão.

Considera-se assim o estudo dos processos erosivos numa perspectiva global ou de contexto,
integrando nos procedimentos metodológicos não a erosão específica local decorrente da
inclinação do terreno em cada local ou célula, mas a erosão potencial global cumulativa, em
que a erosão em cada célula é influenciada por um conjunto de células e influencia outro
conjunto de células.

Outros modelos de previsão de perda de solo recorrem a este princípio, como o Water Erosion
Prediction Project (WEPP, Flanagan, 1994), e têm demonstrado bastante aderência à
realidade, de acordo com os trabalhos desenvolvidos com base nos dados da Estação
Experimental de Erosão de Vale Formoso (Tomás, 1997), sendo limitados pela quantidade de
informação de base necessária à sua utilização. Em 2001 foi adaptado ao modelo WEPP a
metodologia MIR (Minimum Information Requirement) que se baseia fundamentalmente em
informação topográfica, de solo e de ocupação do solo associada a um simulador, usando um
conjunto mínimo de informação para estimar a perda de solo (Brazier, 2001).

A abordagem desenvolvida (Ferreira et al., 2010; Neves et al., 2011a), e apresentada no
âmbito da definição do Esquema Nacional de Referência para a REN (Neves et al., 2010),
distingue-se de abordagens mais usualmente aplicadas no nosso país, que assentam na
integração de classes de declive com classes de avaliação de erodibilidade do solo definidas
pericialmente e de acordo com valores de referência provenientes de diversos autores. Dessa
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forma foi aplicado o índice topográfico de Erosão Hídrica Estrutural (EHE) que constitui uma
métrica da ação do relevo no processo de erosão hídrica integrando diversas variáveis
topográficas segundo os princípios da mecânica clássica, adaptados às características do
ambiente de modelação.
5.5.3.2

Escoamento difuso e concentrado

As limitações decorrentes da utilização isolada do modelo de escoamento baseado no
algoritmo D8 proposto por Jenson e Domingue (1988) centram-se na exagerada simplificação
resultante da escolha de uma direcção preferencial de escoamento considerando as 8 células
da vizinhança rectangular 3x3 de cada célula (D8). Vários autores como Quinn (1988) ou
Schäuble (2001) tentaram resolver esta limitação propondo modelos alternativos que
consideram a variação do escoamento segundo uma medida de proporcionalidade direta ou
ponderada do declive das diferentes alternativas de escoamento (células).

No modelo EHE foi desenvolvida uma aproximação centrada na combinação de duas medidas
da intensidade de escoamento decorrente da acumulação de valores de declive segundo duas
possibilidades ou modelos alternativos:
 Acumulação concentrada máxima, resultante da aplicação de uma função de
acumulação de escoamento segundo o modelo clássico D8 dos valores do declive;
 Acumulação difusa máxima, resultante da aplicação de uma função de comprimento de
encosta (downstream) sobre um MDE invertido. A função de comprimento de encosta
calcula o máximo comprimento de encosta drenante, que, no caso de um relevo
invertido com a opção “downstream” corresponde à máxima acumulação possível
segundo

um

modelo

divergente

de

escoamento.

Foi

igualmente

calculada

concomitantemente a contribuição cumulativa dos valores de declive segundo esta
aproximação.

A utilização combinada das duas aproximações permite uma caracterização do processo de
escoamento que se considera refletir de forma mais adequada o potencial máximo de
escoamento, e foi utilizada no cálculo de um conjunto de parâmetros da fórmula geral,
descrevendo-se de seguida alguns aspetos desses processos de cálculo.

a) hp
Soma ponderada dos valores de altitude drenante para cada ponto, exprimindo a
contribuição cumulativa dos valores de altitude relativa de todas as células drenantes
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para cada local. O cálculo de hp é efetuado através de operações de álgebra de mapas
que permitem a obtenção de um valor de altitude drenante a partir da expressão:

em que hdt é a acumulação total dos valores de altitude, ntc o número total de células
drenantes para cada célula e hl o valor de altitude local, e a parcela

representa o ponto médio do valor de altitude de um vetor escoamento integrado.
Assim o valor final ou hp resulta da sua multiplicação por 2.
b) αp
A soma ponderada dos ângulos de inclinação (αp), exprime em cada local a
contribuição cumulativa dos declives de todas as células drenantes para cada local. O
cálculo de αp é efetuado através de operações de álgebra de mapas e de uma função
combinada de escoamento difuso e concentrado.

c) DF
O declive-força (DF) traduz-se no trabalho da força gravítica num plano inclinado que
pode ser descrito pelas expressões

ou
sendo α o ângulo com o plano horizontal.
Num contexto de erosão hídrica do solo, sendo g constante e m e ∆r (comprimento da
encosta) passíveis de representação proporcional através de uma relação entre hp e
αp, a expressão

constitui uma métrica adimensional proporcional ao trabalho da força gravítica.
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Pág. │87│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Os valores da métrica criada, condicionados ao intervalo (0º - 90º) pela função tan

-1

permitem a obtenção de valores similares aos valores resultantes do cálculo normal do
declive em graus.

d) EHE
Sendo o Declive Força uma métrica independente do atrito e sendo a erosão resultante
da dissipação de energia provocada pela interação da força gravítica, da força de atrito,
do impacto hidráulico (decorrente da variação de declive e orientação de encosta) e da
erodibilidade do solo, foi concebida uma formulação integradora expressa pela métrica
EHE (erosão hídrica estrutural).

A métrica EHE associa ao DF dois parâmetros multiplicativos (TC e Rp) resultantes de
operações focais ou de vizinhança. A integração dos parâmetros que de seguida se
apresentam é efetuada por processos simples de álgebra de mapas.

O indicador de potencial de profundidade de solo (TC) resultante da avaliação da curvatura do
terreno associada a uma métrica de estabilidade desenvolvida a partir do método Terrain
Ruggedness Evaluation Method (TREM, Neves et al., 2011b). Este indicador estabelece uma
relação entre a concavidade e a estabilidade em termos de favorecimento ao movimento ou
deslocação de materiais (inerente à inclinação do terreno), permitindo a introdução de uma
componente de estimação da erodibilidade associada ao potencial de profundidade do solo. A
estabilidade do terreno, no contexto do indicador TC, é expressa sob a forma de uma função
do co-seno do declive no local.

A curvatura do terreno assenta numa medida de concavidade cujos valores variam entre 0
(convexo) e 1 (côncavo), sendo o terreno plano representado pelo valor 0,5. Foi desenvolvida
uma nova métrica baseada na avaliação focal de vizinhanças de secções circulares (“wedge”),
das orientações de encosta associadas ao declive.

Considerando uma vizinhança de secção circular e tendo como referência um terreno
perfeitamente côncavo, todas as orientações das células vizinhas deverão confluir para o
centro ou célula central em processamento.

A avaliação da confluência da orientação das células vizinhas, medida através do cálculo da
média de uma componente escalar, neste caso uma função transformada de seno e cosseno
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permite aferir a conformidade com o modelo de referência côncavo, traduzida em valores
positivos.

A utilização de uma função transformada de seno e cosseno permite que se verifique uma
igualdade

mantendo o sinal das funções seno e cosseno e possibilitando a avaliação da confluência das
orientações. A avaliação da confluência das orientações é combinada com os valores de
declive permitindo integrar numa única métrica as componentes do plano de curvatura e do
perfil de curvatura. Os valores do cálculo inicial podem variar entre -45 (máxima convexidade) e
45 (máxima concavidade), sendo posteriormente normalizados para permitir a sua variação
entre 0 e 1 e a sua integração como factor multiplicativo na fórmula geral.

O desenvolvimento desta métrica parcelar, neste contexto de modelação, permitiu uma
padronização dos resultados e os testes efetuados demonstraram uma melhor aderência e
fiabilidade comparativamente com as medidas de curvatura mais usualmente utilizadas.
O indicador de atrito (Rp) resultante da reação ao peso, expresso como cos α. O
estabelecimento do indicador de atrito decorre da aplicação direta das leis do movimento,
considerando a deslocação de materiais líquidos num processo de escoamento superficial.

A métrica EHE assume a seguinte formulação:

Esta aproximação integra assim, para toda a área de drenagem, os fatores comprimento de
encosta, declive e práticas de conservação da Equação Universal de Perda de Solo, a partir
dos fatores αp, hp, e Rp e, indiretamente, a erodibilidade do solo através do indicador de
potencial de profundidade de solo, TC. Esta metodologia tem a vantagem de aproximar a
definição de um potencial de erosão decorrente do comportamento de toda a bacia drenante
para cada célula expressando claramente as áreas/células produtoras de sedimentos numa
expressão proporcional ao trabalho da força gravítica.
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A fórmula desenvolvida permite o cálculo de uma métrica expressa em valores que variam
entre 0 e 90º independentemente do comprimento de encosta, embora este esteja integrado no
cálculo e na relação entre a altura ponderada (hp) e o declive ponderado (αp). O valor absoluto
do comprimento de encosta poderá ainda ser inserido na aplicação da fórmula do índice
adimensional EHE como um aproximador efectivo da massa drenante, podendo ser associado
a uma ou mais variáveis de transporte (ex. precipitação).

5.5.4
5.5.4.1

Uso Atual do Solo
Evolução do uso do solo na área de estudo
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Figura 25: Fertilidade Evolução do uso do solo entre 1910 (Carta Agrícola e Florestal de Pedro Romano Folque), 1960 (Carta Agrícola e Florestal do
SROA), 1990 (CLC 90) e 2000 (CLC 2000)
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Figura 26: Fertilidade Matrizes de transição entre as classes de ocupação analisadas

______________________
Pág. │92│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Figura 27: Evolução da Ocupação do Solo
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Figura 28: Distribuição da área pelas classes
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Figura 29: Ocupação atual do solo (CLC 2006)
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5.5.4.2

Uso Atual do Solo

Apesar de todos os problemas associados à qualidade da informação de ocupação do solo
disponível, foram realizados exercícios de validação dos dados da cartografia de ocupação do
solo através de ortofotomapas, que permitiram de algum modo corrigir eventuais erros. A
legenda foi generalizada de modo a obter um conjunto mais reduzido de usos que continue a
retratar as características essenciais dos sistemas em presença e que corresponda à
capacidade pericial para a atribuição dos valores constantes dos modelos em aplicação (e.g.
as formações florestais, de diferentes graus de cobertura, foram agregadas em “esparso” e
“denso”).

Foi assim obtida a Carta Uso Atual do Solo que servirá de base a todas as análises e
processos de aferição metodológica. A esta será adicionada informação geográfica de forma a
traduzir as alterações projetadas e esperadas.

Figura 30: Carta de uso atual do solo
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5.5.5

Situação Futura sem Projeto

A ausência de uma intervenção, sem uma gestão cuidada deste território potenciará a
manutenção de um grande conjunto de fenómenos erosivos até ao equilíbrio da situação. A
situação exige uma gestão agro-florestal cuidada no sentido de preservar os solos, ou mesmo
melhorá-los, melhorando os povoamentos agro-florestais de sobreiro e azinheira.

Os povoamentos florestais intensivos de eucalipto agravam os fenómenos erosivos, bem como
praticas culturais erradas no Olival, sendo que não se perdem solos de valia agrícola
considerável.

5.6
5.6.1

Qualidade do Ar
Considerações Gerais

A qualidade do ar é o termo que se utiliza para traduzir o grau de poluição no ar. A poluição no
ar é provocada por um conjunto de substâncias químicas lançadas para o ar ou resultantes de
reações químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera. Estas
substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar, consoante a sua
composição química, concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas.
Assim, a existência de ventos fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, enquanto a
presença de luz poderá acentuar os seus efeitos negativos.

A altura a que as emissões ocorrem pode igualmente afetar a dispersão dos poluentes. Por
exemplo, as emissões dos veículos automóveis terão, provavelmente, um maior impacto
imediato no ambiente circundante e ao nível do solo, do que as chaminés altas, as quais
causam sobretudo problemas de poluição no solo a uma maior distância da sua fonte. As
fontes emissoras dos poluentes atmosféricos são numerosas e variáveis, podendo ser
antropogénicas ou naturais. As fontes antropogénicas são as que resultam das atividades
humanas, como a atividade industrial ou o tráfego automóvel, enquanto que as fontes naturais
englobam fenómenos da natureza tais como emissões provenientes de erupções vulcânicas ou
fogos florestais de origem natural.

Ao nível dos contaminantes emitidos para a atmosfera é possível distinguir dois tipos com base
nas suas características e no modo como são gerados: poluentes primários e poluentes
secundários. Os primeiros são emitidos diretamente pelas fontes para a atmosfera, de que são
exemplo os gases provenientes do tubo de escape de um determinado transporte ou de uma
______________________
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chaminé de uma fábrica (monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NO x), dióxido de enxofre
(SO2) ou partículas em suspensão); os poluentes secundários são resultantes de reações
químicas que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns poluentes primários [são
exemplo: o ozono troposférico (O3) ou os compostos orgânicos voláteis].
A libertação de grandes quantidades de gases com efeito de estufa, como o CO 2, induz efeitos
essencialmente negativos sobre os ecossistemas, a saúde humana e animal, as atividades
económicas, como a agricultura ou as pescas, e os recursos hídricos. Por outro lado, existem
outros poluentes que, usualmente, assumem importância em termos de qualidade do ar, cujas
principais fontes e efeitos se apresentam no ANEXO TÉCNICO – QUALIDADE DO AR, Volume 3/4ANEXOS TÉCNICOS,

5.6.2

integrante do presente EIA.

Quadro Legal Aplicável

O regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente em Portugal é estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, o qual transpõe a Diretiva n.º 2008/50/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro. De forma resumida, este diploma
estabelece medidas destinadas a definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar ambiente,
com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o
ambiente.
3

Nos Quadros seguintes são apresentados os valores limite e valores guia expressos em µg/m ,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro.
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Quadro 36: Resumo da legislação em vigor – Valores limite
LEGISLAÇÃ
O

PARÂMETRO

NO2

SO2

Decreto-Lei
n.º 102/2010

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

VALOR LIMITE

Valor limite horário
para proteção da
saúde humana

Horário

200 g/m NO2, a não
exceder mais de 18
vezes por ano civil

Valor limite anual
para proteção da
saúde humana

Ano civil

40 g/m NO2

Limiar de alerta

Três horas
consecutivas

400 g/m NO2

Valor limite horário
para proteção da
saúde humana

Horário

350 g/m SO2, a não
exceder mais de 24
vezes por ano civil

Valor limite diário
para proteção da
saúde humana

Diário

125 g/m SO2, a não
exceder mais de 3 vezes
por ano civil

Limiar de alerta

Três horas
consecutivas

500 g/m SO2

Valor limite para
proteção da
vegetação

Ano civil e Inverno

20 g/m SO2

Limiar de informação
O3
Limiar de alerta

3

3

3

3

3

3

3

180 g/m O3
3

Três horas
consecutivas

240 g/m O3
3

Valor limite diário
para proteção da
saúde humana

Diário

50 g/m , a não exceder
mais de 35 vezes por
ano civil

Valor limite anual
para proteção da
saúde humana

Ano civil

40 g/m

3

Valor alvo

Ano civil

25 g/m

3

Até 1 de Janeiro
de 2015

25 g/m

3

Até 1 de Janeiro
de 2020

20 g/m

3

3

PM10

PM2,5
Valor limite
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Quadro 37: Resumo da legislação – Limiares Superiores de Avaliação

PARÂMETRO

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

VALOR LIMITE

Limiar superior de
avaliação – 70 % do
valor limite horário

Horário

140 g/m NO2, a não
exceder mais de 18 vezes
por ano civil

Limiar superior de
avaliação – 80 % do
valor limite anual

Ano civil

32 g/m NO2

Limiar superior de
avaliação – 60 % do
valor limite diário

Diário

75 g/m SO2, a não
exceder mais de 3 vezes
por ano civil

Limiar superior de
avaliação – 60 % do
nível crítico aplicável no
Inverno

Inverno

12 g/m SO2

Limiar superior de
avaliação – 70 % do
valor limite
diário

Diário

35 g/m , a não exceder
mais de 35 vezes por ano
civil

Limiar superior de
avaliação – 70 % do
valor limite
anual

Ano civil

28 g/m

3

NO2

Decreto-Lei n.º
102/2010

SO2

3

3

3

3

PM10/PM2,5

5.6.3

3

Emissões Atmosféricas

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades
económicas que aí se praticam, bem como as características do uso do solo, e com as
condições meteorológicas. A magnitude dos efeitos da emissão de contaminantes
atmosféricos, como atrás foi referido, depende de um leque variado de fatores, entre os quais
as características dos emissores e dos recetores.

O concelho em que se insere o projeto em causa (Évora) encontra-se na Região Alentejo, mais
especificamente na NUT III denominada “Alentejo Central”. O concelho de Évora vive
essencialmente das atividades agrícolas e do turismo. As indústrias, por seu turno, têm um
significado relativamente fraco, possuindo termos quantitativos uma baixa expressividade.

A área em estudo localiza-se numa área caracterizada por uma reduzida atividade agrícola e
por manchas de montados de sobreiro, de olival, de eucaliptal e de pinhal. Possui igualmente
áreas despovoadas, sendo as aldeias da Nossa Senhora da Boa-Fé, da Nossa Senhora da
Guadalupe e de Valverde as povoações mais próximas.
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As principais vias de comunicação existentes são a EN 114, a EN 370 e a EN 380, constituídas
por um reduzido volume de tráfego, e ainda a Autoestrada A6.

Para a avaliação das principais emissões na região, recorreu-se ao relatório sobre emissões de
poluentes atmosféricos por concelho no ano de 2009, relativo a gases acidificantes e
eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa.
Convém realçar que a escala de realização destes inventários não é a mais adequada para a
análise da área em estudo, pelo que servirá apenas para a caracterização genérica da região
em que se insere o projeto.

O Inventário Nacional de Emissões é um documento que visa contribuir para estes objetivos,
disponibilizando, de forma clara e simples, informação atualizada – 2009 – ao nível do
concelho, sobre as emissões atmosféricas de gases acidificantes (GA), precursores de ozono,
partículas em suspensão, metais pesados (MP) e gases com efeito de estufa (GEE),
fornecendo também informação de carácter geral sobre o Inventário Nacional de Emissões de
Poluentes Atmosféricos.

Tal como já foi referido anteriormente, em termos de emissões de poluentes atmosféricos, o
inventário nacional mais atualizado, respeita ao ano de 2009. Com base neste inventário
apresenta-se no quadro seguinte, as emissões totais anuais relativas ao concelho de Évora.
Quadro 38: Emissões totais anuais, definidas para o concelho de Évora e para Portugal
SOx

NOx

PM10
2

Emissões totais incluindo fontes naturais (t/km )
Évora

0,031

0,637

Portugal*

2,296

5,206

0,337
2,535
2

Emissões totais excluindo fontes naturais (t/km )
Évora

0,024

0,635

0,337

Portugal*

2,296

5,146

2,535

[Fonte: Inventário Nacional de Emissões (APA, 2009)].
* Média dos valores totais por concelho

O Quadro anterior permite verificar que para todos os contaminantes atmosféricos
apresentados, os valores totais apresentados para o concelho de Évora encontram-se abaixo
da média das emissões totais de todos os concelhos do País. Apesar destes valores estarem
dependentes de muitos fatores (densidade populacional, tráfego, fontes naturais de emissão,
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tipo de indústrias, fatores meteorológicos, entre outros) - o que não permite uma conclusão
concreta sobre o estado da qualidade do ar, permite ter uma noção genérica das condições
atmosféricas do concelho de Évora face aos demais concelhos do País.

5.6.4

Condições de Dispersão de Poluentes

Este capítulo visa informar a cerca do modo como as fontes emissoras de poluentes
atmosféricos poderão interferir com o projeto.

As condições meteorológicas locais, nomeadamente a direção e velocidade do vento, as
condições de estabilidade atmosférica, e as inversões térmicas, bem como a morfologia do
terreno, constituem os principais fatores que influenciam a dispersão atmosférica local e
consequentemente a capacidade de dispersão de poluentes na atmosfera.

Com base nos dados analisados no descritor Clima verifica-se que a direção do vento mais
frequente para a zona de influência da estação estudada é do quadrante NW (18,5%) com uma
velocidade média anual de aproximadamente 12 km/h e do quadrante NE (16,9%) com 7,9
km/h de velocidade média. Deste modo, os poluentes serão com maior probabilidade enviados
para o quadrante SE e SO.

A percentagem de calma, ou seja, velocidade do vento inferior a 1 km/h, na zona de influência
da Estacão Meteorológica Évora é reduzida (8,3%), ocorrendo essencialmente no Inverno. Este
facto leva a que não haja perturbações na disseminação dos poluentes, possibilitando o
afastamento dos mesmos para longe da área em estudo. Quanto à topografia da zona, esta
apresenta-se, de modo geral, ligeiramente acidentada, facilitando a dispersão dos poluentes.

5.6.5

Caracterização da Qualidade do Ar

Neste capítulo pretende-se analisar quantitativamente e qualitativamente a qualidade do ar
presente, atualmente, na área em estudo.

Na Figura seguinte (Fontes Emissoras e Potenciais Recetores Sensíveis à Poluição
Atmosférica) apresenta-se a identificação das fontes emissoras e potenciais recetores
existentes e previstos até cerca de 1 km de distância do empreendimento.
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Figura 31: Fontes Emissoras e Potenciais Recetores Sensíveis à Poluição Atmosférica
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As fontes emissoras identificadas correspondem essencialmente a vias existentes não
pavimentadas e os potenciais recetores resumem-se a habitações isoladas, sendo que as
povoações mais próximas, Nossa Senhora de Guadalupe e Valverde, se situam a 1,5 Km e a
1,8 respetivamente.

A direção predominante do vento, do quadrante NW e NE faz com que os potenciais recetores
sensíveis mais expostos a emissões para a atmosfera sejam aqueles que se situam a SO e SE
das referidas fontes.

Uma vez que a estação fixa de monitorização da qualidade mais próxima (Estação de Terena)
fica localizada a pouco menos de 50km de distância, optou-se ainda por recorrer aos
resultados do estudo realizado pela ex-DGA (Direção Geral do Ambiente) conjuntamente com o
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa – “Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal - NO2, SO2 –
Tubos de Difusão”.

Assim, a análise da informação de qualidade do ar disponível centrou-se numa comparação
entre os valores registados na rede de monitorização da qualidade do ar, bem como do referido
estudo e os valores limite definidos na legislação nacional sobre qualidade do ar citados no
Capítulo 5.1.2 do presente EIA.

A estação de Terena é uma estação de fundo da Rede de Qualidade do Ar do Alentejo,
localizada numa zona rural do concelho da Alandroal, e regista os seguintes poluentes
atmosféricos: Dióxido de Azoto (NO2), Ozono (O3), Dióxido de Enxofre (SO2) e Partículas < 10
µm (PM10).
Na figura seguinte mostra-se a localização da estação de qualidade do ar analisada, e o
enquadramento face à área de implantação do projeto em estudo.

______________________
Pág. │104│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Figura 32: Enquadramento espacial da estação de qualidade do ar de Terena (adaptado
de Google Earth).

Os dados estatísticos anuais disponibilizados para esta Estação no sítio de internet
www.qualar.org, para o período 2005-2010 (período em que os dados se encontram validados),
permitiram verificar a evolução da concentração dos poluentes atmosféricos anteriormente
referidos na região onde se insere a área de estudo, (ver Quadros seguintes).

Quadro 39: Registos de dados de NO2 na Estação de Terena (2005-2010)
Eficiência
- base horária (%)

Média anual
- base horária)
3
(µg/m )

Valor máximo horário
3
(µg/m )

Número de
excedências do valor
limite horário

2005

85,7

4,9

31

0

2006

44,0

4,3

23

0

2007

55,8

6,8

32

0

2008

93,0

6,3

43

0

2009

98,6

6,6

72

0

2010

88,7

4,8

58

0
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Quadro 40: Registos de dados de O3 na Estação de Terena (2005-2010)
Eficiência
- base horária (%)

Valor máximo diário
3
(µg/m ) (8h)

Número de excedências
do valor limite diário

2005

85,6

122,1

1

2006

79,5

136,5

2

2007

97,3

125,4

1

2008

95,0

106,8

0

2009

97,4

103,7

0

2010

92,9

110

0

Quadro 41: Registos de dados de SO2 na Estação de Terena (2005-2010)
Eficiência
- base horária
(%)

Valor máximo
3
diário (µg/m )

Valor máximo
horário
3
(µg/m )

Número de
excedências do valor
limite horário

2005

85,7

9,7

36

0

2006

44,0

6,6

9

0

2007

57,3

14,4

15

0

2008

95,5

4,7

7

0

2009

98,6

6,7

9

0

2010

26,7

3,0

3,0

0

Quadro 42: Registos de dados de PM 10 na Estação de Terena (2005-2010)
Eficiência
- base horária
(%)

Média anual
- base horária)
3
(µg/m )

Valor máximo horário
3
(µg/m )

Número de
excedências do
valor limite horário

2005

82,4

26,4

365

24

2006

44,0

25,9

640

15

2007

57,3

24,8

224

4

2008

56,7

21,1

193

4

2009

65,1

23,4

151

4

2010

75,5

21,3

297

7

Da análise das tabelas apresentadas constata-se que, no período 2005-2010, os valores dos
poluentes NO2 e SO2 foram sempre inferiores aos limites legalmente estabelecidos para
Proteção da Saúde Humana (seja em base horária ou anual) e nunca atingiram sequer o valor
Limiar de Alerta.

Relativamente aos valores de O3 e PM10, foram registadas algumas excedências dos limites
legalmente estabelecidos, sendo que, quer num caso quer no outro, nunca foi ultrapassado o
número máximo de excedências admitido, tendo, em regra, o número de excedências vindo a
decrescer de 2005 para 2010.
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Face ao exposto, considera-se que a qualidade do ar registada na área de intervenção, tendo
como referência os registos da estação de Terena no período de 2005-2010, é ser em regra
boa, apresentando contudo, pontualmente, níveis elevados de Ozono.

No que diz respeito ao estudo realizado pela ex-DGA âmbito do estudo em questão, foram
elaboradas duas campanhas de amostragem, uma em Julho de 2000 e outra em Maio de 2001,
sendo a primeira representativa do período de Verão e a segunda do período de Inverno.

Foram colocados tubos de difusão em 236 pontos (ver o mapa da figura seguinte) percorrendo
todo o território. As concentrações de SO2 (dióxido de enxofre) e NO2 (dióxido de azoto)
medidas são relativas ao período de exposição dos tubos (1 semana).

Uma vez que a área de estudo não se encontra abrangida pelas grelhas globais das
campanhas de amostragem utilizou-se os dados referentes aos centróides mais próximos.
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Fonte: DIRECÇÃO GERAL DO AMBIENTE e F.C.T./U.N.L. (2001). Campanha de avaliação das
concentrações de dióxido de enxofre e dióxido de azoto no ar ambiente em Portugal, Janeiro de 2001.

Figura 33: Localização espacial do centróide mais próximo da área em estudo
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O Quadro seguinte apresenta os valores de interesse para a zona em estudo.
Quadro 43: “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2 –Tubos de Difusão” Ponto 174
Coordenadas

1ª campanha

2ª campanha

N.º dos Tubos mais
próximos da área de
estudo

29S

UTM

NO2
3
(μg/m )

SO2
3
(μg/m )

NO2
3
(μg/m )

SO2
3
(μg/m )

174

578653

4274733

4,3

2,0

1,8

<1

Embora os valores sejam representativos para um período de 7 dias, ao compara-los com os
valores limite fixados pela legislação portuguesa observa-se que estes são valores baixos.

Assim, observando os valores registados e dadas as características da zona envolvente do
local de implementação do empreendimento, de onde se destaca a ausência de fontes de
poluição relevantes (constituindo o diminuto trânsito local a principal fonte de contaminação
atmosférica) e à dispersão atmosférica decorrente da morfologia do terreno, pode afirmar-se
que a qualidade do ar na área de estudo não apresenta sinais de degradação, julgando-se ser
de boa qualidade.

5.6.6

Situação Futura Sem Projeto

Face à situação atual e considerando que o Plano Diretor Municipal de Évora avalia a maior
parte da área de estudo como área agrícola, florestal e natural, não está prevista a
implementação de infraestruturas ou atividades que possam vir a constituir fontes suscetíveis
de afetar a qualidade do ar. Assim, não são de esperar alterações ao nível desta vertente sobre
a evolução da situação atual.

5.7
5.7.1

Ruído
Considerações de Análise

A análise foi efetuada tendo por base a caraterização de ruído disponível no seguinte site da
Câmara Municipal de Évora:

http://websig.cmevora.pt/conteudos/Altera%C3%A7%C3%A3oPDM%C3%89vora/Discuss%C3
%A3oP%C3%BAblica/DocumentosdaProposta.aspx
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5.7.2

Enquadramento Legal

O Regulamento Geral do Ruído (R.G.R.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, decreta que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos relativamente à
componente ruído – Zona Sensível e Zona Mista, e que a distribuição no território nacional das
zonas referidas é da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do R.G.R.), e
deve ser baseada no estabelecido nas alíneas v) e x) do Artigo 3º do R.G.R..

Os valores limite de exposição definidos no Artigo 11.º que devem ser verificados são:


Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB (A) e Ln ≤ 55 dB(A)



Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)



Até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).

No caso em apreço, de acordo com a informação disponibilizada no site da Câmara Municipal
de Évora, verifica-se que o município possui classificação acústica (Zonas Mistas e Zonas
Sensíveis) contudo a área onde se irá desenvolver o projeto não possui nem Zonas Sensíveis
nem Zonas Mistas.

Para além dos limites referidos, o R.G.R. estabelece mais dois tipos de requisitos:


Valor absoluto (atividades temporárias) (n.º 5 do Artigo 15.º):
o

Este requisito aplica-se a atividades ruidosas temporárias que ocorram,
durante mais de 1 mês, na proximidade de Recetores Sensíveis, durante os
períodos proibidos constantes no Artigo 14.º do R.G.R. . Tal requisito, que se
considera assim aplicável, nas condições referidas, à fase de construção do
empreendimento, assume os seguintes limites objetivos:

o



Período do entardecer: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 60 dB(A).



Período noturno: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 55 dB(A).

Na ausência de limites legais específicos para o período diurno, afigura-se
adequado estabelecer o seguinte requisito de boa prática não vinculativo:




Período diurno: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 65 dB(A).

Valor de emergência sonora (atividades permanentes) (alínea b) do n.º 1 do Artigo
13.º):
o

Este requisito aplica-se a atividades ruidosas permanentes, que não
infraestruturas de transporte, e assume os seguintes limites objetivos, nas
condições estabelecidas no anexo I do R.G.R., para as correções tonais e
impulsivas associadas ao Nível de Avaliação (LAr) e para o valor corretivo (D)
função da duração da atividade relativamente ao período de referência:
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Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤
5 + D.



Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a
atividade) ≤ 4 + D.



Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤
3 + D.

5.7.3

Ambiente Sonoro Existente

Verifica-se que a área de implementação do empreendimento é um local de características
florestais onde os níveis sonoros são carateristicamente baixos, como podemos verificar nas
Figuras seguintes, onde é apresentado um extrato do mapa de ruído do concelho de Évora
para o indicador Lden e Ln para o ano 2004 (mapa de ruído disponível no site da autarquia).
Após análise dos mapas verifica-se que a única fonte de ruído com relevância é a via de
tráfego que confina com o limite noroeste da área de implementação do projeto em estudo.
Verifica-se, contudo, que esta via de tráfego tem pouca influência na área em estudo, sendo
cumpridos (de acordo com o Mapa de Ruído disponível) os limites de Zona Sensível (Lden ≤ 55
dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)) para toda a área do empreendimento.

Fonte: CM de Évora.

Figura 34: Extrato do mapa de ruído municipal de Évora (Lden)
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Fonte: CM de Évora.

Figura 35: Extrato do mapa de ruído municipal de Évora (Ln)

5.7.4

Situação Futura Sem Projeto

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos para o
cenário de não implementação do projeto em análise, em virtude de existir um infindo número
de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído existentes, e em virtude de existir
também um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a
contribuir para o ambiente sonoro dos locais, afigura-se adequado admitir – na ausência de
informação específica em contrário, e na vigência de uma política nacional e europeia
direcionada para a proteção das populações (patente no Decreto-lei 9/2007, de 17 de Janeiro,
que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído, e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho,
relativo à transposição da Diretiva Europeia de avaliação e gestão de ruído ambiente) – que os
níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes
alterações, ou seja, o ruído associado à Opção 0, deverá assumir, no futuro, valores
semelhantes aos registados atualmente.

5.8

Componente Ecológica
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5.8.1

Metodologia

A análise da componente ecológica foi realizada tendo em consideração uma área mais vasta,
que corresponde a duas micro-bacias, dada a necessidade de considerar fluxos de matéria e
energia existentes a esta escala, e que não devem ser ignorados.
5.8.2
5.8.2.1

Enquadramento Fitogeográfico
Bioclimatologia

Como consequência direta da elevada correlação entre bioclima e vegetação, é possível prever
o tipo de vegetação natural que aí ocorre a partir de dados bioclimáticos ou, alternativamente
produzir uma caracterização bioclimática a partir da vegetação desse local (Rivas-Martínez et
al., 2001). Uma vez definido um modelo bioclimático, a cartografia das unidades bioclimáticas
presentes em determinado território é possível através de duas abordagens distintas: a partir
de um conhecimento profundo da vegetação natural desse território ou com base nos dados
climáticos disponíveis para essa área.

A utilização direta dos dados climáticos é insuficiente para caracterizar o clima como principal
condicionante ao desenvolvimento da vegetação (Tuhkanen, 1980). Recorre-se por isso a
índices bioclimáticos, que combinam e sintetizam a informação de base e reduzem a
dimensionalidade da informação climática. Esses parâmetros e índices bioclimáticos
apresentam uma estreita correlação com mudanças no coberto vegetal, isto é, com fronteiras
de vegetação potencial natural.

Assim, foram calculados diversos índices bioclimáticos para a área de estudo apresentados
cuja formulação, valores de referência e resultados obtidos de acordo com as estações de
referência, que são apresentados em seguida. Para se efectuar a análise bioclimática do local
em estudo recorreu-se às Normais Climatológicas do Continente, Açores e Madeira
correspondentes a 1931-1960 (Ferreira, 1970) e às Normais Climatológicas da Região Alentejo
e Algarve correspondentes a 1951-1980 (Mendes et al., 1991), utilizando-se como referência
as estações meteorológicas e udométricas de Évora, Évora/Mitra, Évora/Currais, uma vez que
estas estações possuem todos os dados necessários para realizar os cálculos, e visto serem
as estações que se encontram mais próximas à área em avaliação.

Índice de Termicidade (It) e Índice de Termicidade Compensado (Itc)
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O Índice de Termicidade é obtido através da soma em décimas de grau de T (temperatura
média anual), m (temperatura média das mínimas do mês mais frio) e M (temperatura média
das máximas do mês mais frio). Representa-se pela fórmula:

It = (T + M + m) × 10

Este índice pondera a intensidade do rigor invernal, fator limitante para muitas plantas e
comunidades vegetais, e mostra uma elevada correlação com a vegetação, principalmente
para os climas quentes e temperados (Costa et al., 1993). Desta forma permitiu propor a
definição de «andar bioclimático»: determinado espaço numa série altitudinal e latitudinal de
vegetação que fica entre dois valores de It (Rivas-Martínez et al., 2000).

Nas zonas extratropicais da Terra (a norte e ao sul do paralelo 23º N e S), haverá necessidade
de compensar o valor do índice de termicidade (It), devido ao excesso de frio ou de
temperança destes territórios de clima continental ou hiperoceânico acentuado. Desenvolveuse então o índice de termicidade compensado (Itc), que é dado pela expressão:

Itc = It ± C

Se Ic está compreendido entre 8 e 18, o valor do Itc considera-se igual ao do It (It = Itc). Pelo
contrário, se Ic < 8 ou Ic > 18 haverá necessidade de compensar o índice de termicidade
adicionando ou subtraindo um valor de compensação (C), respetivamente para climas
continentais e oceânicos.

Nas zonas extratropicais marcadamente hiperoceânicas (Ic < 8.0), o valor de compensação
(Co) calcula-se multiplicando por 10 o resultado da subtração entre 8.0 e o Ic da estação:
Co = (8.0 – Ic) × 10

de que resulta a seguinte expressão:
Itc = It – Co

Por outro lado, nos climas extratropicais continentais ou semicontinentais (Ic > 18), o valor de
compensação (Ci) adiciona-se ao índice de termicidade:

Itc = It + Ci
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Este valor de compensação (Ci) calcula-se em função do valor do índice de continentalidade
simples (Ic) e de um fator multiplicador (fi) que varia de acordo o nível de continentalidade.
Quadro 44:Cálculo dos valores de compensação para a obtenção do índice de
termicidade compensado (Itc)
IC

fi

Ci

Valor máximo

Ic≤8
18<Ic≤21
21<Ic≤28
28<Ic≤46

f0=10
f1=5
f2=15
f3=25

C0 = -80
C1 = +15
C2 = +105
C3 = +450

46<Ic≤65

f4=30

C1=C0; C0=f0(Ic-8)
Ci=C1=f1(Ic-18)
Ci=C1+C2 ; C1=f1(21-18)=15; C2=f2(Ic-21)
Ci=C1+C2+C3; C1=15; C2=f2(28-21)=105;
C3=f3(Ic-28)
Ci=C1+C2+C3+C4; C1=15 ; C2=105;
C3=f3(46-28)=450; C4=f4(Ic-46)

C4 = +570

Desta forma o Itc assume a seguinte formulação:

Itc = It + (C1+C2+C3+C4)

Tendo por base os valores de It (ou Itc) e os valores da temperatura positiva anual (Tp) pode
caracterizar-se uma dada área numa série de intervalos.

Quadro 45: Classificação do termótipo de um local situado no macroclima mediterrânico
Termótipo
Inframediterrânico
Termomediterrânico
Mesomediterrânico
Supramediterrânico
Oromediterrânico
Criomediterrânico
Atérmico

Itc
450-580
350-450
210-350
80-210

Tp
>2450
2150-2450
1500-2150
900-1500
450-900
1-450
0

Quadro 46: Classificação do termótipo segundo os valores de It
Termótipo
Termomediterrânico inferior
Termomediterrânico superior
Mesomediterrânico inferior
Mesomediterrânico superior
Supramediterrânico inferior
Supramediterrânico superior
Oromediterrânico inferior
Oromediterrânico superior

Intervalo de It
400 a 450
350 a 400
280 a 350
210 a 280
145 a 210
80 a 145
<80 (675<Tp<900)
<80 (450<Tp<675)
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Índice de continentalidade simples (Ic)

Estima o grau de continentalidade climática de uma dada estação meteorológica e expressa a
diferença, em graus centígrados, entre a temperatura média do mês mais quente (T max) e a
temperatura média do mês mais frio (T min) do ano, como mostra a expressão:
Ic = T max − T min

Representa a amplitude média anual da temperatura num dado território. Em seguida
sintetizam-se os tipos e subtipos de continentalidade reconhecidos na Terra.

Quadro 47: Tipos e subtipos de continentalidade simples (Ic) reconhecidos na Terra
Tipos
Hiperoceânico

Oceânico

Continental

Subtipos
Ultra-hiperoceânico
Eu-hiperoceânico
Sub-hiperoceânico
Semi-hiperoceânico
Euoceânico
Semicontinental
Subcontinental
Eucontinental
Hipercontinental

Valores de Ic
0-4
4-8
8-11
11-14
14-17
17-21
21-28
28-46
46-66

Índice de diurnalidade (Id)
Corresponde à diferença entre a temperatura média das máximas (Tc max) e a temperatura
média das mínimas (Tc min) do mês com maior amplitude ou intervalo diário entre as máximas
e as mínimas.

Índice ombrotérmico anual (Io)
Tem como objetivo quantificar a disponibilidade hídrica para as plantas, estabelecendo uma
relação entre a temperatura positiva e a precipitação. Expressa-se pelo quociente entre a soma
da precipitação média, em mm, dos meses cuja temperatura média é superior a 0ºC (Pp) e a
soma das temperaturas médias mensais superiores a 0ºC em décimas de grau (Tp), isto é

Io = (Pp / Tp) ×10

Este valor utiliza-se para definir os ombrótipos dos andares climáticos.
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Quadro 48: Ombrótipos dos andares climáticos
Ombrótipo
Ultra-hiper-árido

Io
<0.1

Hiper-árido
Árido
Semiárido
Seco
Sub-húmido
Húmido
Hiper-húmido
Ultra-hiper-húmido

0.1-0.3
0.3-1.0
1.0-2.0
2.0-3.6
3.6-7.0
7.0-14.0
14.0-28.0
>28.0

Índices ombrotérmicos estivais compensados (Iosc)

Os índices ombrotérmicos estivais compensáveis relacionam os regimes termométrico e
pluviométrico dos meses de Verão, e podem ser calculados para meses isolados ou grupos de
meses. Foram calculados os seguintes índices Iosc: Ios2 (relativo ao bimestre mais quente do
ano), Ios3 (relativo ao trimestre mais quente do ano) e Ios4 (para o quadrimestre mais quente
do ano), de acordo com as equações:

Ios2 = (PJulho + PAgosto) / (TJulho + TAgosto)
Ios3 = (PJulho + PAgosto + PSetembro) / (TJulho + TAgosto + TSetembro)
Ios4 = (PJunho + PJulho + PAgosto + PSetembro) / (TJunho + TJulho + TAgosto + TSetembro)
Quadro 49: Intervalos dos valores de Io que, em função dos valores dos índices
ombrotérmicos estivais, podem compensar-se e passar do macrobioclima mediterrânico
ao temperado (variante submediterrânea)
Io

Ios2

Ios3

Ios4

2.0-2.8
2.8-3.6
3.6-4.8
4.8-6.0
6.0-9.0
9.0-12.0
>12.0

>1.9
>1.8
>1.7
>1.5
>1.3
>0.7
>0.1

>1.9
>1.9
>1.9
>1.8
>1.8
>1.4
>0.3

>2.0
>2.0
>2.0
>2.0
>2.0
>2.0
>2.0

O quadro seguinte sintetiza os valores obtidos para os índices acima descritos, nas estações e
períodos de referência considerados.
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Quadro 50: Índices bioclimáticos
1931 - 1960

333

Évora
Escola
Agrícola
315

333

Índices
Évora
Índice de termicidade (It)
Índice de termicidade
compensado (Itc)
Índice de continentalidade
simples (Ic)
Índice de diurnalidade (Id)
Índice ombrotérmico anual (Io)
Índice ombrotérmico estival
bimestral (Ios2)
Índice ombrotérmico estival
trimestral (Ios3)
Índice ombrotérmico estival
quadrimestral (Ios4)
Temperatura positiva anual (Tp)
Temperatura negativa anual (Tn)
Temperatura estival (Ts)
Precipitação positiva (Pp)

1951 - 1980
Évora

Évora/Mitra Évora/Currais

342

326

332

324,5

342

326

332

14,4

19,9

13,7

14,5

14,6

14,2
3,5

16,8
4,2

12,1
3,4

11,6
3,6

14,2
3

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

1872
0
672
656

1836
0
714
764,3

1872
0
669
642,6

1848
0
670
664,6

1872
0
679
567,4

Determinação do macrobioclima

A nível global considera-se a existência de cinco macrobioclimas, grosseiramente
correlacionados com a latitude (Polar, Boreal, Temperado, Mediterrânico e Tropical). Em
Portugal, estão representados os macrobioclimas Temperado e Mediterrânico.

O clima Mediterrânico é um tipo de clima extratropical em que, coincidindo com o Verão, existe
um período de aridez igual ou superior a dois meses. Aceita-se que um mês tem caracter árido
ou seco quando a precipitação total desse mês (em mm) é inferior ao dobro do valor da
temperatura média mensal (ºC): Pi < 2Ti. Pelo contrário, o clima Temperado caracteriza-se por
uma maior regularidade na distribuição das precipitações ao longo do ano.

O macrobioclima da área de estudo é Mediterrâneo, uma vez que apresenta um período seco
bem definido, nos meses de Verão (Junho, Julho, Agosto e Setembro), em que a precipitação é
inferior ao dobro da temperatura, em pelo menos dois meses do ano (P <2T).
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Figura 36: Diagramas ombrotérmicos
Determinação do bioclima

Os bioclimas mediterrânicos definem-se à custa da conjugação dos valores de Ic, Io e do
número de meses em que o valor da precipitação total (P) em milímetros é superior ao dobro
da temperatura média (T) em graus centígrados .
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Quadro 51: Bioclimas reconhecidos no macroclima mediterrânico
Bioclimas

M. pluviestacional oceânico
M. pluviestacional continental
M. xérico oceânico
M. xérico continental
M. desértico oceânico
M. desértico continental
M. hiperdesértico oceânico
M. hiperdesértico continental

Ic

Io

Nº de meses em que P>2T

≤ 21
> 21
≤ 21
> 21
≤ 21
> 21
≤ 21
> 21

> 2.0
> 2.0
1.0 - 2.0
1.0 - 2.0
0.2 - 1.0
0.2 - 1.0
< 0.2
< 0.2

3 - 10
3 - 10
0-8
0-8
0-4
0-4
0
0

Com base nos valores das estações meteorológicas conclui-se que, o bioclima na área de
estudo é o Mediterrâneo pluviestacional oceânico (como se pode ver na tabela seguinte).
Quadro 52: Valores das estações meteorológicas para determinação do bioclima na área
de estudo
1931 - 1960

1951 - 1980

Évora

Évora
Escola
Agrícola

Évora

Évora Mitra

Évora Currais

Ic

<21

<21

<21

<21

<21

Io

>2

>2

>2

>2

>2

Nº de meses em que P>2T

8

8

8

8

8

A Tabela sintetiza (para a área de estudo) os tipos e subtipos de continentalidade previstos
pelo modelo bioclimatológico.
Quadro 53: Tipos e subtipos de continentalidade área de estudo
1931 - 1960
Índices
Índice de
continentalidade
simples (Ic)

1951 - 1980

Évora

Évora Escola
Agrícola

Évora

Évora Mitra

Évora
Currais

Oceânico /
Euoceânico

Oceânico /
Semicontinental

Oceânico / Semihiperoceânico

Oceânico /
Euoceânico

Oceânico /
Euoceânico

Definição do andar bioclimático

A definição dos andares bioclimáticos resulta da intercepção dum termoclima e dum
ombroclima. Na determinação do termótipo é habitualmente usado o índice de termicidade (It);
para a definição do ombrótipo, é utilizado o valor do índice ombrotérmico anual (Io). Dentro de
cada termótipo ou ombrótipo, é habitual reconhecer dois horizontes: superior e inferior.
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Quadro 54: Horizontes termoclimáticos (termótipos) área de estudo
1931 - 1960
Índices

Évora Escola
Agrícola
Mesomediterr
ânico inferior
Mesomediterr
ânico

Évora
Índice de termicidade
(It)
Índice de termicidade
compensado (Itc)

Mesomediterr
ânico inferior
Mesomediterr
ânico

1951 - 1980
Évora

Évora Mitra

Évora Currais

Mesomediterr
ânico inferior
Mesomediterr
ânico

Mesomediterr
ânico inferior
Mesomediterr
ânico

Mesomediterr
ânico inferior
Mesomediterr
ânico

Quadro 55: Horizontes ombroclimáticos (ombrótipos) e respectivos valores de Io
Ombrótipo

Io

Seco inferior

2,0 a 2,8

Seco superior

2,8 a 3,6

Sub-húmido inferior

3,6 a 4,8

Sub-húmido superior

4,8 a 6,0

Húmido inferior

6,0 a 9,0

Húmido superior

9,0 a 12,0

Hiper-húmido inferior

12,0 a 18,0

Hiper-húmido superior

18,0 a 24,0

Ultra-hiper-húmido

>24,0

Quadro 56: Horizontes ombroclimáticos (ombrótipos) área de estudo
1931 - 1960
Índices
Índice ombrotérmico anual
(Io)

Évora
Seco
superior

Évora Escola
Agrícola
Sub-húmido
inferior

1951 - 1980
Évora

Évora Mitra

Seco
superior

Seco
superior

Évora
Currais
Seco
superior

Em resumo, na Tabela , estão representados os parâmetros, índices bioclimáticos e a
respectiva diagnose bioclimática para as diferentes estações consideradas neste trabalho.
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Quadro 57: Parâmetros, índices bioclimáticos e diagnose bioclimática do território
Parâmetros e índices
Estação

T

M

m

Tp

Pp

Évora 1931 1960

15,6

12

5,7

1872

656

Évora / Escola
Agrícola 1931
-1960

15,3

13,4 2,8

Évora 1951 1980

15,6

Évora / Mitra
1951 -1980
Évora / Currais
1951 - 1980

It

Ic

Io

Diagnose bioclimática

333 14,4 3,5

Mediterrâneo pluviestacional
oceânico, mesomediterrâneo
inferior, seco superior.

1836

764,3 315 19,9 4,2

Mediterrâneo pluviestacional
oceânico, mesomediterrâneo
inferior, Sub-húmido inferior.

12,5 6,1

1872

642,6 342 13,7 3,4

Mediterrâneo pluviestacional
oceânico, mesomediterrâneo
inferior, seco superior.

15,4

13,4 3,8

1848

664,6 326 14,5 3,6

Mediterrâneo pluviestacional
oceânico, mesomediterrâneo
inferior, seco superior.

15,6

13,6

1872

567,4 332 14,6

Mediterrâneo pluviestacional
oceânico, mesomediterrâneo
inferior, seco superior.

4

3

Assim, com base nos dados obtidos, o ombrótipo oscila entre o seco e o sub-húmido,
confirmando-se com a presença de bioindicadores de sub-húmido no território como, por
exemplo, Quercus suber ou Phillyrea angustifolia. Por outro lado destacam-se a ocorrência de
bioindicadores como Retama sphaerocarpa e Quercus coccifera, que nos permite concluir que
existem locais com uma marcada xerofilia indiciando que o ombrótipo seco está igualmente
presente. No que diz respeito ao termótipo o local de estudo é mesomediterrâneo, com base
nos cálculos efectuados para as diferentes estações. Todavia podem ser identificados no
território bioindicadores como Pistacia lentiscus e Asparagus aphyllus, que nos remetem para a
existência de áreas com termótipo termomediterrâneo. Podemos assim concluir, em relação ao
termótipo, que a área de estudo oscila entre termomediterrâneo e mesomediterrâneo.

5.8.2.2

Biogeografia

De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo compreende dois superdistritos, sendo
que a área de implementação se situa no Superdistrito Alto Alentejano.

III PROVÍNCIA LUSO-EXTREMADURENSE
3B SECTOR MARIÂNICO-MONCHIQUENSE
3B1 SUBSECTOR ARACENO-PACENSE
3B13 SUPERDISTRITO ALTO ALENTEJANO
3B2 SUBSECTOR BAIXO ALENTEJANO-MONCHIQUENSE
______________________
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3B22 SUPERDISTRITO BAIXO ALENTEJANO

Todavia, dada a sua posição junto ao limite entre os dois superdistritos, torna-se relevante a
descrição de ambos.

Segundo Costa et al. (1998) o Superdistrito Alto Alentejano compreende uma área quase
plana, ondulada, cortada por algumas serras de pequena altitude, entre as quais a Serra de
Monfurado, onde predominam solos de origem xistosa e granítica. Os montados em solo
silicioso do Pyro-Quercetum rotundifoliae e os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis
são dominantes na paisagem vegetal. Quanto aos matos subseriais os estevais do Genisto
hirsutae-Cistetum ladaniferi, o esteval/urzal Erico australis-Cistetum populifolii e os urzais do
Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae são vulgares em todo o território, ocorrendo ainda o
giestal Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei. O freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae é
a comunidade mais comum nas ribeiras e linhas de água, sendo também vulgar o Salicetum
5

atrocinereo-australis nos leitos torrenciais. Ocorre, ainda que de modo finícola , o amial
Scrophulario-Alnetum glutinosae. Os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, TrifolioHoloschoenetum e Juncetum rugosieffusi bem como os prados Trifolio resupinati-Caricetum
chaetophyllae, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum
pourretii e Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati são comunidades que têm importância
neste Superdistrito nos biótopos edafo-higrófilos. Junto à Serra de Monfurado ocorre o matagal
do Asparago aphylli-Calicotometum villosae subserial do Myrto-Quercetum suberis. Pode ainda
ocorrer a série da azinheira Lonicero implexae-Querceto rotundifoliae S. em solos calcários.

5

Refere-se a populações de uma espécie ou indivíduos que se encontram no limite da sua área de

distribuição.
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Figura 37: Biogeografia de Portugal (Costa et al., 1998)
Os mesmos autores caracterizam o Superdistrito Baixo Alentejano como um território plano,
com

ombroclima

sub-húmido

a

seco,

que

se

situa

maioritariamente

no

andar

termomediterrânico podendo atingir em alguns locais o andar mesomediterrânico. Os montados
que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, caracterizam a região, bem como
o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo em alguns locais reconhece-se o
azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-Rhamnetum
oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum albidi e
o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e
Sanguisorbo-Quercetum

suberis)

ocorrem

esporadicamente

em

algumas

situações

climaticamente mais favoráveis. Nos solos hidromórficos com horizontes glei associados a
freatismo é frequente observarem-se os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, TrifolioHoloschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum
castellanae,
chaetophyllae,

Pulicario
Loto

paludosae-Agrostietum

pourretii,

subbiflori-Chaetopogenetum

Trifolio

fasciculati

e

resupinati-Caricetum
Hyperico

humifusi-
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Chaetopogonetum fasciculati. Os prados do Poo bulbosae-Trifolietum subterranei e do Poo
bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem esporadicamente.
5.8.3

Habitats e Formações Vegetais (Biótopos)

A caracterização da vegetação existente na área de estudo e envolvente tem como objetivo
não só aferir o estado de conservação dos ecossistemas existentes, e propor medidas de
proteção e recuperação adequadas, como permitir a seleção de espécies mais viáveis e
apropriadas nas diferentes intervenções projetadas. Para além destes, a análise da vegetação
tem ainda como objetivo permitir a seleção de espécies mais adequadas a serem utilizadas no
contexto de intervenção enunciado, sendo preferível a recolha do material vegetal nas zonas
adjacentes à área de intervenção.

O constante na memória descritiva é manifestamente insuficiente face às diferentes tipologias
de intervenções propostas e à heterogeneidade de habitats presentes, em particular aqueles
cuja conectividade espacial com os sistemas adjacentes tem que ser garantida a fim de se
manterem ou reforçarem as suas funcionalidades ecológicas.

A identificação das características territoriais teve por base a cheklist sintaxonómica para
6

Portugal e Espanha (RIVAS-MARTÍNEZ et al., 2002 ), a cheklist da Flora Vascular de Portugal
7

8

Continental e Insular e a base de dados flora-on .

5.8.3.1

Matagais e bosques palustres, quionófilos ou colonizadores ripícolas

Segundo o disposto na memória descritiva do projeto, “ao longo das linhas de água mais
significativas apresentam vegetação marginal e uma mata ribeirinha – galeria ripícola – bem
9

10

constituída, dominada por ulmeiros (Ulmus atrocinera ) e freixos (Fraxinus excelsior ), com a
presença de choupos (Populus alba e Populus nigra), amieiros (Alnus glutinosa) e salgueiros
(Salix atrocinerea e Salix alba) e outra vegetação arbustiva característica dos cursos de água

6
7
8
9

http://www.ucm.es/info/cif/book/addenda/addenda1_00.htm
http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html
http://www.flora-on.pt/
Não foi encontrado nenhum exemplar de Ulmus atrocinerea, pelo que a espécie referida deverá ser o

Ulmus minor.
10

É uma espécie utilizada como árvore de alinhamento, sendo que a espécie presente na área de estudo

é o Fraxinus angustifolia.
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(Salix viminalis (vimeiro), Sambucus nigra (sabugueiro), Flueggea tinctoria (tamujo), Tamarix
africana (tamargueira), Rosa sempervirens (roseira-brava), Salix atrocinerea (borrazeira-negra)
e Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes)).”

De facto os freixiais do Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae são comunidades com
uma presença forte na área de estudo, uma vez que as linhas de água são de regime
torrencial, e esta é uma formação característica destas condições. Pereira (2009) identificou
estas comunidades nas duas bacias em análise, em particular nas Ribeiras de Peramanca, de
Valverde e de S. Brissos.

São bosques ribeirinhos, em solos arenosiliciosos, raras vezes inundados, dominados pelos
freixos

(Fraxinus

angustifolia).

Nos

estratos

intermédios,

podem

encontrar-se

os

microfanerófitos como Crataegus monogyna, e os escadentes como Lonicera periclymenum
subsp. hispanica, Rubus ulmifolius, Smilax aspera, e Tamus communis.

Figura 38: Freixial bem conservado na área de estudo e pormenor do fruto do Crataegus
monogyna junto à charca existente

Estão associados a estes freixiais (Pereira, 2009), em zonas temporalmente submersas no
Inverno, grupos de helófitas de grande porte pertencentes a Phragmito-Magnocaricetea (Apium
nodiflorum, Lythrum salicaria e Oenanthe crocata). Nos estratos herbáceos, nas orlas e nas
áreas mais abertas, em situações pontuais, podem encontrar-se alguns criptófitos de floração
primaveril (Anemone palmata, Arum italicum, Ranunculus ficaria subsp. ficaria) nos arrelvados
da Molinio-Arrhenatheretea (Holcus lanatus, Scirpoides holoschoenus, Phalaris coerulescens e
Trifolium repens).
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Na área de estudo também se podem observar os choupais e salgueirais da Salici neotrichaePopuletum nigrae. Pereira (2009) identificou estas formações nas margens dos afluentes da
Ribeira de S. Brissos. Formam comunidades com estratos arbóreos constituídos por Populus
nigra, Salix atrocinerea e Salix neotricha. Os sub-bosques são impenetráveis e dominados por
silvados, em solos com humidade edáfica elevada (Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius e
arbustos de Fraxinus angustifolia,) em mosaico com matagais da Quercetea ilicis (Arbutus
unedo, Daphne gnidium,Myrtus communis, Osyris alba, Phillyrea angustifolia, Quercus suber,
Rhamnus alaternus), nos solos mais secos. As orlas destes choupais/salgueirais apresentam
grande diversidade de espécies, integráveis em várias classes fitossociológicas tais como a
Calluno-Ulicetea (Cistus psilosepalus), a Cisto-Lavanduletea (Cistus salviifolius), MolinioArrhenatheretea (Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Cyperus longus subsp. badius,
Holcus lanatus, Scirpoides holoschoenus, Hypericum undulatum, Plantago lanceolata,
Ranunculus bulbosus subsp. aleae, Trifolium pratense), a Trifolio-Geranietea (Satureja baetica,
Campanula rapunculus, Carex divulsa, Clinopodium vulgare subsp. arundanum, Origanum
vulgare subsp. virens) e a Phragmito-Magnocaricetea (Glyceria declinata, Oenanthe crocata),
entre outras.

Figura 39: Linha de água com Populus nigra e pormenor do fruto do Daphne gnidium nas
margens da mesma

Poderão ainda observar-se troços com salgueiros, provavelmente pertencentes à Salicetum
atrocinereo-australis. Segundo Pereira (2009) estas comunidades ocorrem em troços de
ribeiras com caudais irregulares, e são dominadas por Salix salviifolia subsp. australis e Salix
atrocinerea. Constituem a primeira banda de árvores ou arbustos grandes, sem sub-bosque,
uma vez que suportam os regimes torrenciais de cheias no Inverno. A faixa exterior dos
salgueirais, está geralmente ocupada por silvados impenetráveis da Rhamno-Prunetea com
claro domínio de Rubus ulmifolius.
______________________
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Embora sejam referidos em diferentes documentos, os amiais não se encontram na área de
implementação do projeto uma vez que são comuns em linhas de água com regime mais ou
menos constante ao longo do ano, e podem encontrar-se nos troços médios e inferiores dos
cursos de água da região (Pereira, 2009).

Na generalidade as linhas de água apresentam um estado de conservação interessante. No
entanto, podem identificar-se bastantes locais com invasão do leito pelo Rubus ulmifolius e
troços com vegetação decrépita ou morta, caída sobre a linha de água, situações que
dificultam a passagem regular da água. Segundo Fernandes e Cruz (2011) e Fernandes et al.
(2012), a silva integra-se nas comunidades características das formações ripícolas. Contudo,
essa integração corresponde normalmente à zona terrestre dos corredores ripícolas. Quando
se estabelece nas margens das linhas de água em situações de degradação da vegetação
característica e se desenvolve para dentro do canal, pode originar obstruções que em
situações de cheia podem originar situações de elevado risco.

Segundo os mesmos autores uma planta não é por si só invasora ou infestante. Por plantas
invasoras ou infestantes entendem-se aquelas plantas cuja natureza (nomeadamente serem
plantas estranhas às nossas comunidades vegetais como é o caso das acácias ou do jacinto
de água) ou intensidade de desenvolvimento originam a perturbação dos diferentes
ecossistemas associados à linha de água, prejudiquem a sua dinâmica natural e afetem as
condições de escoamento fluvial.

As situações de infestação são muito claramente favorecidas pela destruição ou degradação
da vegetação ripícola característica (salgueiral, amial, freixial, etc.) e a resultante abertura de
soluções de continuidade que permitem a penetração e estabelecimento dessas espécies mas,
mais importante ainda, pela destruição do sombreamento do canal, permitindo, desta forma,
que espécies que só se conseguem desenvolver com muita luz incidente (cana, silva,
infestantes aquáticas) encontrem todas as condições e nenhumas limitações ao seu
desenvolvimento explosivo (Fernandes e Cruz, 2011; Fernandes et al., 2012).

Face ao exposto, importa salientar a identificação de 3 espécies exóticas invasoras na área de
implementação do projeto, que exigem tratamento diferenciado. Segundo Marchante et al.
(2005) A invasão biológica por espécies exóticas é considerada a segunda maior causa para a
perda da biodiversidade a nível global, sendo apenas ultrapassada pela destruição direta dos
habitats.
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Estas espécies foram identificadas em 5 áreas junto ao núcleo 1, como se pode observar na
figura seguinte.

Figura 40: Espécies invasoras identificadas junto ao núcleo 1

Embora se encontrem no limite da área de implementação do projeto, deve ser consideradas
ações preventivas para evitar a propagação destas espécies. Por um lado um dos núcleos é
intersectado por um dos caminhos pedonais planeados, por outro a manutenção das linhas de
água exige nestes casos cuidados redobrados.

As três espécies em causa são:


Acacia dealbata, junto à casa em ruínas no limite do núcleo 1;



Bambu, provavelmente Phyllostachys bambusoides, em dois núcleos (não se
conseguiu determinar a continuidade das duas áreas) com tendência a propagar-se
pela linha de água, dada a sua exigência em água;



Arundo donax, em dois pequenos núcleos.

______________________
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5.8.3.2

Vegetação climatófila e edafófila mediterrânica e eurossiberiana

Segundo Pereira (2009), nos sobreirais silicícolas da Asparago aphylli-Quercetum suberis, para
além do Quercus suber em maioria nestas formações, é comum a presença de Quercus
faginea subsp. broteroi e muitas trepadeiras (Hedera maderensis subsp. iberica, Lonicera
implexa, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Smilax aspera e Tamus communis). Nos
locais mais abertos o estrato arbustivo pode ser muito denso e diversificado quer em
microfanerófitos (Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Pyrus bourgaeana, Rhamnus alaternus
e Viburnum tinus), em nanofanerófitos (Arbutus unedo, Calluna vulgaris, Cistus crispus, Cistus
ladanifer, Cistus populifolius subsp. populifolius, Cistus salviifolius, Daphne gnidium, Erica
arborea, Erica scoparia, Genista triacanthos, Osyris alba e Osyris lanceolata) e em caméfitos
(Satureja baetica, Lavandula luisieri, Lithodora prostrata subsp. lusitanica, Origanum vulgare
subsp. virens, Polygala vulgaris e Rubia peregrina). No estrato herbáceo podem ser
identificadas numerosas espécies nemorais, entre elas, os criptófitos que estavam distribuídos
por todo o sub-bosque (Cephalanthera longifolia, Epipactis lusitanica, Fritillaria lusitanica,
Limodorum abortivum, Neotinia maculata e Scilla monophyllos) e os hemicriptófitos nas orlas
(Campanula rapunculus, Clinopodium vulgare subsp. arundanum, Dorycnopsis gerardi, Holcus
mollis, Luzula forsteri, Prunella vulgaris e Xolantha tuberaria), comuns nestes habitats.

Figura 41:Pormenor do fruto do Viburno tinus e uma das áreas de montado em que os
sobreirais estão transformados

Os azinhais silicícolas da Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, apesar de comum na
região, a maioria se encontrava transformada em montados. Segundo Pereira (2009), a
primeira etapa de substituição destes azinhais acidófilos corresponde aos carracais (Asparago
albi-Quercetum cocciferae), dominados por Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Pistacia
lentiscus, Quercus coccifera e Rhamnus alaternus, entre outros. O estrato arbustivo é rico em
______________________
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espécie da Cisto-Lavanduletea (Cistus crispus, Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis, Cistus
salviifolius, Erophaca baetica, Lavandula luisieri, Lavandula pedunculata subsp. sampaiana,
Lithodora prostrata subsp. lusitanica e Ulex australis subsp. welwitschianus) em mosaico com
as da Calluno-Ulicetea (Calluna vulgaris, Cistus psilosepalus e Erica scoparia). Na orla
herbácea dominavam as espécies anuais da Tuberarietea guttatae e da Trifolio-Geranietea.

As murteiras silicícolas da Asparago aphylli-Myrtetum communis podem ser encontradas com
um domínio de Myrtus communis e Quercus coccifera, com alguns medronheiros (Arbutus
unedo) de grande porte, constituindo matagais altos e impenetráveis. Os matagais da Phillyreo
angustifoliae-Arbutetum unedonis, de porte médio-alto (altifruticetas), de elevada cobertura e
densidade, dominados fisionomicamente por Arbutus unedo, acompanhados por Quercus
coccifera, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis e Viburnum tinus, e um estrato escadente
bem desenvolvido, com Lonicera implexa, Smilax aspera e Tamus communis.

Figura 42:Medronhal na zona Este da área de implementação, e pormenor da flor de
Smilax aspera
5.8.3.3

Vegetação serial subarbustiva e arbustiva

De salientar os estevais/urzais de Halimio ocymoidis-Cistetum psilosepali, de pequeno porte,
com domínio de Cistus psilosepalus, acompanhados de Calluna vulgaris, Erica scoparia,
Genista triacanthos, Halimium calycinum, Lithodora prostrata subsp. lusitanica. Constituem a
comunidade arbustiva mais conspícua nos montados de sobro e azinho e subseriais do
Asparago aphylli-Quercetum suberis, do Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae e da
Sanguisorbo hybridae-Quercetum broteroi ass. nova hoc loco.
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5.8.3.4

Vegetação herbácea

Os arrelvados terofíticos da Periballio laevis-Illecebretum verticillati foram identificados no local
por Pereira (2009). No território estudado encontram-sedominados por Juncus capitatus,
Juncus bufonius, Lotus hispidus e Molineriella laevis, em pequenas charcas de pouca
profundidade no Inverno e início da Primavera, secando totalmente no Verão. Os inventários
fitossociológicos realizados pela autora em zonas secas da Herdade dos Almendres,
apresentavam uma maior riqueza em espécies de Tuberarion guttatae.

Os arrelvados siliciosos de Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-medusae, ricos em terófitos
de pequeno e médio porte (Taeniatherum caput-medusae, Trifolium cherleri, entre outros) de
desenvolvimento

primaveril

tardio,

povoam

biótopos

antropogénicos

medianamente

nitrofilizados como pousios, solos removidos e margens dos caminhos. A origem destas
fitocenoses poderia estar relacionada com as pastagens terofíticas da Tuberarietea guttatae
devido ao aumento da nitrificação provocada pelo pastoreio. Em áreas mais secas e quentes
esta associação pode ser substituída por outra, termófila e silicícola (Bromo tectorum-Stipetum
capensis) e catenalmente contactava com a comunidade Galactito tomentosae-Vulpietum
geniculatae, quando havia uma acentuada nitrificação dos biótopos que ocupava.

Os prados terofíticos de Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii apresentam domínio por
Plantago bellardii, acompanhado por Briza maxima, Coronilla repanda subsp. dura, Jasione
montana, Linaria spartea, Xolantha guttata entre outras. Esta comunidade pode ser observada
no estrato herbáceo dos bosquetes de sobro (Asparago aphylli-Quercetum suberis), de azinho
(Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae) e mistos de sobro e azinho, assim como nas orlas
dos estevais e sargaçais (Cisto-Lavanduletea) e dos piornais (Cytisetea scopario-striati).
Quando sujeitos a pastoreio, sofrem um processo de evolução até à Trifolio cherleriTaeniatheretum capitismedusae (Pereira, 2009).
5.8.4

Relevância Florística

Ribeira de S. Brissos: Fraxinus angustifolia, Solanum dulcamara, Alnus glutinosa, Salix
australis (Outras: Rubus ulmifolius, Oenanthe crocata, Tamus communis, Smilax aspera,
Hedera

iberica,

Lythrum

salicaria,

Torilis

neglecta,

Mentha

suaveolens,

Equisetum

ramosissimum, Ranunculus aleae)
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Ribeira de Valverde (Moinho do Pinheiro): Fraxinus angustifolia, Arum italicum, Aristolochia
paucinervis, Rubus ulmifolius, Tamus communis, Smilax aspera, Hedera iberica, Silene alba,
Apium nodiflorum, Rumex conglomeratus, Rosa pouzinni

5.8.5

Análise Faunística

O SIC Monfurado é caracterizado pela ocorrência de habitats pouco comuns ou
particularmente bem conservados, como é o caso de alguns montados e galerias ripícolas, que
indiciam a existência de comunidades faunísticas valiosas para a conservação, havendo
referências relativas à presença de espécies ameaçadas de diferentes grupos de vertebrados
(SNPRCN, 1991 e ICN, 1996 in Silva, 2001). A existência conjunta destas situações confere à
área um carácter único e particular no Alentejo, razão pela qual constitui um património
ecológico, florístico, e faunístico elevado que carece ser preservado (SNPRCN, 1991 in Silva,
2001).

O SIC apresenta uma elevada riqueza e importância faunística, com 301 espécies
identificadas: 39 mamíferos (considerando o gato-bravo assim com 16 espécies de morcegos),
101 aves, 11 répteis, 12 anfíbios, 9 peixes, 70 carabídeos, 40 lepidópteros e 19 insetos
aquáticos (UE, 2005). Trata-se de uma zona importante em termos de alimentação e refúgio
para as diversas comunidades.
5.8.5.1

Grupo dos Mamíferos

A existência de diversas grutas na zona é de grande importância para os quirópteros, sendo de
salientar o morcego-rato-grande (Myotis myotis) (criação e hibernação) e o morcego-deferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) (hibernação). A área de montado assume ainda um
papel relevante como zona de alimentação dos quirópteros identificados na região, morcegorato-grande (Myotis myotis) (criação e hibernação) e o morcego-de-ferradura-mourisco
(Rhinolophus mehelyi) (hibernação), assim como para o rato de Cabrera (Microtus cabrerae).
No que diz respeito as outras espécies, verifica-se que Mustela putorius será raro, assim como
Arvicola sapidus e Microtus lusitanicus.

5.8.5.2

Avifauna

Relativamente a avifauna os biótopos com maior importância são as galerias ripícolas e os
montados. A maioria das espécies existentes no SIC insere-se na categoria Pouco
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Preocupante (76 espécies), no entanto existem 11 espécies com Estatuto de Conservação
desfavorável:


Os migradores estivais como Clamator glandarius (cuco-rabilongo), Lanius senator
(picanço-barreteiro), Hieraaetus pennatus (águia-calçada), Circaetus gallicus (águiacobreira), Acrocephalus scirpaceus (rouxinol-pequeno-dos-caniços) e Jynx torquilla
(torcicolo).



Os residentes como Elanus caeruleus (peneireiro-cinzento), Corvus corax (corvo) e
Bubo bubo (Bufo-real).



Os invernantes ou que ocorrem durante movimentos de dispersão ou migração como
Falco peregrinus (falcão-peregrino), Tringa ochropus (maçarico bique-bique) e Milvus
milvus (milhano).

5.8.5.3

Herpetofauna

No que respeita à herpetofauna, salientam-se a presença do cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis), do cágado-mourisco (Mauremys leprosa), cobra-de-capuz (Macroprotodon
brevis) e a rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi).

5.8.6

Áreas Classificadas e Sensibilidade Ecológica

A área de intervenção não está integrada em nenhuma área classificada. No entanto, e porque
a avaliação ecológica não se deve circunscrever à área de intervenção uma vez que o impacte
das ações pode ter efeitos a jusante e a montante da mesma. As duas bacias hidrográficas
utilizadas para avaliação de alguns indicadores ecológicos e de paisagem (modelo ILA)
intersectam o Sítio de Monfurado, e assim sendo foram analisados alguns elementos
constantes no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, em particular habitats e espécies
protegidas, fatores de ameaça e medidas de gestão propostas, a fim de se identificarem
potenciais impactes. A distância da área de intervenção aos limites da ZPE de Évora (Sul) e do
Sítio de Cabrela, associada à tipologia e extensão das ações em análise, não justificam a
análise destes dois sítios.

5.8.6.1

Identificação e localização

Código: PTCON0031
Data e diploma de classificação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00
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Área: 23.946 ha

Códigos NUT:
PT143 – Alentejo Central - 100%

Concelhos envolvidos:

Évora

7.607

% do Concelho
classificado
13

Montemor-o-Novo

16.340

6

Concelho

Área (ha)

% do Sítio no
Concelho
68
32

Região Biogeográfica: Mediterrânica

Figura 43: Intersecção das áreas protegidas com a área de estudo
5.8.6.2

Caracterização geral

O Sítio apresenta um claro domínio de montados (6310), extensos e em bom estado de
conservação, maioritariamente de sobro (Quercus suber), mas também de azinho (Quercus
rotundifolia) ou mistos em zonas mais restritas. Em subcoberto dispõem-se arrelvados
______________________
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mediterrânicos xerófilos, de floração primaveril ou estival, dominados por Poa bulbosa (6220*),
habitat com grande representatividade neste Sítio.

Bastante originais são os montados mistos de sobro e carvalho-negral (Quercus pyrenaica),
uma espécie que tem aqui o limite sul da sua área de distribuição. Regista-se ainda a presença
de alguns sobreirais (9330) de pequena dimensão.

Neste Sítio ocorrem os melhores exemplos de comunidades de espinhais de Calicotome villosa
(5330), matagais densos que em Portugal são exclusivos da região de Évora.

O Sítio é atravessado por diversas ribeiras, com vegetação ripícola de amiais (91E0) e
salgueirais (92A0), em razoável estado de conservação, onde se observam também
comunidades de ranúnculos flutuantes (3260), de Potamogeton (3150), e vegetação bentónica
de Chara (3140).

Em termos faunísticos, trata-se de uma zona de grande importância para os quirópteros, sendo
de salientar o morcego-rato-grande (Myotis myotis) – criação e hibernação –, e o morcego-deferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) – hibernação. A área de montado assume um papel
relevante como zona de alimentação destas espécies, assim como para o rato de Cabrera
(Microtus cabrerae), o qual tem neste Sítio numerosas colónias confirmadas.

Sítio com características de habitat adequadas ou susceptíveis de serem otimizadas de forma
a promover a ocorrência de lince-ibérico (Lynx pardinus) ou permitir a sua reintrodução a
médio/longo prazo, num programa integrado com os Sítios circundantes.

Relativamente à ictiofauna, destaca-se a presença da boga-portuguesa (Chondrostoma
lusitanicum), endemismo lusitano criticamente em perigo.
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Quadro 58: Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Decreto-Lei
49/2005
Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition
Charcos temporários mediterrânicos
Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da
3260
Callitricho-Batrachion
Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri pp. e da Bidention
3270
pp.
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
3280
ribeirinhas de Salix e Populus alba
Charnecas secas europeias
4030
Matos termomediterrânicos pré-desérticos
5330
Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
6220*
Montados de Quercus spp. de folha perene
6310
Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschenion
6420
Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino
6430
Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
8220
Grutas não exploradas pelo turismo
8310
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
91B0
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0*
incanae, Salicion albae)
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
9230
Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis
9240
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
92A0
Florestas de Quercus suber
9330
Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9340
A negrito os habitats prioritários

3140
3150
3170*

Quadro 59: Espécies da flora constantes do anexo B-II do Decreto-Lei 49/2005
Código da espécie

1593
1851
1434

Espécie

Anexos

Halimium verticillatum
Hyacintioides vicentina
Salix salvifolia subsp. australis

II, IV
II, IV
II, IV
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Quadro 60: Espécies da fauna constantes do anexo B-II do Decreto-Lei 49/2005
Código da espécie

Espécie

Euphydryas aurinia
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma polylepis
Rutilus alburnoides
Mauremys leprosa
Lutra lutra
11
Lynx pardinus
Microtus cabrerae
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi

1065
1128
1116
1123
1221
1355
1362
1338
1308
1310
1323
1324
1305
1304
1303
1302

Anexos

II
II
II
II
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

A negrito as espécies prioritárias

Quadro 61: Outras Espécies dos Anexos B-IV e B-V do Decreto-Lei 49/2005

Flora

Fauna

11

Espécie
Narcissus bulbocodium
Ruscus aculeatus
Alytes cisternasii
Bufo calamita
Coluber hippocrepis
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Pelobates cultripes
Triturus marmoratus
Eptesicus serotinus
Felis silvestris
Myotis nattereri
Myotis daubentonii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Plecotus austriacus

Anexos
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Ocorrência não confirmada, contudo, no âmbito do programa de recuperação da espécie, e numa

perspectiva integrada com as áreas envolventes, este Sítio poderá vir a desempenhar um papel
importante ao proporcionar as condições de habitat adequadas .
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5.8.6.3

Orientações de gestão

No Sítio de Monfurado as orientações de gestão deverão desenvolver-se segundo dois eixos
de atuação prioritários:


Acompanhar as ações de ordenamento e gestão florestal, nomeadamente através da
proteção dos montados, evitando lavouras profundas (mobilizações), pois destroem as
raízes pastadeiras, contribuindo para potenciais doenças e mesmo para a morte do
sobreiro. Em algumas áreas de montado pode ser necessário controlar a dinâmica
vegetal, nomeadamente através de pastoreio adequado e desmatações seletivas.



Preservar as linhas de água e vegetação ribeirinha, assegurando o seu continuum
natural, nomeadamente através de:
o

Melhoria da qualidade da água;

o

Condicionamento de obras de compartimentação do leito, de regularizações e
corte de vegetação ribeirinha, sem prejuízo das limpezas necessárias ao
adequado escoamento;

o

Condicionamento do acesso do gado e do uso agrícola nas bandas ripícolas;

o

Recuperação das galerias ripícolas degradadas.

Dada a crescente procura da área numa vertente urbano-turística, deverá desenvolver-se um
modelo de planeamento sustentável, de forma a minimizar os problemas de fragmentação de
habitat decorrentes da construção. Importa igualmente ordenar as atividades de recreio e lazer
(nomeadamente atividades motorizadas), tendo em conta a preservação de áreas mais
sensíveis.
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Quadro 62: Detalhe das orientações de gestão do espaço com referência aos valores
naturais
Orientações de gestão

Habitats-alvo

Adotar práticas de pastoreio específicas

Agricultura e Pastorícia

Manter práticas de pastoreio extensivo
Salvaguardar de pastoreio
Assegurar mosaico de habitats
Conservar / promover sebes, bosquetes e
arbustos
Manter/melhorar ou promover manchas de
montado aberto
Assegurar a manutenção de usos agrícolas
extensivos
Condicionar a intensificação agrícola
Condicionar mobilização do solo
Condicionar queimadas
Condicionar uso de agro-químicos/adotar
técnicas alternativas
Condicionar uso de agro-químicos/adotar
técnicas alternativas em áreas contíguas ao
habitat
Outros condicionamentos específicos a
práticas agrícolas
Condicionar expansão do uso agrícola
Adotar práticas silvícolas específicas
Promover a regeneração natural

Silvicultura

Manter árvores mortas ou árvores velhas com
cavidades
Conservar / recuperar povoamentos florestais
autóctones
Conservar / recuperar vegetação dos estratos
herbáceo e arbustivo
Condicionar a florestação
Proibir a florestação
Promover áreas de matagal mediterrânico
Reduzir risco de incêndio
Condicionar a construção de infraestruturas
Condicionar expansão urbano-turística

Construção e
Infraestruturas

Apoiar tecnicamente o alargamento de
estradas e a limpeza de taludes
Reduzir mortalidade acidental
Condicionar construção de açudes em zonas
sensíveis
Condicionar construção de barragens em

3170*; 3270; 5330;
6310; 6430; 91B0
3280; 4030; 6220*; 6310
9330; 9340; 91E0

3170*; 5330; 6220*

3150; 3170*; 3260;
3270; 3280

5330; 6420; 9330; 9340
6310; 91B0; 91E0*;
9230; 92A0; 9330; 9340
6310; 91B0; 91E0*;
9230; 9240; 9330; 9340

5330; 8220; 9330; 9340
91B0
9330; 9340
5330; 91E0*; 9230;
9240; 9330; 9340
4030; 5330; 6220*;
8220; 9330; 9340
4030; 5330; 8220; 8310;
9330; 9340

3260; 91E0*
3260; 3280; 91E0*
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zonas sensíveis
Melhorar transposição de barragens /açudes
Assegurar caudal ecológico
Condicionar transvases
Conservar / recuperar vegetação ribeirinha
autóctone
Condicionar intervenções nas margens e leito
de linhas de água

Outros usos e Atividades

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da
água
Condicionar drenagem
Condicionar captação de água
Regular uso de açudes e charcas
Reduzir mortalidade acidental
Interditar deposições de dragados ou outros
aterros
Ordenar acessibilidades
Ordenar atividades de recreio e lazer
Ordenar prática de desporto da natureza
Implementar gestão cinegética compatível
com conservação espécie
Incrementar sustentabilidade económica de
atividades com interesse para a conservação
Condicionar acesso
Consolidar galerias de minas importantes
Desobstruir entrada de abrigos
Impedir encerramento de grutas, minas e
algares com dispositivos inadequados
Manter as edificações que possam albergar
colónias/populações
Criar caixas de abrigo
Recuperar zonas húmidas
Promover a manutenção de prados húmidos
Manter/recuperar habitats contíguos
Definir zonas de proteção para a
espécie/habitat
Estabelecer programas de
repovoamento/reintrodução
Estabelecer programas de
repovoamento/fomento/reintrodução de
presas

3170*; 3260; 3270;
3280; 91E0*; 9230;
92A0
3140; 3150; 3170*;
3260; 3270; 3280; 8310
3170*; 3260
3170*; 3260
3170*; 8220; 8310

9240; 9330; 9340
3150; 3260; 3270; 3280
8310

6220*; 6310; 9230;
9240; 9330; 9340
8310

6430; 91E0*; 9240
9230; 9240

3140; 3150; 3270; 4030;
6220*; 91B0; 9240;
9330; 9340

Impedir introdução de espécies não
autóctones/controlar as existentes
Controlar a predação e/ou parasitismo e/ou a
competição interespecífica
Controlar efetivos de animais assilvestrados
Efetuar desmatações seletivas
Efetuar gestão por fogo controlado

91B0
5330; 6220*; 6420
4030; 5330; 6220*; 6420
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5.8.6.4

Fatores de ameaça

Entre os fatores de ameaça identificados no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 destacamse:


Intensificação da agricultura;



Abandono do pastoreio extensivo;



Degradação de troços de ribeiras devido a utilização agrícola das margens, pisoteio por gado e
poluição da água (por agropecuárias intensivas);



Intervenções nos cursos de água (regularizações, corte de vegetação, represamentos);



Florestação com exóticas;



Incêndios florestais;



Construção de vias rodoviárias.

Dos fatores de ameaça elencados apenas a florestação com exóticas, os incêndios florestais e
a construção de vias rodoviárias (aumento da fragmentação) poderão ter consequências no
Sítio de Monfurado.

5.8.7

Situação Futura Sem Projeto

Proceder-se-á à caracterização e avaliação do quadro regional de referência de forma a, numa
fase posterior, avaliar-se de forma mais detalhada a zona de implantação do projeto em estudo
e a poder avaliar os seus eventuais impactes sobre as estruturas e valores ecológicos
regionais. Este aspeto é particularmente importante, dado permitir a determinação do
significado das estruturas e valores afetados, o que não poderia ser feito numa análise
meramente local.

O procedimento metodológico irá iniciar-se com a definição das unidades ecológicas de
referência, a qual será realizada com base na cartografia de solos disponível. A carta de solos
em formato digital será objeto de um processo de agregação pericial de forma a melhor
exprimir os fatores ecológicos relevantes para a análise em causa. Esta agregação consistirá,
essencialmente, no agrupamento dos diferentes solos e associações de solos de acordo com
os seguintes critérios:


Produtividade, representada numa escala de 1 a 5 de acordo com os critérios de
classificação da fertilidade desenvolvidos por Grilo (1996 in CEEM, 1996);



Calcário, representado por uma escala de presença/ausência (1/0);
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Encharcamento, representado por uma escala de presença/ausência (1/0);



Salinidade, representado por uma escala de presença/ausência (1/0).

Estes quatro descritores foram selecionados por se considerar que representam os
condicionantes pedológicos essenciais em termos do desenvolvimento e diferenciação da
vegetação natural.

Os agrupamentos de solos obtidos serão, posteriormente desagregados para evidenciar tipos
particulares de solos que se distinguem claramente, apesar de apresentarem associações
idênticas dos quatro descritores referidos e que correspondem a tipologias particulares de
habitats:


Nos solos de reduzida fertilidade, individualização dos regossolos e dos afloramentos
rochosos;



Nos solos de elevada fertilidade;



Nos solos de máxima fertilidade, separação dos aluviões e dos barros.

Dado que as características de desenvolvimento da vegetação dependem, não somente das
características pedológicas do território, mas também das suas características climáticas,
proceder-se-á, na impossibilidade de um zonamento mais fino por inexistência de dados
climatológicos com a resolução desejada, a um zonamento dos agrupamentos entretanto
definidos, recorrendo ao zonamento biogeográfico definido na Carta Biogeográfica de Portugal
(COSTA et al., 1998), por se considerar que esta apresenta um grau de resolução compatível
com o nível possível de desagregação dos habitats potenciais que poderiam vir a ser
identificados e caracterizados.

Obtidas as classes de solos agrupados e biogeograficamente diferenciadas, foi realizado uma
revisão bibliográfica e pericial exaustiva no sentido da identificação das formações vegetais
suscetíveis de corresponderem, em termos potenciais, às condições ecológicas representadas
pelos agrupamentos identificados. Como resultado foi obtida a Carta da Vegetação de
Referência que pode ser considerada como um retrato aproximado das características
enquadrantes do território.
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Figura 44: Vegetação de referência

Este conceito de Vegetação de Referência é inovador, já que pretende representar, da forma
mais precisa possível, de acordo com a qualidade e precisão dos dados disponíveis e também
de acordo com os estudos atualmente existentes sobre a fitogeografia da região em estudo,
assim como a opinião pericial de diferentes especialistas, as associações vegetais mais
prováveis de ocorrerem na região em causa, caso não ocorressem fatores de perturbação e
numa situação correspondente às condições edáficas identificadas.

É um conceito que não se podendo identificar com o conceito de Vegetação Potencial Natural,
dado que a determinação desta implica, além de análises semelhantes às realizadas neste
estudo, um aturado e detalhado levantamento no terreno, permite, no entanto, configurar a
situação de referência constante do modelo de análise integrada da paisagem, ao descrever,
da melhor forma possível, uma situação ecológica de referência que representará, com a
desejada precisão, as condições ecológicas médias existentes numa situação ideal de
ausência de perturbação.

Acentue-se desde já, que por perturbações se entendem, no quadro dos objetivos do presente
estudo, as perturbações decorrentes do uso tecnológico realizado pelo homem, considerando
______________________
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que outras variações mais finas em termos regionais só poderiam ser identificadas, em termos
de mecanismos de perturbação de longo prazo, com a referida cartografia da Vegetação
Potencial Natural, que a presente carta não pretende, nem pode, representar.

Ressalve-se, igualmente, que a terminologia empregue procurará corresponder à nomenclatura
mais atualizada, o que não obvia a ocorrência de eventuais desatualizações decorrentes de
modificações da nomenclatura entretanto ocorridas. Com esta carta considerar-se-á
identificado o quadro de referência ecológico suscetível de vir, posteriormente a ser utilizado na
análise a realizar.

5.9

Paisagem

5.9.1

Introdução

Os trabalhos a enquadrar no descritor Paisagem poderão assumir relevância muito significativa
em termos da aplicabilidade do Estudo de Impacte Ambiental ao Projeto a desenvolver. A
constatação desta circunstância baseia-se na convicção de que os valores paisagísticos são,
em grande medida, a própria justificação do investimento e suporte do novo sistema a
implementar. Por outro lado, constituem um património incontornável no contexto do território
em análise em que a sensibilidade visual constituirá um dos aspetos mais marcantes ao nível
do trabalho da implantação que agora se perspectiva.

O descritor Paisagem é abordado nos seus aspetos estruturais, funcionais e visuais.

A área de intervenção do Projeto constitui um espaço territorial perfeitamente integrado no seu
contexto, tanto no que se refere ao tipo de ocupação como naquilo que respeita à dimensão
das parcelas homogéneas, a área de estudo direto corresponde ao verificado na envolvente
mais próxima, prevalecendo uma relativa consonância entre as características naturais e o uso
atual:

- uma ocupação matricial com montado de sobro e azinho, em que é percetível uma forte
aderência entre a exuberância do relevo e a densidade dos povoamentos (conjuntos mais
esparsos nas situações de maior suavidade topográfica),

- uma estruturação marcada pelas linhas de escorrência principais (as mais significativas com
galerias ripícolas de desenvolvimento interessante);
______________________
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- a presença de parcelas florestais de pinho ou de eucaliptal, em circunstâncias específicas de
relevo (pinhais de melhor desenvolvimento em cabeços dominantes) ou de gestão da
propriedade,

- a presença de parcelas introduzidas de olival;

- a ocorrência mínima de situações de baixa aplanada, associadas a linhas de água, com solos
potencialmente mais produtivos e condições de mecanização facilitada.

Na quase totalidade da área da propriedade que será diretamente objeto da operação de
loteamento, pode dizer-se que prevalecem formas tradicionais dinamicamente regressivas, do
ponto de vista de uma organização e estruturação claramente percetíveis pelo abrandamento
aparente e recente da exploração, potencialmente em evolução positiva do ponto de vista da
regeneração natural e do correspondente valor biológico.

A avaliação do modo e da estratégia, subjacentes ao Projeto, tendentes a desencadear uma
transformação positiva e integrada do contexto paisagístico em que se insere constitui uma das
tarefas basilares do presente Estudo; complementarmente, assume particular significado a
avaliação da relevância visual do espaço do Projeto relativamente a corredores de

mais

intenso; finalmente e numa perspectiva de maior detalhe, importará avaliar e redirecionar o
Projeto ao nível das opções e tipologias de alteração do relevo, de compartimentação, de
apropriação formal do território.
5.9.2

Método

Ao nível da caracterização da situação de referência, a identificação da estrutura da paisagem,
nas suas aceções física, funcional e temporal constituem uma primeira etapa na interpretação
do território em presença. A partir deste exercício e da recolha de informação junto de outros
campos de análise presentes na equipa, poder-se-á enunciar e caracterizar uma determinada
tendência evolutiva, a qual deverá constituir referência relativamente ao objetivo do Estudo.

A caracterização da situação de referência foi realizada por recurso a método direto de
subjetividade controlada, avaliando sucessivamente Estrutura da Paisagem, Valor Paisagístico
e Fragilidade Paisagística e cruzando interpretativamente Valor e Fragilidade.

A avaliação de impactes ambientais realiza-se tradicionalmente fazendo um estudo
comparativo entre a evolução futura previsível para a situação de referência (em face da
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dinâmica identificável) e a situação após desenvolvimento da ação projetada. A sequência
metodológica adotada promoveu um encadeamento de etapas iterativas que se podem
sintetizar da maneira que se segue:


análise a grande escala com a determinação das características primordiais da
paisagem e das características genéricas de intervisibilidade;



análise interpretativa da fotografia aérea com especial incidência no uso atual do solo e
da predefinição da estrutura paisagística e das unidades de paisagem em presença;



realização de trabalho de campo para confirmação/identificação de unidades de
paisagem, avaliação direta de relações visuais notáveis e elaboração de levantamento
fotográfico;



trabalho sobre fotografia aérea com implantação do proposto em plano e identificação
de situações de conflitualidade potencial;



realização de trabalho de campo complementar;



tratamento da informação e redação do relatório.

O lay-out geral do empreendimento foi definido numa fase anterior ao presente EIA e ao seu
acompanhamento ambiental, tendo respondido, em sucessivas iterações relatadas, a análises
primordiais de fisiografia / hidrografia e delimitação dos povoamentos florestais. São estes
últimos os fatores determinantes, com reflexo nas ‘manchas de ocupação’ edificável o que,
consequente e manifestamente, traduz consonância com outros descritores de natureza
biofísica.

A circunstância de o desenvolvimento do Estudo decorrer, de certa forma, antecedendo a
evolução concreta dos projetos, ao nível das Obras de Urbanização, determina a possibilidade
de uma efetiva interatividade entre as respetivas equipas, na troca de informação numa
perspectiva de confrontação das circunstâncias do terreno com as novas definições entretanto
encontradas. Este processo permitirá que, por um lado, se possa ultrapassar e consolidar
lacunas de conhecimento específicas, por outro lado, induz a que se abram novas questões em
aprofundamentos sucessivos.

Neste contexto de trabalho, o presente documento corresponde a um ponto de partida e
apresenta-se aberto a aferições posteriores, em função do desenvolvimento do projeto e da
sua progressiva afinação.

Ao nível da caracterização da situação de referência, a identificação da estrutura da paisagem,
nas suas aceções física, funcional e temporal constituem uma primeira etapa na interpretação
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do território em presença. A partir deste exercício e da recolha de informação junto de outros
campos de análise presentes na equipa, poder-se-á enunciar e caracterizar uma determinada
tendência evolutiva, a qual deverá constituir referência relativamente ao objetivo do Estudo.

A identificação e caracterização das unidades de paisagem em presença constitui um passo
seguinte, progressivamente mais interpretativo e que conduzirá ao conhecimento mais
aproximado da funcionalidade de cada um dos tecidos paisagísticos e das interações que
ocorrem entre eles, com relevância em termos do resultado final observável.

A avaliação das relações de visibilidade e da qualidade visual da paisagem constitui um
processo imprescindível em termos de uma efetiva colaboração com o desenvolvimento do
Projeto. A cartografia de visibilidades é orientada no sentido de conhecer as circunstâncias de
visibilidade que caracterizam o território da intervenção, o seu relacionamento visual
relativamente à envolvente, particularmente no que respeita a pontos de valor patrimonial ou de
interesse turístico, os contornos da bacia visual.

Tecnicamente, a uma simulação de visibilidades que parte da identificação, pela topografia, de
relacionamentos visuais potenciais, procede-se a um reconhecimento direto no terreno, por
forma a atingir um resultado final que inclua obstruções visuais não topográficas.

A qualidade visual da paisagem e o valor paisagístico são avaliados através da consideração
de um conjunto de parâmetros tendencialmente objetivos (adequabilidade uso/ suporte,
amplitude visual, ordem, riqueza cromática e textural, raridade relativa, etc.) que possam
expurgar, na medida do possível, as considerações que tradicionalmente envolvem este
processo em contornos de alguma subjetividade.

Finalmente, a avaliação da sensibilidade visual / fragilidade paisagística do conjunto do
território observado, estabelecendo-se os paralelismos possíveis com a qualidade visual
identificada.

5.9.3

Estrutura da Paisagem

A avaliação da estrutura da paisagem conduz à definição da relação espacial entre os seus
elementos - estrutura física - e à caracterização das interações entre eles - estrutura funcional.
Na avaliação da estrutura física relacionam-se as variáveis biofísicas e de ocupação do
território; na abordagem da estrutura funcional, identificam-se os sistemas de fluxos e as
relações dinâmicas entre os elementos constituintes; por definição da estrutura temporal
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entende-se a interpretação da evolução da paisagem enquanto que para a estrutura visual
importa caracterizar as relações de intervisibilidade mais relevantes no espaço em análise.
5.9.4

5.9.4.1

Estrutura da Paisagem

Estrutura física

A área da propriedade diretamente envolvida no empreendimento organiza-se, do ponto de
vista da sua estrutura física, de forma muito clara, definindo três unidades complementares que
acompanham as relações altimétricas primordiais:

- a face poente caracteriza-se por um relevo mais vigoroso, origem das principais linhas de
festo, de direção sensivelmente poente-nascente, é visualmente dominante sobre a totalidade
das frações e é ocupada por montado de densidade mais acentuada e por povoamentos de
resinosas;
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- a face central estabelece-se num modelado colinar de importante expressão mas de menor
vigor que a anterior e conjuga uma sucessão de espaços altimetricamente dominantes com
coberto gradual desde montado muito esparso e terra limpa, a montante, até formações
florestais densas, as mais significativas de pinhal, nos topos de festo, a nascente; incorpora
igualmente as linhas de talvegue com galeria ripícola importante, essencialmente as duas
centrais. Nesta unidade ocorre uma alternância de grande significado entre cabeços
dominantes e linhas de vale encaixados;
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- a face nascente corresponde novamente a transições de cota mais significativas e abruptas
e encontra tecido matricial na junção das linhas de vale onde ocorre progressiva densificação
de coberto florestal.

Estas três unidades que correspondem a hipsometrias distintas e que registam cotas
superiores a 400m, a poente, até aos 270m, a nascente, relacionam-se diretamente através da
estrutura hidrológica do terreno.

5.9.4.2

Estrutura funcional

Enquanto entidade dinâmica e mutável o espaço paisagístico objeto do presente estudo,
apresenta variáveis de caracterização que contribuem significativamente para uma avaliação
expedita. A mutabilidade sazonal constitui um fator de alguma distinção entre as unidades
predominantes, particularmente na individualização daquela que chamamos face central
registando-se alguma variabilidade própria de culturas anuais, por contraste com uma grande
ou elevada estabilidade nas áreas colinares.
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No que diz respeito à organização dos fluxos, em termos da caracterização dos movimentos
essenciais que ocorrem no território constata-se serem coincidentes e restringirem-se
espacialmente aos corredores / espaços canais – linhas de água e rede de circulação. A
interação sistémica entre parcelas e matriz de ocupação do espaço paisagístico é
manifestamente elevada, ocorrendo uma relativa dependência funcional entre os três
subespaços identificados. Um dos aspetos decisivos e de maior relevância para esta
caracterização, reside, necessariamente, no entendimento das formas como a ocupação
antrópica interfere e se relaciona com o suporte físico, informando diretamente a análise ao
nível da adequabilidade entre ocupação e suporte. No caso de estudo esta relação é
determinante.

5.9.4.3

Estrutura temporal

Estrutura temporal de uma paisagem pode ser abordada como a evolução cronológica da
estrutura física e da estrutura funcional. A evolução da paisagem, na sua aceção tradicional
que estuda a forma como um determinado território paisagístico foi gerado, quais foram as
intervenções mais marcantes, como evoluiu até ao estado atual e que fatores contribuíram para
ele de maneira decisiva revela-se de aplicabilidade pouco produtiva no presente caso dado que
se trata de uma unidade perfeitamente contextualizada e onde o uso atual reflete ligação ao
suporte, anteriormente aludida.

Idêntica situação no que se refere à definição da dinâmica paisagística do sítio, inscrita num
âmbito de análise contemporânea da evolução da paisagem, sendo extrapolável a tendência
observável em grande parte do território circunstante, de progressiva substituição de um
sistema tradicional de montado de sobro e azinho por formas mais intensivas, racionalizadas e
monoculturais, com supressão da parte pecuária do sistema e com introdução de culturas mais
rentáveis ou de rendibilidade mais imediata. Paralelamente, a introdução de componentes
turísticas ligadas à ‘terra’ (com a participação lúdica na produção de vinho ou azeite,
essencialmente) e à natureza, seja através de empreendimentos e equipamentos específicos,
da adaptação de propriedades para segunda residência ou para unidades de alojamento numa
perspectiva de exploração turística. A transformação da Herdade dos Almendres insere-se
nesta dinâmica.
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5.9.4.4

Estrutura visual

Por Estrutura visual de uma paisagem, entende-se a forma como os diferentes pontos internos
se relacionam visualmente entre si e com o exterior. As variáveis de que se afiguram mais
relevantes para o caso em análise são as seguintes:


intervisibilidade, formulada como a potencialidade topográfica para a ocorrência de
relações de observação direta entre dois pontos no território. A configuração
morfológica do terreno em estudo determina, em primeiro lugar, relações marcadas por
cones visuais muito extensos, panorâmicas muito abrangentes para desníveis
altimétricos pouco significativos e campos visuais muito profundos, particularmente na
face central, tal como é patente na imagem que aqui se reproduz.

Ao contrário, estabelecem-se situações de base de vales secundários mais encaixados em que
ocorre grande confinamento.
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as características das bacias visuais na sua aceção formal e dimensional, assumem
extremo significado no estabelecimento do carácter visual do sítio e, de maneira
aplicada, na capacidade de ocultação visual que, potencialmente, ocorre. Dadas a
dimensão e abertura das bacias presentes, trata-se de um terreno de grande exposição
visual, apenas perturbada pelos maciços arbóreos ocorrentes e pela aproximação entre
colinas;


a acessibilidade para a observação constitui outro fator importante dado que as
circunstâncias de relacionamento visual devem, obviamente, ser reportadas a um
universo de observadores, à frequência da observação e às circunstâncias em que ela
ocorre. A não proximidade imediata a vias rodoviárias importantes, determina uma
baixíssima relevância visual a todo o espaço interessado da propriedade. Contudo, a
acessibilidade pública da visitação dos monumentos megalíticos dos Almendres e a
crescente importância dessa visita faz com que os dois pontos específicos em questão
– menir e cromeleque - devam ser considerados, sob o ponto de vista em discussão,
com especial cuidado e, sobretudo, que o seu contexto visual seja preservado,
enquanto fator fundamental para a riqueza espiritual e sensorial da experiência.

5.9.5

Valor paisagístico

A adoção de um método de avaliação da paisagem que procede a uma valoração que minimiza
a introdução e o recurso a considerações de natureza estética, necessariamente carregadas de
subjetividade, exige uma parametrização de

maior rigor e a fragmentação desta

parametrização. Os parâmetros selecionados para a avaliação em curso são os que se
descrevem de seguida.

Raridade. Perante a identificação dos sistemas paisagísticos em presença é possível proceder
a uma hierarquização de valor baseada na raridade relativa desses sistemas, da sua
singularidade enquanto unidade territorial definida, tendo como horizonte de análise um âmbito
espacial pré-definido. Relativamente a este critério e para um âmbito local, as unidades
correspondentes à face central e face nascente são aquelas que evidenciam circunstâncias de
maior valor paisagístico.

Vitalidade. Integridade. A abordagem valorativa que se pretende nesta instância procura
avaliar o grau de integridade formal e funcional de um determinado território paisagístico, bem
como a vitalidade que evidencia, ou seja, avaliar os sistemas de ocupação da paisagem em
termos da sua viabilidade a prazo, em termos da forma de exploração dos recursos e da
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apropriação do suporte. Nesta aceção, as unidades identificadas apresentam plenitude de
funcionalidade embora nos espaços menos arborizados da face central sejam evidentes
sintomas de alguma degradação (essencialmente, por alguma expectância associada ao
processo do Loteamento e pela não presença da vertente pecuária do sistema montado) e
contribuem diretamente para a organização global; por outro lado, o nível de perturbação que
está presente é relativamente baixo ou inexistente, entendendo-se por perturbação a
ocorrência de subsistemas, elementos ou objetos descontextualizados da lógica e da regra de
ocupação prevalecente, ‘corpos’ estranhos que induzem desorganização, desqualificação,
perda de integridade e, consequentemente, tenderão para contribuir para que possa ocorrer
quebra de vitalidade do sistema. Como exceção, registe-se a presença de povoamento extenso
mas decrépito de eucaliptal no limite sudeste, embora esteja iminente um último corte e
consequente requalificação.

Sustentabilidade. O grau de coincidência entre aptidão potencial e uso atual é extremamente
elevado no espaço em análise, em todas as unidades. Da mesma forma, quando confrontamos
dinâmica paisagística observável e capacidade de carga ecológica e visual do território
podemos concluir que o sistema correspondente à situação de referência do presente estudo
se encontra em equilíbrio.

Qualidade visual. A avaliação das unidades identificadas, com aplicação de critérios
relacionados com escala visual, suporte percetivo e riqueza imagética, definem a consideração
de mais elevada qualidade visual para a unidade face central e de elevada qualidade visual
para a face nascente.

De quanto atrás se regista, conclui-se serem de maior valor paisagístico a unidade face central,
particularmente nos espaços dos cabeços mais aplanados e dominantes e, em menor
significado, a unidade face nascente, em especial nas encostas expostas a sul.
5.9.6

Fragilidade paisagística

A fragilidade paisagística de um território é tanto maior quanto mais reduzido fôr o intervalo de
variação aceitável das características das suas componentes, ou seja, quanto menor for a
elasticidade do seu equilíbrio dinâmico, quanto mais facilmente se atinja um estado em que as
condições de equilíbrio se encontrem irremediavelmente corrompidas. Neste enquadramento,
organiza-se uma sequência de critérios que, quando conjugados, permitem a valoração global
de fragilidade paisagística, sem a perda de informação mais minuciosa quanto aos fatores
determinantes dessa maior ou menor vulnerabilidade.
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Critérios morfológicos. Avaliados os aspetos relacionados com dimensão (uma bacia visual de
maior dimensão define uma fragilidade visual superior), forma (uma bacia visual mais alongada
e orientada define uma maior fragilidade a perturbações), compacidade (as bacias visuais com
menor complexidade morfológica são visualmente mais frágeis), declive (uma encosta mais
inclinada tem uma capacidade de absorção visual intrínseca inferior) e exposição (as zonas
mais iluminadas detêm uma fragilidade visual superior) constata-se, à luz destes parâmetros,
uma fragilidade muito elevada para todas as áreas da unidade face poente e os topos
dominantes da unidade face central.

Critérios de ocupação. Foram avaliados os seguintes parâmetros: dimensão da unidade
mínima (um território com escala textural mais minuciosa apresenta uma fragilidade inferior
quando comparado com uma ocupação mais homogénea e extensa), compartimentação (um
espaço muito compartimentado será potencialmente menos vulnerável), diversidade (um
sistema paisagístico com ocupação parcelar muito diversificada tende a uma capacidade de
absorção mais elevada do que um território menos heterogéneo), uniformidade cromática (uma
superior uniformidade cromática define uma maior fragilidade), tridimensionalidade (uma
ocupação com expressão altimétrica reduzida representa menor capacidade de gerir uma
perturbação) e sazonalidade (uma sequência de transformação anual dos revestimentos induz
maior fragilidade). Relativamente a todos os critérios aplicados se conclui que o nível de
fragilidade paisagística da área de estudo é muito elevada.

Da avaliação efetuada e de que se apresenta atrás resumo operativo, pode concluir-se
estarmos perante um território de elevado (face nascente e face poente) a muito elevado valor
paisagístico (face central), essencialmente suportado na estreita coincidência e relação do uso
atual e da contraposição de usos relativamente às características e potencialidade do suporte
e, por outro lado, um espaço de muito elevada fragilidade paisagística (face poente e face
central – topos), em resultado das características morfológicas do terreno e do tipo de
ocupação que evidencia, fragilidade essa que é sensivelmente menor no espaço de menores
cotas altimétricas, na estrema jusante do sistema em análise.

5.9.7

Evolução previsível sem projeto

Na ausência da implementação do projeto específico em análise e considerando a sua
consagração em sede do Plano Diretor Municipal de Évora, a transformação mais provável
será a da implantação de um outro projeto mas de idênticos objetivos e características.
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Na ausência da prossecução de um empreendimento turístico com idêntico dimensionamento,
será previsível que possam ocorrer duas situações distintas, incidindo sobre a totalidade do
terreno ou em parcelas determinadas
um ‘cenário turístico’, com a implementação de projetos turísticos de escalas e feições
distintas, provavelmente com restrição acentuada do número de unidades de
alojamento e com reforço de uma valência da componente agro-florestal ou de turismo
de natureza;


um ‘cenário agro-florestal’, ou com o abandono agrícola progressivo e consequente
recolonização por conjuntos de espécies da flora climácica da região, definindo-se uma
progressiva renaturalização ou, ao invés, a retoma intensificada da produção agrícola,
seja com regadio em terra limpa, seja com a instalação de culturas permanentes,
nomeadamente o olival.

No espaço colinar da face central surge como improvável a utilização agrícola para além dos
espaços já ocupados, pelo que a permanência de incultos e áreas de matos naturais, com
evolução positiva para estádios de maior maturidade, parece ser o cenário de maior
previsibilidade, na ausência de implementação do projeto.

5.10 Componente Social e Económica

5.10.1 Considerações Metodológicas

Neste capítulo pretende-se analisar a estrutura e dinâmica populacional na área de inserção do
projeto, bem como os principais aspetos de natureza económica que a caracterizam. As
temáticas consideradas neste descritor são as seguintes:
–

Estrutura e Dinâmicas Demográficas

–

Atividades Económicas e Estruturação Socio-Produtiva

–

Equipamentos e Infraestruturas Básicas

–

Modos de Vida, Povoamento e Identidades Territoriais

–

Situação Futura sem Projeto

A caracterização em termos sociais e económicos foi alcançada com recurso a informação
estatística recolhida em institutos oficiais (INE, Instituto do Ambiente, CCDR-Alentejo, Câmara
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Municipal de Évora), planos e regulamentos com incidência na área de intervenção e demais
bibliografia para a caracterização da situação de referência.

A nível estatístico recorreu-se a informação referente aos últimos censos (2001, 1991), ao
Anuário Estatístico da Região do Alentejo (2007) e a dados estatísticos municipais, de forma a
poder efetuar uma análise comparativa da evolução das condições socioeconómicas locais, e
sempre que possível, com recurso a informação estatística mais recente, o que possibilita obter
uma visão mais aproximada das atuais tendências evolutivas.

A nível territorial foram obtidos dados referentes às várias unidades territoriais identificadas,
mas que incidirá sobre o concelho e, sempre que exista informação disponível, sobre as
condições sociais e económicas da freguesia em que se insere o projeto.

Relativamente à Estrutura e Dinâmicas Demográficas, foram abordados aspetos relativos à
população residente e sua evolução temporal intercensitária, estrutura etária, escolaridade e
instrução.

No ponto relativo à Estrutura Económica Concelhia pretende-se fazer o balanço das principais
atividades produtivas, tendo sido dada ênfase à população empregada por sector de atividade
– que permite ver quais os sectores de atividade mais preponderantes no território, população
ativa e situação face ao emprego, empresas sedeadas por unidade territorial segundo a CAE
Ver.2.1, bem como por escalão de pessoal ao serviço – permite perceber e caracterizar a
estrutura empresarial da região. Será ainda analisado o sector turístico face aos dados
disponíveis a nível nacional, regional e concelhio. A metodologia utilizada e análise
subsequente tendem a determinar as principais características do território, que permitem a
posterior avaliação de impactes ambientais suscetíveis de interferir na situação de referência.

Por último será apresentada uma breve análise em termos de povoamento e do
relacionamento do território a intervencionar com a identidade territorial e os modos de vida.
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5.10.2 Estruturas e Dinâmicas Demográficas

O projeto em avaliação localiza-se no município de Évora, freguesia do Nª Sr.ª de Guadalupe,
sendo limitado a sul pela freguesia de Nª Sr.ª da Torega e a oeste pela freguesia de Nª Sr.ª da
Boa Fé, sendo este o nível de análise por unidade territorial objeto de aprofundamento em
termos estatísticos, aquando disponibilidade de dados.

Recorrendo à análise do Quadro que se segue verifica-se que o município de Évora registou
nas últimas cinco décadas uma evolução populacional positiva de 1960 até 2001, período em
que passou de 50 095 para 56 519 residentes, o que correspondeu a um acréscimo de 11,4%,
embora tenha-se tratado de uma evolução lenta, nota-se a capacidade de reverter a perda
populacional da década de 1960 para 1970, o que não aconteceu no contexto da região, onde
se verifica no mesmo período uma perda de 42% da sua população total residente.

Neste mesmo período o município de Évora verificava uma tendência de crescimento
demográfico relativamente inferior à do Continente, embora no período compreendido entre
1991 e 2001 se tenha aproximado em muito da tendência nacional de evolução da população
residente, apresentando uma variação positiva de 5,1%, o que corresponde a um aumento de
2765 residentes.

Quadro 63: Evolução da Distribuição Populacional (1960-2001)
Evolução da Distribuição da População Residente
Nº

Taxa de Var. %

1960
1970
1981
1991
2001
1960-2001
Continente
8292975
8123310
9336760
9375926
9869343
16
Alentejo
760916
587345
578430
543442
535753
-42
Évora
50095
46900
51572
53754
56519
11,4
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: 1960, 1970, 1981, 1991 e 2001.

1991-2001
5,3
-1,4
5,1

Em relação à distribuição da população residente por freguesia constata-se, de acordo com o
Quadro que se segue, que para a Freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe e para as freguesias
imediatamente na envolvente territorial do projeto, existe a tendência para a variação
populacional negativa entre 1970 e 2001.
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Quadro 64: Evolução da Distribuição Populacional por Freguesia (1991-2001)
POPULAÇÃO RESIDENTE
56519

TAXA VAR.
1970-2001 (%)
17,0

TAXA VAR.
1991-2001 (%)
4,9

393

376

-396,0

-4,5

870

804

-72,3

-8,2

-

-4,4

1970

1981

1991

2001

ÉVORA

46900

51572

53754

N. SRª DA BOA FÉ

1865

468

N. SRª DA TOREGA

1385

1473

N. SRª DE
517
495
GUADALUPE
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População: 1991 e 2001.

De entre as freguesias analisadas, a de N. Sr.ª de Guadalupe é aquela que apresenta uma
menor perda da sua população residente, onde residiam 495 pessoas em 2001, sendo que
para as décadas de 1970 e 1981 não estão disponíveis dados estatísticos, no entanto, pela
variação calculada para as freguesias envolventes podemos perceber que variação da
população residente nestas freguesias rurais tem apresentado tendências fortemente
negativas, enquanto que a nível concelhio se tem verificado um aumento populacional, que se
estima ocorrer nos principais aglomerados urbanos, principalmente na cidade de Évora.

Analisando o Quadro seguinte verifica-se que a densidade populacional em Évora é muito
superior, cerca do dobro face à densidade verificada no Alentejo Central. Em termos de
crescimento da população surge o concelho de Évora com uma taxa de crescimento natural e
de crescimento efetivo negativas e muito superiores à média nacional, e mesmo à região do
Alentejo. Os indicadores populacionais apontam para uma taxa de mortalidade superior à taxa
de natalidade, em 2‰ no caso de Évora, e de 0,5‰ no caso nacional, resultando num
crescimento natural de -0,20% e uma taxa de crescimento efetivo de -0,66%.

O crescimento efetivo, que se reporta ao acréscimo populacional realmente verificado em
determinado território, surge com valores bastante negativos no concelho de Évora com 0,66%, no entanto, corresponde a uma percentagem mais negativa que na região do Alentejo e
do Alentejo Central.
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Quadro 65: Indicadores Populacionais (2010)
Indicadores de população (2010)
Densidade
populacional
Nº/km

Taxa de
crescimento
efetivo

2

Portugal
115,4
Região Alentejo
23,7
Alentejo Central
23,1
Évora (concelho)
41,4
Fonte: Anuário Estatístico da Região

Taxa de
crescimento
natural

Taxa bruta
de
natalidade
‰

%
- 0,01
- 0,58
- 0,61
- 0,66
Alentejo (2010);

Taxa bruta
de
mortalidade

0,04
9,5
10,0
0,55
8,5
14,0
0,54
7,9
13,3
0,20
9,3
11,3
INE, 2011, Estatísticas Demográficas -

Estatísticas Provisórias da População Residente.

Quando analisada a distribuição populacional por faixas etárias nas várias unidades territoriais
de análise verifica-se uma tendência generalizada de envelhecimento demográfico, com maior
preponderância das faixas etárias dos 25-64 e na faixa de mais de 65 anos.

O Quadro que se segue demonstra a distribuição etária da população residente, onde podemos
constatar que o grupo etário que mais se destaca é o dos 25 – 64 anos, onde se concentra
cerca de 52,6% da população do concelho de Évora e 52,3 da população residente na
freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe, percentagens que superam o verificado no contexto do
Alentejo Central, no entanto, ligeiramente abaixo da média nacional.

Em Évora, a proporção de residentes com 65 anos ou mais (18,4%) supera a proporção de
menores de 14 anos (14,9%), o que revela o maior peso da faixa mais envelhecida da
população e no menor peso dos jovens no conjunto das unidades de análise, conforme Quadro
e Figura seguintes.
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Quadro 66: População Residente por grupo etário (2001)
POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPO ETÁRIO (2001)
CONTINENTE

ALENTEJO
CENTRAL

ÉVORA

N.SRª
GUADALUPE

9869343

173646

56519

495

TOTAL (N.º)
N.º

%

0-4

509028

5,2
15,8

N.º

%

7806

4,5

7754

4,5

8660

5,0

10545

6,1

12141

7,0

%
4,9

2700

4,8

2934

5,2

3568

6,3

4390

7,8

%

28

5,7

20

4,0

19

3,8

25

5,1

40

8,1

5-9

505410

5,1

543496

5,5

15 - 19

648773

6,6

20 - 24

750862

7,6

25 - 29

775956

7,9

12015

6,9

4159

7,4

42

8,5

30 - 34

724780

7,3

11559

6,7

3996

7,1

28

5,7

35 - 39

732683

7,4

11899

6,9

4141

7,3

42

8,5

40 - 44

694873

7,0

11314

6,5

3988

7,1

35

7,1

45 - 49

657048

6,7

10763

6,2

3982

7,0

36

7,3

50 - 54

617905

6,3

10037

5,8

3518

6,2

22

4,4

55 - 59

549592

5,6

9264

5,3

2903

5,1

27

5,5

60 - 64

530341

5,4

11007

6,3

3039

5,4

27

5,5

65 - 69

516994

5,2

11965

6,9

3123

5,5

29

5,9

70 - 74

436564

4,4

10376

6,0

2833

5,0

30

6,1

75 - 79

334961

3,4

8319

4,8

2243

4,0

25

5,1

80 - 84

194072

2,0

4667

2,7

1246

2,2

12

2,4

85 - 89

104469

1,1

2612

1,5

720

1,3

5

1,0

90 - 94

34703

0,4

796

0,5

214

0,4

3

0,6

95 - 99

6266

0,1

133

0,1

30

0,1

0

0,0

100 e mais
567
0,0
14
0,0
4
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação (2001)

0,0

0

0,0

53,5

16,5

13,1

50,6

22,4

14,9

N.º

10 - 14

14,2

13,9

N.º
2788

14,1

52,6

18,4

13,5

13,1

52,3

21,0
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Fonte: CME, 2007, Estudos de Caracterização do Território - ANEXO I - ESTUDOS DE
CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA.

Figura 45: Pirâmide Etária concelhia (2001)

Relativamente à freguesia em que se insere o Almendres Resort, verifica-se que 73,3% da
população residente tem mais de 25 anos de idade, dos quais 21% mais de 65 anos. Revela-se
a presença de uma população adulta com tendência a envelhecida, coincidente com a
tendência regional, no entanto, mais agravada que a média concelhia.
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação (2001)

Figura 46: População residente por grupo etário na freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe
(2001)

O índice de envelhecimento constitui um indicador bastante relevante no estudo da estrutura
etária da população. Este índice traduz a relação entre a população idosa (65 anos ou mais) e
a população mais jovem (dos 0 aos 14 anos). No gráfico da Figura seguinte observa-se a
distribuição deste indicador nos vários níveis territoriais em análise, o que permite comparar
unidades de análise e melhor compreender a estrutura da população local, onde se insere o
presente projeto.

Quando analisado o índice de envelhecimento (quadro seguinte) verificamos um agravamento
das tendências evolutivas da população residente, sendo que na freguesia em análise registase 155 idosos por cada 100 jovens, bastante acima do verificado a nível concelhio (123,6) e
nacional (104,5), no entanto, ligeiramente abaixo da média regional do Alentejo Central (160,5).

______________________
Pág. │164│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação (2001)

Figura 47: Índice de Envelhecimento por local de Residência (2001)
5.10.3 Nível de Instrução da População

O nível de instrução de uma população é um elemento determinante para o seu
desenvolvimento, e as qualificações da população em idade ativa constituem um fator de
competitividade territorial e económico.

O quadro seguinte revela a evolução da taxa de analfabetismo entre 1991 e 2001, verificandose uma redução generalizada nas várias unidades territoriais analisadas.

No que respeita à taxa de analfabetismo da população residente em Portugal observa-se a
redução da percentagem de analfabetos na última década intercensitária, tendo passado este
indicador de 11% para 9%, significando uma redução de 1,98% do número de analfabetos
nacionais, tendência refletiva a nível do concelho de Évora e respetivas freguesias.
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Quadro 67: Taxa de Analfabetismo (1991, 2001)
Taxa de analfabetismo (%) (2001)
2001

1991

Portugal

9,03

11,01

Évora

9,57

12,49

Nossa Senhora de Guadalupe

24,38

30,67

Fonte: INE, Censos - séries históricas

Constata-se uma redução significativa na taxa de analfabetismo no concelho de Évora, tendo
passado de 12,5% em 1991 para 9,57% em 2001, muito próximo da média nacional. Do ponto
de vista da freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe verifica-se que registava uma taxa muito elevada
de população analfabeta em 1991 (30,7%) e embora esta tenha reduzido em 2001 para 24,4%,
esta continua a revelar que grande parte da população continua analfabeta, facto que se
relaciona com o elevado índice de envelhecimento registado.

Analisando o Quadro seguinte pode-se verificar a distribuição da população residente por
unidade territorial e grau de instrução, em que o concelho de Évora surge com preponderância
da população sem nível de instrução (25,0%) e detentora do ensino básico (24,8%),
percentagens ainda assim inferiores à média do país. Ao nível do ensino secundário registamse 14,2% da população, valor que ultrapassa a média nacional (11%) e no ensino superior
Évora apresenta 9,1% no ano de 2001 enquanto que em Portugal esse valor não ultrapassa os
6,5%, facto que se pode dever à presença de um forte oferta de educação universitária no
concelho.
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Quadro 68: População Residente por Local de Residência e Qualificação Académica
(2001)
Portugal

Nível de ensino

Évora

N. Sr.ª de Guadalupe

Nº

%

Nº

%

Nº

%

s/ nível

2732254

26,4

14115

25,0

190

38,4

1º ciclo

2882955

27,8

13994

24,8

117

23,6

2º ciclo

1430146

13,8

6569

11,6

75

15,2

3º ciclo

1426255

13,8

8150

14,4

51

10,3

Secundário

1143448

11,0

8026

14,2

38

7,7

Ensino médio

66965

0,6

528

0,9

0

0,0

Ensino superior

674094

6,5

5137

9,1

24

4,8

10356117

100,0

56519

100,0

495

100,0

totais
Fonte: INE, Censos (2001)

Relativamente à freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe, onde se insere o projeto, devido ao
envelhecimento da sua população residente, verifica uma concentração de 38% de população
sem nível e que não sabe ler nem escrever, sendo que 23,6% apresenta apenas o 1º ciclo
como instrução. Em relação ao ensino superior apenas 4,8% da população regista esta
qualificação académica, bastante inferior à média concelhia e mesmo da média nacional.

População Residente por Qualificação Académica %

Ensino superior
Ensino médio

4,8
0,0

Secundário

7,7

3º ciclo

N. srª de Guadalupe %

10,3

2º ciclo

15,2

1º ciclo

23,6

s/ nível

38,4
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Fonte: INE, Censos (2001)

Figura 48: População Residente por qualificação académica na freguesia de N. SRª de
Guadalupe (2001)
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5.10.4 Atividades Económicas e Estruturação Socio-Produtiva

5.10.4.1 Sectores de Atividade e Emprego
Em termos económicos, Évora surge como um pólo urbano centralizador de infraestruturas, de
industriais transformadoras, agroindustriais e de serviços, beneficiando de uma boa rede de
acessibilidades rodo e ferroviárias, e ainda como ponte de charneira entre o mercado nacional
(com destino Lisboa) e o mercado espanhol.

Analisando a taxa de atividade, verifica-se que Évora regista 49,4% da sua população
empregada, valor que supera a taxa nacional (48,1%), sendo que em n. Sr.ª de Guadalupe esta
é de 56,5%.

No que diz respeito à taxa de desemprego verifica-se que os valores registados a nível
concelhio (5,1%) e de freguesia (3,2%) são bastante inferiores à média nacional que era em
2001 de 6,7%.

Quadro 69: Taxa de Atividade e de Desemprego (2001)
Taxa de
atividade (%)

Taxa de
desemprego (%)

2001

2001

Portugal

48,1

6,7

Évora

49,4

5,1

Nossa Senhora de Guadalupe

56,5

3,2

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (2001)

Relativamente à população empregada por sector de atividade, de acordo com o quadro
seguinte, verifica-se que o maior sector empregador no conjunto das unidades territoriais
analisadas é o sector terciário, que emprega cerca de 60% da população nacional e a 72,1%
da população do concelho de Évora.

Embora Évora surja como um concelhio maioritariamente terciário no seu conjunto, quando
analisada a distribuição da população empregada por freguesia verifica-se que existem
algumas unidades territoriais em que o sector primário está bastante aproximado do terciário e
mesmo superior à média concelhia, como é o caso de S. Vicente do Pigeiro.
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Quadro 70: População empregada por sector de atividade económica (2001)
População empregada por Sector de atividade
(2001)
Sector económicaSector
Sector
Total
primário
secundário
terciário
N.º
N.º
%
N.º
%
N.º
%
Portugal
4650947 231646
5,0
1632638
Évora
26540
1309
4,9
6092
N. Sr.ª da Boa Fé
141
48
34,0
27
N. Sr.ª da Graça do Divor
239
34
14,2
58
N. Sr.ª de Machede
511
95
18,6
129
N. Sr.ª da Torega
360
51
14,2
85
Évora (Santo Antão)
560
14
2,5
99
S. Bento do Mato
563
41
7,3
207
Évora (São Mamede)
827
21
2,5
144
S. Manços
499
142
28,5
153
S. Miguel de Machede
408
46
11,3
110
S. Vicente do Pigeiro
158
67
42,4
31
Torre de Coelheiros
349
102
29,2
110
S. Sebastião da Giesteira
360
54
15,0
95
Canaviais
1498
55
3,7
378
N. Sr.ª de Guadalupe
271
38
14,0
67
Bacelo
4336
78
1,8
1058
Horta das Figueiras
4134
96
2,3
912
Malagueira
6503
155
2,4
1466
Sé e São Pedro
757
42
5,5
122
Senhora da Saúde
4066
130
3,2
841
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (2001)

35,1
23,0
19,1
24,3
25,2
23,6
17,7
36,8
17,4
30,7
27,0
19,6
31,5
26,4
25,2
24,7
24,4
22,1
22,5
16,1
20,7

2786663
19139
66
147
287
224
447
315
662
204
252
60
137
211
1065
166
3200
3126
4882
593
3095

59,9
72,1
46,8
61,5
56,2
62,2
79,8
56,0
80,0
40,9
61,8
38,0
39,3
58,6
71,1
61,3
73,8
75,6
75,1
78,3
76,1

No que diz respeito à freguesia onde se insere o Almendres Resort, verifica-se uma
predominância do sector terciário com 61,3% da população empregada, inferior à média
concelhia, como se pode verificar pela Figura seguinte, sendo que o sector primário emprega
14% da população da freguesia, percentagem que triplica a média de Évora. Destaca-se a que
a população empregada no sector secundário corresponde em N. Sr.ª de Guadalupe a 25% da
população.
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72,1

80

61,3

70
60

Évora

50
40
23

30
14

20
10

Nossa Senhora de
Guadalupe

24,7

4,9

0
Primário

Secundário

Terciário

População Empregada por Sector
de Actividade
Figura 49: Distribuição da População empregada por Sector de Atividade % (2001)

Quando analisada a população portuguesa empregada por sector de atividade económica
(CAE Rev. 2.1), verifica-se uma predominância nos sectores do Comércio por grosso e a
retalho, sector da construção, administração pública, empregando no seu conjunto mais de 1,7
milhões portugueses, cerca de 36,75 do total da população empregada.
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Quadro 71: População empregada por atividade económica (2001)
População empregada (N.º, %) (2001) por Atividade económica (CAE Rev. 2.1)
Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

N.º
Portugal

4650947

215598

16048

18093

1009842

34446

57025
7

767210

257661

208584

95985

269596

368517

325463

262098

117155

113000

Alentejo
Central

75723

9098

6

1655

10764

373

8336

11318

4000

2101

1111

2222

9645

6268

5081

1440

2304

Évora
(concelho)

26540

1308

1

81

3639

179

2193

4375

1484

784

508

1094

3780

3243

2448

673

750

N. Sr.ª de
Guadalupe

271

38

0

7

51

0

9

43

29

6

1

9

15

12

16

7

28

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (2001)

Legenda: A Agricultura, produção animal, caça e silvicultura
B
C
D
E
F

Pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água

Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis,
G
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico

H Alojamento e restauração (restaurantes e similares)

I
J
K
L
M
N

Transportes, armazenagem e comunicações

O

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais

P

Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de
produção das famílias para uso próprio

Atividades financeiras
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
Administração Pública, defesa e segurança social «obrigatória»
Educação
Saúde e Ação Social

Atividades económicas que mais empregam
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Quando analisada a distribuição da população empregada por sector de atividade no concelho
de Évora, verifica-se que predominam como atividades económicas empregadoras os sectores
do Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de
uso com 16,5% da população empregada, seguido do sector da Administração pública com
14,2%, do sector da Indústria transformadora (13,7%) e do sector da Educação (12,2%). Estes
sectores no seu conjunto empregam cerca de 57% da população empregada do concelho.

Relativamente a N. Sr.ª de Guadalupe as posições apresentam grandes diferenças, surgindo
como maior atividade empregadora a indústria transformadora (18,8%), seguida do comércio
por grosso e a retalho (15,9%), da agricultura (14%), e ainda do alojamento e restauração
(10,7%) e das atividades das famílias com empregados domésticos (10,3%). No seu conjunto
estas cinco atividades económicas empregam cerca de 70% da população da freguesia.

Comparando os valores registados entre freguesia e concelho, verifica-se uma maior proporção
de população empregada em N. Sr.ª de Guadalupe nos sectores da agricultura, da indústria
extrativa, da indústria transformadora, do alojamento e restauração, de outras atividades de
serviços coletivos sociais e pessoais, e ainda nas atividades das famílias com empregados
domésticos. Estes sectores apresentam uma menor empregabilidade no concelho, no entanto,
nesta freguesia apresentam maior relevância no contexto do mercado de trabalho existente.
Relembre-se que N. Sr.ª de Guadalupe apresentava apenas 271 habitantes empregados em
2001, de entre um total de 495 residentes.

A Figura que se segue demonstra a comparação entre o concelho e a freguesia onde se insere
o Almendres Resort, de forma a permitir identificar tendências dos sectores económicos
empregadores no território em questão.
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Figura 50: Distribuição da População empregada por Atividade Económica (%)
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Legenda: A Agricultura, produção animal, caça e silvicultura
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C
D
E
F

Pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis,
G
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico

H Alojamento e restauração (restaurantes e similares)

I
J
K
L
M
N

Transportes, armazenagem e comunicações
Atividades financeiras
Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
Administração Pública, defesa e segurança social «obrigatória»
Educação
Saúde e Ação Social

O

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais

P

Atividades das famílias com empregados domésticos e atividades de
produção das famílias para uso próprio
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Ao analisar a distribuição das empresas por município, segundo a CAE Rev. 3, salienta-se o
elevado peso da concentração de empresas no município de Évora, no contexto do Alentejo
Central, sub-região em que se insere.

No contexto nacional surgem como sectores de atividade com maior concentração de
empresas o comércio por grosso e a retalho com 23,6% das empresas totais, outras atividades
e serviços (14,1%), atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares com 10,9%, e
ainda o sector da construção com 10,1% do total nacional.

De forma a perceber a estrutura empresarial do município de Évora, temos de analisar o
contexto da região do Alentejo Central. Para além dos dados que se apresentam no Quadro
seguinte (empresas por município, segundo a CAE, Rev.3), importa ponderar a distribuição
sectorial das empresas.
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Quadro 72: Empresas por município, segundo a CAE-Rev.3 (2009)
Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2009
Total
1060906
15809
427
594
725
1432
6167
1626
169
411
552
988
415
1048
472
783

Portugal
Alentejo Central
Alandroal
Arraiolos
Borba
Estremoz
Évora
Montemor-o-Novo
Mourão
Portel
Redondo
R. de Monsaraz
Sousel
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Vila Viçosa

A
4460
12
3
1
0
0
1
0
1
0
2
3
0
1
0
0

B
1361
70
3
4
9
8
3
3
0
0
0
0
2
1
1
36

C
74234
1160
49
66
83
134
290
99
20
36
54
100
40
71
41
77

D
681
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

E
1059
19
0
1
1
1
12
0
1
0
1
1
0
0
0
1

F
107536
1452
64
56
55
102
420
186
28
57
84
121
32
126
55
66

G
250552
4124
104
163
265
442
1387
408
40
94
161
254
149
308
135
214

H
24141
362
14
18
21
41
95
35
6
15
14
22
21
24
16
20

I
81341
1615
55
57
82
148
554
161
29
64
67
121
54
89
60
74

J
14208
142
1
3
4
12
80
13
1
1
3
7
1
8
3
5

L
28391
284
4
11
5
20
153
28
1
4
3
16
5
19
3
12

M
115693
1457
23
59
47
125
732
139
9
26
31
62
27
83
24
70

N
41307
523
10
6
20
53
171
99
5
23
24
22
13
39
17
21

P
61558
1065
22
27
36
92
554
54
9
17
23
70
23
65
32
41

Q
76670
969
12
21
25
51
577
84
2
18
13
47
7
58
10
44

R
27714
439
5
19
12
20
218
65
1
4
10
28
6
33
5
13

S
150000
2115
58
82
60
183
920
252
16
52
62
113
35
123
70
89

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

Legenda:

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos de
despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares

J
L
M
N

Atividades de informação e de comunicação
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio

P

Educação

Q
R
S

Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e criativas
Outras atividades de serviços
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No Alentejo Central verifica-se a predominância de empresas do sector do comércio por grosso
e a retalho com 26,1% do total das empresas, seguido de outras atividades e serviços (13,4%)
e das atividades de alojamento, restauração e similares (10,2%).

13,4

S
R
Q
P
N
M
L
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

2,8
6,1
6,7
3,3
9,2
1,8
0,9
10,2
2,3
26,1
9,2
0,1
0,0
7,3
0,4
0,1
0

Alentejo
Central
(%)
10

20

30

Figura 51: Distribuição das empresas por sector de atividade, segundo a CAE, REV.3
(2009)

Analisando a proporção de empresas do Alentejo Central sedeadas no município de Évora,
verifica-se uma concentração de 39,01% do total das empresas da sub-região., num total de 14
municípios, o que revela papel de dinamismo empresarial e de concentração económica na
capital de distrito.

Em termos de sectores de atividade destacam-se aqueles em que Évora regista uma
concentração superior a 50% do total das empresas do Alentejo Central, sendo estes o sector
da Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos de
despoluição (63%), atividades de saúde humana e apoio social (59,6%), atividades de
informação e comunicação (56,4%), atividades imobiliárias (53,9%), educação (52%) e ainda
atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (50,2%).
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Quadro 73: Empresas sedeadas no Alentejo Central e no município de Évora, segundo a
CAE-Rev.3 (2009)

Total

Alentejo
Central
Nº
15 809

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
B - Indústrias extrativas
C - Indústrias transformadoras

6 167

Proporção de empresas
do Alentejo Central
sedeadas em Évora (%)
39,01

12

1

8,33

70

3

4,29

Évora
Nº

1 160

290

25,00

D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

1

0

0,00

E - Captação, tratamento e distribuição de água,
saneamento, gestão de resíduos de despoluição

19

12

63,16

F - Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
H - Transportes e armazenagem

1 452

420

28,93

4 124

1 387

33,63

362

95

26,24

I - Alojamento, restauração e similares

1 615

554

34,30

J - Atividades de informação e de comunicação

142

80

56,34

L - Atividades imobiliárias
M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio

284

153

53,87

1 457

732

50,24

523

171

32,70

P - Educação

1 065

554

52,02

969

577

59,55

439

218

49,66

2 115

920

43,50

Q - Atividades de saúde humana e apoio social
R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
criativas
S - Outras atividades de serviços
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

Internamente, como se pode verificar na Figura seguinte, Évora surge com maior peso no
contexto empresarial as empresas no ramo do comércio por grosso e a retalho com 22,5% do
total das empresas concelhias, tal como acontece a nível nacional e do Alentejo Central. De
seguida ocupam os lugares cimeiras de atividades económicas Outras atividades de serviços
(14,9%), Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (11,9%), e em lugar
semelhante com cerca de 9% cada, surgem as Atividades de saúde humana e apoio social,
Alojamento, restauração e similares e o sector da Educação.

______________________
Pág. │177│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

25

22,5

20
14,9
15

11,9
9,0 9,4

9,0

10

6,8
4,7

5
0

0

A

B

0

0

D

E

1,5

1,3

3,5

2,8

2,5

0
C

F

G

H

I

J

L

M

N

P

Q

R

S

Distribuição sectorial das Empresas no município de Évora …
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

Figura 52: Distribuição Sectorial das Empresas no Município de Évora (%)

5.10.4.2 O Sector Turismo

Considera-se que o crescimento das atividades terciárias, a melhoria das infraestruturas
básicas e de acessibilidades no Alentejo têm permitido um desenvolvimento e expansão da
atividade turística na região, assim como contribuído para a diversificação da base económica
dos concelhos que a compõem.
12

De acordo com o PENT , o sector do turismo tornou-se num dos principais sectores geradores
de emprego, estimando-se que emprega cerca de 10% do total da população ativa nacional.
Relativamente à região do Alentejo, este documento estratégico aponta para um crescimento
estimado do número de turistas estrangeiros, ao ritmo de 6,4% ao ano, pretendendo-se que
este destino turístico nacional esteja associado aos atributos de tranquilidade de diversão
saudável, alavancado nos produtos Touring, Sol e Mar e no Golfe.

Os produtos considerados estratégicos no contexto da região do Alentejo (PENT, 2007) são:
Cidade de Évora
Praias virgens
Castelos fortalezas
Património arqueológico e arquitetónico
Alqueva
Aldeias típicas

12

PENT - Plano Estratégico Nacional para o Turismo (2007)
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Pousadas
Gastronomia e vinhos

Ora, Évora surge com uma localização geográfica privilegiada em termos turísticos, pela sua
centralidade no corredor Madrid-Lisboa, mas também por um corredor ligado ao turismo e
lazer, em que assume relevância a cultura, o património natural/edificado e a gastronomia.
Verifica-se neste concelho como principais atrativos em termos turísticos a abundância de
património classificado, a paisagem e a gastronomia e vinhos.

A proximidade ao empreendimento de fins múltiplos do Alqueva beneficia este território, quer
em termos de acesso à água para fins agrícolas, mas também para atividades de recreio e
lazer, que reforçam o produtos e os atrativos do território de Évora no contexto nacional e
internacional.

Ao nível territorial, podemos verificar que no contexto do Alentejo Central, Évora surge com
destaque ao nível da área ocupada/identificada em Plano Municipal de Ordenamento do
território afeta a usos turísticos, com cerca de 54,5 hectares, ocupando o lugar cimeiro no
contexto do Alentejo Central, o que também ocorre ao nível de usos urbanos e de
equipamentos e parques urbanos.

Quadro 74: Usos do Solo identificados nos Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOT)
Usos do Solo identificados nos PMOT
Equipamentos e
parques urbanos
ha
Alandroal
621,7
4,7
Arraiolos
350,3
0,0
Borba
421,7
30,7
Estremoz
642,7
0,0
Évora
2 288,6
476,8
Montemor-o-Novo
510,2
176,5
Mourão
199,8
12,1
Portel
336,3
0,0
Redondo
445,8
0,0
Reguengos de Monsaraz
589,3
41,9
Sousel
523,8
0,3
Vendas Novas
1 009,1
281,8
Viana do Alentejo
225,5
20,4
Vila Viçosa
x
x
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)
Urbano

Industrial

Turismo

1 780,6
78,0
587,9
737,5
330,1
128,0
33,2
19,6
4,0
82,7
82,2
108,1
58,4
x

0,0
0,0
0,0
0,0
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
12,3
0,0
0,0
0,0
x
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Quando analisados indicadores de hotelaria, verifica-se que a capacidade de alojamento por
1000 habitantes em Évora é de 33,2 valor que supera quer a média regional (18,1), quer a
média nacional (23,3), sendo que as dormidas em estabelecimentos hoteleiros por 100
habitantes mais que duplica o verificado no contexto do Alentejo Central, o que demonstra a
centralidade turística do município de Évora na região e, consequentemente o seu peso na
atração de turistas.

No que se refere à estada de hóspedes estrangeiros, Évora regista uma estada média de 1,5
noites o que fica muito aquém da média nacional, que é de 3,5 noites. Em termos de hóspedes
estrangeiros Évora concentra uma proporção de 38,3%, enquanto que a nível nacional esta
corresponde a cerca de 50% de hóspedes, o que traduz alguma dificuldade na captação de
turistas estrangeiros, embora também se considere que Évora constitui um destino
complementar a outros no contexto nacional, que visitam o concelho em complemento a outros
destinos nacionais.

Quadro 75: Indicadores de Hotelaria, 2010
Estada média
de hóspedes
estrangeiros

Capacidade
de
alojamento
por 1000
habitantes

Hóspedes
por
habitante

Proporção de
dormidas
entre JulhoSetembro

Proporção de
hóspedes
estrangeiros

N.º de noites
N.º
Portugal
3,5
26,3
1,3
Alentejo Central
1,5
18,1
1,6
Évora
1,5
33,2
3,7
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

%
50,5
33,7
38,3

39,0
33,6
32,7

Dormidas
em estab.
hoteleiros
por 100
habitantes

N.º
351,5
241,8
560,4

Analisando os estabelecimentos existentes no Alentejo Central em 2010 e a sua capacidade de
alojamento, considera-se que Évora concentra 42,1% do total dos estabelecimentos da subregião e 10% do total do Alentejo. Comparativamente aos restantes concelhos analisados,
Évora é de longe aquele que apresenta maior concentração de estabelecimentos (16), seguido
de Estremoz (8), predominando as pensões (8) e hotéis (7).

Relativamente à capacidade de alojamento, Évora concentra cerca de 59,4% do total da
capacidade de alojamento do Alentejo Central e 15,1% do total do Alentejo, apresentando
maior relevo nos estabelecimentos hotéis com 58,6% do total da capacidade de Évora, seguido
das pensões com 25,1% e de 16,4% noutras categorias de estabelecimentos.
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Quadro 76: Estabelecimentos e capacidade de alojamento, 2010
Estabelecimentos
Total

Capacidade de alojamento

Hotéis

Pensões

Outros

Total

Hotéis

Pensões

Outros

N.º
Portugal
Alentejo
Alentejo Central
Alandroal

2011
157
38
0

771
52
13
0

737
68
18
0

503
37
7
0

279506
11899
3 024
0

149347
5145
1771
0

34533
2869
758
0

95626
3885
495
0

Arraiolos
Borba
Estremoz
Évora

2
1
8
16

0
0
1
7

1
1
5
8

1
0
2
1

97
25
483
1796

0
0
136
1299

22
25
191
425

75
0
156
72

Montemor-o-Novo
Mourão
Portel
Redondo

2
0
0
1

1
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0

126
0
0
78

98
0
0
78

28
0
0
0

0
0
0
0

Reguengos de Monsaraz
Sousel
Vendas Novas
Viana do Alentejo

3
0
2
0

1
0
1
0

1
0
1
0

1
0
0
0

105
0
90
0

46
0
56
0

33
0
34
0

26
0
0
0

Vila Viçosa

3

1

0

2

224

58

0

166

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

Analisadas as características da capacidade dos estabelecimentos de alojamento no concelho
de Évora e no Alentejo em geral, importa ainda identificar o perfil do turista que visita a região,
seja em termos de idade, nacionalidade ou de período do ano preferido para a estadia.

De acordo com dados de 2010, verifica-se que do total de dormidas verificadas no concelho de
Évora, cerca de 88,8% apresentam como países de residência na União Europeia (UE27) e
88% da UE15. Os E.U.A. representam apenas 2,7% do total das dormidas em
estabelecimentos hoteleiros concelhios, registando pouca representatividade.

Quadro 77: Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros, segundo o país de residência
habitual, 2010
UE15
Total

ÉVORA

303236

UE27

269292

dos quais
Total
266912

E.U.A

Portugal

Alemanha

Espanha

França

Itália

Países
Baixos

Reino
Unido

188971

11484

21063

13829

659
0

9956

5 866

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)
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8 311

Como se pode observar através da Figura seguinte, de entre as dormidas registadas de entre
países da União Europeia, surge evidentemente o maior peso da nacionalidade portuguesa,
concentrando 70,8% do total das dormidas, seguida da nacionalidade espanhola (7,9%), da
francesa (5,2%) e da alemã (4,3%).

80,0

70,8

60,0

5,2

2,5

3,7

2,2
Reino
Unido

7,9

Países
Baixos

4,3

França
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40,0
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Portugal

0,0

Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros de Évora por país de
residência (%)
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2010)

Figura 53: Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros de Évora por país de residência na
UE15 (%), em 2010
13

Considerando dados do Turismo do Alentejo de 2011 , verifica-se que em termos de perfil
social, o turista que visitou o Alentejo em 2011, apresentava predominantemente idade
compreendida entre os 35 e os 44 anos, correspondendo a 28,4% do total dos turistas,
tendência que se verifica quer no Inverno, quer no Verão.

13

Turismo do Alentejo - ERT/ CESTUR (2012) - Caracterização da Procura Turística no
Alentejo - Caracterização do Perfil do Visitante.
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Fonte: Turismo do Alentejo - ERT/ CESTUR (2012)

Figura 54: Características sociodemográficas do perfil do turista no Alentejo - Idade
(2011)

Ainda com base no estudo do perfil do visitante (2011), verifica-se que a principal motivação
para a deslocação ao Alentejo é a de lazer, recreio e férias, seguido de visita a familiares e
amigos. No que diz respeito aos atributos do território que pesaram mais na escolha do
destino, identifica-se com maior peso a paisagem e a natureza com 9,1% das resposta dos
inquiridos, seguido da gastronomia (7,9%) e dos recursos culturais e históricos (8,3%).
Curiosamente, estes atributos ganham maior relevância no Inverno, altura em que sobressai
ainda a tranquilidade e o ambiente relaxante como características ou atributos do território na
altura de selecionar o destino turístico.
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Fonte: Turismo do Alentejo - ERT/ CESTUR (2012)

Figura 55: Características sociodemográficas do perfil do turista no Alentejo - Atributos
mais importantes na escolha do Destino (2011)

Em termos de empreendimentos turísticos no concelho de Évora, apresentam-se no Quadro
seguinte os empreendimentos classificados segundo dados do Turismo de Portugal.
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Quadro 78: Empreendimentos Turísticos Classificados no município de Évora

TIPOLOGIA

Designação do
Empreendimento

N.º de
camas

N.º de
Unidades
de
Alojamento

Categoria
Prevista

Freguesia

Concelho

HOTEL

Albergaria do
Calvário Hotel

44

22

4 Estrelas

SANTO ANTÃO

ÉVORA

HOTEL

Best Western Plus
Hotel Santa Clara

59

41

3 Estrelas

SANTO ANTÃO

ÉVORA

HOTEL

Casa do Vale Hotel

49

27

3 Estrelas

MALAGUEIRA

ÉVORA

HOTEL

Graça Hotel

47

25

3 Estrelas

SENHORA DA
SAÚDE

ÉVORA

HOTEL

Hotel Convento do
Espinheiro Heritage
& SPA

135

92

5 Estrelas

CANAVIAIS

ÉVORA

HOTEL

Hotel Dom
Fernando de Évora

208

104

3 Estrelas

HORTA DAS
FIGUEIRAS

ÉVORA

HOTEL

Hotel Évorahotel

284

170

4 Estrelas

MALAGUEIRA

ÉVORA

HOTEL

Hotel Ibis Évora

174

87

3 Estrelas

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

HOTEL

Hotel M' Ar De Ar
Muralhas Timeless
Charm Hotel

184

91

4 Estrelas

SANTO ANTÃO

ÉVORA

HOTEL

Hotel Riviera

39

21

3 Estrelas

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

HOTEL

Hotel Solar de
Monfalim

46

26

2 Estrelas

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

HOTEL

M' Ar De Ar
Aqueduto Historic
Design Hotel & Spa

128

64

5 Estrelas

SANTO ANTÃO

ÉVORA

HOTEL

Vitória Hotel

96

48

3 Estrelas

HORTA DAS
FIGUEIRAS

ÉVORA

PENSÃO

Pensão Giraldo
Residencial

36

24

3ª
Categoria

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

PENSÃO

Pensão Manuéis
Residencial

47

25

3ª
Categoria

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

PENSÃO

Pensão
Residencial Diana

24

12

3ª
Categoria

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

POUSADA

Pousada dos Lóios

72

36

Pousada

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

Apartamentos
Turísticos

Apartamentos
Turísticos Monte da
Serralheira

2

1

2 Estrelas

HORTA DAS
FIGUEIRAS

ÉVORA

AGROTURISMO

Monte da
Serralheira

6

2

AGROTURISMO

Monte do
Perdiganito

6

3

ÉVORA
NOSSA
SENHORA DE
MACHEDE

ÉVORA
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CASA DE
CAMPO
CASA DE
CAMPO

Monte do Serrado
de Baixo
Quinta do Pintor

10

HOTEL
RURAL

Hotel Rural Monte
do Carmo

HOTEL
RURAL

S/FREGUESIA

ÉVORA

5

CANAVIAIS

ÉVORA

35

20

S. BENTO DO
MATO

ÉVORA

Hotel Rural Quinta
dos Bastos

22

11

S/FREGUESIA

ÉVORA

TURISMO DE
HABITAÇÃO

Casa de S. Tiago

12

6

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

TURISMO DE
HABITAÇÃO

Casa de Sam
Pedro

6

3

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

ÉVORA

TURISMO DE
HABITAÇÃO

Monte do Azinhal

10

5

NOSSA
SENHORA DA
GRAÇA DE
DIVOR

TURISMO
RURAL

Monte da Chaminé

5

3

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

TURISMO
RURAL

Quinta da Espada

14

7

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

TURISMO
RURAL

Quinta da Nora

10

5

CANAVIAIS

ÉVORA

TURISMO
RURAL

Quinta do Xarrama

10

5

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

Parque de
Campismo
Público

Parque de
Campismo ÉvoraOrbitur

360

SÉ E SÃO
PEDRO

ÉVORA

3 Estrelas

Fonte: Turismo de Portugal.

Da análise do Quadro anterior, relativo aos empreendimentos turísticos identificados no
município de Évora, foram identificados 32 empreendimentos, entre as suas várias tipologias,
destacando-se a existência de 13 hotéis, 3 pensões e uma pousada. No total, estes
empreendimentos turísticos classificados concentram 2180 camas, não tendo sido identificados
nestas tipologias nenhum empreendimento na freguesia em que se insere o Almendres Resort.

No que se refere a empreendimentos turísticos com campo de golfe previsto, podemos verificar
no quadro seguinte a sua distribuição no concelho de Évora, apresentando-se ainda um
empreendimento no concelho de Montemor-o-Novo, em Santiago do Escoural, dada a sua
proximidade à área de intervenção do Almendres Resort.
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Quadro 79: Empreendimentos Turísticos previstos em Évora com Campo de Golfe
Designação
Herdade dos Padres

Situação
quanto ao
funcionamento

Nº de
buracos

Outras
componentes

Localidade

Concelho

Proposto

não
definido

-

Herdade
dos Padres

Évora

Senhora da
Saúde,
Évora

Évora

Campo de Golfe do EIA
Évora Resort

Proposto

18 + 9

Campos de
Ténis,
Campos de
Futebol,

Campo de Golfe do
Loteamento da Herdade
da Fuzeira e Fuzeira de
Baixo

Proposto

18

-

Herdade da
Fuzeira

Évora

Campo de Golfe do
Conjunto Turístico
Royal Évora Resort

Proposto

18

-

Herdade da
Boa Fonte,
Évora

Évora

Campo de Golfe do
Loteamento para o
Conjunto Turístico
Herdade dos Almendres

Proposto

18

-

Herdade
dos
Almendres

Évora

9

SPA, Ginásio,
Campos de
Ténis, Campo
de Futebol,
Piscinas

Santiago
do
Escoural

Montemoro-Novo

Campo de Golfe do
Conjunto Turístico na
Herdade da Anta

Proposto

Fonte: Turismo de Portugal.

Constata-se que, através dos dados recolhidos junto do Turismo de Portugal e da localização
dos empreendimentos, conforme Figura seguinte e Anexo Cartográfico - Desenho 30,
encontram-se propostos à data do presente estudo cinco empreendimentos com características
semelhantes de resort ou conjunto turístico no concelho de Évora, entre os quais o Almendres
Resort. A informação disponível aponta para campos de golfe de 18 buracos, com atividades
paralelas, à exceção do Évora Resort que propõe a criação de um golfe de 18+9 buracos.
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Fonte: Adaptado de informação recolhida junto do Turismo de Portugal.

Figura 56: Localização dos empreendimentos com campo de golfe previsto para a
envolvente do Almendres Resort

Adicionalmente optou-se por identificar o Conjunto turístico na Herdade da Anta (Montemor-oNovo), dada a sua proximidade geográfica ao Almendres Resort, para onde está previsto um
campo de 9 buracos.

Analisadas as distâncias dos restantes empreendimentos previstos com campo de golfe ao
Almendres Resort, verifica-se que com maior proximidade localização o campo de golfe para a
Herdade da Anta e o golfe para Herdade dos Padres, a menos de 9 km do projeto em análise.
Embora os campos de golfe enumerados ainda não se encontrem totalmente efetivados, no
seu conjunto considera-se que se trata de um conjunto de campos de golfe considerável a
dinamizar no território municipal de Évora.

Para além da referência aos empreendimentos com campo de golfe, identificam-se no Quadro
seguinte os empreendimentos turísticos com despacho superior, alguns dos quais em
funcionamento, para o território analisado, permitindo ter uma noção da evolução territorial
recente em termos de unidades de alojamento e de nº total de camas turísticas. No conjunto
dos empreendimentos a seguir apresentados, verifica-se a criação de 12 820 camas turísticas
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para Évora e Montemor-o-Novo (projetos na proximidade do Almendres Resort), e de um total
de 3722 unidades de alojamento.

Quadro 80: Empreendimentos Turísticos previstos em Évora com Campo de Golfe

Designação

Uso
dominante
da
intervenção

Nº total
de U.A.

Nº total
de camas
turísticas

Data de
despacho
superior

Localidade

Concelho

Loteamento da Herdade da
Fuzeira e Fuzeira de Baixo

Turístico

299

1385

2010-0211

Herdade da
Fuzeira

ÉVORA

Loteamento para o
Conjunto Turístico
Herdade dos Almendres

Turístico

493

2386

2009-0806

Herdade
dos
Almendres

ÉVORA

Loteamento da Herdade
Sousa da Sé

Turístico

1769

5637

2010-0224

Herdade
Sousa da
Sé

ÉVORA

Loteamento Herdade da
Fonte Boa (Royal Évora)

Turístico

524

1748

2008-0228

Herdade da
Fonte Boa

ÉVORA

Loteamento do
Aldeamento Turístico
L'and

Turístico

119

438

2010-0806

Herdade
das
Valadas

MONTEMOR
-O-NOVO

Loteamento da Herdade do
Arneiro

Turístico

102

248

2012-0411

Cabrela

MONTEMOR
-O-NOVO

Plano de Intervenção no
Espaço Rural da Quinta do
Cruzeiro

Turístico

416

978

20-062011

Évora

ÉVORA

Fonte: Turismo de Portugal.

De notar ainda a localização nas imediações do projeto do Almendres Resort de uma unidade
turística, a cerca de 1 km do empreendimento, designada Imani Country House, que não se
constitui como concorrente direto, uma vez que o produto oferecido se enquadra no designado
turismo rural, enquanto o projeto em análise se enquadra no tipo resort turístico, apresentando
complementarmente campo de golfe e campo de pólo.

5.10.5 Equipamentos e Infraestruturas Básicas

5.10.5.1 Drenagem de Águas Residuais

No concelho de Évora, o serviço de drenagem de águas residuais é assegurado pelo
Subsistema de Saneamento de Évora, gerido pela empresa Águas do Centro Alentejo SA.
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Fonte: www.aguasdocentroalentejo.pt/

Figura 57: Subsistemas de saneamento das Águas Residuais do Centro Alentejo

Nas áreas localizadas fora das áreas urbanas não existem redes de esgotos, sendo a recolha
efetuada através de dispositivos especiais autónomos. De acordo com a Figura anterior,
verifica-se a existência de uma ETAR em Guadalupe, na proximidade do Almendres Resort,
que serve a povoação, não se verificando a existência de emissários nem estações elevatórias.

Segundo o Recenseamento Geral da População e Habitação, disponibilizado pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE), no ano de 2001 verificava-se que cerca de 79% da população
residente na sub-região do Alentejo Central vivia em alojamentos com instalações sanitárias
ligadas à rede pública de drenagem de águas residuais, enquanto 83% da população residente
em Évora possuía alojamentos com estas características.

O sistema particular de esgotos apresenta uma percentagem reduzida no contexto regional e
municipal, registando-se 9,2% dos alojamentos com instalações sanitárias particulares no
município de Évora.
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Quadro 81: Características dos alojamentos familiares, com instalações sanitárias
existentes
Com instalações sanitárias no alojamento
Ligado à rede pública

Ligado a sistema

Outros casos

de esgotos
particular de esgotos
78,8
10,9
Alentejo Central
83,2
9,2
Évora
Fonte: INE (2001), Recenseamento Geral da População e Habitação

0,4
0,3

De acordo com dados do INE, verifica-se que Évora registava em 2006 cerca de 90% da sua
população servida por sistemas de drenagem de águas residuais, claramente superior ao
verificado a nível da região (82%) e a nível nacional (76%). Constata-se ainda a tendência para
melhorar a proporção de população servida por estes sistemas, tendo-se verificado o aumento
de um ponto percentual no ano de 2009.

Quadro 82: População servida por sistemas de drenagem de águas residuais
População servida por sistemas de drenagem de águas
residuais (%) por Localização geográfica; Anual
2009

2006

%

%

Portugal

-

76

Alentejo

85

82

Évora

91

90

Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente
Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF)

5.10.5.2 Abastecimento de Água

O abastecimento público de água no concelho de Évora divide-se em vários sistemas, de forma
a fornecer água ao domicílio da população, e tem por principal origem a albufeira do Monte
Novo, considerando-se que as suas águas se caracterização por elevada turvação conferida
14

pela matéria orgânica e inorgânica em suspensão, o que exige tratamento da mesma .

As povoações da área rural do concelho, em que se insere N. Sr.ª de Guadalupe, dispõem de
captações subterrâneas, embora esta povoação disponha de abastecimento a partir de origens
superficiais. De acordo com CME (2007), em termos de captações subterrâneas, os volumes
3

distribuídos na freguesia da área de intervenção ascendem aos 7484 m , com origem em dois
poços e um furo. O mesmo documento considera como fragilidades no sistema de
abastecimento de água da freguesia o facto de as captações existentes não serem suficientes
14

CME (2007), Plano Diretor Municipal, RELATORIO - VOLUME I - DIAGNOSTICO.
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para garantir autonomia do abastecimento, considerando que a conduta de reforço a partir de
Évora deverá ser substituída e construído um novo reservatório e estação elevatória, rótulas de
ligação a Valverde e S. Sebastião da Giestieira.

O abastecimento de água às populações do concelho de Évora é assegurado pelo Subsistema
de Abastecimento do Monte Novo, que faz parte do Sistema Multimunicipal de Abastecimento
de Água do Centro Alentejo, o qual é gerido pela empresa Águas do Centro Alentejo SA.
Este subsistema é constituído por uma estação de tratamento de águas, 15 reservatório e 12
estações elevatórias, verificando-se, de acordo com a Figura seguinte, a existência de adutoras
de ligação a N. Sr.ª de Guadalupe (onde também existe uma estação elevatória), a Valverde e
S. Sebastião da Giesteira.

Fonte: www.aguasdocentroalentejo.pt/

Figura 58: Esquema do Subsistemas de Abastecimento do Monte Novo
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Analisando os dados em termos de abastecimento de água, verifica-se que a população
servida por sistemas de abastecimento de água era em 2009 de 93% da população do Alentejo
Central e de 89% da população de Évora.

Quadro 83: População servida por sistemas de abastecimento de água
População servida por sistemas de
abastecimento de água (%)
2009

2006

%
Portugal
91
Alentejo Central
93
92
Évora
89
91
Fonte: INE, Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente
Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF). (Os dados do Alentejo Central em 2009 não incluem os dados
dos municípios de Sousel e Arraiolos)

Com base nos dados do recenseamento geral da população e habitação de 2001, verifica-se
que o abastecimento de água à população residente no Alentejo Central (97,6%) era
ligeiramente inferior ao abastecimento à população do concelho de Évora (98,5%), sendo
predominante a água canalizada nos alojamentos com proveniência da rede pública.

Quadro 84: Níveis de atendimento de água (2001)
Níveis de atendimento de água à população residente
Água Canalizada no alojamento
Rede Pública (%)
Rede Particular (%)
Alentejo Central
90,1
7,5
Évora
89,9
8,6
Fonte: INE, 2001, Recenseamento Geral da População e Habitação.

Segundo os dados disponibilizados pelo INE, em 2001, 98,5% da população residente no
concelho de Évora dispunha de água canalizada sendo que, desta, 89,9% vivia em
alojamentos ligados à rede pública e 8,6% vivia em alojamentos ligados a redes particulares.
Da população residente no concelho, 0,3 % possuía água canalizada fora do alojamento mas
no edifício, enquanto 1,2% não possuía água canalizada.

Considera-se que face ao aumento dos consumos previsíveis nas freguesias rurais, entre as
quais se insere N. Sr.ª de Guadalupe, o município prevê que seja feita uma remodelação geral
do sistema de adução de forma a fazer chegar os caudais necessários a todas as localidades
servidas por distribuição pública.
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5.10.5.3 Resíduos Sólidos Urbanos
O concelho de Évora integra o sistema intermultimunicipal da GESAMB - Gestão Ambiental e
de Resíduos EEIM, empresa responsável pela recolha seletiva, triagem, tratamento e
valorização dos resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos nos concelhos do distrito de Évora.

Fonte: www.aguasdocentroalentejo.pt/

Figura 59: Sistema Intermunicipal de resíduos sólidos do distrito de Évora
2

Este sistema de resíduos sólidos abrange uma área total de 6400 km e uma população
estimada de 160 000 habitantes. No caso do município de Évora, verifica-se a existência de
uma rede constituída por 140 ecopontos, nos quais são depositadas as frações seletivas dos
resíduos (vidro, papel/cartão e embalagens).

A GESAMB assegura a recolha e transporte destas frações para a uma Central de Triagem,
onde os resíduos são separados segundo o material e enviados para respetiva valorização. Os
serviços da Câmara Municipal de Évora asseguram a recolha e remoção da fração
indiferenciada dos RSU, sendo o tratamento e destino final destes resíduos assegurado pela
GESAMB, que os encaminha para deposição no Aterro Sanitário do Sistema Intermunicipal,
situado no concelho de Évora.
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A proporção de edifícios servidos por recolha de resíduos sólidos urbanos no município de
Évora era, em 2001, de 91,7%. A nível interno, as freguesias que constituem o município
apresentam grandes disparidades na recolha de resíduos sólidos, que variam entre os 62,6% e
os 100% dos edifícios servidos. A freguesia onde se insere o projeto apresenta 73,7% dos
edifícios servidos por recolha de resíduos.

Quadro 85: Proporção de edifícios servidos por recolha de resíduos sólidos urbanos
Proporção de edifícios servidos por recolha de
resíduos sólidos urbanos (2001)
%
Portugal

90,6

Évora

91,7

Nossa Senhora da Boa Fé

93,1

Nossa Senhora da Graça do Divor

62,6

Nossa Senhora de Machede

79,1

Nossa Senhora da Torega

83,2

Évora (Santo Antão)

100

São Bento do Mato

87,4

Évora (São Mamede)

99,8

São Manços

89,7

São Miguel de Machede

78

São Vicente do Pigeiro

83,9

Torre de Coelheiros

72,5

São Sebastião da Giesteira

94,1

Canaviais

79,7

Nossa Senhora de Guadalupe

73,7

Bacelo

96,5

Horta das Figueiras

95,3

Malagueira

93,7

Sé e São Pedro

100

Senhora da Saúde

95

Fonte: INE (2001), Recenseamento da População e Habitação

5.10.6 Modos de Vida, Povoamento e Identidades Territoriais
Em termos de povoamento, a Região do Alentejo está fortemente associada ao povoamento
concentrado, facto que se traduz na ocupação territorial identificada no município de Évora.

Historicamente, o povoamento neste território remonta a finais do paleolítico, tendo-se tornado
numa importante referência urbana no contexto do império romano e ao nível da península
ibérica. Atualmente surge como o principal polo urbano e populacional do Alentejo Central,
apresentando uma posição geográfica central e de charneira no eixo Lisboa-Madrid.
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O Quadro seguinte apresenta a estrutura da população residente por lugares censitários. No
caso de Évora, verifica-se que do total da população, cerca de 72,8% dos residentes residem
em lugares com mais de 2000 habitantes, que corresponde sensivelmente à cidade de Évora,
que já ultrapassa os 41 mil residentes, enquanto se considera que 7,5% da população vive em
lugares isolados.

Quadro 86: População residente em lugares censitários (2001)
População residente em lugares censitários (N.º) por Local de residência (2001)
Escalão de dimensão populacional
Total

Isolado

Menos de 2 000 habitantes

2 000 e mais habitantes

N.º
Portugal

10 356 117

280 010

4 395 396

5 680 711

Alentejo

776 585

64 819

313 650

398 116

Alentejo Central

173 646

16 611

59 542

97 493

56 519
4 210
11 150
Fonte: INE (2001), Recenseamento da População e Habitação

41 159

Évora

O concelho, composto por dezanove freguesias, está subdividido em termos territoriais em
Área Urbana, Zona de Transição e em Área Rural, conforme Quadro seguinte.

A área urbana existente corresponde à cidade de Évora, sede de concelho propriamente dita,
centro histórico e cidade extra-muros, abrangendo, considerando-se uma zona de transição a
Norte, Poente, Nascente s Sul que abrange parcialmente as freguesias de Bacelo, Canaviais,
Malagueira, Senhora da Saúde e Horta das Figueiras, inserindo-se o restante território
municipal em área rural, como se pode verificar no Quadro seguinte, onde se discriminam as
unidades geográficas de tratamento de dados (2001). Destaca-se que a cidade de Évora tem
assistido a uma expansão a Este e Oeste, cidade extra-muros, sendo de realçar a perda
população no centro histórico, tendência comum a outras cidades nacionais.
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Quadro 87: Unidades Territoriais de Tratamento de Dados (2001)
NÍVEL I

NÍVEL II

CENTRO HISTÓRIO
ÁREA URBANA
CIDADE EXTRA-MUROS
NORTE
POENTE
ZONA DE
TRANSIÇÃO
NASCENTE
SUL
SÃO BENTO DO MATO
SÃO MIGUEL DE MACHEDE
NOSSA SENHORA DE MACHEDE
SÃO VICENTE DO PIGEIRO
SÃO MANÇOS
TORRE DE COELHEIROS
ÁREA RURAL
NOSSA SENHORA DE TOREGA
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
NOSSA SENHORA DA GRAÇA DO DIVOR
SÃO SEBASTIÃO DA GIESTEIRA
NOSSA SENHORA DA BOA FÉ
Fonte: CME, 2007, Estudos de Caracterização do Território - ANEXO I - ESTUDOS DE
CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA.

Verifica-se que a área de intervenção do loteamento do Almendres Resort se insere na
considerada Área Rural, na freguesia de N. Sr.ª de Guadalupe. As áreas rurais ocupam a maior
parte do território concelhio e de acordo com CME (2007)

15

e Quadro que se segue pode-se

constatar que se trata da unidade geográfica concelhia que maior variação populacional
negativa apresenta. Entre 1960 e 2001 o território rural perdeu cerca de 64% da sua população
residente, enquanto as áreas urbanas e zona de transição obtiveram ganhos.

Quadro 88: Evolução da População Residente no Concelho de Évora por Unidades
Geográficas (1960-2001)
Evolução da População Residente
TAXA VAR.
TAXA VAR.
1960-2001
1991-2001
Área Urbana
28652 28186 34851 38094
41278
30,6
7,7
Zona de Transição
5493
6768
6251
6263
6528
15,9
4,1
Freguesias Rurais
15950 11946 10470
9397
9713
-64,2
3,3
Total Concelho
50095 46900 51572 53754
56519
11,4
4,9
Fonte: CME, 2007, Estudos de Caracterização do Território - ANEXO I - ESTUDOS DE
1960

1970

1980

1991

2001

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA.

15

CME, 2007, Estudos de Caracterização do Território - ANEXO I - ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO
DEMOGRÁFICA.
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N. Sr.ª de Guadalupe constitui uma localidade localizada a cerca de 10 km de Évora, com uma
população envelhecida, com reduzidas atividades económicas, destacando-se a atividades
industrial de panificação, considerando-se que a maioria da população ativa da freguesia
trabalha na cidade de Évora. Verifica-se que a povoação está dispersa por três núcleos,
separados pela ribeira de Valverde e pela zona de cabeço que a separa do ribeiro de Cabaços.

Considera-se que a área de intervenção do projeto é predominantemente caracterizada por um
meio rural, com escassa ocupação edificada, onde predominam as habitações unifamiliares,
frequentemente associada à exploração agrícola e/ou agropecuária, embora, pela proximidade
à propriedade objeto de estudo, se deva referir como aglomerado urbano a localidade de N.
Sr.ª de Guadalupe.

Em termos de equipamentos, considera-se que o aglomerado em que se insere o projeto está
na totalidade servido por redes de água, de drenagem e tratamento de esgotos domésticos e
de eletricidade.

Em termos naturais e patrimoniais a povoação não apresenta grandes valores, embora ao nível
da freguesia se distingam valores bastante importantes de nível concelhio e mesmo nacional,
quer ao nível do património, quer de paisagem e valores ecológicos.

A tendência de concentração da população em meio urbano é um fenómeno comum a nível
nacional, sendo nestes territórios que surgem alternativas de trabalho do sector primário e
onde se encontram a maioria das infraestruturas, equipamentos sociais, acessibilidades e
concentração de recursos, sejam materiais, sejam do sector terciário, o que as torna atrativas
para a população.

O despovoamento surge como um fenómeno recorrente no interior do território nacional, que
afeta principalmente as áreas rurais, alvo de uma população mais envelhecida e onde
escasseia o investimento e as atividades económicas, geradoras de riqueza e de emprego.

5.10.7 Situação Futura Sem Projeto

Considerando a evolução perspetivada para o território da área de intervenção e sua
envolvente, em acordo com a análise social e económica efetuada, percebe-se que as
alterações no território na ausência de projeto não vão ser significativas.
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Em termos sociais e demográficos, embora Évora surja como um pólo urbano de elevada
concentração no contexto do Alentejo Central e que tem apresentado nas últimas décadas uma
tendência de evolução demográfica positiva, já em N. Sr.ª de Guadalupe perspetiva-se uma
continuação de evolução negativa da população residente, fruto da reduzida taxa de natalidade
e do elevado índice de envelhecimento.

Considera-se que senão forem alteradas as circunstâncias económicas da freguesia, através
do investimento e implementação de novas atividades geradoras de emprego local, a
composição da estrutura etária não apresentará alterações significativas, e pelo contrário,
poder-se-á verificar um agravamento do despovoamento e envelhecimento populacional.

Relativamente ao emprego e situação de atividade populacional também se perspectiva
inalteradas as condições atuais. Embora se verifiquem algumas atividades nos sectores da
indústria transformadora, comércio e do alojamento e restauração, que constituem os maiores
empregadores do território, caso não exista um acréscimo das condições existentes em termos
de empregabilidade, estima-se que as condições sociais e demográficas não vejam alterações
significativas.

Quanto ao sector do turismo, considera-se um número considerável de unidades de alojamento
no concelho de Évora, bem como de empreendimentos previstos e em exploração que fazem
do concelho um destino de excelência nacional e regional. A ausência do projeto, à partida,
não introduzirá alterações nos produtos turísticos existentes a nível concelhio, à exceção do
campo de pólo previsto pelo Almendres Resort, infraestrutura que poderia surgir como
potencial complemento da atividade a oferecer ao turista local.

Relativamente a equipamentos e infraestruturas, considera-se que a ausência do projeto não
terá implicações negativas nos elementos já existentes.
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5.11 Planeamento e Ordenamento do Território
5.11.1 Instrumentos

de Gestão Territorial com Incidência na Área de

Intervenção
A área geográfica do empreendimento está abrangida por um conjunto relevante de
instrumentos de gestão territorial, de que apresentam especial relevância para o presente
estudo os seguintes:

- o PROTA Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de Agosto de 2010
- o PHB Plano Hidrográfico da Bacia do Sado
Decreto Regulamentar n.º 6/2002 de 12 de Fevereiro
- o PROF Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo
Decreto Regulamentar n.º 36/2007 de 2 de Abril
- o PDM Plano Diretor Municipal de Évora
Decreto Regulamentar n.º 47/2008 de 25 de Janeiro

O Projeto integra, como dados de partida, a sua inserção regulamentar e estratégica bem como
as prescrições dos instrumentos de ordenamento do território que lhe respeitam.

5.11.2 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

As condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública na área de desenvolvimento do
empreendimento, relacionam-se fundamentalmente com os seguintes aspetos:


Domínio Hídrico (Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro)



Reserva Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 186/2006 de 6 de Setembro)



Proteção do Sobreiro e da Azinheira (Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho)



Proteção de Imóveis Classificados



Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o regime jurídico de
proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei n.º
124/2006, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, e no Decreto-Lei n.º 327/90,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007)
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5.11.2.1 Domínio Público Hídrico

De acordo com o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro e alterações/normas revogatórias
introduzidas pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro integram o Domínio Público Hídrico – o
domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes
águas. Os recursos hídricos abrangidos por esta Lei são as águas, respectivos leitos e
margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas, reportando ainda
à Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água).

Estão sujeitas a servidões de uso público, estabelecidas por lei, todas as parcelas privadas de
leitos ou margens de águas públicas, no interesse geral de acesso às águas e de passagem ao
longo das águas de pesca, da navegação ou flutuação (quando se tratem de águas navegáveis
ou flutuáveis).

Na área de intervenção são identificadas linhas de água sazonais, pelo que neste caso se
incluem nas águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente, torrentes, barrancos e
córregos de caudal descontínuo, e cuja margem de proteção tem a largura de 10 m.

Nestas parcelas os leitos ou margens de águas públicas, respectivo subsolo ou espaço aéreo
correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias
sem autorização da entidade a quem couber jurisdição sobre a utilização.

De acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de Fevereiro e posteriores
alterações, que regula o regime de licenciamento da utilização do domínio hídrico, carecem de
título de utilização as seguintes utilizações:


Rejeição de águas residuais;



As infraestruturas hidráulicas;



Limpeza e desobstrução de linhas de água;



A extração de inertes;



Construções;



Apoios de praia e equipamentos;



Estacionamentos e acessos;



As culturas biogenéticas,



As marinhas,



A navegação e competições desportivas,



A flutuação e estruturas flutuantes
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A sementeira, plantação e corte de árvores.

5.11.2.2 Linhas de cursos de água (REN)

A REN, enquanto restrição de utilidade pública, é considerada como uma estrutura biofísica
que integra o conjunto de áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos ou pela
exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, pelo que as linhas de água são objeto de
proteção especial.

Nestas áreas inseridas em REN apenas serão permitidas ações de limpeza e execução de
projetos hidroagrícolas de interesse público. Face ao Regime Jurídico da REN, estas áreas
integram o n.º 3 do artigo 4.º – Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico
Terrestre, inserindo-se na tipologia – Cursos de Água e respectivos Leitos e Margens.
Esta tipologia corresponde ao terreno coberto pelas águas (…) e a uma faixa de terreno
contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas, com largura legalmente
estabelecida. A margem tem a largura de 10 m, em consonância com o artigo 10.º da Lei n.º
54/2005, de 15 de Novembro.

Sem prejuízo dos usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica
e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais, nestas áreas são proibidas as ações
de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras de
urbanização, construção e ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros, destruição
do revestimento vegetal (não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações
correntes de condução e exploração dos espaços florestais).

Esta tipologia prevista na REN (cursos de água e respectivos leitos e margens) prevê, de
acordo com o Anexo I do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto, que nos leitos e margens dos
cursos de água podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:
i.

Assegurar a continuidade do ciclo de água;

ii.

Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;

iii.

Drenagem dos terrenos confinantes;

iv.

Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação
ripícola;
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v.

Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão
e evitando a impermeabilização dos solos;

vi.

Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e fauna;

Relativamente ao Anexo II da REN, poderão ser permitidas nesta tipologia e de acordo com os
objetivos do presente estudo, desde que sujeitas a autorização, as seguintes ações:
–

Pequenas beneficiações de vias e de caminhos municipais, sem novas
impermeabilizações;

–

Alargamento de plataformas e de faixas de rodagem e pequenas correções de
traçado;

–

Desassoreamento, estabilização de talude e de áreas com risco de erosão,
nomeadamente muros de suporte e obras de correção torrencial;

–

Pequenas pontes, pontões e obras de alargamento de infraestruturas
existentes.

–

Operações de florestação e reflorestação;

–

Espaços verdes equipados de utilização coletiva;

–

Abertura de trilhos e caminhos pedonais/cicláveis destinados à educação e
interpretação ambiental e de descoberta da natureza, incluindo pequenas
estruturas de apoio;

A execução destas ações ficam sujeitas às condições para viabilização previstas pelas Portaria
n.º 1356/2008, de 28 de Novembro. O artigo 21.º do Regime da REN estipula ainda que nas
áreas de REN podem ser realizadas ações de relevante interesse público, reconhecidas como
tal, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas em REN.

5.11.2.3 Regime de Proteção do Sobreiro e da Azinheira

A definição de povoamento florestal nunca foi tarefa simples. Floresta define-se como uma
formação vegetal lenhosa ou um ecossistema onde as árvores ocupam um lugar predominante
(Birot & Lacaze, 1993). Segundo Carvalho & Lopes (2001) entende-se por área arborizada uma
área ocupada por espécies arbóreas florestais, desde que estas apresentem um grau de
coberto igual ou superior a 10% e ocupem uma área igual ou maior a 0,5 ha. A DGRF (2005)
2

entende por floresta como a extensão de terreno com área superior a 5000 m e largura
superior a 20 m, com um grau de coberto (definido pela projeção horizontal das copas e área
total da parcela) superior a 10%, onde se verifica a presença de arvoredo florestal que pelas
suas características ou forma de exploração tenha atingido, ou venha a atingir, porte arbóreo
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(altura superior a 5 m), independentemente da fase em que se encontre no momento da
observação.

Segundo o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
155/2004 de 30 de Junho, um povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto é uma “formação
vegetal com área superior a 0,5 ha, e no caso de estruturas, com largura superior a 20 m, onde
se verifica presença de sobreiros ou azinheiras, associados ou não entre si ou com outras
espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores mínimos:


50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 30 cm de
perímetro à altura do peito;



30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm;



20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm;



10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa é superior a 130 cm;

Podem ainda diferenciar-se três tipos de sistemas florestais associados ao sobreiro e à
azinheira (Costa & Pereira, 2007a; Onofre, 2007):

•

Um sistema constituído e mantido pela atividade humana e suas práticas culturais,
caracterizado pela sua multifuncionalidade, ou seja, que associa uma cultura arbórea
em povoamentos abertos de baixa densidade, a uma cultura agrícola em sub-coberto e
a uma exploração de gado (montado);

•

Um sistema monofuncional com uma marcada utilização florestal, caracterizado por
uma floresta densa, medianamente alta, com estrato arbustivo, que pode ser dominado
por espécies esclerófilas, que não chegam a atingir o porte arbóreo, sem componentes
pecuária e agrícola, onde a produção de cortiça se alia à cinegética e à apicultura
(povoamentos de sobreiro e/ou azinheira);

•

Povoamentos naturais ou naturalizados onde a intervenção humana está ausente ou é
mínima (sobreirais, azinhais e matagais arborizados).

Pimentel (1888) refere que os montados são matas constituídas por sobreiro e/ou azinheira,
que resultaram da eliminação do subcoberto, constituído por extensos matagais, por fogo ou
por arroteamento. Para além das duas espécies mencionadas, podem ainda ocorrer montados
puros ou mistos, com carvalho negral (Alves et al., 1998), ou castanheiros como se pode
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encontrar referido nos Mapas de Montados existentes nos diversos distritos do Alentejo
(Coelho, 2007). O montado é um sistema de uso múltiplo agro-florestal típico das regiões
planas mediterrânicas, criado pela intervenção do homem e com uma tendência cultural
extensiva (Costa & Pereira, 2007a), constituindo-se como o mais importante sistema de feição
pastoril existente no nosso país (Coelho, 2007), podendo o solo, por destruição da pastagem,
ser utilizado para prática agrícola não intensiva (Alves et al., 1998). Estes sistemas têm a
particularidade de a componente arbórea ser constituída por povoamentos mais ou menos
abertos (Coelho, 2007). Segundo Onofre (2007) a estrutura dos montados caracteriza-se,
basicamente, pela existência de um estrato arbóreo e por estrato vegetal no subcoberto, sem
que se verifique a existência de continuidade de vegetação, ao nível vertical, entre os dois
estratos. Segundo o mesmo autor, a densidade do arvoredo poderá variar entre os
povoamentos muito ralos, com menos de 40 árvores/ha, até povoamentos densos, com 200 ou
mais árvores/ha.

Os povoamentos plantados têm geralmente uma estrutura regular, segundo Costa & Pereira
(2007b) os repovoamentos incluem a instalação de novos povoamentos e o adensamento dos
já existentes, quer através do aproveitamento da regeneração natural, quer artificialmente,
através de sementeira ou plantação.

O sobreiral atual é um povoamento de sobreiro de origem espontânea com densidades
elevadas, uma estrutura irregular ou ajardinada e um abundante subcoberto, cuja exploração
da componente arbórea se resume às podas para lenhas, ao descortiçamento e pode
encontrar-se em Trás-os-Montes e no Algarve (Costa & Pereira, 2007a). Os azinhais
correspondem a bosques sombrios, densos, com um estrato de arbustos de folha larga e
cerosa, adaptados à baixa radiação luminosa sob as copas e um estrato herbáceo ralo de
ervas vivazes de sombra além de uma profusão importante de plantas trepadoras. São
atualmente raros em Portugal (Capelo & Catry, 2007).

Os povoamentos de sobreiros e de azinheiras, nomeadamente os sistemas com
aproveitamento agrosilvopastoril conhecidos por montados, incluem alguns dos biótopos mais
importantes ocorrentes em Portugal continental em termos de conservação da natureza,
desempenhando, pela sua adaptação às condições edafoclimáticas do Sul do País, uma
importante função na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade
da água (Branco & Coito, 2011). Segundo os mesmos autores, estas espécies representam
ainda um recurso renovável de extrema importância económica, a nível nacional e a nível local,
pelo que a sua proteção se justifica largamente, reconhecida previamente na Lei de Bases da
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto).
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Características e consequências da servidão
O regime jurídico de proteção ao sobreiro e à azinheira rege‐ se pelo Decreto‐ Lei nº 169/2001
de 25 de Maio, alterado pelo Decreto‐ Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. Este regime
estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados,
16

carece de autorização , introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes
autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas
17

espécies não seja afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins , nos casos em
que se registe anormal mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou
intervenções por qualquer forma prejudiciais que determinaram a degradação das condições
vegetativas ou sanitárias do povoamento, ou por terem sido percorridas por incêndios.

Os povoamentos de sobreiros, de azinheiras ou mistos são formações vegetais com área
superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas, com largura superior a 20 m, onde se verifica a
presença de sobreiros ou azinheiras, associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja
densidade é superior aos valores mínimos estabelecidos na lei (Artigo 1.º, alínea q) do DecretoLei n.º 169/2001). Este regime aplica‐ se igualmente às formações vegetais com área igual ou
inferior a 0,50 ha e, no caso de estruturas lineares, àquelas que tenham área superior a 0,50
ha e largura igual ou inferior a 20 m, onde se verifique a presença de sobreiros ou azinheiras
associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaça os valores
mínimos definidos para os povoamentos, desde que revelem valor ecológico elevado, avaliado
de acordo com parâmetros aprovados pelo Instituto de Conservação da Natureza e das

16

As autorizações de corte ou arranque competem, nos termos do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 169/2001,

às Direções Regionais de Agricultura, no caso dos cortes em desbaste ou nas situações em que a
densidade do arvoredo é inferior à do povoamento; e ao Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, após parecer da Direção Regional de Agricultura competente, no caso dos cortes de conversão
ou dos cortes por razões fitossanitárias.
17

Nas áreas em que tenham sido realizados cortes ou abates ilegais é proibido pelo prazo de 25 anos

(Artigo 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 169/2001): qualquer alteração de uso do solo; toda e qualquer
conversão que não seja de imprescindível utilidade pública; operações relacionadas com edificação,
obras de construção, obras de urbanização, loteamentos e trabalhos de remodelação dos terrenos; a
introdução de alterações à morfologia do solo ou do coberto vegetal; o estabelecimento de quaisquer
novas atividades, nomeadamente agrícolas industriais ou turísticas.
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Florestas (ICNF)

18

(Artigo 1.º‐ A do Decreto-Lei n.º 169/2001 incluído pelo aditamento

publicado no Artigo 2.º do Decreto-Lei 155/2004).

O corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras pode ser autorizado nos seguintes casos:


Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos;



Em cortes de conversão que vise a realização de:
19

o

Empreendimentos de imprescindível utilidade pública ;

o

Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local,
desde que desde que a área sujeita a corte não ultrapasse 20 ha, nem 10% da superfície
de exploração ocupada por sobreiros ou azinheiras e se verifique uma correta gestão e um
bom estado vegetativo e sanitário da restante área ocupada por qualquer das espécies
(estas áreas não podem ser desafetadas do uso agrícola durante 25 anos);

o


20

Alteração do regime de exploração para talhadia ;

Por razões fitossanitárias, nos casos em que as características de uma praga ou doença o
justifiquem.

As disposições do Decreto-Lei nº. 169/2001 prevalecem sobre as normas e regulamentos dos
instrumentos de gestão territorial (Artigo 7.º).

Ecofisiologia do sobreiro e da azinheira e restrições às práticas culturais
O sobreiro tem preferência por situações de encosta em detrimento das zonas de baixa, devido
essencialmente à estrutura e drenagem do solo. De facto, as maiores desfolhas e mortalidade
das árvores são detetadas em zonas onde se verifica má drenagem. Segundo Costa e Pereira
(2007) o sobreiro é uma árvore robusta, adaptada a condições adversas de clima e solo, com
exceção para os solos calcários ou excessivamente húmidos. Segundo Capelo e Catry (2007)
a azinheira tem uma grande plasticidade ecológica, e ocorre em quase todos os tipos de
substratos siliciosos, com exceção das areias soltas, e também em solos calcários. Embora
toda esta robustez, o declínio acentuado das quercíneas, essencialmente devido a fatores de
gestão como o excesso de encabeçamento que eliminou as novas gerações de árvores ou a
18

Após a fusão da Autoridade Florestal Nacional (antiga Direcção-Geral dos Recursos Florestais) com o

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
19

As declarações de empreendimento de imprescindível utilidade pública ou de empreendimento agrícola

com relevante e sustentável interesse para a economia local competem ao Ministro da Agricultura, do
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e ao ministro da tutela do empreendimento (se não se
tratar de projeto agrícola).
20

Regime em que a continuidade do povoamento é garantida pelo aproveitamento de rebentos de toiça

ou de raiz.
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lavoura profunda que diminuiu a resistência destas por degradação do sistema radicular, levou
ao estabelecimento de um regime de proteção para estas duas espécies.

Segundo o artigo 16.º do Decreto-Lei nº. 169/2001, que lista as restrições às práticas culturais,
nos povoamentos de sobreiro ou azinheira, não são permitidas:


Mobilizações de solo profundas que afetem o sistema radicular das árvores ou aquelas
que provoquem destruição de regeneração natural;



Mobilizações mecânicas em declives superiores a 25%;



Mobilizações não efetuadas segundo as curvas de nível, em declives compreendidos
entre 10% e 25%;



Intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo.

Tendo em consideração estes elementos, procurámos analisar as propostas no sentido de
minimizar os impactes negativos nos povoamentos de sobreiro e azinheira identificados.

Áreas de sobreiro e azinheira na área de estudo
A delimitação da área de povoamento (Guiomar, 2009) foi efetuada de acordo com a alínea q)
do artigo 1.º do 169/2001, de 25 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004
de 30 de Junho. Considerou que as árvores presentes apresentam na sua grande maioria um
Perímetro à Altura do Peito (PAP) superior a 1,30 m, e uma densidade mínima de 10
árvores/ha, para a delimitação dos povoamentos.

O processo de delimitação das áreas de povoamento cumpriu o seguinte conjunto de
procedimentos:


Análise da ocupação do solo através da Carta de Ocupação do Solo (COS’90)
elaborada pelo então Centro Nacional de Informação Geográfica para seleção prévia
das áreas-alvo;



Identificação das árvores existentes nestas áreas por análise dos ortofotomapas do
Instituto Geográfico Português (voo de 2007);



Sobreposição do resultado a uma grelha vetorial com uma quadrícula 100 x 100 m, e
quantificação do número de árvores presentes em cada quadrícula através da extensão
TM

Hawth Tools para ArcGIS ;


Seleção dos locais a validar em campo, e visita aos locais para registo fotográfico, uma
vez que no ortofotomapa é muitas vezes difícil diferenciar espécies que apresentem
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algumas semelhanças na estrutura da copa, podendo surgir eventualmente alguns
erros na marcação das árvores (sobreiros, zambujeiros e algumas folhosas ripícolas);


Correção da base geográfica de análise espacial e delimitação das áreas de
povoamento a partir dos resultados da quadrícula e da análise de densidades em
formato raster (para reduzir os efeitos de contexto), para diminuição do erro de análise
pericial.

Na área de estudo (com 340,15 ha), foram identificados 17 áreas de povoamentos de sobreiro
e azinheira, totalizando 73,07 ha (21,48% da área total). A azinheira está presente em dois
povoamentos (com 12, 25 e 4,91 ha respectivamente), e o sobreiro em 15 áreas (55,91 ha no
total, sendo que 2 dos núcleos têm área inferior a 0,5 ha).

Figura 60: Mapa com as áreas de povoamento existentes na área de estudo
5.11.2.4 Incêndios florestais
O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e o regime jurídico de proteção
dos povoamentos florestais percorridos por incêndios encontram-se previstos no Decreto-Lei
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n.º 124/2006, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, e no Decreto-Lei n.º 327/90,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007 (Branco e Coito, 2011).

Face ao exposto nos diplomas referidos, e de acordo com o disposto no Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Évora, é relevante verificar os seguintes elementos,
uma vez que não existem outros elementos condicionantes na área de implementação:


A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das
áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com
risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infra -estruturas
definidas nas RDFCI (n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 17/2009);



As novas edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas
consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas
no PMDFCI respectivo ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da
propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas
especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de
possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respectivos acessos (n.º 3 do
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 17/2009).

Por outro lado, na fase de projeto terão que ser consideradas ações de gestão de combustível,
uma vez que se trata de uma intervenção em espaço rural, em particular no que se refere:


Aos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da
floresta contra incêndios, onde é obrigatório que a entidade responsável (n.º 1 do
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 17/2009):
o

Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de
terreno confinante numa largura não inferior a 10 m;

o

Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em média tensão
providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção
vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não
inferior a 7 m para cada um dos lados.



Aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título,
detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros,
armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à
gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações
medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas

______________________
Pág. │210│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

constantes no anexo do presente decreto -lei e que dele faz parte integrante (n.º 2 do
artigo 15º do Decreto-Lei n.º 17/2009).

Perigosidade de incêndio florestal

Modelo conceptual
Segundo o Guia Metodológico para a elaboração/revisão dos PMDFCI “a avaliação da
cartografia de risco de incêndio florestal revista até ao momento reforça a necessidade de
clarificar os conceitos que determinam o modelo de risco adotado pelo Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pretendendo estabelecer uma base comum
de trabalho para produção desta cartografia, bem como adiantar alguns valores de referência e
fontes de informação comuns, que permitam obter a maior homogeneidade possível de
resultados, não obstante os naturais e expectáveis efeitos de escala. Esta cartografia destinase

a

um

zonamento

municipal

não

permitindo

comparações

intermunicipais

nem

generalizações para unidades regionais.

Esta cartografia é composta por dois mapas:


Mapa de perigosidade de incêndio florestal: a perigosidade é o produto da
probabilidade e da suscetibilidade. A probabilidade traduz a verosimilhança de
ocorrência de um fenómeno num determinado local em determinadas condições, e a
suscetibilidade de um território – ou de um pixel – expressa as condições que esse
território apresenta para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso.



Mapa de risco de incêndio florestal: O risco é o produto da perigosidade pelo dano
potencial, ou, de forma mais desagregada, o produto da perigosidade com a
vulnerabilidade, e o valor.

O mapa de perigosidade corresponde a um produto que muitas vezes é chamado diretamente
de mapa de risco (por exemplo a Cartografia de Risco de Incêndio Florestal (IGP) ou o Risco
Estrutural de Incêndio desenvolvido por Freire et al. (2002)). Segundo Gonçalves (2005) o risco
pode ser visto como a interação entre um fenómeno do perigo, as coisas que sejam expostos a
esse perigo, e o grau a que estão mais ou mais menos vulneráveis ao impacto. Assim, o nível
do risco varia dependendo de três fatores: perigo, exposição e vulnerabilidade. A redução de
qualquer dos três fatores a zero eliminaria logicamente o risco.

Na maioria dos casos é difícil reduzir o risco, então qualquer esforço para a sua redução deve
ser dirigida no sentido da redução do nível de exposição ou da vulnerabilidade das coisas que
estão em risco. Risco pode ser visto como a combinação da frequência ou probabilidade de
______________________
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ocorrência de um evento com a magnitude das suas consequências, ou seja como a
probabilidade de um evento causar dano (Pires, 2005). Para Crichton (1999) o risco pode
definir-se por probabilidade de uma perda, o que depende de três fatores: perigosidade,
vulnerabilidade e exposição. Bachmann e Allgöwer, (1998) definem o risco de incêndio florestal
como a probabilidade de ocorrência de um incêndio florestal num local específico, sob
determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, caracterizadas pelos
impactes nos objetos afetados. Sem probabilidade, suscetibilidade, vulnerabilidade e valor
económico não existe risco. Resulta, como corolário, que a generalidade dos mapas
atualmente intitulados de “risco” são apenas e só mapas de perigosidade, na maioria dos casos
(DGRF, 2007).

Por outro lado, perigo é a propriedade, condição ou situação de um sistema que possa causar
danos, definido como uma situação física com potencial para gerar danos no homem, bens ou
no ambiente, ou uma combinação destes (Pires, 2005). Por sua vez, a perigosidade pode ser
encarada como “a probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e dentro
de uma determinada área, de um fenómeno potencialmente danoso” (Varnes, 1984), ou “um
evento físico potencialmente danoso ou atividade humana que possa causar perda de vidas ou
ferimentos, danos em bens, interferência social e económica ou degradação ambiental (…)”
(UN/ISDR, 2004).

De acordo com o exposto, os elementos de avaliação do risco são determinados segundo o
esquema conceptual exposto na seguinte figura.

Figura 61: Componentes do modelo de risco (DGRF, 2007)
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Dado que a metodologia e a forma como as cartas de risco são produzidas tem em conta a
possibilidade de aperfeiçoar e manter atualizadas as mesmas à medida que as variáveis que
lhe dão origem são modificadas, esta limitação pode ser ultrapassada a todo o momento,
havendo que considerar que os resultados obtidos são uma base de partida para um processo
de progressivo aprofundamento da caracterização de cada Concelho. Em síntese, e na óptica
dos Municípios e dos utilizadores das cartas de risco, há que ter em conta dois aspetos
fundamentais (Guiomar, 2005):


As cartas de risco devem ser objeto de permanente e sistemático esforço de
aperfeiçoamento, e nunca ser encaradas como produtos estáticos e finais.



As cartas de risco têm associadas uma base de dados para cada Município de
apreciável valor e utilidade, se houver a motivação e a capacidade para os utilizar no
melhor sentido no apoio às medidas de planeamento e prevenção de fogos florestais.

O mapa de perigosidade de incêndio florestal é particularmente indicado para ações de
prevenção. O mapa de risco de incêndio florestal é particularmente indicado para ações de
prevenção quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de
ações de supressão.

Segundo o ICNF, o produto cartográfico que orienta os instrumentos de planeamento que
vinculam os particulares é o mapa de perigosidade e não o mapa de risco. Daqui resulta que é
o mapa de perigosidade que os PMDFCI devem verter para o mapa de condicionantes dos
respectivos PDM. Tal facto deriva da aplicação de um modelo conceptual que visa adotar para
os incêndios florestais os mesmos conceitos e critérios utilizados em outros domínios da
gestão de risco, tanto a nível nacional como internacional. O que se pretende é evitar a
colocação de valor nos locais onde se conhece a existência de um perigo, o que conduziria à
perda de valor e, consequentemente, de um risco. Não faria, assim, sentido aplicar restrições à
edificação em locais onde o valor já existe, locais esses que exigirão uma abordagem diferente.

O exposto é concordante com o descrito no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009.

Classes de perigosidade na área de estudo
De acordo com o mapa de perigosidade de incêndio florestal publicado no PMDFCI de Évora a
área de implementação do projeto não integra nenhuma das duas classes mais elevadas de
perigosidade de incêndio florestal.
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Figura 62: Perigosidade de incêndio florestal
O projeto terá ainda impacte positivo no que respeita à redução da perigosidade de incêndio
florestal, podendo constituir, num todo, uma área com elevada resistência à passagem do fogo,
pela implementação do golfe, que exigirá o corte da área de eucaliptos, e pelas exigências do
Decreto-Lei 17/2009 no que se refere aos elementos da Rede Secundária de Faixas de Gestão
de Combustível (capítulo 11.2.6.1).

Distância aos limites da propriedade
Os elementos com as áreas de loteamento cumprem o disposto no n.º 3 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 17/2009, que refere que “as novas edificações no espaço florestal ou rural fora
das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as
regras definidas no PMDFCI respectivo ou, se este não existir, a garantia de distância à
estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de
medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de
possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respectivos acessos”.
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Figura 63: Distância aos limites da propriedade
5.11.2.5 Património Classificado

Embora tenham sido identificados outros valores arqueológicos no decorrer de trabalhos de
campo, quanto a património classificado na área de intervenção do projeto, como ocorrências
classificadas surgem:


Cromeleque dos Almendres - (Imóvel de Interesse Público - Decreto n.º 735/74, DG, I
Série, n.º 297, de 21-12-1974)



Menir de Vale de Cardos - (Imóvel de Interesse Público - Decreto n.º 735/74, DG, I
Série, n.º 297, de 21-12-1974)

5.12 Património Arquitetónico e Arqueológico

5.12.1 Considerações Metodológicas

Para analisar o descritor património arquitetónico e arqueológico para o Almendres Resort,
seguiu-se a seguinte metodologia:
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1. Pesquisa e contacto com todas as instituições que poderiam fornecer informações
pertinentes ao estudo, através de fax e correio eletrónico, anexando-se a cartografia de
projeto.
2. Levantamento bibliográfico e documental exaustivo tendente a compreender a
dinâmica ocupacional da área de estudo e a inventariar todos os elementos
patrimoniais conhecidos nas freguesias afetas ao projeto.


Pesquisa na Internet: sites e blogs de divulgação científica



Recolha Bibliográfica – monografias, publicações locais, artigos da especialidade, etc (BN,
IGESPAR)



Bases de Dados – Ex-DGEMN



Instrumentos de Planeamento – PDM´s (DGOTDU)



Cartografia – militar, histórica, temática, fotografias aéreas



Projetos de Investigação (Cartas arqueológicas, teses académicas, etc)

3. Trabalho de Campo


Relocalização dos sítios identificados através da recolha de informação



Análise toponímica e fisiográfica da cartografia;



Prospeção sistemática

21

das áreas a afetar pela implementação das infraestruturas

projetadas incluindo os acessos.


Registo fotográfico dos elementos patrimoniais localizados na área de estudo



Obtenção das coordenadas UTM ED50 dos elementos patrimoniais identificados in situ, com
recurso a GPS



Registo fotográfico do(s) tipo(s) de cobertura vegetal da área de projeto



Registo da visibilidade do solo na área de projeto

4. Contextualização Histórica e Caracterização Arqueológica


Descrição do património arqueológico, arquitetónico e etnográfico conservado na área de
estudo e sua envolvente



Análise da dinâmica ocupacional da região

5. Inventário Patrimonial


Compilação de toda a informação recolhida através da recolha de informação e cruzamento
da mesma com os resultados do trabalho de campo;



Implantação cartográfica das coordenadas geográficas dos elementos patrimoniais
identificados e avaliação da sua localização face ao projeto;



Definição das áreas de maior sensibilidade arqueológica, através da análise fisiográfica,
toponímica, e dos resultados da investigação

6. Avaliação patrimonial


Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência direta e
indireta do projeto, com base na metodologia proposta por José Manuel Mascarenhas,

21

Observação da superfície total do terreno através de percurso pedonal realizada em faixas paralelas
que não deverão exceder 20m entre si.
______________________
Pág. │216│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva22 para estudos deste tipo, adotando os
seguintes critérios: Inserção Paisagística (IP); Estado de Conservação da Estrutura (EC);
Dimensão/Monumentalidade (DM); Grau de Raridade (GR); Potencial Científico (PC);
Significado Histórico-Cultural (SHC); Interesse Público (IP).

7. Avaliação de Impactes


Análise qualitativa dos impactes da construção do empreendimento sobre os elementos
patrimoniais identificados na investigação, tendo em consideração a sua localização face ao
projeto e a magnitude do impacte;



Análise quantitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o
património arqueológico eventualmente existente ao nível do subsolo, tendo em
consideração a definição das áreas arqueologicamente sensíveis;



Quantificação do Valor de Impacte Patrimonial (VIP), determinado pelo Produto do Valor
Patrimonial (VP) e do Valor de Impacte

8. Caracterização na Ausência de Intervenção


Destaque dos impactes negativos evitáveis



Destaque dos Impactes positivos invalidáveis

9. Medidas de Minimização


Medidas gerais de minimização: Medidas de carácter geral que mitiguem os impactes
negativos decorrentes da implantação de um empreendimento desta envergadura sobre o
património cultural, nomeadamente no que respeita ao impacte visual da estrutura na
envolvente de monumentos ou núcleos urbanos históricos, ou no referente à possível
destruição de vestígios arqueológicos eventualmente existentes ao nível do subsolo.



Medidas de minimização dos impactes previstos: Descrição qualitativa das medidas
mitigadoras dos impactes decorrentes da implantação do empreendimento sobre cada um
dos elementos patrimoniais identificados, com referência às diferentes fases do projeto. A
destruição total ou parcial de um Sítio Arqueológico será apenas concebida como a última
das alternativas, procurando-se em todos os casos medidas de minimização que
salvaguardem a integridade dos elementos identificados. Na impossibilidade de o fazer, será
garantido, no Descritor, a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios
e contextos a afetar, através da sua escavação integral.

5.12.2 Enquadramento Histórico e Cultural

O Concelho de Évora
A região de Évora apresenta desde a Pré-história vestígios de ocupação humana, de que
sobreviveram gravuras rupestres e importantes monumentos megalíticos, como a Anta do
Zambujeiro e o Cromeleque dos Almendres.
22

José Manuel Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva – O Património HistóricoCultural e os Estudos de Impacte Ambiental: proposta de metodologia para a avaliação do impacte de
barragens in Trabalhos de Arqueologia do Sul, Évora, 1, 1986, p. 7-16.
______________________
Pág. │217│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Durante a ocupação romana, e beneficiando da sua localização estratégica, a Liberalitas Júlia
– assim chamada em homenagem a Júlio César – ganha o prestígio de município e atinge um
desenvolvimento notável. Alguns vestígios importantes dessa ocupação chegaram até nós –
como o templo romano, os banhos públicos e troços da cerca antiga – mas o tecido urbano
permanece mal conhecido, já que as cidades árabe, medieval e moderna se construíram sobre
a cidade romana. No entanto, as muralhas romanas e as suas portas, articuladas com os eixos
regionais influenciaram claramente a estrutura da cidade.

Dos períodos visigodo e árabe pouco restou, mas segundo Alexandre Herculano, talvez
baseado nos escritos de um geógrafo árabe do séc. XII, Évora seria então a segunda cidade
árabe

da

província

de

Badajoz

e

grande

entreposto

comercial.

A conquista de Évora aos mouros por Giraldo Sem Pavor, em 1165, marcou uma nova fase de
crescimento da cidade até ao séc. XVI, quando atingiu o seu máximo esplendor, na sequência
da fixação da Corte e do processo histórico dos Descobrimentos.

Do ponto de vista do património, a primeira obra notável construída pelos portugueses foi a
Catedral, edificada em finais do séc. XII. No exterior das muralhas romanas foram construídos
alguns conventos, como os de S. Francisco, S. Bento de Cástris e S. Domingos. Em meados
do séc. XIV, durante o reinado de D. Dinis, foram construídas as muralhas medievais – a
designada Cerca Nova.

A reconquista cristã empurrou para fora das muralhas as comunidades moura e judia, que se
instalaram, respetivamente, a norte da igreja de S. Mamede e entre as ruas Serpa Pinto e
Raimundo.

No séc. XVI o tecido urbano, estruturado em torno da praça do Geraldo e do largo da Porta de
Moura, estava na prática definido e ocupado.

A dinastia de Avis teve certamente um papel fundamental no desenvolvimento da cidade: D.
João I eleva Évora a segunda cidade do reino e a presença da Corte, por períodos
prolongados, faz deslocar para Évora, para além das importantes famílias portuguesas, uma
plêiade de artistas que marcaram em definitivo a fisionomia da cidade. É nesta fase que se
verifica a instalação do Palácio Real junto ao Convento de S. Francisco, que a Universidade é
fundada e são construídos os mais belos palácios, conventos e igrejas e o Aqueduto da Água
da Prata, obra fundamental que provocou algumas alterações na rede urbana, abrindo novas
ruas. Alguns troços da antiga muralha são eliminados, aproximando a cidade romana do resto
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da urbe, cuja nova estrutura se define também pela imagem fortíssima do Aqueduto, pela
importância que assume a praça do Geraldo, pelo prolongamento do eixo principal até ao Paço
Real.

Nos séculos XVII e XVIII assinala-se a substituição do antigo casario popular por edifícios de
porte mais nobre e de maiores dimensões, a remodelação pontual de alguns edifícios públicos
e de culto e a introdução de fortificações de tipo Vauban, enquanto, na zona extra-muros,
surgem alguns velhos solares em quintas.
No séc. XIX e inícios do séc. XX, fase marcada pela ideia de “progresso”, ocorrem algumas
intervenções significativas, que, nalguns casos, implicaram a destruição de elementos
importantes do património arquitetónico e a substituição de outros que prejudicavam a
fisionomia urbana de áreas mais degradadas ou sujeitas a um maior dinamismo. É o caso, por
exemplo, da zona onde se localizava o Paço Real – de que sobreviveu apenas a denominada
“Galeria das Damas” e o Convento de S. Francisco. Na zona da praça do Geraldo, assinale-se
ainda o derrube do edifício dos Paços do Concelho e da antiga cadeia comarcã, substituídos
pelo muito discutível edifício do Banco de Portugal, sem quaisquer afinidades estéticas com a
zona envolvente. Também o convento de S. Domingos foi demolido na segunda metade do
séc. XIX, dando lugar ao Teatro Garcia de Resende e à praça de S. Pedro – atual praça
Joaquim António de Aguiar.

Posteriormente a toda a atividade renovadora associada ao séc. XIX e princípios de séc. XX,
que visava dotar a cidade das infraestruturas necessárias à melhoria das condições de vida e
de convivialidade, o sucesso da ditadura salazarista, a partir da década de 20, traduziu-se no
abrandamento significativo do desenvolvimento e a cidade entrou numa fase de declínio e
apagamento que duraria até à década de 70, em que a revolução do 25 de Abril inverteu este
processo.

Com efeito, com a revolução de Abril operam-se grandes transformações, correspondendo às
profundas mudanças políticas, económicas e sociais que alteraram, por pouco tempo mas de
forma radical, as relações de poder, substituindo por uma gestão democrática, voltada para as
necessidades básicas da população, aquela de que haviam sido detentores os grandes
proprietários de solo urbanizável.

O surto de desenvolvimento a que se assistiu, refletido no ambiente urbano, se bem que
compreensivelmente justificado nos seus aspetos sociais, levantou questões de planeamento e
ordenamento do território urbano, assim como obrigou à definição das novas construções,
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volumetrias

e

infraestruturas

complementares,

como

os

espaços

verdes

e

outros

equipamentos.

No que se refere ao Centro Histórico, se as primeiras correntes conhecidas se exprimiam no
sentido da conservação de “monumentos” históricos, o conceito foi evoluindo para a
preservação de conjuntos urbanos, até ser consagrado na Carta Internacional sobre
Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios definida em 1964 em Veneza.

No essencial, a evolução verificada já no início do séc. XX partiu de um entendimento da
preservação que definia a restituição integral da forma inicial dos monumentos, que,
transformando-se em peças de museu, perdiam a sua função de origem, para, em finais da
década de 70, a preservação passar a associar-se ao conceito de reabilitação (mudança da
função inicial), reutilização (atribuição de novos usos a espaços que tivessem perdido a função
inicial) e revitalização (animação dos espaços transformados).

Também na renovação urbana (tornada indispensável devido à destruição provocada pela I e II
Guerras), o conceito evoluiu no sentido de uma renovação com recurso a operações
planeadas, que dão importância acrescida aos processos de revitalização e reutilização das
áreas em causa.
A elaboração de um Plano Diretor – o primeiro do país – e a criação de uma estrutura
especificamente virada para a problemática do Centro Histórico (o Núcleo do Centro Histórico
de Évora – hoje designado Departamento do Centro Histórico, Património e Cultura) permitiu
ao município intervir de forma articulada na zona intra-muros, opção cujos resultados viriam a
tornar possível, em 1986, a classificação do Centro Histórico de Évora como Património
Mundial, pela UNESCO – que contemplou todo o conjunto urbano compreendido dentro das
muralhas.

Na sequência desta classificação, Évora e o seu Centro Histórico viriam a obter o
reconhecimento mundial, dando início a um processo dinâmico de transformação cujos efeitos
ainda hoje se fazem sentir.

A Herdade dos Almendres
A Herdade dos Almendres possui, dentro dos seus limites e nas suas proximidades, alguns dos
vestígios arqueológicos mais importantes da Península Ibérica. Falamos, obviamente, do
Cromeleque e do Menir dos Almendres mas também da Anta Grande do Zambujeiro. Estes
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monumentos

encontram-se

dentro

de

uma

paisagem

tipicamente

alentejana,

cujas

características devem ser, também, preservadas como perpetuação de uma vivência milenar.

O Cromeleque e o Menir dos Almendres são dois monumentos megalíticos que datam do
neolítico. Trata-se, no primeiro caso, de um conjunto de 95 menires de formas variadas, alguns
apresentando gravuras, e dispostos de forma regular. Construído em 3 momentos distintos, a
sua primeira fase consistia num monumento circular ao qual foi adossado, mais tarde, um
alinhamento elíptico de maiores dimensões. Se atualmente o seu estado de conservação é
relativamente bom, ele não permite, à primeira vista, uma leitura imediata quer da sua forma
quer dos seus momentos de edificação. Note-se, ainda, que o conjunto apresenta uma
necessidade premente de restauro e de recuperação, reconsolidação e preservação.

O Menir dos Almendres é um menir isolado que se encontra bem assinalado e protegido.
Identificado por Henrique Leonor Pina em 1966, fica localizado na Herdade com o mesmo
nome, a cerca de 1,3km do Cromeleque dos Almendres, o maior conjunto de menires
estruturado da Península Ibérica e um dos mais representativos do espaço europeu, datandose as suas diversas fases de construção ao longo do V e lV milénios a.C. Com cerca de 3,50m
de altura visível acima do solo e 1,20x 0, 80 m de secção média elíptica, é um menir de granito
porfiróide, apresentando figuras em relevo descritas como um báculo (símbolo de poder).
Apesar da reduzida informação existente, parece inequívoca uma representação de dimensões
espiritual/religiosa que pela sua forma fálica é associada ao da vida e da fertilidade.

Além deste menir, estão nas proximidades da área do Cromeleque dos Almendres o Menir de
Vale de Cardos, e a Anta dos Almendres, monumento em mau estado de conservação. O
Menir de Vale de Cardos implanta-se junto ao topo de uma encosta exposta a Nascente e
trata-se de um Menir cilíndrico tombado, encoberto por vegetação com a face exposta
decorada com cerca de 80 covinhas.

Para além destes vestígios, há a destacar a presença de diversos vestígios arqueológicos,
como o povoado neolítico (próximo do menir dos Almendres).

Finalmente, destacamos a descoberta de duas aras romanas anepígrafas, as quais estão já
publicadas.

Os dados apresentados demonstram a evidência e vestígios arqueológicos neo-calcolíticos e
romanos constituindo a Herdade dos Almendres como um dos principais pontos de atratividade
da paisagem arqueológica do Alentejo.
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5.12.3 Inventariação Patrimonial

A pesquisa bibliográfica e documental resultou na elaboração de uma tabela, onde constam
todos os valores patrimoniais inventariados e localizados na freguesia afeta ao projeto (Tabelas
seguintes). A sombreado azul encontram-se representados os sítios localizados na área de
estudo do projeto. Tratam-se na sua maioria de sítios arqueológicos.

As Tabelas que se apresentas a seguir sintetiza o levantamento realizado in situ (Identificação)
e o levantamento efetuado em sede de pesquisa (Relocalização) com resultados para a área
de estudo.

Quadro 89: Síntese do património edificado na freguesia afeta ao projeto
DESIGNAÇÃO
Cerca do
Convento de
Santa Margarida

TIPOLOGIA
Antigo
Convento

CRONOLOGIA

Séc. XV

Igreja de Nossa
Senhora de

Igreja

Séc. XVII

Guadalupe

LOCALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Évora/Nossa Senhora
de Guadalupe

Évora/Nossa Senhora
de Guadalupe

Ponte antiga de
Guadalupe sobre
a Ribeira de

Ponte

Alta Idade

Évora/Nossa Senhora

Média

de Guadalupe

Época

Évora/Nossa Senhora

Moderna

de Guadalupe

Valverde
Ponte da Varge
sobre a ribeira

Ponte

de São Matias

FONTE

PROTEÇÃO/
INVENTARIAÇÃO

SIPA

PT040705160143

SIPA

PT040705160100

SIPA/
Portal
Arqueólogo
SIPA/
Portal
Arqueólogo

PT040705160119
/ CNS 28295

PT040705160120
/ CNS 28296

A pesquisa documental e bibliográfica realizada resultou na identificação de 186 elementos
patrimoniais arqueológicos e edificados para a freguesia afeta ao projeto (Nossa Senhora de
Guadalupe), dos quais apenas 9 ficam localizados na área de estudo.

A enumeração do património arqueológico identificado em sede de pesquisa na freguesia em
que se insere o projeto, N. Sr.ª de Guadalupe, é apresentado em anexo ao presente estudo, no
Anexo Técnico - Património, assim como as fichas dos sítios identificados na área do projeto,
apresentando-se ainda em Anexo Cartográfico - Desenho 31 - os elementos patrimoniais
identificados na área de intervenção do projeto.
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Durante o Trabalho de Campo foram relocalizados os nove sítios arqueológicos identificados
em sede de pesquisa (nºs 1 ao 9) sendo que, não foi possível a visualização de materiais
arqueológicos nos sítios nºs 2, 5, 8 e 9 o que se pode ter devido a uma visibilidade do solo
reduzida, em alguns locais traduzida por uma vegetação rasteira densa ou pelo facto do solo
se encontrar bastante seco e compacto. Foram ainda identificadas 3 novas ocorrências,
correspondendo a património arqueológico (nºs 10, 11 e 12).
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Quadro 90: Tabela síntese dos elementos relocalizados e identificado em Trabalho de
Campo, localizados na área de estudo
N.º

DESIGNAÇÃO
Cromeleque

1

dos

RELOCALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO FACE AO
PROJETO

COORDENADAS
DATUM LISBOA

Relocalização do Cromeleque no

AII - A 109 m do Centro de

M 206225

decorrer do trabalho de campo

Interpretação

P 176750

Relocalização do Habitat Neolítico

AID - Dentro da área de

M 206700

no decorrer do trabalho de campo

golfe
AID - Áreas verdes, a 4 m do

P 176400

Almendres
2

3

4

5

6

Almendres 1
Almendres
14

Relocalização do Habitat Neolítico
no decorrer do trabalho de campo

caminho pedestre e a 16 m

Almendres

Relocalização do Habitat Neo-

da rede viária projetada
AID - Áreas verdes, sob o

16

Calcolítico no decorrer do trabalho

caminho pedestre e a 40 m
da rede viária projetada

Almendres

de campo
Relocalização do Habitat Neo-

18

Calcolítico no decorrer do trabalho

Almendres

de campo
Relocalização do Habitat do

13

Neolítico Antigo no decorrer do

M 206527
P 176230
M 206535
P 175130

AID - Áreas verdes, a 22 m

M 206598

da rede viária projetada

P 176083

AID – Sob a Rede viária

M 206536

projetada

P 176026

trabalho de campo
Menir de
7

Vale de

Relocalização do Menir Neolítico
no decorrer do trabalho de campo

Cardos
8
9

10

11

12

AID – No limite do lote
previsto para o

M 206800
P 176000

estabelecimento hoteleiro

Vale de

Relocalização do sítio no decorrer

AID - Dentro Área do campo

M 206916

Cardos
Almendres

do trabalho de campo
Relocalização do sítio no decorrer

de golfe
AID - Dentro da Área do

P 176089
M 207100

10

campo de golfe

P 175800

Almendres

do trabalho de campo
Identificação de novo sítio

AID – Dentro da Zona do

M 207197,88 P

20

arqueológico no decorrer dos

Estabelecimento Hoteleiro

175696,09

Almendres

trabalhos de prospeção
Identificação de novo sítio

AID - Dentro da área de

M 207363,29 P

21

arqueológico no decorrer dos

golfe

175839,58

Almendres

trabalhos de prospeção
Identificação de novo sítio

AID - Dentro do Lote

M 206925,90 P

22

arqueológico no decorrer dos

Moradias Núcleo 1 – L24

176555,97

trabalhos de prospeção
AID - (Área de Incidência Direta): Para ocorrências localizadas até 40 metros das estruturas lineares do
projeto (acessos, rede viária), e em áreas de implantação das restantes infraestruturas do projeto
(unidades hoteleiras, unidades de alojamento, serviços, campo de golfe, campo de polo)
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AII - (Área de Incidência Indireta) para as ocorrências situadas até 40 metros das infraestruturas do
projeto e entre os 40 a 200 metros da rede viária projetada.

5.12.4 Avaliação Patrimonial

A Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência direta e
indireta do projeto é realizada através da adaptação da metodologia proposta por José Manuel
Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva

23

para estudos deste tipo.

Optou-se por avaliar as ocorrências patrimoniais segundos os seguintes critérios: Inserção
Paisagística (IP); Estado de Conservação da Estrutura (EC); Dimensão/Monumentalidade
(DM); Grau de Raridade (GR); Potencial Científico (PC); Significado Histórico-Cultural (SHC);
Interesse Público (IP).

Cada um destes descritores será avaliado numa escala de 1 a 5, na qual 1 equivale a reduzido,
2 a médio e 5 a elevado.

Quadro 91: Escalas qualitativas e quantitativa
Escala qualitativa

Escala quantitativa

Reduzido

1

Médio

2

Elevado

5

Tendo em consideração que entre estes critérios existem distinções referentes ao seu peso na
determinação do valor patrimonial, foi-lhes atribuído valores de ponderação distintos:
Quadro 92: Critérios de avaliação e valores de ponderação
Critério de avaliação

Valor de Ponderação

Inserção Paisagística

2

Estado de Conservação da Estrutura

3

Dimensão/Monumentalidade

2

Grau de Raridade

4
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Critério de avaliação

Valor de Ponderação

Potencial Científico

7

Significado Histórico-Cultural

5

Interesse Público

5

Desta forma o valor patrimonial de cada uma das ocorrências identificadas será obtido através
da seguinte fórmula:

VP = (IPx2) + (ECx3) + (DMx2) + (GRx4) + (PCx7) + (SHCx5) + (IPx5) /7

A relação entre a valoração quantitativa obtida e uma valoração qualitativa é estabelecida
segundo a seguinte escala de significância:

Quadro 93: Escalas de Significância
Escala qualitativa

Escala quantitativa

Muito elevado

16-20

Elevado

12-16

Médio

8-12

Reduzido

4-8

Muito reduzido

0-4

A Tabela seguinte ilustra os valores atribuídos a cada um dos critérios de avaliação patrimonial
das ocorrências identificadas durante o trabalho de campo.

No conjunto de 12 ocorrências consideradas, todas elas correspondendo a sítios
arqueológicos, as ocorrências classificadas como o Cromeleque dos Almendres - nº 1 (Imóvel
de Interesse Público - Decreto n.º 735/74, DG, I Série, n.º 297, de 21-12-1974) e o Menir de
Vale de Cardos - nº 7 (Imóvel de Interesse Público - Decreto n.º 735/74, DG, I Série, n.º 297, de
21-12-1974) foi atribuído um Valor Patrimonial Muito Elevado. Os restantes sítios arqueológicos
foram classificados com um Valor Patrimonial Médio.
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Quadro 94: Tabela ilustrativa dos critérios e dos valores de avaliação patrimonial
Critérios de
Nº

avaliação/

Inserção

Estado de

Dimensão

Grau de

Potencial

Ocorrências

Paisagística

Conservação

Monumentalidade

raridade

Científico

Elevado (5)

Elevado (4)

Elevado (4)

Elevado (5)

Elevado (5)

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Significado

Interesse

Valor

Público

patrimonial

Elevado (5)

Elevado (5)

19,3

Muito Elevada

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (2)

10,7

Média

Patrimoniais

HistóricoCultural

Significância

Cromeleque dos
1
2
3
4
5
6

Almendres
Almendres 1
Almendres 14
Almendres 16
Almendres 18
Almendres 13

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (3)

Médio (3)

Elevado (5)

Elevado (5)

Elevado (5)

16,4

Muito Elevada

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Médio (3)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (2)

Médio (3)

Elevado. (4)

Médio (2)

10,7

Média

Menir de Vale de
7
8
9
10
11
12

Cardos
Vale de Cardos
Almendres 10
Almendres 20
Almendres 21
Almendres 22
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5.12.5 Situação Futura Sem Projeto

A evolução da situação de referência na ausência do projeto perspectiva uma manutenção do
atual estado de conservação de quaisquer ocorrências patrimoniais localizadas na área de
implementação do projeto não identificadas em sede de pesquisa ou durante a realização do
trabalho de campo.

A não implementação poderá mesmo permitir a preservação de potenciais valores patrimoniais
não detetados durante a pesquisa documental, através da manutenção da situação de
referência atual. Refira-se por outro lado, que a evolução da situação de referência na ausência
do projeto não é isenta de potenciais ameaças à salvaguarda do património existente, na
medida em que atividades e ações como a construção de infraestruturas podem sempre a
qualquer altura colocar em perigo os valores patrimoniais existentes.

Contudo, não obstante os impactes negativos que a construção do empreendimento em estudo
determinará, o acompanhamento arqueológico dos trabalhos permitirá, possivelmente, detetar
vestígios arqueológicos que, desde que devidamente estudados, beneficiarão o conhecimento
da dinâmica ocupacional da região.

Sem implementação do projeto do empreendimento Almendres Resort e o projeto
complementar do Parque Temático da Herdade dos Almendres, talvez não fossem potenciadas
as condições de preservação, valorização e divulgação das ocorrências de natureza
patrimonial, previstas nos projetos.
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6 Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes
6.1

Introdução

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se preveem que
venham a ser gerados pela construção e exploração do empreendimento turístico em estudo.

A avaliação destes impactes será efetuada com base numa descrição dos seus efeitos e numa
caracterização assente na seguinte sistematização:

SENTIDO
VALORATIVO
EFEITO

POSITIVO

NEGATIVO

direto

indireto

induzido

MAGNITUDE

Alta

média

Baixa

SIGNIFICÂNCIA

Elevada

média

Baixa

DURAÇÃO

temporário

periódico

permanente

REVERSIBILIDADE

reversível

irreversível

Seguidamente define-se com maior exatidão o significado de cada elemento classificativo:

Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência ao nível de
determinado descritor, ou seja, se o impacte em questão valoriza (positivo) ou desvaloriza
(negativo) a qualidade ambiental desse descritor.

O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada ação do projeto
afeta diretamente o ambiente (efeito direto), ou se provoca impactes que por sua vez têm
efeitos secundários que resultam em novos impactes ambientais (efeito indireto), ou se dá
origem a situações que independentemente do projeto, provocam alterações no ambiente
(efeito induzido).

A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, quer esta seja referente a uma
área, a um nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta dimensão é usualmente
ponderada em termos de afetação relativa (percentagens) e em função da tipologia de projeto,
sendo uma caracterização bastante objetiva.
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Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou ecológica que
esse impacte representa, sendo uma variável mais subjetiva uma vez que depende da
sensibilidade do avaliador.

Poderão em alguns descritores, ser considerados impactes com a classificação de irrelevantes
que se definem como sendo impactes cuja análise não merece relevância.
Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta apenas durante
um determinado período de tempo (temporário), se se manifesta ocasionalmente ao longo do
período de vida útil do projeto (periódico) ou se se manifesta durante todo o período de vida do
projeto (permanente).

A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas consequências ao
longo do tempo. Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular ao fim de algum tempo
(reversível), ou se pelo contrário, esses efeitos persistem (irreversível).

Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular, promovendo-se
posteriormente uma síntese da afetação que o projeto provocará ao nível de cada descritor.

Existirão ainda descritores analisados de forma mais específica que outros, uma vez que,
consoante o projeto, existem descritores que à partida se consideram mais sensíveis, e logo,
passíveis de sofrerem afetações mais preocupantes ambientalmente.

Serão ainda analisados em capítulo independente os impactes para a fase de desativação,
embora não se perspectivem à partida quer a desativação do campo de golfe, quer do
empreendimento. Adicionalmente serão analisados os impactes cumulativos do projeto em
estudo com os eventuais projetos, sendo apontados quais os impactes que serão aumentados
pela existência desses empreendimentos.

6.2
6.2.1

Impactes Climatológicos
Introdução

A principal incidência climática alterada pelo projeto é o aumento da evapotranspiração, e
consequentemente da humidade relativa, resultante da irrigação e transpiração das superfícies
verdes do campo de golf.
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6.2.2

Fase de construção

Durante a fase de construção os impactos ao nível do clima serão mínimos até à instalação do
campo de golf e enchimento dos novos açudes (uma superfície de água limpa aumenta muito a
sua evaporação).

6.2.3

Fase de exploração

Durante a exploração o aumento da evapotranspiração, e da evaporação, trarão um aumento
da humidade relativa, e muito ligeira baixa de temperatura por dissipação de calor, que se
traduz numa amenização dos níveis de conforto ambiental, muito ligeira, sendo considerada
pouco significativa. Terá assim um impacto positivo pouco significativo.

6.3

6.3.1

Impactes na Geomorfologia e Geologia

Introdução

Os impactes na geomorfologia e geologia ocorrerão, potencialmente, na fase de construção, na
qual há necessidade de fazer escavações do solo e modelar o terreno. Na fase de exploração,
bem como na fase de desativação, estes impactes são em regra muito reduzidos ou mesmo
nulos.

6.3.2

Fase de Construção

Campos de Golfe e Pólo
Os terrenos destinados à instalação do Campo de Golfe e do Pólo são predominantemente
planos e pouco acidentados, sendo intenção dos respectivos projetos adaptarem-se à sua
morfologia natural. Este facto facilitará a obra, que implicará escavações e modelações
mínimas do terreno.

Nestas zonas ocorrerão ações de limpeza e desmatação do terreno, sendo as modelações
muito ligeiras e as escavações restritas ao mínimo necessário para instalação de
infraestruturas enterradas, como as condutas de rega e sistemas de drenagem.

Por outro lado, não foram referenciados na área de intervenção quaisquer valores geológicos
de relevância, pelo que se considera que os impactes na geomorfologia e geologia serão
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negativos, diretos, de baixa magnitude e significância, de incidência local, temporários e
reversíveis..

Aldeamentos Turísticos e Estabelecimentos Hoteleiros
No que respeita à construção dos aldeamentos turísticos e estabelecimentos hoteleiros, esta
implicará trabalhos de escavação e de modelação mais significativos do que no caso dos
campos de Golfe e do Pólo. Contudo, a dimensão destes trabalhos, associada ao facto de não
estarem indiciados quaisquer sítios de interesse geológico na zona de intervenção, faz com
que os impactes na geomorfologia e geologia decorrentes da construção dos aldeamentos
turísticos e estabelecimentos hoteleiros sejam considerados negativos, diretos, de baixa
magnitude e significância, de incidência local, temporários e reversíveis.

6.3.3

Fase de Exploração

No decurso da fase de exploração dos campos de Golfe e de Pólo e dos aldeamentos turísticos
e hoteleiros não são esperadas intervenções de escavação e modelação do terreno
significativas, resumindo-se estas a ações pontuais decorrentes de necessidades de
manutenção e reparação de infraestruturas enterradas. Daí que os impactes na geomorfologia
e geologia sejam considerados irrelevantes ou mesmo nulos.

6.4

Os

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

impactes

na

hidrogeologia

local

estarão

relacionados

com

a

compactação

e

impermeabilização do solo e consequente alteração do regime de recarga do aquífero, bem
como com a potencial afetação da qualidade das águas subterrâneas e com a sua captação
para rega dos Campos de Golfe e Pólo.

6.4.1

Fase de Construção

Campos de Golfe e Pólo
Os trabalhos de desmatação e limpeza do terreno, os movimentos de terras e a modelação do
terreno registados durante a fase de construção interferirão com a drenagem natural superficial
e subterrânea.

A remoção do coberto vegetal contribuirá para o aumento do escoamento superficial e para a
diminuição da infiltração de água. Verificar-se-á ainda uma maior compactação do solo,
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decorrente da movimentação de máquinas, que provocará a diminuição da permeabilidade do
solo superficial e da percolação das águas em profundidade. Estes impactes são considerados
negativos, diretos, de baixa magnitude e média significância, temporários e reversíveis.

A utilização dos equipamentos e materiais afetos à obra poderá provocar situações pontuais de
contaminação do solo, com consequente afetação da qualidade das águas subterrâneas.
Também as operações de limpeza, manutenção e reparação da maquinaria associada à Obra,
a desenvolver nas áreas de estaleiro, constituem ações potencialmente geradoras de impacte
na qualidade do solo e, consequentemente, na qualidade das águas subterrâneas.

Assumindo que se procederá à recolha e tratamento adequado das águas residuais e dos
resíduos gerados na Obra, bem como à correta manipulação de materiais e condução das
operações de manutenção e reparação de equipamentos, prevê-se que os impactes na
qualidade das águas subterrâneas sejam negativos, diretos, de baixa magnitude e
significância, temporários e reversíveis.

O abastecimento de água no decurso da obra será feito a partir do açude existente na zona de
intervenção e/ou com recurso à captação de águas subterrâneas. Face às quantidades de
água que se prevê utilizar na Obra, não se preveem impactes decorrentes da utilização de
recursos hídricos subterrâneos.

Edificado
Considera-se que os impactes associados à construção dos Campos de Golfe e Pólo, descritos
nos parágrafos anteriores, sejam extensivos à componente edificada do empreendimento
turístico.

Relativamente à compactação do solo, com consequente diminuição da sua permeabilidade
superficial e da percolação das águas em profundidade, é expectável que este impacte assuma
maior magnitude nas áreas de implantação dos aldeamentos turísticos e dos estabelecimentos
hoteleiros, classificando-se este impacte de negativo, direto, de média a elevada magnitude e
de média significância, de incidência local, temporário e reversível.

6.4.2

Fase de Exploração

Campos de Golfe e Pólo
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Os Campos de Golfe e Pólo serão regados a partir das albufeiras dos quatro açudes
considerados no Estudo Prévio (dos quais dois já existem atualmente). Estas albufeiras
receberão águas subterrâneas e águas tratadas provenientes da ETAR que, em conjunto com
as águas superficiais retidas, constituirão a reserva de água necessária para rega dos campos
de jogos.

Tal como referido no estudo de Caracterização Hidrogeológica e Recursos Hídricos
Subterrâneos efetuado em 2004 para a Herdade dos Almendres (ver Anexo Técnico Caracterização Hidrogeológica), o total da disponibilidade hídrica dos pontos de água
3

subterrânea existentes na Herdade dos Almendres é de 257 912,5 m /ano. Contudo e de modo
a reduzir a solicitação do aquífero, foi considerada na Análise Hidrológica Preliminar (ver Anexo
Técnico - Análise Hidrológica - Estudo Preliminar) realizada nesse mesmo ano a utilização de
3

um caudal máximo de 173 240 m /ano, ou seja, 67% do total da disponibilidade hídrica
subterrânea estimada para a propriedade.

Por esse motivo, considera-se que o impacte decorrente da solicitação do aquífero e da
utilização de águas subterrâneas para a rega dos campos de jogos será negativo, direto, de
magnitude e significância média, permanente e reversível.

Edificado
A presença do edificado e respetivas infraestruturas e o consequente aumento da superfície
impermeável causará a modificação do regime hidrológico local, potenciando um aumento do
escoamento das águas superficiais e uma diminuição da recarga dos sistemas aquíferos.

A impermeabilização de uma parte dos terrenos, decorrente da instalação das unidades de
alojamento, das infraestruturas de apoio, da rede viária, dos parques de estacionamento, entre
outros, implicará alterações na dinâmica de circulação natural da água, impedindo a sua
infiltração nas zonas sujeitas a impermeabilização.
2

Tendo em conta que a área total impermeável (estimada em 575744,14m ) corresponderá
2

apenas a 17% da área total a lotear (3386100,00 m ), mantendo-se permeável a restante área
2

(estimada em 2810355,86 m ), considera-se que a recarga do aquífero continuará a ser
assegurada por esta restante área, classificando o respetivo impacte de negativo, direto, com
magnitude e significância médias, de incidência local, permanente e reversível.
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6.5

Impactes na Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais

O projeto apresentado propõe a proteção das linhas de água da área de intervenção,
respeitando a sua morfologia natural e os respectivos leitos de cheia. O empreendimento
turístico previsto, (constituído por unidades de alojamento tipo moradia, hotel, hotelapartamentos, infraestruturas de apoio, rede viária, parques de estacionamento, um campo de
Pólo, cavalariças, um campo de Golfe com 18 buracos, dois Courts de ténis, entre outros),
adaptar-se-á à hidrografia do terreno, não estando prevista qualquer alteração do traçado
natural das linhas de água caracterizadas na situação de referência.

O projeto integra o edificado, os campos de Golfe e Pólo e as suas infraestruturas, sempre que
possível, com a topografia do próprio relevo, de forma a reduzir as necessidades de aterros e
escavações, evitando grandes movimentações de terras.

Prevê ainda, a proteção de taludes e de áreas com declives mais acentuados e trabalhos de
conservação da vegetação, protegendo e preservando as linhas de água existentes.

6.5.1

Fase de Construção

No decorrer da obra de construção dos campos de Golfe e Pólo, os trabalhos de desmatação e
limpeza do terreno, a decapagem de terra vegetal, os movimentos de terras e ainda a
modelação do terreno e reaplicação da terra vegetal, interferirão com a drenagem natural
superficial e subterrânea.

A remoção do coberto vegetal implicará um aumento do escoamento superficial, com a
consequente diminuição dos processos de retenção e infiltração de água. Por outro lado,
verificar-se-á uma maior compactação do solo, decorrente da movimentação de máquinas, que
levará à diminuição da permeabilidade do solo superficial.

A eventual criação de barreiras às linhas direcionais e preferenciais da drenagem natural
pluvial resultará na alteração das quantidades de escoamento para um determinado local e seu
desvio para outras zonas, com potencial ocorrência de acumulação de águas e interferência no
bom desenvolvimento da Obra.
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Os impactes referidos consideram-se negativos, de baixa magnitude e significância, de,
temporários e reversíveis,

podendo a sua magnitude aumentar se as obras decorrerem

durante a estação húmida.

Como consequência do processo de desmatação e limpeza do terreno verificar-se-á ainda um
aumento dos fenómenos de erosão do solo, uma vez que, sem coberto vegetal, o arrastamento
de sólidos provenientes das escorrências superficiais de água será favorecido. Estas
escorrências, ao atingirem as linhas de água, contribuirão para um aumento do teor em sólidos
suspensos nas águas superficiais.

Também a utilização dos equipamentos e materiais afetos à obra poderá provocar um aumento
desfavorável do teor de alguns poluentes nas águas superficiais, como sólidos dissolvidos e
em suspensão, matéria biodegradável, nutrientes, óleos e gorduras.

As águas residuais domésticas provenientes do estaleiro de obra serão tratadas em fossa
séptica, a construir para o efeito. No estaleiro há que considerar igualmente as águas de
lavagem das máquinas, que constituem em regra uma fonte significativa de matéria orgânica e
de sólidos suspensos, potenciadora da ocorrência de potenciais impactes negativos
relacionados com a degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Nesta
fase, em que não está definida a localização dos estaleiros e a sua organização, não é possível
quantificar a magnitude e significância destes impactes. Contudo, assumindo que se procederá
à recolha e tratamento adequado das águas residuais geradas nos estaleiros de Obra, prevêse que os impactes decorrentes dos estaleiros sejam negativos, diretos, de baixa magnitude e
significância, temporários e reversíveis.

O Estudo Hidrológico Preliminar desenvolvido para o Almendres Resort considera o
armazenamento de águas para rega dos Campos de Golfe e Pólo através de quatro açudes,
dos quais dois já existem no terreno, prevendo-se a construção de mais dois, como indicado na
Figura seguinte.
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Figura 64: Localização dos açudes do projeto sobre a cartografia militar, à escala 1/25000.
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A construção dos açudes previstos, a nascente e poente da área de intervenção, interferirá
necessariamente no regime de caudais das linhas de água onde serão instalados, contribuindo
para a degradação da qualidade das suas águas, nomeadamente por aumento do teor de
sólidos em suspensão.

Contudo, assumindo que as respetivas obras ocorrerão em tempo seco e que será feito um
desvio provisório das linhas de água para assegurar o escoamento de afluências, considera-se
que os impactes decorrentes da construção dos açudes serão negativos, de baixa magnitude e
média significância, temporários e reversíveis.

Refira-se que foi detetada a existência de uma linha de água no local previsto para o campo de
Pólo e respectivos edifícios de apoio, sendo que está a ser estudada a solução para
compatibilizar a prática de Pólo e a instalação dos edifícios anexos com a presença da referida
linha de água (ver Figura seguinte).

Linha de água
Afluente do
Açude existente

Núcleo 1

Pólo
Açude

Núcleo 2

Figura 65: Localização da Linha de Água que atravessa o campo de Pólo.
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Edificado
Verifica-se que alguns dos lotes dos aldeamentos turísticos e dos estabelecimentos hoteleiros
estão localizados na cabeceira das linhas de água identificadas no Capítulo da Caracterização
do Ambiente Afetado pelo Projeto, considerando o projeto a manutenção da drenagem natural
das linhas de água, assegurando assim a continuidade dos escoamentos superficiais.

Figura 66: Localização dos lotes dos aldeamentos turísticos e dos estabelecimentos
hoteleiros e rede hidrográfica sobre a cartografia militar, à escala 1/25000

Os impactes anteriormente referidos para as áreas dos Campos de Golfe e Pólo são
igualmente aplicáveis aos locais de instalação dos aldeamentos turísticos e estabelecimentos
hoteleiros. Contudo, atendendo às pendentes mais acentuadas registadas nos locais de
implantação destes lotes, é expectável que os seus efeitos possam ser agravados,
considerando-se estes impactes negativos, de magnitude média a elevada, dependendo do
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maior ou menor empenho na implementação de medidas minimizadoras desses impactes, de
incidência local, prováveis, temporários e reversíveis.

As valas para instalação das redes de infraestruturas enterradas que servem o edificado
cruzarão por vezes linhas de água sendo que, em particular nesses casos, as obras de
atravessamento das linhas de água deverão ocorrer em período seco, minimizando assim o
seu efeito na livre drenagem das águas superficiais. Os impactes esperados são negativos,
diretos, de magnitude e significância reduzida, temporários e reversíveis.
6.5.2

Fase de Exploração

Campos de golfe e Pólo
Na fase de exploração, as principais ocorrências ambientais negativas incidem na potencial
degradação e contaminação dos recursos hídricos locais e na contaminação de solos das
áreas de implantação dos campos de Golfe e Pólo, estando associadas à realização de
operações de manutenção de máquinas e equipamentos efetuadas na área de manutenção
dos campos de jogos, operações de irrigação e aplicação de produtos químicos (fertilizantes e
fitofármacos) nas zonas relvadas.

Estes impactes ambientais podem ser minimizados através da adoção de procedimentos de
controlo operacional adequados, que incluam boas práticas de gestão ambiental adaptadas à
manutenção dos campos de Golfe e Pólo, como as que constam do Manual de Boas Práticas
Ambientais para Campos de Golfe, editado pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Considerando a implementação das boas práticas de gestão ambiental aplicáveis a campos de
golfe e relvados, os impactes sobre os recursos hídricos são classificados
de negativos, diretos, de baixa magnitude e significância, permanentes e reversíveis.

As operações mecânicas nos relvados: arejamento do solo, corte periódico da relva, reforço da
sementeira em pontos onde se revele necessário, espalhamento de areia e matéria orgânica,
provocam impactes ao nível do escoamento e infiltração das águas superficiais. Os relvados
estabilizados atuarão como filtros, conferindo vantagens ao sistema solo-água, protegendo o
solo da erosão, conservando-o e contribuindo para a minimização das cargas sólidas
transportadas pelas linhas de água. Por outro lado, a manutenção da rega dos campos de
Golfe e Pólo permitirá regularizar o regime de escoamentos. Estes impactes classificam-se de
positivos, de média magnitude, permanentes e reversíveis.
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Nesta fase é fundamental uma boa gestão da rega, sendo essencial a identificação das
necessidades de água para cada zona dos campos de jogos, de forma a otimizar os consumos
de água.

Para além das águas pluviais retidas nos quatro açudes previstos no projeto, serão
encaminhadas para as respetivas albufeiras as águas subterrâneas captadas e os efluentes
tratados

da

Estação

de

Tratamento

de

Águas

Residuais

(ETAR)

que

servirá

o

empreendimento.

Assumindo que serão assegurados os caudais ecológicos adequados a jusante de cada um
destes açudes e que as águas subterrâneas e o efluente tratado da ETAR só serão
encaminhados para cada albufeira após confirmação da sua qualidade, em depósito
intermédio, considera-se que o impacte no escoamento e qualidade das linhas de água onde
serão construídos os açudes representará um impacte negativo, direto, de magnitude e
significância baixa a média, permanente e reversível.

Refira-se que a adoção de um plano de monitorização da qualidade das águas superficiais a
montante e jusante dos açudes e das águas subterrâneas e provenientes da ETAR, antes da
sua mistura com as águas retidas nos açudes, permitirá controlar e gerir devidamente a
qualidade das águas a utilizar na rega dos campos de Golfe e Pólo, bem como minimizar
eventuais impactes sobre a qualidade das águas superficiais.

Edificado
O abastecimento de água aos aldeamentos turísticos e unidades hoteleiras será garantido a
partir da rede pública, tendo origem em reservatório a construir na povoação de Guadalupe
pelas Águas do Centro Alentejo.

As águas residuais pluviais serão recolhidas dos pavimentos e encaminhadas, em conjunto
com as provenientes dos ramais de ligação das edificações, cuja drenagem se faça para os
arruamentos, que as descarregarão nas linhas de água logo que possível, segundo solução
técnica a desenvolver em projeto de obras de urbanização. Neste projeto não se preveem
barreiras físicas ao escoamento natural, superficial e por infiltração. Sendo assim, as
edificações em que a drenagem se efetue diretamente para as linhas de água, não disporão de
ramais de ligação aos coletores.

As águas residuais domésticas provenientes dos ramais de ligação das diferentes edificações
serão recolhidas por coletores gravíticos que as encaminharão, com a ajuda de três estações
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elevatórias, para a ETAR que será implantada na parte sul do empreendimento. Prevê-se que
o processo de tratamento a efetuar na ETAR seja por arejamento prolongado em regime de
alta carga, com cloragem, tendo em vista o reaproveitamento do efluente final para a rega dos
campos de golfe e pólo.

Durante a fase de exploração do empreendimento, a qualidade das águas superficiais poderá
eventualmente ser afetada por focos de contaminação associados à circulação de pessoas e
viaturas, à descarga de águas residuais, nomeadamente resultantes da lavagem e manutenção
de pavimentos, ou decorrentes da aplicação de alguns produtos químicos, tais como
fitofármacos e fertilizantes, na manutenção dos espaços verdes.

A circulação na rede viária do empreendimento, por exemplo, contribuirá para o aumento do
risco de poluição, uma vez que as águas de drenagem das vias contêm, normalmente,
partículas em suspensão, metais pesados e hidrocarbonetos, os quais poderão contaminar as
águas superficiais e subterrâneas. Contudo, a adoção de sistemas de tratamento específicos,
como separadores de hidrocarbonetos, no sistema de drenagem das vias, poderá minimizar
significativamente este foco de contaminação.

Tendo em conta as redes de drenagem de águas residuais previstas no projeto e os sistemas
de tratamento e monitorização que lhes estarão associados, bem como o cumprimento das
regras de boas práticas na manipulação e aplicação de produtos químicos, considera-se que
os focos de contaminação das águas superficiais serão decorrentes de situações acidentais e
minimizáveis mediante a implementação de um Plano de Prevenção de Acidentes extensivo a
todo o empreendimento.

Considera-se por isso que os impactes na fase de exploração serão negativos, de magnitude e
significância baixa, locais, permanentes e reversíveis.

Por outro lado, a presença do edificado e respetivas infraestruturas e o consequente aumento
da superfície impermeável causará a modificação do regime hidrológico local, potenciando um
aumento do escoamento das águas superficiais e dos caudais de ponta de cheia e uma
diminuição da recarga dos sistemas aquíferos. Assumindo que será efetuada uma gestão
adequada dos açudes e do controlo de caudais a jusante, não só para garantia dos caudais
ecológicos como da realização de descargas complementares em situação de afluência de
caudais de ponta, considera-se este impacte como negativo, direto, de magnitude e
significância baixas, permanente e reversível.
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6.6
6.6.1

Impactes nos Solos e Uso do Solo
Introdução

Os impactes ao nível do usos do solo são evidentes, resultantes da introdução quer dos
núcleos e respetivas infraestruturas, quer da instalação do campo de golf e campo de pólo.
Estes alterarão o uso de solo predominantemente agroflorestal para turístico, sem no entanto
ter um impacto nos solos desde que tomadas medidas mitigadoras dos fenómenos erosivos
que já existem na área de intervenção.

Os solos de maior capacidade agrícola são preservados, ou mesmo melhorados, em função
das práticas “agrícolas” utilizadas.
6.6.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção o uso do solo é alterado nas áreas de construção previstas,
sendo que estas não afetam diretamente os solos com capacidade agrícola, nomeadamente os
classificados como B e Ch.

No entanto devido aos riscos erosivos, pelas pendentes e pouca estrutura dos solos, é
recomendado uma especial atenção à garantia de revestimento do solo e ao controle da
velocidade de escorrimento das águas. Estas situações são potenciadas em especial durante
as fases movimentação de terras para implementação dos núcleos e dos diversos açudes, bem
com aquando do momento que aumenta a impermeabilidade dos solos com o consequente
aumento do caudal de ponta, ainda que em pontos localizados.

Nas zonas de instalação do golf terão de ser melhorados os solos num novo patamar de
energia, que é preciso manter desde a primeira hora, com o risco da perda de solo ao invés do
efeito desejado, estas medidas passam essencialmente por práticas culturais apropriadas de
conservação do solo, necessárias à sustentabilidade do próprio golf.

Recomenda-se portanto a realização de sementeiras que auxiliem protejam da capacidade de
destaque da chuvada e promovam a micro infiltração.

6.6.3

Fase de Exploração
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Durante a fase de exploração os cuidados a ter na preservação e melhoria dos solos mantémse da fase de construção, com especial atenção ao controle do revestimento do solo nos
taludes que surjam da implantação dos núcleos e do golf.

Esta questão assume especial atenção não apenas pela preservação dos solos diretamente, e
dos respectivos povoamentos, mas também na manutenção dos açudes que o projeto
preconiza.

Serão necessários portanto trabalhos de sementeira com espécies pioneiras, de forma
continuada, bem como controle de situações de inicio de ravinamentos ou outras evidências de
aceleração do processo erosivo.

6.7
6.7.1

Impactes na Qualidade do Ar
Introdução

A avaliação do impacte ao nível da qualidade do ar encontra-se relacionada com a afetação
sobre os recetores mais sensíveis (localizados a menos de 200 m da fonte de emissão),
passando não só pela sua sensibilidade (número e tipologia: escolas, hospitais, núcleos
desportivos, igrejas ou habitações), mas também pela análise pericial da direção do vento e da
topografia do terreno, estes últimos pressupostos indicativos da dispersão poluente favorável
ou não.
A metodologia para classificar os impactes pressupõe a seguinte:


Quanto à magnitude, esta será:
o

Elevada – quando o recetor estiver localizado a favor do quadrante dominante de vento
(NW), uma vez que assim a influência dos poluentes será mais direta (ou seja,
localizados a SE da fonte de emissão), e ao mesmo tempo localizado num espaço cuja
topografia presente dificulta a dispersão de poluentes;

o

Média – quando o recetor estiver localizado a favor do quadrante dominante de vento
(NW), uma vez que assim a influência dos poluentes será mais direta (ou seja,
localizados a SE da fonte de emissão), e a topografia presente facilita a dispersão de
poluentes;

o

Baixa – quando o recetor estiver localizado contra o quadrante dominante de vento
(NW), uma vez que assim a influência dos poluentes será menos direta (ou seja,
localizados a NW da fonte de emissão), e a topografia presente facilita a dispersão de
poluentes.



Quanto à significância esta será:
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o

Elevada – quando o recetor se tratar de uma povoação ou se tratar de uma escola, ou
de um hospital ou de um polidesportivo;

6.7.2

o

Média – quando o recetor se tratar dos limites de uma povoação;

o

Baixa - quando o recetor se tratar de habitações isoladas.

Fase de Construção

Durante a fase de construção do empreendimento, irão ser desenvolvidas ações destinadas à
modelação do terreno, apoiadas por estaleiros, que no seu conjunto e pela sua natureza são
capazes de originar situações de incomodidade na envolvente, atingindo os sistemas
ecológicos mais sensíveis.

Os impactes sobre a qualidade do ar na área de estudo resultarão essencialmente da emissão
de poeiras provenientes das desmatações, da movimentação de terras, de operações no
estaleiro, do transporte de materiais pulverulentos e da circulação de veículos pesados em vias
de terra não pavimentadas.

A presença de solo desmatado e submetido a movimentações, portanto pouco coeso, é
igualmente suscetível de provocar a libertação de poeiras por ação eólica.
A emissão de partículas de diâmetro inferior a 10 m considera-se como a mais gravosa devido
à sua capacidade de penetrar até aos alvéolos pulmonares provocando infeções respiratórias,
enquanto que as partículas de maiores dimensões ficam retidas nas vias respiratórias
superiores, podendo provocar irritações e hipersecreção das mucosas.

As partículas emitidas na fase de construção apresentam em geral uma granulometria elevada,
sendo dispersas com energia muito reduzida e, portanto precipitam-se a curtas distâncias,
mesmo com ventos relativamente fortes. Refira-se ainda que estas são geralmente constituídas
por substâncias inertes, não tóxicas, o que torna reduzidos os efeitos nocivos sobre a saúde
pública.

Deste modo, as incidências decorrentes das ações atrás mencionadas, verificar-se-ão com
particular incomodidade na envolvente imediata à zona de construção e principais vias de
acesso utilizadas pelos veículos pesados. A sua quantificação apresenta-se contudo complexa,
pois depende de inúmeros fatores, como sejam as condições meteorológicas e o tipo de solo,
entre outros.
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A povoação mais próxima – Nossa senhora de Guadalupe – dista cerca de 1,5 km para
Nordeste do empreendimento. Com efeito, considerando como recetores sensíveis todos os
recetores localizados a menos de 200 m de fonte de emissão, não se identifica a presença de
recetores sensíveis numa área adjacente à área em estudo.

Atendendo ao facto de não existirem habitações numa envolvente imediata ao projeto,
considera-se que os recetores suscetíveis de serem afetados pela emissão de poeiras durante
a fase de construção correspondem aos trabalhadores associados à obra.

Face às situações expostas, e tendo em conta as condições de dispersão de poluentes
atmosféricos na região (ver Capítulo referente à Situação de Referência da Qualidade Ar)
prevê-se que os impactes gerados sejam negativos, diretos, de reduzida a reduzida magnitude
e significância, temporários e reversíveis, sendo a época seca (entre Junho e Setembro)
aquela em que as incidências atingirão maior importância. Os seus efeitos serão reversíveis e
facilmente minimizáveis através da aplicação das medidas expostas no capítulo das Medidas
de Mitigação e Recomendações.

Para além da emissão de poeiras acrescenta-se a existência de outras fontes de poluição
atmosférica durante a fase de construção. Com efeito, a circulação de maquinaria e veículos
afetos à obra, principalmente pesados, originará emissões temporárias de poluentes
atmosféricos, resultantes da queima de combustíveis, tais como: CO, NOx, HC, SO2 e fumos
negros. Contudo, estas emissões apresentarão nesta fase pouco significado, dado não estar
conjeturado um volume de tráfego muito expressivo.

6.7.3

Fase de Exploração

No que diz respeito à fase de exploração do empreendimento, verificar-se-á a emissão de
diversos tipos de poluentes atmosféricos, resultantes de fontes fixas e móveis.

Os impactes expectáveis na qualidade do ar resultantes de fontes fixas são:


A queima de combustíveis gasosos nomeadamente nos edifícios de restauração funcionamento de caldeiras e fogões. Estas ações induzem impactes negativos
produzindo emissões de poluentes para a atmosfera especialmente ao nível do CO. As
emissões serão enviadas maioritariamente para SE e SW (uma vez que os quadrantes
mais frequentes do vento são NW e NE). Contudo, a concentração emitida será
previsivelmente reduzida uma vez que se tratam de queimas de origem doméstica e pelo
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facto das fontes serem originadas de forma muito pontual. Sendo assim, o impacte prevêse negativo, direto, de reduzida a reduzida magnitude e significância, temporário e
reversível

Ao nível das fontes móveis tem-se:


A

queima

de

combustíveis

inerentes

à

circulação

automóvel

de

acesso

ao

empreendimento. Este impacte será sempre sazonal pelo que dificilmente serão
identificadas elevadas concentrações de gases poluentes (CO, NO 2) emitidos por este tipo
de fonte. Assim, considera-se o impacte na qualidade do ar pelo acréscimo de
concentração destes poluentes por via automóvel, como um impacte negativo praticamente
de significância desprezível.

Quanto à fase de exploração do campo de Golfe, verificar-se-á a emissão de diversos tipos de
poluentes atmosféricos, resultantes das mais diversas atividades, donde se destacam as ações
de manutenção, o funcionamento da ETAR e a circulação automóvel.

Ações de manutenção
A eventual aplicação de fito-farmacos (herbícidas, fungícidas e insecticidas) origina a libertação
de uma pequena fração de resíduos voláteis. O significado desta fração varia substancialmente
consoante o produto utilizado e depende da taxa de volatilização de cada produto. Contudo, o
tempo de permanência dos resíduos voláteis no meio é bastante reduzido, havendo alguns
estudos que afirmam que duas semanas após aplicação do produto estes resíduos já não
estão presentes no meio ou permanecem em frações inferiores a 0,03% do total aplicado
(Kenna, 1994).

Neste contexto não é previsível a ocorrência de um impacte negativo significativo resultante da
aplicação destes produtos. Para reduzir ao máximo a fração que se volatiliza, a sua aplicação
deverá ser efetuada respeitando todas as instruções para o seu correto manuseamento.

A utilização de combustíveis como fonte de energia para as ações de manutenção do Campo
de Golfe a sua consequente produção de fumos e odores nas atividades diárias serão de tal
modo insignificantes que não constituirão impacte para a qualidade atmosférica da área do
Projeto.

A recolha dos resíduos produzidos será assegurada pelos serviços camarários da CML, pelo
que não se prevê a emissão de odores desagradáveis pela sua acumulação nos contentores
específicos para o efeito, evitando assim a consequente afetação da qualidade do ar local
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ETAR
A exploração da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) – poderá conduzir a
efeitos negativos ao nível da produção de odores.

Uma vez que a ETAR, definida para o limite SE do empreendimento, terá em linha de conta um
sistema de controlo de odores, os efeitos sobre potenciais recetores serão certamente
minimizados.

Atendendo à sua localização e considerando os ventos dominantes de quadrante NW não se
prevê qualquer afetação da qualidade do ar na envolvente desta estrutura.

O impacte esperado provocado por esta infraestrutura, relativamente às zonas habitacionais e
aos locais de lazer (exemplo: campo de golfe) será negativo, direto, de reduzida magnitude e
significância, temporário e reversível. Este facto deve-se essencialmente à distância a que se
pretende implementar a infraestrutura dos recetores e ao facto de se prever um órgão
destinado ao tratamento de odores.

Circulação automóvel
A circulação automóvel na zona afeta ao Campo de Golfe resultante dos veículos motorizados
dos funcionários do empreendimento e dos utilizadores do empreendimento e das várias
infraestruturas previstas, conduzirá à emissão de monóxido de carbono, óxidos de azoto e
partículas. Contudo, estima-se que este volume de tráfego seja reduzido e maioritariamente
sazonal. Deste modo, as emissões poluentes resultantes da circulação automóvel associada
ao projeto não irão provocar uma degradação sensível na qualidade do ar, mesmo
considerando o efeito cumulativo inerente às emissões dos veículos que atualmente circulam
nas estradas da região. Assim, considera-se este, um impacte negativo de reduzida magnitude
e significância.

Com a inexistência de recetores sensíveis na proximidade do empreendimento, os impactes
durante esta a fase encontram-se sobretudo relacionados com os trabalhadores do
empreendimento em questão. Todavia, as emissões previstas das diferentes fontes serão
reduzidas não provocando alterações importantes sobre os valores das concentrações dos
poluentes atmosféricos eventualmente presentes, os quais se deverão manter bastante abaixo
dos limites fixados pela legislação.
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6.8

Impactes Acústicos

O impacte, na componente Ruído, foi avaliado tendo por base os níveis sonoros do Ruído
Particular associados à execução do Projeto. Foi caracterizado tendo em conta o seu grau de
significância e usando os seguintes termos:


Natureza do impacte – positivo ou negativo;



Carácter do Impacte – direto ou indireto;



Ocorrência – certa, provável ou incerta;



Duração – temporária ou permanente;



Magnitude – nula, reduzida, moderada ou elevada;



Significância – pouco significativo, significativo ou muito significativo.

Não existindo critérios normalizados relativamente às classificações anteriores, afigura-se
adequado considerar que o Impacte Ambiental da fase de construção da infraestrutura é de
duração temporária enquanto o da fase de exploração é de duração permanente.

Relativamente ao carácter do Impacte Ambiental, é usual considerar que o associado à
construção ou exploração propriamente ditas, é de carácter direto, enquanto o associado ao
tráfego de camiões de acesso à obra, na fase de construção, ou a afetações no tráfego de vias
já existentes, na fase de exploração, é de carácter indireto.

Quanto à natureza do impacte afigura-se adequado considerar o seguinte, onde LAeq(Res.)
representa o Nível Sonoro Contínuo Equivalente do Ruído Resultante (ruído ambiente que
integra o Ruído Particular da infraestrutura em análise) e LAeq(Ref.) o Nível Sonoro Contínuo
Equivalente do Ruído de Referência (ruído ambiente que existiria caso não fosse
implementada a infraestrutura em análise):

Impacte Negativo:
LAeq(Res.) ≥ LAeq(Ref.)
Impacte Positivo:
LAeq(Res.) < LAeq(Ref.)

Quanto à Magnitude dos Impactes Ambientais julga-se legítimo considerar o estabelecido no
Quadro seguinte. De notar que apenas se definem diferentes Magnitudes para os Impactes
Negativos, por serem esses os que assumem, usualmente, maior relevância.
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Quadro 95: Critérios de Magnitude dos Impactes Ambientais na componente ruído
Impacte
Condição
Natureza

Magnitude

Negativo

Elevada
Moderada
Reduzida
Nula

Lden(Res.) > Lden(Ref.) + 15
Lden(Ref.)+15  Lden(Res.) > Lden(Ref.) +5
Lden(Ref.) + 5  Lden(Res.) > Lden(Ref.)
Lden(Res.) = Lden(Ref.)

Relativamente à Significância do Impacte considera-se a seguinte distribuição:
Impacte pouco significativo: Ruído Resultante cumpre os limites legais aplicáveis [Lden≤65
dB(A)] e o Critério de Boas Práticas da Agência Portuguesa do Ambiente (Magnitude do Impacte
menor ou igual a 15 dB(A)).

Impacte significativo: Ruído Resultante não cumpre os limites legais aplicáveis e/ou o Critério
de Boas Práticas da Agência Portuguesa do Ambiente.

Impacte muito significativo: Ruído Resultante ultrapassa em mais de 10 dB(A) os limites legais
aplicáveis e/ou o Critério de Boas Práticas da Agência Portuguesa do Ambiente.

6.8.1

Fase de Construção

Os impactes gerados no ambiente sonoro durante a Fase de Construção possuem uma
Duração temporária e limitada no tempo, localizando-se espacialmente de forma pontual, e
estão diretamente relacionados com o ruído produzido pelas máquinas e equipamentos (fontes
sonoras), que são utilizados na execução das obras de construção.

A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras, na zona de estaleiro de apoio às
diversas ações executadas e nos acessos a estes locais, tenderão a aumentar pontualmente e
de forma temporária os níveis de ruído nessas mesmas áreas. Os níveis de ruído gerados
durante as obras são, normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos
fatores, tais como o tipo de equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, período
de duração, modo de utilização do material e o seu estado de conservação, pelo que poderão
variar num intervalo alargado de valores.

No próximo Quadro indicam-se as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos
Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB (A), 55 dB (A) e 45 dB (A), considerando:


Fontes sonoras pontuais;



Um meio de propagação homogéneo;
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Os valores limite de potência sonora estatuídos no anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de
8 de Novembro.

Quadro 96: distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB (A) e 45 dB (A) (fase de
construção)
P: potência instalada efetiva
(kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal de
corte (cm)

LAeq =65

LAeq =55

LAeq =45

Compactadores (cilindros vibrantes,
placas vibradoras e apiloadores
vibrantes)

P8
8<P70
P>70

40
45
>46

126
141
>146

398
447
>462

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rasto contínuo

P55
P>55

32
>32

100
>102

316
>322

P55
P>55

25
>26

79
>81

251
>255

P15
P>15
m15
15<m30
m>30
Pel2
2<Pel10
Pel>10
P15
P>15

10
>10
35
52
>65
12
13
>13
14
>15

32
>31
112
163
>205
37
41
>40
45
>47

100
>99
355
516
>649
116
130
>126
141
>147

L50
50<L70
70<L120
L>120

10
16
16
28

32
50
50
89

100
158
158
282

Tipo de equipamento

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rodas; dumpers,
niveladoras, compactadores tipo
carregadora, empilhadores em consola c/
motor de combustão, gruas móveis,
compactadores (cilindros não vibrantes),
espalhadoras-acabadoras, fontes de
pressão hidráulica
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de
construção, motoenxadas
Martelos manuais, demolidores e
perfuradores
Gruas-torres
Grupos eletrogéneos de soldadura e
potência
Compressores

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

Distância à fonte [m]

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos
à propagação sonora entre a zona de obra e os recetores com sensibilidade ao ruído, os
valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. De
qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo
equivalente, ponderado A, associado, seja superior a 65 dB (A).

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se, para a fase de construção, e
admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da Licença Especial de Ruído (caso
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seja necessária):


Impactes Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Temporários e Não Significativos em todos
os Recetores Sensíveis potencialmente afetáveis pelo empreendimento.



Relativamente à Magnitude do impacte, apenas se pode referir que ela será superior nos
Recetores Sensíveis que se encontram mais próximos do empreendimento e/ou das vias de
acesso.

6.8.2

Fase de Exploração

De acordo com o projeto apresentado, o principal objetivo do empreendimento é tirar partido do
potencial das características da propriedade bem como valorizar a convivência com a natureza
(Ecoturismo) e o turismo rural ("Edutainment"). De acordo com o projeto apresentado as
principais fontes de ruído identificadas, à partida, são o tráfego rodoviário gerado pelo
empreendimento, a ETAR (Estação de tratamento de águas residuais), os trabalhos de
manutenção de relva (máquinas de cortar relva) e o Heliporto.

Dada a ausência de estudo de tráfego específico para o projeto em apreço, e atendendo à
necessidade de estimar o tráfego gerado pelo empreendimento em análise, utilizou-se a
informação disponibilizada sobre o número total de lugares de estacionamento projetados.

O Loteamento em apreço contempla a construção de um total de 780 lugares de
estacionamento privado para ligeiros e 418 estacionamentos de uso comum para ligeiros mais
2 pesados.

Assim, admitindo a ocorrência de 4 movimentos rodoviários no período diurno, resulta uma
geração total de 4792 ligeiros e 8 pesados, no período diurno. Admitindo a seguinte distribuição
normal do tráfego nos períodos diurno, do entardecer e noturno:


Dia: 75 %; Entardecer: 15%; Noite: 10%.

Resultam os seguintes dados de tráfego médio horário (TMH) gerado pelo Loteamento em
apreço:


TMHDia: 369 veículos ligeiros e 1 pesado.



TMHEntardecer: 319 veículos ligeiros e 1 pesado



TMHNoite: 80 veículos ligeiros.

6.8.2.1

Impactes Diretos – Almendres Resort

Estima-se, à partida, e tendo por base a informação disponível, que os principais impactes
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diretos resultarão do ruído associado ao Heliporto e à ETAR previstos para o empreendimento.
Verifica-se, contudo, que o Recetor Sensível mais próximo do Heliporto encontra-se a mais de
2 km, e a ETAR, apesar de ainda não estar projetada, deverá ser implementada no limite sul do
empreendimento. Considera-se assim possível a ocorrência de Impactes Negativos, Diretos,
Prováveis, Permanentes, Não Significativos e de Magnitude Nula a Reduzida, devido ao ruído
do Heliporto e da ETAR, o que deverá ser devidamente aferido e pormenorizado nos
desenvolvimentos futuros do projeto.

6.8.2.2

Impactes Indiretos - Vias de Acesso

Os impactes indiretos associados à implementação do Loteamento Almendres Resort foram
calculados tendo em conta a estimativa de tráfego gerado pela construção do Projeto em
apreço.

De acordo com a informação disponível o acesso rodoviário ao futuro loteamento será efetuado
principalmente pela EN114 seguindo a direção da localidade de Guadalupe onde o tráfego vai
circular pelas vias Rua do Cromeleque e Rua Principal. Na imediata envolvente da Rua do
Cromeleque e Rua Principal encontram-se duas Zonas Sensíveis (Figura seguinte).

Através do software Cadna A, considerando os dados de tráfego apresentados anteriormente e
admitindo uma velocidade de 50km/h, verificou-se que se preveem níveis sonoros superiores a
55 dB(A), para Lden, e superiores a 45 dB(A), para Ln, até distâncias de 70 metros ao eixo da
via, o que faz ultrapassar os limites acústicos legais nas Zonas Sensíveis identificadas. Tal
possibilidade de incumprimento deverá ser devidamente aferida e pormenorizada nos
desenvolvimentos futuros do projeto e leva-nos a considerar possível, à partida, a ocorrência
de Impactes Negativos, Indiretos, Prováveis, Permanentes, Significativos a Muito significativos
e de Magnitude Moderada a Elevada.
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Figura 67: Extrato da classificação acústica da localidade de Guadalupe

6.9
6.9.1

Impactes Ecológicos
Impactes na estrutura ecológica da paisagem

Para o cumprimento deste objetivo, será utilizado o quadro de referência apresentado em
5.8.7. que permite analisar os habitats potenciais e estimar, consequentemente, os níveis de
perturbação associados aos quadros de uso acuais ou futuros. A recolha desse quadro de
referência possibilita realizar um número extremamente diversificado de análises sobre a
estrutura atual de uso do território, análises não só de diagnósticos, mas também de simulação
dos impactes de alternativas de gestão.

A principal vantagem da metodologia aplicada, desenvolvida por Fernandes (1999) e
globalmente designada por Análise Integrada de Paisagem (ILA), consiste na possibilidade de
identificação precisa, ou pelo menos dentro dos limites do conhecimento pericial utilizado e do
grau de precisão e atualidade dos dados geográficos disponíveis, do grau de perturbação
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associado a cada tipo de uso, da maior ou menor naturalidade da sua implantação ou
fragmentação e estimar o seu valor relativo de acordo com diferentes combinações de critérios
espelhando diferentes perspectivas ou objetivos de gestão.

6.9.1.1

Modelo geral em Sistemas de Informação Geográfica

O modelo geral a utilizar traduzirá uma aproximação integradora, visando a realização de
processos de análise espacial. Assim, serão considerados três estágios ou conjuntos de
processos fundamentais:


Criação de unidades espaciais mínimas resultando na criação de uma base compósita
homogénea. A criação desta base informativa resultará de uma sequência de
operações de edição e geoprocessamento em sobreposição resultando na produção
de unidades mínimas contendo informação sobre os temas de origem num único tema
de informação. A associação da base de unidades espaciais a um conjunto de modelos
de caracterização e avaliação permite a exploração analítica do sistema, e a geração
de resultados das análises efetuadas, bem como a geração de informação derivada
integrável em subsequentes processos de modelação geográfica;



Criação de uma estrutura tabular de caracterização e avaliação das unidades
espaciais. A estrutura tabular criada permite a estruturação e exploração de modelos
de caracterização e avaliação, organizados segundo o modelo relacional de base de
dados. A associação gráfico-alfanumérica entre a estrutura tabular e a base gráfica de
definição espacial de unidades permitirá o estabelecimento de uma estrutura funcional
de elevada operacionalidade e flexibilidade.



Processos de análise espacial e modelação geográfica, que reúnem um conjunto
extenso de processos de análise espacial e modelação geográfica será implementado
permitindo a geração de informação derivada fundamental na identificação das
relações espaciais entre as unidades espaciais.

A modelação geográfica baseada em operações de análise espacial de camada única e
múltiplas camadas será complementada por operações de álgebra de mapas permitindo a
criação de cenários de avaliação de elevado detalhe e precisão.

6.9.1.2

Modelo ILA – Análise Integrada da Paisagem
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O modelo ILA parte do pressuposto básico de que a estrutura atual de uso (antrópico ou
biológico) não é independente dos recursos naturais subjacentes (geológicos, pedológicos,
hidrológicos e climatológicos). Por esse motivo, o uso ou o coberto de cada local exprimem, um
padrão diferente de utilização ou de perturbação desses recursos o qual corresponde a uma
dada quantidade de energia que garante a sua manutenção ou que é exigida para a sua
alteração para qualquer outra tipologia de uso ou coberto.

Este pressuposto determina que a análise de uma qualquer região tenha de ser realizada em
dois planos consecutivos:


Um plano de referência que exprima o referido quadro de recursos.



Um plano correspondente ao presente quadro de uso (ou, na prática, o quadro de
utilização dos recursos de referência), que pode, na prática, ser multiplicado no caso
de se pretender simular quadros alternativos de uso.

Esta análise, em termos de expressão geográfica, refere-se não só a manchas de recursos ou
de usos (agregadas ou não), mas também a padrões de relações funcionais entre essas
manchas, já que quer os quadros de recursos, quer os seus padrões de afetação se exprimem
em termos de afetação local, mas também de alterações de padrões de fluxos laterais entre
áreas adjacentes.

Na prática, pode-se resumir o essencial da abordagem como a definição complementar dos
habitats de referência (ou potenciais) e dos habitats reais (ou projetados) de modo a permitir
avaliar a estabilidade e viabilidade destes segundos (ou melhor dizendo, a sua
sustentabilidade).

A avaliação de qualquer formação ecológica é sempre um processo extremamente complexo e
parcial, já que os referentes de avaliação se contraditam muitas vezes entre si, e existe sempre
um grau de subjetividade extremamente elevado em relação ao conceito e à ordenação dos
graus de valor de cada objeto de per si. De facto, a avaliação ecológica não corresponde a um
processo único conducente a um resultado unificado, mas constitui, bem pelo contrário, um
processo de análise pluridimensional, gerando diferentes valores, em termos dos elementos
geográficos considerados, conforme se considera o valor faunístico (e mesmo no quadro deste,
variando conforme as espécies ou grupos de espécies), o valor florístico, o valor atual, o valor
relativo à situação potencial ou virtualmente considerada como de referência, para citar apenas
os mais relevantes.
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Por estes motivos, a aplicação de uma metodologia unificada de avaliação a um espaço tão
diversificado e vasto como a área de estudo, o facto de se pretender, com essa avaliação
estabelecer bases de apoio a processos de gestão, tendo não só em vista os objetivos estritos
da Conservação da Natureza, mas também objetivos de uso de natureza essencialmente
económica.

6.9.1.3

Descritores primários de avaliação

As três cartas de referência (Carta da Vegetação de Referência, Carta do Uso Atual do Solo e
Carta de Uso do Solo com as alterações previstas) serão objeto de um processo de
qualificação, recorrendo a um algoritmo de avaliação inicialmente desenvolvido por Marks et al.
(1989) e alargado e complementado no quadro de ensaios desenvolvidos anteriormente em
diferentes contextos (Fernandes, 1996).

Esta metodologia, essencialmente pericial, utiliza uma escala de 1 a 5 (dado a qualidade da
informação não permitir, face à própria natureza dos descritores um nível de resolução mais
detalhado) para qualificar os seguintes descritores:
 Diversidades estruturais das formações vegetais (DE): Número de estratos presentes
relativizado à natureza da própria formação em termos potenciais;
 Diversidade florística das formações vegetais (DF): Diversidade específica normalizada
em termos da região biogeográfica em causa;
 Raridade da associação vegetal (R): Estimada de acordo com as referências
bibliográficas existentes e tendo em consideração a natureza e significado regional e
supra-regional da referida formação;
 Significado da formação vegetal (S): Grau de correspondência (semelhança) entre a
formação vegetal em causa e a vegetação potencial natural que lhe corresponderia em
termos locais;
 Existência de espécies raras na formação vegetal (ER): Número relativo de espécies
constantes de Listas Vermelhas e sua importância biogenética;
 Naturalidade da formação vegetal (N): Grau de alteração antrópica da formação em
causa;
 Maturidade da formação vegetal (M): Grau de evolução dentro do processo sucessional
normal da formação em causa;
 Resiliência da formação vegetal (RS): Expressão aproximada do período de tempo
necessário a que, após a anulação dos fatores atuais de perturbação, a formação se
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aproximasse das características climácicas correspondentes à Vegetação Potencial
Natural do local;
 Grau de ameaça da fitocenose (G): Tendência populacional da formação vegetal em
24

causa em termos locais ou globais ;
 Produtividade (P): Correspondente à fertilidade dos solos, nos termos já anteriormente
descritos, de acordo com os critérios de classificação desenvolvidos por Grilo (1996 in
CEEM, 1996);
 Funcionalidade da formação vegetal como habitat de refúgio para as espécies de fauna
mais relevantes em termos dos objetivos da conservação da natureza (FR);
 Funcionalidade da formação vegetal como habitat de reprodução para espécies de
fauna mais relevantes em termos dos objetivos da conservação da natureza (FP);
 Funcionalidade da formação vegetal como habitat de alimentação para espécies de
fauna mais relevantes em termos dos objetivos da conservação da natureza (FA);
 Significado da formação vegetal como complemento de outras formações em termos
das espécies faunísticas mais relevantes em termos dos objetivos da conservação da
natureza suscetíveis de a utilizarem como habitat (CO);
 Significado da formação vegetal para a continuidade funcional em termos das espécies
faunísticas mais relevantes em termos dos objetivos da conservação da natureza
suscetíveis de a utilizarem como habitat (CN);
 Estatuto de classificação da formação vegetal (ES): quer em termos de normas legais,
quer de práticas consensuais das populações e proprietários.

Estes 16 descritores foram agrupados em três índices valorativos:


VFE - Valor de Formação de Ecótopos – correspondente à capacidade da formação
originar ecótopos viáveis – este valor refere-se essencialmente a variáveis de natureza
florística, já que mesmo variáveis como a continuidade e complementaridade são
cruciais na capacidade de estabelecimento de espécies florísticas dada a dependência
dessas espécies relativamente a agentes de dispersão associados a esses descritores
(particularmente agentes zoocóricos)

24

Torna-se necessário distinguir este descritor do indicador “raridade da formação vegetal”, já que a

raridade não é necessariamente função direta da ameaça, mas pode decorrer da própria natureza da
fitocenose (Kaule, 1991 in Fernandes, 2002).
______________________
Pág. │258│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Figura 68: Valor de Formação de Ecótopos (Vegetação de Referência, Ocupação Atual do
Solo, Ocupação do Solo com as alterações previstas)

Não se verificam alterações significativas ao nível deste indicador que indiciem impactes
negativos.


VPN – Valor Potencial Natural – correspondente ao interesse do ecótopo originado do
ponto de vista da formação vegetal e das espécies particulares nele ocorrentes
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Figura 69: Valor de Potencial Natural (Vegetação de Referência, Ocupação Atual do Solo,
Ocupação do Solo com as alterações previstas)

Verifica-se uma ligeira diminuição dos valores deste indicador na área de implementação,
quando comparado com os valores do uso actual, que surge na sequência de uma degradação
do meio ao nível da área de contexto quando comparados ambos os resultados com os da
Vegetação de Referência.


VCN - Valor de Conservação da Natureza – correspondente ao valor da formação em
termos dos objetivos da Conservação da Natureza, integrando os critérios
representados nos anteriores valores com critérios de natureza estritamente faunística
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Figura 70: Valor de Conservação da Natureza (Vegetação de Referência, Ocupação Atual
do Solo, Ocupação do Solo com as alterações previstas)

O comportamento deste indicador é muito semelhante ao anterior.

6.9.1.4

Variação dos valores dos indicadores

Os valores calculados, para as Cartas do Uso Atual/Futuro, terão de ser objeto de uma
operação de Union com a Carta da Vegetação de Referência, para comparar em termos de
intensidade de perdas ou ganhos a variação relativa de cada um dos valores em causa.
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Figura 71: Variação do Valor de Formação de Ecóptopos (Ocupação Atual do Solo à
direita, Ocupação do Solo com as alterações previstas, à esquerda)

Figura 72: Variação do Valor de Conservação da Natureza (Ocupação Atual do Solo à
direita, Ocupação do Solo com as alterações previstas, à esquerda)

Figura 73: Variação do Valor Potencial Natural (Ocupação Atual do Solo à direita,
Ocupação do Solo com as alterações previstas, à esquerda)

A análise de variação dos valores obtidos através do modelo ILA permitem concluir que a
magnitude dos impactes resultantes da implementação do projeto não é significativa, dado o
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afastamento já existente entre a ocupação atual do solo e a vegetação de referência. A este
nível não parecem existir impactes com extensão e magnitude que exijam especiais
determinações.
6.9.1.5

Avaliação da fragmentação de habitats

No entanto, nas áreas que, potencialmente, apresentem uma homogeneidade potencial
ocupando áreas muito significativas, torna-se essencial outro tipo de análise valorativa de
fatores cruciais de perturbação, como é o caso da avaliação da fragmentação. Assim será
calculado o Effective Mesh Size, um índice de fragmentação espacial, de modo a obter à
escala das micro-bacias valores de homogeneidade, tendo em consideração as alterações de
ocupação poligonar (análise 1) e destas em conjunto com as alterações de natureza linear,
incluindo a rede viária (análise 2).

Uma vez que o maior impacte em áreas protegidas pode ser traduzido pela fragmentação de
habitats, que tem como consequência a diminuição da continuidade necessária para a
circulação e manutenção das funções ecológicas da biodiversidade faunística, foi calculado um
índice de heterogeneidade/homogeneidade, o Effective Mesh Size que foi desenvolvido por
Jaeger (2000) e modificado por Moser et al. (2007). O índice de fragmentação escolhido é
calculado através da seguinte fórmula:

em que:
A – Área da quadrícula
aij – Área da mancha de ocupação que intersecta a quadrícula
acij – Área total da mancha de ocupação que intersecta a quadrícula
Esta métrica é perfeitamente adequada para avaliação dos impactes nos habitats decorrentes
das alterações previstas, uma vez que considera a área total das áreas em análise e dessa
forma determinam-se influências a montante e jusante das mudanças de ocupação previstas.

Os valores são calculados para uma quadrícula 100 x 100 m, considerando 4 tipologias de
ocupação do solo (agro-florestal, florestal, matos e o somatório das 3 tipologias) e ainda 4
cenários:
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Cenário 1: Ocupação atual do solo;



Cenário 2: Ocupação atual do solo fragmentada pela rede viária fundamental atual;



Cenário 3: Ocupação atual do solo com os cenários de alteração previstos;



Cenário 4: Ocupação atual do solo com os cenários de alteração previstos fragmentada
pela rede viária fundamental atual e prevista.

Quanto maior o valor do índice, maior a homogeneidade espacial da variável em análise, e logo
menor a sua fragmentação.

Figura 74: Fragmentação das áreas agroflorestais (cenário 1 – em cima e à esquerda);
cenário 2 – em cima e à direita; cenário 3 – em baixo e à esquerda; cenário 4 – em baixo
e à direita)
´
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´

Figura 75: Fragmentação das áreas florestais (cenário 1 – em cima e à esquerda); cenário
2 – em cima e à direita; cenário 3 – em baixo e à esquerda; cenário 4 – em baixo e à
direita)
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Figura 76: Fragmentação dos matos (cenário 1 – em cima e à esquerda); cenário 2 – em
cima e à direita; cenário 3 – em baixo e à esquerda; cenário 4 – em baixo e à direita)

Figura 77: Fragmentação das áreas agroflorestais, florestais e de matos (cenário 1 – em
cima e à esquerda); cenário 2 – em cima e à direita; cenário 3 – em baixo e à esquerda;
cenário 4 – em baixo e à direita)

Como se pode observar nas figuras seguintes, a implementação do projeto não resulta em
impactes negativos na fragmentação dos habitats à escala das micro-bacias analisadas.
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6.9.2

6.9.2.1

Impactes na Flora e Vegetação

Fase de Construção

Durante a fase de construção os impactes mais significativos na flora e vegetação resultam da
sua destruição durante abertura de acessos e circulação de máquinas pesadas na área de
implementação.

Identificadas espécies exóticas invasoras no local, estas ações poderão também ter impactes
negativos ao proporcionarem condições para a propagação destas espécies. Embora não
constituam uma ameaça em extensão, na fase em que os núcleos identificados se encontram,
o facto de um dos caminhos incluídos no projeto atravessar um dos núcleos mais
preocupantes, pode promover a sua invasão, pelo que este facto exige cuidados diferenciados,
para evitar a sua propagação. Para Marchante et al. (2005) as perturbações traduzem-se
muitas vezes por aberturas de clareiras e o aparecimento destes nichos disponíveis constitui
uma excelente oportunidade para uma espécie invasora (ou infestante) se fixar. Por este
motivo, qualquer ação de gestão da vegetação de linhas de água nunca será plenamente bem
sucedida se não for acompanhada pela reposição e adequada condução da vegetação ripícola
da linha de água em causa (Fernandes e Cruz, 2011; Fernandes et al., 2012).

Ainda no que respeita a plantações com exóticas, estão previstas plantações, na memória
descritiva, com algumas espécies não indígenas:


Cupressus sempervirens (espécie não indígena naturalizada – artigo 1.º e Anexo I do DecretoLei n.º 565/99 – encontra-se na lista de espécies arbóreas utilizáveis em Portugal);



Citrus aurantiacum (a laranjeira-azeda é uma espécie não indígena, utilizada em arruamentos,
não é invasora mas tm pouco interesse em contexto de intervenções em espaço rural);



Prunus amigdalus (a amendoeira é uma espécie não indígena, utilizada em arruamentos, não
tem carácter invasor);



Melia azedarach (espécie não indígena, que apresenta comportamento invasivo reportado em
várias áreas fora da sua área natural. Embora não se conheça o comportamento em Portugal,
não deverá ser utilizada no contexto em que o projecto se insere);



Lavandula dentata (espécie não indígena, que pode ser substituída pela Lavandula pedunculata
ou pela Lavandula luisieri);



Jasminum polyanthum (espécie não indígena, que apresenta comportamento invasivo reportado
em várias áreas fora da sua área natural. Embora não se conheça o comportamento em
Portugal, não deverá ser utilizada no contexto em que o projecto se insere).
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Embora não tenham carácter invasivo conhecido, a sua utilização em espaço rural pode
constituir impacte negativo significativo.
6.9.2.2

Fase de Exploração

Impacte negativo significativo, ao nível da flora e vegetação, devido à substituição de
vegetação natural por áreas impermeabilizadas ou por áreas verdes sem grande interesse do
ponto de vista da conservação da natureza (campos de golfe). Todavia, a afetação da
vegetação mais importante (montado de sobro e vegetação ripícola) ocorre em extensões que
não são importantes, tendo em conta a área total da propriedade.

Impacte positivo significativo pela substituição do eucaliptal existente por vegetação autóctone.

6.9.3

6.9.3.1

Impactes na Fauna

Fase de Construção

Impacte negativo ao nível da fauna, devido ao acréscimo dos níveis de perturbação, em
resultado do aumento do ruído e da presença de pessoas nas áreas onde decorrerão as obras
associadas ao empreendimento. Esses impactes são considerados significativos, dado
afetarem algumas espécies, em particular aves, embora sejam temporários, já que com a
finalização da obra os níveis de perturbação diminuirão.

A fauna será também afetada devido à destruição de vegetação e impermeabilização dos
solos, particularmente répteis e mamíferos de pequenas dimensões, o que origina impactes
que poderão ser significativos.

6.9.3.2

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração não são esperados impactes significativos .
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Quadro 97: Análise qualitativa dos impactes na componente ecológica

Nº

Designação

Sentido Valorativo

Efeito

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Valor do
recurso
afetado

Significância do
Impacte

1

Valor de formação de
ecótopos

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Baixa

Baixo

Baixa

2

Valor potencial
natural

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Baixa

Baixo

Baixa

3

Valor de conservação
da natureza

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Baixa

Baixo

Baixa

4

Fragmentação de
habitats

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Muito baixa

Baixo

Baixa

5

Destruição da
Vegetação

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Moderada

Moderado

Moderada

6

Invasões biológicas

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Baixa

Baixo

Baixa

7

Fauna

Negativo

Indireto
Direto

Temporário

Reversível

Moderada

Baixo

Baixa
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6.10 Impactes na Paisagem
6.10.1 Introdução
O presente processo de AIA tem como documento suporte o projeto de ‘Licenciamento de
Loteamento’ o que importa enfatizar, na medida em que, especificamente para o Descritor
Paisagem,

esta

circunstância

de

desenvolvimento

do

Projeto

transporta

algumas

consequências muito relevantes para a abordagem e para a equação dos efeitos do
empreendimento.

Por um lado, trata-se de avaliar, essencialmente, localizações com usos previsíveis atribuídos,
manchas de implantação aproximada, volumetrias quantificadas mas não concretizadas
formalmente nem concretamente localizadas, e as relações que se estabelecem entre estes
núcleos de ocupação e o contexto paisagístico em que se deverão integrar e o relacionamento
destes núcleos entre si.

Por outro lado, trata-se de avaliar definições muito concretas, nomeadamente as que dizem
respeito a perfis e materialidade das vias ou alturas e materialidades dos muros que poderão
fazer a separação entre lotes, definidos em Regulamento.

Por outro lado ainda, e dentro de uma coerência de avanço dos diferentes projetos que
compõem o conjunto que se afigura perfeitamente lógica, o campo de golfe surge como um
parcela, internamente indistinta, sem qualquer informação quanto ao lay-out do percurso a não
ser a localização da Club House.
A figura e o processo do Loteamento, originariamente e intrinsecamente ‘urbana’, quando
aplicada a este tipo de empreendimento turístico que tem a ruralidade na sua génese, induz um
quadro de desenvolvimento dos projetos e das correspondentes definições que é discrepante e
não homogéneo, acarretando dificuldade quando se pretende, em âmbito de descritor
Paisagem de EIA, fazer a respetiva avaliação dos efeitos no Ambiente.

Efetivamente, o processo de licenciamento de Loteamento obriga a que os perímetros dos
lotes, as vias e as infraestruturas apresentem um desenvolvimento de efetivo estudo prévio,
com clara definição técnica e geométrica, enquanto que as peças arquitetónicas (e incluímos
aqui o Golfe) são formalmente omissas, embora quantificadas em área e em volume. Nesta
aceção, a avaliação em sede de descritor Paisagem faz a avaliação do tempo e do estado de
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Projeto (Licenciamento de Loteamento) atual e prospetiva um segundo momento de Projeto,
estabelecendo condicionamentos ou recomendações para as fases seguintes. É de acordo
com este pressuposto que se faz a presente avaliação ambiental, para a Paisagem, e que se
promove uma separação efetiva entre aquilo que corresponde a uma unidade Aldeamentos
Turísticos e uma unidade Golfe/Pólo.

A identificação e avaliação de impactes sobre a paisagem é efetuada considerando
necessariamente dois tempos distintos de atuação – o das empreitadas de construção e o da
fase de pleno funcionamento – procurando-se identificar todas as situações de potencial
conflitualidade ou desqualificação, por forma a que nos Projetos de Execução/Obras de
Urbanização possam ser corrigidas as facetas do empreendimento que possam conduzir a
efeitos desfavoráveis.

Os trabalhos do descritor Paisagem são globalmente conduzidos numa perspectiva não apenas
restrita ao controle do Projeto mas, sobretudo, como um instrumento de Projeto e um auxiliar
técnico que se pretende de utilidade e aplicabilidade direta. O conjunto de considerações
formuladas incidem obviamente sobre a área específica de intervenção mas, eventualmente,
algumas considerações sobre aspetos diretamente relacionados com a envolvente imediata e
que se julguem interessantes no sentido de potenciar o valor paisagístico que se oferece.
6.10.2 Alteração global da Paisagem. Regadio. Relevo, micro-relevo.
A avaliação de impactes ambientais realiza-se tradicionalmente fazendo um estudo
comparativo entre a evolução futura previsível para a situação de referência (em face da
dinâmica identificável) e a situação após desenvolvimento da ação projetada. No presente
caso, a ação que define a necessidade deste estudo coincide com o cenário mais previsível da
evolução futura na ausência desta ação específica. Teoricamente e nesta aceção, o impacte
seria nulo, do ponto de vista global do descritor paisagem. Os outros cenários admissíveis
seriam a manutenção dos sistemas agroflorestais atuais com um eventual abandono
progressivo e consequente recolonização por vegetação ruderal; ou o desenvolvimento de uma
exploração agrícola ou agro-florestal com características distintas, eventualmente com maior
intensidade. Contudo, importa obviamente proceder a uma avaliação de detalhe, tendo por
base os estudos do projeto, no nível de desenvolvimento atual.

A imagem exploratória que se apresenta de seguida, desenvolvida no âmbito da reflexão sobre
a ocupação perspetivada, é muito elucidativa do principal efeito genérico sobre a paisagem do
sítio: uma transformação praticamente global (não por ação direta integral mas pelas relações
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que se estabelecem entre matriz pré-existente e os espaços transformados) que incide sobre a
ocupação atual e sobre o coberto vegetal, alterando-o drasticamente, no sentido da utilização
inevitavelmente alargada de regadio e pela composição dos novos cobertos, necessariamente
adaptados a pressões de utilização e presença de pessoas que não existe no atual sistema.

Figura 78: Estudo de simulação da ocupação (Broadway Malyan)

Esta transformação veiculada e suportada pela introdução alargada do regadio é evidente para
a unidade Golfe / Pólo, independentemente do conceito que vier a ser implementado, mas
também é inevitável para os espaços dos lotes edificáveis e para os corredores associados às
vias de circulação. Persistirá, em qualquer condição, um claro contraste entre os espaços
regados do empreendimento e a paisagem contextual, marcadamente xerofítica ou baseada
em sistemas de muito baixa exigência hídrica.

Paralelamente, em termos de efeito sobre a Paisagem e anteriormente em termos temporais,
ocorrerá a alteração do relevo, ainda que tendencial e conceptualmente mínima mas, ainda
assim muito significativa relativamente ao impacte imediato da implementação do projeto: numa
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primeira fase, naquilo que corresponde à implantação de vias e infraestruturas; num segundo
tempo, se considerarmos um faseamento tradicional, naquilo que corresponde à construção do
edificado.

Independentemente da intenção expressa de preservação do estado atual, do relevo e do
coberto existentes, da configuração e carácter do terreno que, de facto, alimenta o valor
turístico e o potencial de desenvolvimento da propriedade, a procura de um novo equilíbrio farse-á mediante novos inputs energéticos, sob as formas, essencialmente, de trabalho de
manutenção e de irrigação, de maneira a reforçar a capacidade de carga ecológica do sistema.

A ausência destes inputs associada à presença de pessoas e automóveis e atividades
acarretaria, inevitavelmente, uma rutura de equilíbrios e levaria a uma dinâmica de processo
degradativo, dificilmente reversível, da paisagem dos Almendres.

Independentemente da nuclearização das ocupações construídas, ocorrerá como que uma
inversão de matriz, primordialmente por via do Golfe, passando o terreno intacto e revestido a
ocorrer em parcelas preservadas através de mecanismos restritivos ou, simplesmente, a
registar ocorrências residuais.

Naquilo que respeita a unidade Golfe/Pólo, a definição contida no atual desenvolvimento
projetual traduz, naturalmente, a fase preliminar em que se encontra e corresponde a uma
mancha de ocupação que estabelece a possibilidade de consumar os desenvolvimentos
previstos, mas que não representa qualquer informação em termos do desenvolvimento formal,
em termos do desenho das pistas.

As peças cartográficas disponíveis mostram a constituição de um novo espaço matricial
relativamente à escala de análise da propriedade mas de uma ‘ilha’ relativamente a toda
envolvente, fortemente virada para dentro de si própria. O entendimento e relacionamento do
proposto com o espaço paisagístico pré-existente é aparentemente ténue, para além daquilo
que constituem as intenções preliminares expostas pelo Projetista de assumir a constituição de
uma matriz de unificação de todo o conjunto.

6.10.3 Nuclearização. Faseamento.

Na equação da identificação dos impactes do âmbito do descritor Paisagem, dois aspetos da
proposta de empreendimento assumem particular relevância.
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A primeira resulta da própria implantação dos núcleos edificados e do lay-out da sua
implantação relativamente ao terreno. A opção por um modelo de ocupação nucleado,
definido em articulação estreita com a CCRD Alentejo, apresenta efeitos previsíveis de sentidos
opostos:

- por um lado, restringe espacialmente as áreas de transformação mais acentuada e crítica,
permitindo confinar e controlar de maneira mais eficaz as ações sobre o território,
nomeadamente em fase de construção. No presente caso, este efeito positivo de grande
significado potencial é bastante minimizado quando se associam núcleos Edificados e Golfe
/Pólo, na medida em que este faz com que resulte uma matriz de transformação contínua,
ainda que com naturezas e consequências distintas;

- por outro lado, a restrição espacial conduz a densificação, a eventual diminuição da dimensão
das unidades-lote e à necessidade de promover compatibilizações altimétricas em espaços
muito menores, quando comparamos com modelos de ocupação mais espraiados no terreno.
Enquanto que a redução das áreas ‘próprias’ de cada unidade se traduz apenas em aspetos de
eventual perda de qualidade e valor dos lotes, efeito que pode ser drasticamente mitigado em
sede de projeto, a circunstância da aproximação das edificações induzirá, com grande
probabilidade, resoluções de compatibilização altimétrica mais dificultadas. Este último aspeto
tenderá a fazer com que a ‘alteração do terreno alterado’ seja mais drástica e mais
desqualificadora do que o cenário complementar onde teríamos uma alteração menos
significativa em áreas não necessariamente maiores.

A segunda tem a ver com um eventual, muito provável, faseamento da construção do
empreendimento, circunstância efetivamente definida em Candidatura PIN, mas enunciada e
não concretizada em Projeto de Licenciamento de Loteamento. Neste contexto, um efetivo
faseamento, correspondendo a uma afetação do terreno sequencial e alongada no tempo
constitui fator muito relevante em termos da importância dos impactes sobre a Paisagem.

A relevância deste aspeto é muito elevada, na medida em que se possa ir fazendo o
desenvolvimento núcleo a núcleo, permitindo que quando se inicie a construção do seguinte já
o antecedente esteja consolidado e, portanto, tendencialmente, o sistema mais reequilibrado e
integrado, por oposição a um cenário em que a afetação é generalizada e abrupta,
consequentemente introduzindo uma disrupção muito acentuada em todos os mecanismos de
Paisagem.
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Este efeito positivo do Faseamento do empreendimento será tanto mais efetivo quanto as fases
forem de facto autónomas e sequenciais. Um faseamento que faz a construção integral das
vias e infraestruturas dos três núcleos e remete para uma segunda fase a construção da
edificação e a entrada em funcionamento, não será tão eficaz, do ponto de vista do descritor
Paisagem, como um faseamento em que cada núcleo é desenvolvido de princípio a fim, numa
fase única de intervenção.

Os riscos de desqualificação, ocorrem em grande parte pelas condições de transitoriedade, em
que um espaço é desfuncionalizado e não lhe é atribuído, imediatamente, um uso e uma
funcionalidade. Em situações de faseamento muito alongado, importará necessariamente,
prever o tratamento provisório, a reconstituição ainda que efémera dos sistemas, das áreas
transformadas e expectantes da transformação definitiva no contexto do empreendimento.

A previsão de impactes sobre a paisagem reflete este estado de concretização do projeto.
Apresenta-se uma inventariação, descrita de forma sucinta, dos principais impactes previsíveis.
6.10.4 Fase de Construção
Campos de golfe e Pólo
- destruição de coberto vegetal - impacte negativo, direto, cumulativo, permanente, magnitude
média, significância elevada, irreversível;
- alteração da configuração do terreno - impacte negativo, direto, cumulativo, permanente,
magnitude moderada, significância média, irreversível;
- perturbação generalizada (poeiras, intrusões visuais) induzida pelo movimento de máquinas e
pessoas - impacte negativo, direto, cumulativo, temporário, magnitude moderada, significância
elevada, irreversível;
- implantação de estaleiros, deposição temporária de materiais e entulhos - impacte negativo,
direto, cumulativo, temporário, magnitude moderada, significância média, reversível.

Edificado
- destruição de coberto vegetal - impacte negativo, direto, cumulativo, permanente, magnitude
média, significância elevada, irreversível;
- alteração da configuração do terreno - impacte negativo, direto, cumulativo, permanente,
magnitude moderada, significância média, irreversível;
- perturbação generalizada (poeiras, intrusões visuais) induzida pelo movimento de máquinas e
pessoas - impacte negativo, direto, cumulativo, temporário, magnitude moderada, significância
elevada, irreversível;
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- implantação de estaleiros, deposição temporária de materiais e entulhos - impacte negativo,
direto, cumulativo, temporário, magnitude moderada, significância média, reversível.
6.10.5 Fase de Exploração

Campos de golfe e Pólo
- adulteração da identidade e do carácter do espaço da intervenção com criação de uma
descontinuidade notável relativamente às características do espaço matricial envolvente impacte negativo, direto, cumulativo, permanente, magnitude elevada, significância elevada,
irreversível;
- diminuição generalizada das amplitudes visuais através da interposição de volumes de
modelação de terreno e de maciços de vegetação arbórea em espaços atualmente
caracterizados por campos visuais absolutamente libertos de qualquer interferência e com
grandes profundidades - impacte negativo, direto, cumulativo, certo, permanente, magnitude
elevada, significância elevada, irreversível;
- alteração do contexto visual existente e criação de novos pontos referenciais e novas
perspectivas e enquadramentos. Configuração de maior diversidade e de texturas mais ricas impacte negativo/positivo, direto, permanente, magnitude elevada, significância elevada,
irreversível;
- alteração do coberto vegetal com crescente introdução de sistemas regados e consequente
aumento da descaracterização da paisagem da região - impacte negativo, direto, permanente,
magnitude elevada, significância elevada, parcialmente reversível.
Edificado
- alteração das circunstâncias topográficas e de coberto vegetal de valor paisagístico
importante, Núcleo 2 – impacte negativo, direto, permanente, magnitude média, significância
média, irreversível.
- alteração das circunstâncias topográficas e de coberto vegetal de valor paisagístico
importante, Núcleos 1 e 3 – impacte negativo, direto, permanente, magnitude elevada,
significância elevada, irreversível.
- risco de fragmentação acentuada através da ‘personalização’ excessiva de cada projeto
individualmente, tanto ao nível dos edifícios como dos espaços exteriores dos lotes – Núcleos 1
e 2 – impacte negativo, direto, permanente, magnitude elevada, significância elevada,
dificilmente reversível.
- criação de novas acessibilidades para a observação – impacte positivo, indireto, permanente,
magnitude elevada, significância elevada, reversível.
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- criação de novas identidades de paisagem pela introdução de sistemas construídos
potencialmente valorizadores – impacte positivo, direto, permanente, magnitude elevada,
significância elevada, reversível.
- revitalização das funcionalidades de espaços paisagísticos em processo dinâmico degradativo
- impacte positivo, direto, permanente, magnitude elevada, significância elevada, reversível.

6.11 Impactes Socioeconómicos
6.11.1 Introdução

Este capítulo tem como objetivo a identificação das principais alterações socioeconómicas que
a concretização do projeto poderá introduzir no seu meio de inserção, nomeadamente no que
diz respeito aos fatores causa/efeito ao nível do ambiente socioeconómico e das
potencialidades e compatibilidades de coexistência com as populações e os aglomerados
urbanos.

A identificação dos impactes previstos para a área em estudo, identificando os impactes
induzidos pelo Almendres Resort, permitem antever as principais alterações que decorrerão da
concretização do projeto objetivando-se um projeto otimizado a nível ambiental e
socioeconómico integrado.

Os impactes identificados foram discriminados por fase de ocorrência: fase de construção, fase
de exploração.

6.11.2 Fase de Construção

Durante a fase de construção do empreendimento e do golfe, os impactes previstos para o
Almendres Resort estão essencialmente relacionados com a perturbação causada pela
concretização do projeto, em consequência do conjunto de obras associadas. Esta perturbação
será causada, quer pela implantação e funcionamento de estaleiros, pela circulação de
veículos e maquinaria afetos à obra, bem como pelas consequências diretas e indiretas em
todo o território.

Durante a construção, a zona de implantação e funcionamento dos estaleiros e demais áreas
de apoio à obra constituem um foco de perturbação na envolvente, quer pelo tipo de atividades
que aí ocorrem, quer pela movimentação de pessoal e maquinaria que gera. Refira-se que
estes impactes são mínimos, uma vez que na envolvente imediata não se verificam edificações
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e habitações residenciais, com exceção da habitação localizada imediatamente a norte do
projeto, a casa principal da Herdade de Almendres e a aproximadamente 1 km a unidade de
turismo rural (Imani Country House), no entanto, minimizáveis através da prossecução de
determinadas medidas de minimização e de recomendações ambientais que se apresentam no
presente estudo.

Adicionalmente, enquanto povoados mais próximos podemos destacar N. Srª de Guadalupe
(NE) e Valverde (SE), localizados a cerca de 1,5 km e 1,7 km respetivamente, a partir do
perímetro do empreendimento. Nestas localidades poder-se-ão sentir impactes negativos ao
nível da circulação de veículos afetos à obra, levantamento de poeiras e ruído inerente à sua
passagem, no entanto, passível de minimização através da implementação de medidas
adequadas em termos de condicionamentos à circulação, tal como previsto nas medidas de
minimização dos descritores ruído e qualidade do ar.

Prevê-se uma perturbação da população e atividades presentes na envolvente direta da zona
de estaleiros, embora a sua localização ainda não esteja definida no Estudo Prévio, prevê-se
que a este nível surjam impactes negativos pouco significativos e de carácter temporário, uma
vez que se trata de uma área pouco povoada, à exceção da habitação principal da Herdade de
Almendres e do turismo rural identificado. Neste último caso, considera-se que existe um
corredor arbóreo na envolvente do caminho não pavimentado de acesso ao cromeleque dos
Almendres que serve de cortina acústica para passagem de eventuais veículos de apoio à
obra.

A adoção de algumas medidas cautelares de minimização reduz a significância destes
impactes, nomeadamente pela adequada seleção da zona de implantação dos estaleiros. Estes
não deverão, se possível, localizar-se junto de áreas com ocupação humana, recorrendo-se
preferencialmente a áreas já descaracterizadas, ou onde esses impactes possam ser
minimizados, sob pena de se virem a agravar distúrbios ou incómodos a nível social e ou
económico, pela afetação de atividades ou serviços existentes na envolvente.

Surgem ainda como impactes negativos o nível do aumento de tráfego na única via de acesso
ao empreendimento (EN nº 114) e nas vias não pavimentadas envolventes, nomeadamente
pelo aumento de circulação de veículos pesados, que poderão traduzir impactes negativos em
termos de fluidez de tráfego, ruído, levantamento de poeiras (qualidade do ar), facto que afeta
diretamente a população residente na envolvente, bem como a população que circula na
respetiva via.
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A nível demográfico não se preveem impactes significativos durante a fase de construção
havendo, no entanto, a referir que a presença física da obra e trabalhadores afetos poderá
dinamizar temporariamente a economia local pelo recurso a fornecedores de bens locais e de
serviços. O presente empreendimento poderá ainda despoletar impactes positivos ao nível do
recrutamento de pessoal local, considerados significativos e temporários, pela geração de
emprego, contribuindo para a dinamização local, embora de efeito temporário.

Adicionalmente podem ser identificados impactes negativos na área de visitação de
Cromeleque dos Almendres, uma vez que este sítio classificado beneficiará de obras que
pretendem melhorar as suas condições de visitação, pela criação de um centro de
interpretação do complexo megalítico, com um centro de acolhimento e de interpretação, mas
que em fase de construção poderão interditar/condicionar em determinados períodos a visita do
local, facto que acarreta impacte negativos ao nível turístico, tratando-se de um ponto
importante de afluência de turistas no concelho de Évora. Estes constituem impactes negativos,
diretos, de baixa magnitude e de média significância, de carácter temporário e reversíveis.

6.11.3 Fase de Exploração

Para a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos do presente empreendimento e
do golfe, objetivou-se a seleção de algumas variáveis sociais e espaciais, que maior influência
e alterações poderão incutir nos padrões organizacionais e de qualidade de vida, face à
presença física de uma nova unidade turística a nível local e regional.

A análise qualitativa dos impactes socioeconómicos associados à fase de exploração do
Almendres Resort, serão essencialmente avaliados tendo em conta o comportamento e
relações causa/efeito, nas seguintes variáveis:
 Relações de vizinhança e de habitat;
 Componente económica, social e turística.

Na fase de exploração estima-se que a entrada em funcionamento do empreendimento possa
gerar um acréscimo de tráfego local, ao longo do ano, acrescido de um aumento dos níveis de
ruído local decorrentes do aumento de tráfego espectável para um empreendimento desta
envergadura, no entanto, serão apontadas soluções de minimização suscetíveis de serem
levadas a cabo com vista à redução da significância dos impactes negativos ao nível de ruído e
qualidade do ar, principais impactes a sentir ao nível das acessibilidades, a um nível razoável e
aceitável, em todas as suas componentes, de forma a garantir que não serão afetados de
forma negativa as habitações localizadas na maior proximidade.
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Consideram-se os impactes do empreendimento e do golfe em fase de exploração como
semelhantes, pelo que se agregam na presente análise.

Ao nível das relações de vizinhança, não se preveem incompatibilidades nem tensões nas
relações entre os usos propostos e a população residente na envolvente do projeto. A própria
localização do empreendimento permite a distanciação suficiente das áreas urbanas mais
próximas, pelo que não se esperam conflitos de usos. Nestes termos pode sim ocorrer um
aumento da circulação viária na principal via de acesso ao empreendimento, uma vez que a EN
114 é também a via que dá acesso ao Cromeleque dos Almendres, mas que não se prevê
muito significativo.

As relações de vizinhança podem ainda suscitar complementaridade em termos de serviços a
prestar pelas áreas circundantes/vizinhas em termos de serviços e bens aos visitantes/turistas
a utilizar o empreendimento, o que poderá acarretar impactes positivos ao nível da economia
local, indiretos e de carácter permanente e significativo.

A execução e entrada em funcionamento deste empreendimento, poderá beneficiar
diretamente a população e economia local, na medida em que resulta na criação de um
empreendimento turístico, que atrairá visitantes/turistas, que por sua vez poderão dinamizar
atividades económicas e de serviços locais relacionados com a atividade turística, dando a
conhecer as potencialidades e valores locais, o que se traduz em impactes positivos,
permanentes, indiretos e significativos.

Prevê-se que o empreendimento comporte a necessidade de geração de postos de trabalho
fixos, estimando-se a criação de 300 postos diretos, o que contribuirá para criar emprego,
eventualmente de população local, o que constitui um impacte positivo, direto, permanente e
significativo decorrente da implementação do Almendres Resort, seja na sua vertente
empreendimento ou de golfe.

Estima-se que a nível social o projeto venha ainda, em fase de exploração, trazer benefícios
para a população em geral, local e turista, pela melhoria das condições de visitação e
interpretação do cromeleque dos Almendres, contribuindo fortemente para a consolidação da
identidade local e das relações de vizinhança, pela beneficiação direta das povoações mais
próximas ao empreendimento.
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Prevê-se que com o empreendimento se proceda à melhoria de acessibilidades,
designadamente ao interior da propriedade, permitindo a ligação desde a entrada da herdade
até ao núcleo turístico, mas principalmente pela melhoria das condições de visitação ao núcleo
arqueológico do Cromeleque dos Almendres. Neste último pretende-se aumentar as condições
de visitação turística, através da criação de percursos de visitação (pedonais, de bicicleta ou
equestres), o que traduzirá impactes fortemente positivos, diretos para a melhoria das
condições de visitação local, e indiretos pelo reforço da atratividade turística na concelho de
Évora, dispondo de um equipamento que poderá potenciar o conhecimento do conjunto
megalítico, e o reforço dos produtos turísticos locais.

São estimados impactes positivos, diretos, de elevada significância, permanentes e
irreversíveis na valorização e organização do acesso ao complexo megalítico, permitindo a
criação de um centro de interpretação, de iniciativas e atividades adicionais, incentivando ao
estudo e investigação deste ponto importante no património arqueológico e megalítico do
concelho de Évora.

Em termos turísticos são expectáveis impactes fortemente positivos, pela concentração neste
empreendimento de uma diversidade de atividades que podem funcionar como elemento
distintivo do território municipal e mesmo regional, conciliando no mesmo local o golfe, o pólo,
passeios equestres, club house, spa, salas polivalentes (a pensar no turismo de eventos), e ao
mesmo tempo o património e cultura.

6.12 Impactes no Planeamento e Ordenamento do Território
6.12.1 Metodologia

O ordenamento do território surge como um elemento fundamental para a análise de
determinado projeto sobre a sua tradução espacial e territorial. Será desejável que o
desenvolvimento do território seja equilibrado e adequado às características do local, tendo
sempre em consideração entre a sensibilidade e o potencial de utilização dos recursos naturais
e a dinâmica introduzida pelas políticas de desenvolvimento global e pelas opções de
desenvolvimento económico-social, no médio e longo prazo.

Relativamente à análise da área de intervenção do Almendres Resort, pretende-se verificar que
impactes surgem da implantação do empreendimento, face aos usos previstos em termos de
ordenamento territorial, bem como em relação a condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública.
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No âmbito da presente análise, foi avaliada a eventual incompatibilidade da presença
empreendimento com os padrões organizacionais que estão na base da gestão e ordenamento
do território do município intercetado, Évora, freguesia de N. srª de Guadalupe, bem como a
confrontação espacial das servidões e restrições de utilidade pública previstas pelo Plano
Diretor Municipal de Évora e demais legislação avulsa. Esta análise vem na sequência da já
analisada situação de referência integrante deste EIA.

O levantamento efetuado na caracterização da situação de referência acerca dos usos e
condicionantes afetados permite efetuar a seguinte abordagem em fase de construção:


Em termos de ordenamento do território considera-se que a concretização do
empreendimento vem dar cumprimento ao preconizado pelo PDM de Évora, no que
concerne à localização de empreendimentos turísticos;



Quanto a condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, o projeto em
questão afeta diretamente
- Linhas de água (Domínio Hídrico; REN) - são identificadas linhas de água sazonais
na área de intervenção;
- Áreas de sobro e azinho;
- Em relação aos instrumentos legais de planeamento e gestão analisados de forma a
enquadrar o projeto, verifica-se que o Almendres Resort se enquadra nos objetivos
previstos a nível municipal e regional, não havendo a referir incompatibilidades neste
campo.

6.12.2 Fase de Construção
São expectáveis impactes, em fase de construção, ao nível do Ordenamento do Território que
se podem traduzir em impactes de âmbito específico (atribuídos à implantação do projeto e
resultantes da análise a uma escala micro), pelo aumento de áreas de impermeabilização e de
construção e alteração temporário de uso, e impactes de âmbito geral (resultantes da análise a
uma escala macro).

Eventuais impactes a ocorrer ao nível das infraestruturas intersectadas e/ou integradas no
projeto são passíveis de minimização, que passará pelo levantamento adequado, em fase de
projeto de execução, de todos estes tipos de interferências através de um projeto de serviços
afetados, e através de contactos estabelecidos com as entidades tutelares e responsáveis pela
gestão dos mesmos, pelo que o impacte será pouco significativo.
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Em termos de análise macro, refere-se que o empreendimento considera a execução de um
espaço destinado a usos turísticos previsto pelo PDM de Évora, pelo que a conformidade do
projeto com este instrumento legal constitui um impacte positivo ao nível da execução dos
instrumentos de planeamento e ordenamento do território à escala municipal, de forma direta,
significativa e permanente.

No âmbito da servidão de Proteção do Sobro e da Azinheira, não estão previstos cortes de
sobreiro e azinheira no projeto apresentado, pelo que análise incide essencialmente nos
potenciais impactes, suscetíveis de terem como consequência a anormal mortalidade ou
depreciação do arvoredo em consequência das ações ou intervenções que possam determinar
a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do povoamento.

a) Núcleo 1
A área de implantação do Núcleo 1, é a que reúne maior concentração de edificações. O
resultado da análise das quadrículas permite numa primeira observação verificar que as áreas
a edificar não resultam em impactes negativos no povoamento de azinheira identificado.

Desta forma os potenciais impactes poderão advir de intervenções relacionadas com a rede
viária e de caminhos no interior do povoamento. Estão previstos:


1498,59 m de caminhos pedonais;



Três troços de rede viária de acesso à zona a edificar, com 136,44 m, 172,18 m e 195,27 m
respetivamente.

b) Núcleo 2
A área de implantação do Núcleo 2, é a de maior complexidade de análise, devido à grande
quantidade de pinheiro-bravo na zona Norte do núcleo, e de folhosas diversas na zona Sul. No
entanto verificou que a concentração dos pontos amostrados se concentra no centro no
Núcleo. Nesse sentido propôs o ajustamento posicional de alguns lotes considerados na
proposta submetida a Pedido de Informação Prévia, solicitação acatada pela equipa de projeto,
que acabou por retirar os lotes propostos.

Não se preveem alterações significativas ao nível da drenagem do solo, que possam ter
influência direta no estado vegetativo dos indivíduos presentes, uma vez que o povoamento de
sobreiros identificado se situa numa cabeceira, e a drenagem natural será direcionada para o
exterior dos limites do povoamento. Assim os potenciais impactes poderão advir de
intervenções no interior do povoamento. Estão previstos:
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693,25 m de caminhos pedonais;



Dois troços de rede viária de acesso à zona a edificar, um com 146,79 m e outro com 113,39 m.

c) Núcleo 3
Segundo Guiomar (2009), as áreas de povoamento delimitadas coincidem em larga medida
com “Áreas Verdes” na cartografia do projeto, e as que coincidem com os polígonos destinados
às infraestruturas hoteleiras, podem ser facilmente enquadradas na proposta submetida da
Pedido de Informação Prévia, dada a sua dimensão. Estão previstos:


475,86 m de caminhos pedonais;



123,03 m de rede viária de acesso à unidade hoteleira.

As ações previstas poderão resultar em impactes negativos significativos, em particular no que
se refere aos troços de rede viária previstos.

6.12.3 Fase de Exploração
Em fase de exploração, não são expectáveis impactes ao nível do ordenamento do território,
uma vez que não se preveem incompatibilidades de usos do solo, estando a presente intenção
em conformidade com o previsto pelo PDM de Évora.

Ao nível dos Incêndios Florestais, os impactes nesta servidão são significativamente positivos,
uma vez que está prevista o corte de um eucaliptal em fim de vida, e a sua substituição por
espécies autóctones. Por outro lado, o golfe constitui uma barreira à passagem do fogo, e pode
ser inclusivamente considerado no PMDFCI como um mosaico de gestão de combustível dada
a sua dimensão.

Durante a fase de exploração não são esperados impactes significativos ao nível da servidão
da proteção do sobro e da azinheira.

Nº

Designação

Sentido
Valorativo

Efeito

Duração

Reversibilida
de

Magnitude

Valor do
recurso
afetado

Significância
do Impacte

Positivo

Direto

Permanente

Reversível

Elevada

Elevado

Muito Elevado

Negativo

Indireto

Permanente

Reversível

Moderada

Moderado

Moderada

Incêndios
1

Florestais
Proteção do

2

Sobreiro e
Azinheira
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6.13 Impactes no Património
6.13.1 Metodologia

A avaliação dos impactes de um empreendimento desta natureza sobre o património
arqueológico e edificado deve ter em consideração o carácter objetivo e subjetivo destes
impactes, demonstrando e distinguindo a componente quantificável da qualificável:


Análise quantitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o património
arqueológico e edificado tendo em consideração o Grau de Magnitude de Impacte e o Grau de Área
Afetada



Análise qualitativa dos impactes da construção do empreendimento sobre os elementos patrimoniais
identificados na investigação, tendo em consideração os critérios apresentados para o efeito.

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes
previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da
avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte
negativo propostas.

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de
Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico
conforme Tabelas seguintes.

Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da
afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a
determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da afetação
prevista para determinada incidência patrimonial.

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área
Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se
que é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial.
No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não
seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.

VIP = (VP:2) x [(GIx1,5 +GAA):2]
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Quadro 98: Descritores do Grau de Intensidade de Impacte e respectivos valores
numérico
Máxima

5

Elevada

4

Média

3

Mínima

2

Residual

1

Inexistente

0

Quadro 99: Descritores do Grau de Área Afetado e respetivo valor numérico
Total

100%

5

Maioritária

60% a 100%

4

Metade

40% a 60%

3

Minoritária

10% a 40%

2

Marginal

0 a 10%

1

Nenhuma

0

0

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacte
Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se
obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que
correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as
mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe
de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacte.

Quadro 100: Relação entre as classes e o valor de impacte patrimonial
Significado

Valor de Impacte
Patrimonial

Muito elevado

≥47,5 ≤62,5

Elevado

≥32,5 <47,5

Médio

≥17,5 <32,5

Reduzido

≥2,5 <17,5

Muito reduzido

<2,5

Seguidamente, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes fatores:

Sentido Valorativo do impacte: Positivo/Negativo
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Negativo: quando é suscetível de prejudicar a perenidade e/ou integridade das ocorrências de
natureza patrimonial e dos seus contextos, reduzindo as condições de interpretação
cronológico-cultural e de eventual valorização patrimonial.

Positivo: quando potencia as condições de preservação, valorização e divulgação das
ocorrências de natureza patrimonial.

Efeito do impacte: Direto / Indireto
Direta: para ocorrências identificadas sob a área de implantação das infraestruturas,
Indireta: para ocorrências localizadas próximas da implantação das infraestruturas.

Duração do impacte: Permanente/ Temporário
Permanente: quando o impacte ocorre durante toda a fase de obra considerada (construção ou
exploração).
Temporária: quando o impacte ocorre apenas em certos períodos de determinada fase de obra
(construção ou exploração).

Reversibilidade do impacte: Irreversível/ Reversível
Irreversível: quando não é possível repor a situação de referência da ocorrência de natureza
patrimonial, quer quanto à sua integridade física, quer quanto às condições de preservação e
de contextualização da mesma.
Reversível: quando é possível adotar medidas que reponham a situação de referência da
ocorrência de natureza patrimonial, quer quanto à sua integridade física, quer quanto às
condições de preservação e de contextualização da mesma.

Magnitude do impacte: Elevada/ Média/ Baixa
Elevada: quando a afetação altera significativamente a situação de referência das ocorrências
detetadas, podendo implicar a sua destruição (ocorrências sob as infraestruturas a implantar).
Média: quando a afetação altera medianamente a situação de referência das ocorrências
detetadas, podendo implicar a sua destruição parcial ou da envolvente próxima (ocorrências
próximas das infraestruturas a implantar).
Baixa: quando a afetação altera pouco a situação de referência das ocorrências detetadas.

Significância do impacte: Elevada/Média/Baixa
Elevada: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de avaliação dos impactes e a
sua ponderação com o valor patrimonial de cada ocorrência apontam para impactes de elevada
relevância.
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Média: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de avaliação dos impactes e a
sua ponderação com o valor patrimonial de cada ocorrência apontam para impactes de
relevância média.
Baixa: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de avaliação dos impactes e a
sua ponderação com o valor patrimonial de cada ocorrência apontam para impactes de baixa
relevância

Refira-se que os parâmetros de significância são definidos pela sua área de incidência, com
base na distância.

Quadro 101: Valores quantitativos de Grau de Intensidade, Grau de Área Afetada e Valor
de Impacte Patrimonial
Grau de

Grau da Área

Valor do Impacte

Intensidade (GI)

Afetada (GAA)

Patrimonial (VIP)

Cromeleque dos Almendres

Elevada (4)

Total (5)

Muito Elevado (52,8)

2

Almendres 1

Elevada (4)

Total (5)

Médio (29,4)

3

Almendres 14

Média (3)

Minoritária (2)

Reduzido (17,3)

4

Almendres 16

Mínima (2)

Marginal (1)

Reduzido (10,7)

5

Almendres 18

Média (3)

Minoritária (2)

Reduzido (17,3)

6

Almendres 13

Máxima (5)

Total (5)

Elevado (33,4)

7

Menir de Vale de Cardos

Máxima (5)

Total (5)

Muito Elevado

8

Vale de Cardos

Elevada (4)

Maioritária (4)

Médio (26,7)

9

Almendres 10

Elevada (4)

Total (5)

Médio (29,4)

10

Almendres 20

Máxima (5)

Total (5)

Elevado (33,4)

11

Almendres 21

Elevada (4)

Total (5)

Médio (29,4)

12

Almendres 22

Máxima (5)

Total (5)

Elevado (33,4)

Nº

Ocorrências Patrimoniais

1

A avaliação de impactes sobre os elementos patrimoniais identificados permite concluir que,
apenas um sítio se encontra sujeito a um Valor de Impacte Patrimonial Muito Elevado,
nomeadamente a ocorrência nº 1 (Cromeleque dos Almendres).

Note-se que este impacte terá um sentido valorativo positivo, uma vez que o monumento
beneficiará de um projeto complementar para um parque arqueológico, denominado Parque
Temático da Herdade dos Almendres. Este projeto contará com um centro de acolhimento e
interpretação, prevendo a preservação da memória de ocupação daquele espaço quer na préhistória, quer num passado mais recente; proporcionando a fruição de um espaço, no conjunto
edifício/monumento/paisagem, à população do concelho de Évora e a outros; promovendo
ainda o aprofundar dos conhecimentos sobre o megalitismo da região. O espaço e os seus
monumentos são o parque. A atração para além vir dos monumentos, virá também do
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ambiente no qual eles se inserem e nas atividades que são proporcionadas a crianças, jovens
e adultos.

Em relação ao cromeleque, propõe-se no projeto a construção duma plataforma elevada sobre
o terreno, situada também a Nordeste do monumento, permitindo ao visitante ter uma vista
aérea e mais completa da leitura do conjunto; para salvaguardar o conjunto do contacto físico
do visitante, propõe-se um circuito condicionado formado por um anel perimetral, elíptico na
zona maior e circular na menor. Desta forma, para além de permitir visualizar o conjunto,
acabará por permitir, ainda, seguir o formato original do cromeleque. Este circuito permitirá uma
visão externa do conjunto, a qual se completará com um acesso ao interior do cromeleque por
dois corredores coincidentes com os pontos cardiais e que permitirão ver mais de perto as
gravuras existentes em alguns dos menires. Para além disto, o projeto prevê ainda, o restauro
de alguns dos menires do cromeleque.

O menir de Vale de Cardos (nº 7), que se encontra no limite do lote previsto para o
estabelecimento hoteleiro, será afetado negativamente, assim como a sua área de proteção
(perímetro de 50m em redor do Imóvel de Interesse Público), tendo assim sido atribuído a esta
ocorrência um Valor de Impacte Patrimonial Muito Elevado.

Foram ainda classificadas com um Valor de Impacte Patrimonial Elevado as ocorrências nºs
13, 20 e 22, que serão eventualmente afetadas negativamente com um grau de intensidade
máxima, uma vez que se encontram localizadas em áreas onde se prevê a construção de
infraestruturas do projeto.

Com Valor de Impacte Patrimonial Médio encontram-se as ocorrências nºs 2, 8, 9 e 11, sendo
que aos restantes sítios arqueológicos foi atribuído um Valor de Impacte Ambiental Reduzido.

Além da avaliação quantitativa dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais, é também
realizada uma avaliação qualitativa dos mesmos, ilustrada na tabela seguinte. Nela se
descrevem variáveis passíveis de influenciar a avaliação de impactes, como o Sentido de
valoração, Efeito, Duração, Reversibilidade, Magnitude e Valor do Recurso afetado.

No presente caso, registam-se impactes de Magnitude Elevada nas ocorrências nºs 1 (embora
positivamente neste caso), 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Uma vez que os impactes sobre estas
ocorrências poderão resultar na sua eventual destruição foram caracterizados com uma
significância média e elevada (conforme o seu valor patrimonial) como Permanentes e
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Irreversíveis, não mitigáveis mas compensáveis, através da aplicação de adequadas medidas
minimizadoras.

Para as ocorrências nºs 3 e 5, apesar de poderem ser diretamente afetadas pelo projeto, uma
vez que se encontram próximas das infraestruturas a implantar, prevêem-se eventuais
impactes de magnitude Média e Baixa, de significância Média e baixa, atendendo ao seu valor
patrimonial e distância às unidades do projeto.
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Quadro 102: Análise qualitativa dos impactes sobre as ocorrências patrimoniais

Nº

Designação

Sentido
Valorativo

Efeito

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Valor do
Recurso
Afetado

Significância
do Impacte

1

Cromeleque dos Almendres

Positivo

Direto

Permanente

Reversível

Elevada

Muito Elevado

Elevada

2

Almendres 1

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Média

3

Almendres 14

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Média

Médio

Média

4

Almendres 16

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Média

5

Almendres 18

Negativo

Direto

Temporário

Reversível

Baixa

Médio

Baixa

6

Almendres 13

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Elevada

7

Menir de Vale de Cardos

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Muito Elevado

Elevada

8

Vale de Cardos

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Média

9

Almendres 10

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Média

10

Almendres 20

Negativo

Direto

Permanente

Irreversível

Elevada

Médio

Elevada

11

Almendres 21

Negativo

Direto

Temporário

Irreversível

Elevada

Médio

Média

12

Almendres 22

Negativo

Direto

Temporário

Irreversível

Elevada

Médio

Elevada
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6.13.2 Fase de Construção

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o descritor património, uma vez que
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes
genericamente negativos, definitivos e irreversíveis.

As ações inerentes à fase de construção suscetíveis de gerar impactes sobre o descritor são
as seguintes:


Atividades de remoção do coberto vegetal, nas áreas a intervencionar;



Atividades de decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar;



Instalação e funcionamento dos estaleiros;



Criação de áreas de manchas de empréstimo;



Criação de áreas de escombreiras/aterro;



Criação/beneficiação de acessos às frentes de obra;



Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra;



Atividades de escavação e aterro – associadas à construção de restabelecimentos da
rede viária e de pontes.

A mobilização de solos (escavação, aterro e terraplanagem) constitui o principal fator de
indução de impactes diretos, uma vez que inviabiliza a conservação de contextos
arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ.

Verifica-se a afetação direta de todas as ocorrências localizadas nas áreas previstas para a
construção de infraestruturas, incluindo campos de golf (elementos patrimoniais n.ºs 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12).

Devido à sua proximidade em relação às infraestruturas a implementar, poderão ainda vir a
sofrer impactes diretos as ocorrências nºs 3 e 5.

6.13.3 Fase de Exploração

Durante a fase de exploração são esperados essencialmente impactes negativos indiretos
relacionados com:
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Situações em que a proximidade das infraestruturas produzirá alterações do
enquadramento paisagístico de elementos construídos, diminuindo o seu valor
patrimonial;



Será o caso da ocorrência patrimonial nº 7, menir de Vale de Cardos, bastante próximo
do estabelecimento hoteleiro previsto no projeto.

Durante esta fase esperam-se também impactes positivos para o Cromeleque dos Almendres,
uma vez que o projeto complementar do Parque Temático da Herdade dos Almendres,
potenciará condições de preservação, valorização e divulgação deste monumento.

7 Impactes na Fase de Desativação
Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer com exatidão o respetivo
tempo de vida útil, uma vez que se pretende que este seja economicamente auto-suficiente,
independente da vida útil dos equipamentos e infraestruturas contemplados no mesmo. Por
esse motivo, será de considerar como cenário mais provável que, gradualmente, o projeto
venha a sofrer remodelações, por forma a adaptar as suas caraterísticas aos desenvolvimentos
de fatores externos, como por exemplo a evolução de questões legais, tecnológicas e
populacionais.

Contudo, se por alguma razão, a atividade encerrar, a fase de desativação deverá ocorrer de
forma controlada, de acordo com a legislação em vigor na altura. Esta fase, implicará, o
desmantelamento total ou parcial, das construções e das diversas infraestruturas de apoio.
Assim, poder-se-á estabelecer os seguintes cenários:

1 - O encerramento puro e simples do mesmo, com demolição das suas infraestruturas,
em que os impactes ambientais previstos seriam os típicos de uma empreitada de
construção civil, e por isso bastante semelhantes aos referidos anteriormente para a fase
de construção, ou seja, seriam temporários e de curta duração, com o retorno gradual da
área do campo de golfe para terrenos agrícolas, após os trabalhos de desmantelamento
das várias infraestruturas.

2 - A reconversão do uso original do empreendimento e do campo de golfe, mantendo ou
alterando total ou parcialmente as infraestruturas previstas. Neste cenário os impactes
estariam associados ao uso futuro do terreno, tendo em conta que o tipo de construção
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do projeto limita um pouco o futuro uso a dar ao local, fazendo prever à partida que se
mantivesse o uso turístico da mesma ou se reconvertesse a zona numa área verde de
lazer, provocando assim impactes semelhantes à fase de exploração do campo de golfe.
Note-se que a reconversão das infraestruturas do atual projeto em outras com
características similares em termos turísticos, permitiria a manutenção dos objetivos
primordiais deste projeto, assegurando a continuidade aos pressupostos que levaram à
sua construção. A não reconversão do projeto noutro com as mesmas características,
teria um impacte negativo, pois não asseguraria a manutenção das condições que irão
ser criadas ao longo da fase de exploração, nomeadamente no que diz respeito ao
número de postos de trabalho.

8 Síntese de Impactes
Pretende-se fazer uma súmula dos principais impactes ambientais decorrentes das fases de
construção e exploração do presente projeto, na sua área de influência e afetação direta. Os
impactes analisados no presente EIA atenderam às suas características de valor, efeito,
duração, magnitude e significância, tendo-se efetuado uma tabela de sintetização de impactes,
que se apresenta de seguida.
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

DESCRITOR

IMPACTE

GEOLOGIA E
GEMORFOLOGIA

DESCRITOR

HIDROGEOLOGIA
E QUALIDADE
DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Modelação e
escavação do
terreno

Construção

Campos de Golfe e Pólo e Área
Edificada

Negativo, direto, de baixa
magnitude e significância, de
incidência local, temporário e
reversível

Utilização de caminhos
existentes, restringir operações
de modelação ao essencial,
integração de terras de
escavação na Obra

IMPACTE

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Impermeabilização
do solo e diminuição
da taxa de infiltração
de águas
superficiais

Construção e
Exploração

Campos de Golfe e Pólo e Área
Edificada

Negativo, direto, de média a
elevada magnitude e de média
significância, temporário e
reversível

Restringir ao mínimo necessário
as ações de compactação e de
impermeabilização do solo
Implementar Planos de Gestão
Ambiental específicos para
Efluentes; Fertilizantes e
Fitofármacos e um Plano de
Emergência Ambiental
Implementar Plano de Gestão da
Água e Plano de Monitorização
Ambiental de Recursos Hídricos

Degradação da
qualidade das águas
subterrâneas

Construção e
Exploração

Campos de Golfe e Pólo e Área
Edificada

Negativo, direto, de baixa
magnitude e significância,
temporário e reversível

Captação de águas
subterrâneas

Exploração

Campos de Golfe e Pólo

Negativo, direto, de magnitude e
significância média, permanente e
reversível

______________________
Pág. │295│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

DESCRITOR

HIDROLOGIA E
QUALIDADE DAS
ÁGUAS
SUPERFICIAS

IMPACTE

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Aumento do
escoamento
superficial e criação
de barreiras às
linhas de drenagem
natural

Construção e
Exploração

Campos de Golfe e Pólo e Área
Edificada

Negativo, de magnitude e
significância baixa a média, de
incidência local, permanente e
reversível

Respeitar as linhas de drenagem
natural, implementando desvios
provisórios para o efeito, se
necessário
Implementar Planos de Gestão
Ambiental específicos para
Efluentes; Fertilizantes e
Fitofármacos e um Plano de
Emergência Ambiental

-

Degradação da
qualidade das águas
superficiais

Construção e
Exploração

Campos de Golfe e Pólo e Área
Edificada

Negativo, direto, de baixa
magnitude e significância,
temporário e reversível

Operações de
manutenção e
estabilização de
relvados

Exploração

Campos de Golfe e Pólo

Positivo, direto, de média
magnitude e significância,
permanente e reversível

______________________
Pág. │296│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

DESCRITOR

SOLOS E
CAPACIDADE DE
USO DO SOLO

IMPACTE

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Risco de erosão do
solo

construção

Zonas de obra e estaleiro

Negativo

Revestimento do solo por
vegetação

Risco de
arrastamento de
solos

construção

Zonas declivosas, zonas de obra
e estaleiro

Negativo

Impermeabilização e
de solos

exploração

Zona de implantação de
edificações e infraestruturas

Negativo

Utilização de processos que
promovam a infiltração e a
preservação da estrutura dos
solos

Incremento da
aptidão agrícola dos
solos

exploração

Zona de campo de golf e de pólo

Positivo

Realização de praticas culturais
adequadas

Retenção de águas, revestimento
do solo por vegetação
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT
DESCRITOR

IMPACTE

Emissão de poeiras
provocada pelas
diversas atividades a
desenvolver na fase
de obra

QUALIDADE
DO AR

FASE

Construção

ÁREA DE OCORRÊNCIA

Área do empreendimento e
Golfe

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

Negativo, de reduzida magnitude e
significância, temporário e reversível.

MEDIDAS MINIMIZADORAS
As superfícies de solos sujeitas a
movimentações e os caminhos não
pavimentados, deverão ser
previamente regadas, em especial as
mais expostas ao vento, de modo a
diminuir a emissão de partículas e
poeiras;
Os materiais transportados por camião
devem ser previamente humedecidos e
cobertos, por forma a evitar a sua
dispersão ao longo de todo o percurso
de transporte.

A queima de
combustíveis
inerentes à circulação
automóvel na zona
habitacional e na zona
do campo de golfe
com emissões de
poluentes gasosos
(CO e NO2).

Exploração

Área do empreendimento e
Golfe

Negativo, de reduzida magnitude e
significância, temporário e reversível

Emissões de gases e
poeiras associadas
aos trabalhos de
desativação do campo
de golfe

Desativação

Área do Golfe

Negativo, de reduzida magnitude,
direto, de reduzida significância e de
carácter permanente.

Todo o equipamento, máquinas e
veículos afetos ao empreendimento
com motor de combustão, devem ser
inspecionados e mantidos em boas
condições de funcionamento, de modo
a evitar má carburação, com
consequente emissão indesejável de
poluentes atmosféricos.
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT
DESCRITOR

IMPACTE

FASE

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Impactes Negativos, Diretos e Indiretos,
Prováveis, Temporários, de Magnitude
Construção do
empreendimento

Construção

variável, e Não Significativos em todos os

Medidas gerais indicadas pela APA para a fase de
construção

Recetores Sensíveis potencialmente afetáveis
pelo empreendimento.

RUÍDO

Exploração do
empreendimento
(funcionamento da ETAR e do
Heliporto)
Exploração do
empreendimento (Tráfego de
acesso)

Impactes Negativos, Diretos, Prováveis,
Exploração

Permanentes, Não Significativos e de

-

Magnitude Nula a Reduzida

Exploração

Impactes Negativos, Indiretos, Prováveis,
Permanentes, Significativos a Muito
significativos e de Magnitude Moderada a
Elevada

A definir em fases subsequentes
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

DESCRITOR

IMPACTE

ECOLOGIA

Destruição de
vegetação aquando
abertura de acessos e
circulação de máquinas
pesadas
Substituição de
vegetação natural por
áreas
impermeabilizadas ou
áreas verdes

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Negativo, de reduzida magnitude e
Construção

Área de empreendimento e golfe

significância, temporário e
irreversível.
Negativo, de reduzida magnitude e

Exploração

Área de empreendimento e golfe

significância, permanente e
irreversível.

Substituição de
eucaliptal por
vegetação autóctone

Exploração

Área de empreendimento e golfe

Positivo, de reduzida magnitude e
significância, permanente e
irreversível

Perturbação da fauna,
devido ao acréscimo de
ruído

Construção

Área de empreendimento e golfe

Negativo, de média a elevada
magnitude e significância,
temporário, e reversível
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

DESCRITOR

PAISAGEM

IMPACTE

FASE

Destruição de coberto vegetal

Construção

Alteração da configuração do
terreno
Perturbação generalizada
(poeiras, intrusões visuais)
induzida pelo movimento de
máquinas e pessoas em obra

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Núcleos, Golfe, Vias

Negativo direto, cumulativo,
permanente, magnitude média,
significância elevada, irreversível;

Medidas gerais de controlo das
empreitadas

Construção

Núcleos, Golfe, Vias

Negativo direto, cumulativo,
permanente, magnitude média,
significância média, irreversível;

Rigor Projeto
Revisão de alguns lotes

Construção

Núcleos, Golfe, Vias

Negativo, direto, cumulativo,
temporário, magnitude moderada,
significância elevada, reversível

Medidas gerais de controlo das
empreitadas

Negativo, direto, cumulativo,
temporário, magnitude moderada,
significância média, reversível.

Implantação de estaleiros,
deposição temporária de materiais
e entulhos

Construção

Núcleos, Golfe, Vias

Adulteração da identidade e do
carácter/ descontinuidade
descontextualização

Exploração

Golfe

Negativo, direto, cumulativo,
permanente, magnitude elevada,
significância elevada, irreversível

Definição rigorosa de mecanismos de
contextualização

Diminuição generalizada das
amplitudes visuais

Exploração

Golfe

Negativo, direto, cumulativo, certo,
permanente, magnitude elevada,
significância elevada, irreversível

Estudo de visibilidades durante projeto
de Golfe

Alteração do contexto visual
existente

Exploração

Golfe

Negativo/positivo, direto,
permanente, magnitude elevada,
significância elevada, irreversível

Potenciação dos aspetos positivos ao
nível do projeto de Golfe

Alteração das circunstâncias
topográficas e de coberto vegetal

Exploração

Núcleo 2

Negativo, direto, permanente,
magnitude média, significância
média, irreversível

Reequação do lay-out de alguns lotes

Medidas gerais de controlo das
empreitadas
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Alteração das circunstâncias
topográficas e de coberto vegetal

Exploração

Núcleos 1 e 3

Negativo, direto, permanente,
magnitude elevada, significância
elevada, irreversível.

Aplicação de arquiteturas adequadas a
terrenos inclinados, Reequação do layout de alguns lotes, Fragmentação do
edificado (Hotel, Aparthotel)

Fragmentação acentuada por
personalização excessiva de
edifícios e espaços exteriores dos
lotes

Exploração

Núcleos 1 e 2

Negativo, direto, permanente,
magnitude elevada, significância
elevada, dificilmente reversível.

Obrigatoriedade de Plano de Conjunto
antecedendo os projetos. Regulamento
Urbanístico / Paisagístico por Núcleo

Criação de novas acessibilidades
para a observação

Exploração

Núcleos e Golfe Pólo

Positivo, indireto, permanente,
magnitude elevada, significância
elevada, reversível.

Potenciação ao nível dos projetos

Núcleos e Golfe Pólo

Positivo, direto, permanente,
magnitude elevada, significância
elevada, reversível.

Potenciação ao nível dos projetos

Criação de novas identidades de
paisagem

Exploração

______________________
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT

IMPACTE

FASE

ÁREA DE OCORRÊNCIA

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

Dinamização da economia

Construção

Freguesia e Concelho

Positivo, direto e indireto,
baixo, temporário

Condicionamentos na visitação
ao Cromeleque dos Almendres

Construção

Zona do Cromeleque dos
Almendres e envolvente
imediata

Negativo, direto, baixo,
temporário e reversível

Dinamização da economia local

Exploração

Freguesia

Positivo, indireto, baixo,
permanente

Criação de emprego no concelho

Exploração

Freguesia e Concelho

Positivo, direto, baixo,
permanente

Diversificação da oferta turística
e dos produtos turísticos de
Évora

Exploração

Freguesia, Concelho e
Região

Positivo, direto, baixo,
permanente

Valorização e melhoria das
condições de visitação do
Cromeleque dos Almendres

Exploração

Zona do Cromeleque dos
Almendres e envolvente
imediata

Positivo, direto, elevado,
permanentes e irreversível

SOCIOECONOMIA

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Dever-se-á proceder à devida sinalização
dos trabalhos na envolvente do
Cromeleque e dos respectivos períodos de
intervenção.

______________________
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SÍNTESE DE IMPACTES IDENTIFICADOS NO EIA DO ALMENDRES RESORT
IMPACTE

PATRIMÓNIO

Eventual destruição de vestígios
arqueológicos existentes a nível do subsolo
Ocorrências localizadas na área do campo
de golf (ocorrências nºs 2, 8, 9, 11)
Eventual destruição de vestígios
arqueológicos existentes a nível do subsolo
Ocorrências localizadas em áreas onde está
prevista a implantação de infraestruturas
lineares (caminhos pedestres e rede viária)
(ocorrências nºs 3, 4, e 6)
Eventual destruição de vestígios
arqueológicos existentes a nível do subsolo
Ocorrências localizadas em áreas onde está
prevista a implantação dos lotes do
estabelecimento hoteleiro e moradias
(ocorrências nºs 10 e 12)
Eventual destruição de vestígios
arqueológicos existentes a nível do subsolo
Ocorrência nº 5, localizada próxima da rede
viária projetada
Eventual degradação/destruição do menir de
Vale de Cardos (nº7)

FASE

AVALIAÇÃO DO IMPACTE

MEDIDAS MINIMIZADORAS

Construção

Impacte Negativo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Elevada e
Significância Média

Propõe-se que sejam considerados os sítios
arqueológicos identificados no âmbito do presente
estudo.

Construção

Impacte Negativo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Média (nº 3) e
Elevada e Significância Média
(nº3) e Elevada

Preconiza-se a ripagem dos traçados por forma a não
afetar os sítios arqueológicos. Caso não seja possível a
alteração dos traçados, propomos a realização de
sondagens arqueológicas nessas áreas, em fase prévia
aos trabalhos de construção.

Construção

Impacte Negativo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Elevada e
significância Elevada

Preconiza-se a não implementação de infraestruturas
nas áreas onde foram detetados os vestígios
arqueológicos. Se tal não for possível, deverá procederse à realização de sondagens arqueológicas nessas
áreas, em fase prévia aos trabalhos de construção.

Construção

Construção

Alterações do enquadramento paisagístico
do menir de Vale de Cardos, diminuindo o
seu valor patrimonial;

Exploração

Preservação, valorização e divulgação do
Cromeleque dos Almendres (nº 1)

Exploração

Impacte Negativo, Direto,
Temporário, Reversível, com
Magnitude Baixa e
significância Baixa
Impacte Negativo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Elevada e
significância Elevada
Impacte Negativo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Elevada e
significância Elevada
Impacte Positivo, Direto,
Permanente, Irreversível, com
Magnitude Elevada e
significância Elevada

Inclusão do sítio arqueológico na carta de
condicionantes e não implementação de infraestruturas
de apoio à obra (estaleiros) nas suas proximidades.
Salvaguarda de um perímetro de 50 m em volta do
monumento
Delimitação desse perímetro em fase prévia à obra.
Inclusão do menir num projeto de integração
paisagística. Preconiza-se ainda o seu restauro e a
recolocação no seu local original, uma vez que se
encontra tombado.
Aplicação do projeto proposto para o Parque Temático
da Herdade dos Almendres

______________________
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9 Impactes Cumulativos
Pretende-se no presente capítulo, aferir sobre eventuais ações de incremento do impacte
ambiental em determinadas componentes biofísicas e socioeconómicas que, num carácter de
“efeito cumulativo”, resultem em impactes ambientais cumulativos para a envolvente em
análise, com o presente projeto.

Os impactes cumulativos decorrem de determinadas ações de projeto relativas quer à fase de
construção, quer à fase de exploração e referem-se a uma ocorrência temporal atual, passada
e/ou futura.

Da análise referente à identificação de impactes ambientais efetuada no presente EIA, e dada
a tipologia de projeto bem como ao tipo de ações/intervenções, os impactes ambientais são, no
cômputo geral, pouco significativos, reportando-se uma maior significância dos mesmos, à fase
de construção, tendo apenas sido identificados impactes negativos em fase de exploração
decorrentes do aumento de tráfego no acesso ao empreendimento e cromeleque dos
Almendres. Refira-se que estes impactes são passíveis de minimização através da adoção de
soluções e recomendações de carácter ambiental adequadas.

Assim, para estabelecer prováveis impactes cumulativos (efeitos induzidos, diretos ou indiretos,
positivos ou negativos), estabelecem-se determinados critérios considerados prévios para este
tipo de análise:
1.

Os impactes cumulativos resultam de um conjunto de ações passadas, presentes e do futuro
próximo.

2.

Os impactes cumulativos incluem efeitos diretos e indiretos sobre um determinado recurso,
ecossistema ou comunidade humana, resultantes de todas as ações, independentemente da
entidade responsável pela sua execução (entidades públicas, privadas…).

3.

Os impactes cumulativos devem ser analisados tendo em conta a especificidade do recurso,
ecossistema ou comunidade humana a afetar.

4.

Não é conclusivo analisar os impactes cumulativos de uma determinada ação no universo. A lista
dos impactes ambientais deverá concentrar-se nos aspetos realmente determinantes.

5.

Os impactes cumulativos sobre determinado recurso, ecossistema ou comunidade humana
raramente se restringem a fronteiras políticas ou administrativas.

6.

Os impactes cumulativos podem resultar da acumulação de impactes semelhantes ou da
interação em sinergia de impactes diferentes.

7.

Os impactes cumulativos podem-se manter durante muitos anos após o período de vida da ação
que lhes deu origem.

Pág. │305│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

8.

Cada recurso, ecossistema e comunidade humana deverá ser analisado em termos da sua
capacidade para suportar impactes adicionais, tendo como base os seus próprios parâmetros de
tempo e espaço.

Estima-se que em fase de construção possam ocorrer maiores impactes cumulativos para os
descritores paisagem, uso e ocupação do solo e socioeconomia.

Para a fase de construção não se estimam impactes cumulativos decorrentes da execução de
outros empreendimentos de género, uma vez que embora existem outros empreendimentos
previstos no território municipal, considera-se que estes distam o suficiente para que não sejam
utilizadas as mesmas vias de acesso, recursos, infraestruturas e serviços básicos, ou, pelo
menos, a sua sobrecarga.

Considera-se que ao nível da paisagem poderão ocorrer impactes cumulativos durante a fase
de construção, negativos e significativos, uma vez que se trata de uma paisagem rural, que
levará a uma alteração das condições visuais e paisagísticas, pela introdução de elementos
estranhos na paisagem. Ao contrário do expectável, o empreendimento estará fora do ângulo
de visão do Cromeleque dos Almendres, uma vez que este conjunto patrimonial se encontra
naturalmente protegido por vegetação arbustiva e arbórea de elevado porte, e como localizado
a uma cota superior, não se prevê que ocorram desvalorizações dos eixos visuais nesta
localização.

Em termos socioeconómicos não se esperam impactes cumulativos muito significativos nesta
fase, dado o afastamento da localização do projeto às localidades mais próximas, embora
possa existir ligeiro incómodo nos acessos locais, pelo aumento de circulação de veículos
afetos à obra e ao Cromeleque dos Almendres, condicionando desta forma a sua visitação.
Esperam-se ainda ao nível deste descritor a ocorrência de efeitos cumulativos positivos pela
eventual contratação de ativos do concelho, que poderá ter reflexos ao nível da redução do
desemprego local, mas também pelo recurso a materiais, equipamentos e serviços locais para
apoio à obra.

Para a fase de exploração são expectáveis impactes cumulativos a ocorrer nos descritores
qualidade do ar, ruído, ecologia e na socioeconomia e dentro deste, principalmente para o
sector turístico.

Decorrente da entrada em funcionamento do empreendimento, são expectáveis aumentos
significativos de circulação rodoviária nas vias envolventes e de acesso ao projeto e ao
Cromeleque, embora não se possa considerar que tenha uma elevada relevância e
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significância, este facto traduzirá um aumento na emissão de poluentes do tráfego automóvel,
no entanto, minimizável pela localização em meio rural, onde não se verificam obstáculos à
dispersão de poluentes.

Quanto ao ruído, pelo aumento da circulação rodoviária é expectável o aumento dos níveis
acústicos na envolvente, mas também pela concretização do heliporto no limite sul do
empreendimento, mas cuja localização não traduzirá efeitos negativos muito significativos para
a população envolvente. Os impactes cumulativos poderão ser melhor estimados aquando da
elaboração, em projeto de execução, do estudo acústico e estudo de tráfego do
empreendimento. Apontam-se desde já que a introdução de medidas de redução de ruído
poderão atenuar os efeitos negativos previstos.

Ao nível da ecologia, embora o projeto não apresente intervenções específicas para fomentar a
biodiversidade, pelo contrário, a edificação e humanização do espaço poderá constitui um
elemento barreira no contexto ecológico, no entanto crê-se que ao concretizar o campo de
golfe, com criação de bacias de retenção, estejam reunidas condições para a existência de
impactes positivos cumulativos ao nível do aumento da biodiversidade, seja pela maior
disponibilidade de água, seja pela introdução de condições propícias a novos habitats.
Relembra-se que existem diversos casos em que os campos de golfe e bacias criadas geraram
condições para a introdução de novas espécies no território e acréscimo de populações já
existentes.

Em análise à envolvente do projeto, os efeitos ambientais e socioeconómicos diretos a nível
local e regional, que poderiam refletir alguma sinergia de efeitos impactantes, reportam-se, na
presente análise, à existência de outros projetos similares, ocorrentes na envolvente, tendo em
conta a definição do designado “limite geográfico” (geographic bounderie).

Considera-se que existe uma complexidade de relações que estão inerentes à determinação
de impactes cumulativos, uma vez que o projeto, poderá potenciar impactes noutras esferas de
análise, sendo elas a nível populacional, das atividades económicas, emprego, paisagem,
território e identidades e turismo.

Na componente social/populacional, considera-se que a efetivação do empreendimento, a sua
tipologia e dimensão proposta, permitem previsões de desenvolvimento territorial e social, na
medida em que contribui para o desenvolvimento turístico do concelho de Évora e Alentejo
Central.
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O incentivo à criação de um empreendimento deste género, permite, por um lado, dinamizar o
território abrangido, contribuindo para a geração de emprego local e externo, sendo que a nível
local contribui para a criação de oportunidades entre a população, e o emprego externo poderá
atrair novos residentes, e por outro lado, contribuir para o reforço da oferta turística regional e
local..

A nível social surge a potencial geração de emprego como o principal impacte cumulativo
positivo, estimando-se a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos e cerca de 600
indiretos, gerando em termos cumulativos, a dinamização local, potencial de atratividade
populacional, e em termos económicos, a dinamização das atividades económicas
complementares existentes na envolvente, pelo acréscimo de visitantes/turistas e por
atividades complementares que integram a respetiva cadeia de valor turístico, poderem revelar
maior atividade, ou mesmo o surgimento de outros serviços/atividades que se tornem
essenciais e de apoio às atividades que o presente projeto pretende dinamizar.

O turismo surge como um sector em franca dinamização na região, tendo-se verificado
esforços a nível municipal para o desenvolvimento de serviços e oferta de qualidade. Tal como
analisado no capítulo das atividades económicas, relacionada com o turismo, verificam-se um
conjunto interessante de empreendimentos turísticos com campo de golfe no concelho de
Évora, perfazendo um total de cinco empreendimentos, ao qual se acrescenta um
empreendimento em Santiago do Escoural (Montemor-o-Novo), dada a proximidade ao
Almendres Resort.

A implantação de um empreendimento turístico como o Almendres Resort, com as atividades
complementares e o número de camas previsto, por um lado, vem dar cumprimento ao previsto
em sede de PDM de Évora, mas por outro lado vem contribuir para a dinamização de mais um
grande empreendimento de qualidade no concelho.
Considera-se que dadas as características atuais da região Alentejo e a falta de
competitividade do destino turístico nas últimas décadas, estes empreendimentos de qualidade
poderão dignificar o território, apresentando capacidade para receber outro segmento de
turistas, o de golfe.

Considerando que Portugal é considerado um dos melhores destinos de férias da Europa e a
região do Algarve o melhor destino de golfe, este tipo de empreendimentos potencia a criação
de uma nova centralidade de golf em Portugal, localizado a cerca de uma hora de Lisboa, em
alternativa ao Algarve, e que se possa afirmar como destino de qualidade, aliando-se a outros
produtos turísticos considerados de aposta para região pelo PENT, sejam a gastronomia e
vinhos ou a cultura e património.
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No caso da atividade golfe, sabe-se que quando o turista de golfe seleciona um destino
turístico procura atividades complementares de qualidade, mas também a possibilidade de
diversificação de campo de golfe. Por um lado, estes empreendimentos propostos/existentes
apresentam-se como aparentes concorrentes, no entanto, poderão estar a criar em conjunto
um motivo mais forte para o golfista visitar o Alentejo Central, colocando à sua disposição uma
diversidade de campos e uma oferta complementar de produtos de qualidade que poderão
pesar na altura da escolha do seu destino de férias.

Na sequência desta linha de pensamento, poderão estar criadas condições para a criação de
impactes cumulativos positivos e muito significativos na afirmação de Évora e Alentejo Central
enquanto destino de qualidade para a prática de golfe.

Estes empreendimentos, em conjunto, potenciam a criação de emprego, valorização territorial,
dinamização e animação económica, e desenvolvimento de atividades complementares,
destinadas a um novo segmento de turista.

Em suma, o Almendres Resort, reforçará a panóplia de oportunidades associada à cadeia de
valor turística do concelho e da região, considerando-se como elemento que traduzirá um
impacte cumulativo forte e positivo no sector económico, populacional e social, patrimonial e na
oferta turística.

10 Medidas de Mitigação e Recomendações
Como Medida de Mitigação e Recomendação Geral aponta-se o desenvolvimento de um Plano
de Gestão Ambiental do Almendres Resort, aplicável às fases de construção e exploração do
empreendimento.

O Plano de Gestão Ambiental considerará as medidas e recomendações seguidamente
indicadas para cada descritor ambiental, integrando-as devidamente num único documento,
que servirá de referência para o cumprimento de boas práticas ambientais por parte dos
diferentes intervenientes nas fases de construção e exploração do Almendres Resort.

10.1 Fase de Construção
10.1.1 Geomorfologia e Geologia
As medidas de minimização de impactes na geomorfologia e geologia visam limitar as ações de
escavação e modelação do terreno ao mínimo necessário e suficiente para a realização da
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Obra, bem como à operação e manutenção das diferentes infraestruturas, na fase de
exploração do empreendimento.

M1. Na fase de construção deverão ser utilizados, sempre que possível, os caminhos de
acesso existentes e evitada a abertura de novos acessos às diferentes frentes de Obra.
Na eventualidade de abertura de novos caminhos de acesso, o traçado destes deverá
coincidir com aqueles que estão previstos a nível do projeto, evitando-se assim a
afetação de outras áreas.
M2. Deverá ter-se particular cuidado na condução das obras de modelação do campo de
golfe e nas operações de terraplenagem a desenvolver nas áreas edificáveis,
aproveitando ao máximo o relevo natural e restringindo a interferência com os níveis
topográficos existentes ao exclusivamente necessário.
M3. As terras de escavação deverão ser, sempre que possível, utilizadas na construção
dos novos açudes e nos pequenos aterros a constituir nas zonas de jogo do campo de
golfe, de modo a reduzir os depósitos temporários de terras.
M4. Durante a fase de exploração é recomendada a estabilização de taludes e de áreas
com declive mais acentuado, através de manutenção adequada da vegetação
presente, evitando assim eventuais episódios de ravinamento e/ou escorregamento de
terras.

10.1.2 Recursos Hídricos

As medidas de minimização procuram evitar, reduzir ou compensar os impactes nas águas
superficiais e subterrâneas nos seus aspetos quantitativos e qualitativos, durante a fase de
construção do projeto.

M5. Proceder à aplicação de Boas Práticas Ambientais na construção do Campo de Golfe,
como as indicadas no Anexo Técnico - Boas Práticas Ambientais na Construção de
Campos de Golfe.
M6. Deverá evitar-se o uso de acessos, ainda que temporários, paralelos às linhas de água,
devendo-se adotar acessos com um traçado perpendicular a estas.
M7. Os sistemas de drenagem natural devem ser rigorosamente respeitados durante os
trabalhos, de forma a evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de
barreiras, e permitir o escoamento das escorrências superficiais para as linhas de
água.
M8. O projeto de drenagem dos espaços exteriores deverá favorecer processos naturais de
infiltração das águas de escorrimento superficial e privilegiar a utilização de pavimentos

Pág. │310│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

permeáveis, por forma a minimizar o efeito de impermeabilização dos solos e a garantir
assim a recarga dos aquíferos.
M9. Prever e implementar formas de retenção/controlo de águas pluviais para reter
matérias sedimentáveis e substâncias perigosas resultantes de derrames acidentais,
nomeadamente ao longo do sistema de drenagem das vias do empreendimento.
M10. Definir operações de armazenagem em locais específicos de todo o tipo de materiais
residuais produzidos na área afeta à obra e garantir o acondicionamento dos
subprodutos das operações de manutenção em recipientes estanques e envio para
destino final adequado, assegurando assim a não contaminação das águas superficiais
e subterrâneas.
M11. A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis de
contaminarem as águas superficiais e subterrâneas, por lixiviação, deverá ser sempre
efetuada em locais devidamente impermeabilizados e afastados das linhas de água.
M12. Proceder à correta gestão de fertilizantes e fitofármacos, selecionando devidamente
os produtos a aplicar e cumprir rigorosamente as formas e quantidades de aplicação,
de modo a evitar a afetação da qualidade das águas superficiais, solos e águas
subterrâneas.
M13. Adoção de regras de funcionamento para os trabalhos relacionados com a operação
de máquinas e respetivo parqueamento, de modo a evitar derrames de óleos,
combustíveis,

etc..

Durante

a

execução

dos

trabalhos,

definir

zonas

de

estacionamento, que terão de ser impermeabilizadas, de forma a evitar a poluição das
águas superficiais e subterrâneas.
M14. Todo o tipo de trabalhos de movimentação de terras e de preparação de terrenos
deverão limitar-se às zonas previamente demarcadas e decorrer, preferencialmente,
durante um breve período de tempo, de modo a minimizar a erosão do solo e o arraste
de partículas para as linhas de água.
M15. Durante as ações de modelação do terreno e mobilização do solo, deverão adotar-se
procedimentos que reduzam a escorrência superficial de materiais, em particular
quando ocorra precipitação. Neste sentido e sempre que possível estas ações deverão
ser realizadas durante a estação seca, de Junho a Setembro.
M16. Durante os trabalhos de mobilização dos solos em estação estival e nos dias de
vento forte, quando o solo estiver seco, deverá proceder-se ao humedecimento do
local, de modo a evitar a dispersão de poeiras e a degradação das águas superficiais e
subterrâneas.
M17. Os depósitos temporários de terras devem ser efetuados em locais afastados de
linhas de água.
M18. Evitar a acumulação de solos desagregados e a armazenagem de resíduos e
combustíveis nas proximidades das linhas de água.
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M19. Cumprimento da legislação em vigor, obtendo as autorizações e licenças
necessárias para a descarga das águas residuais do estaleiro em fossa séptica/ETAR.
M20. Implementar um sistema de recolha de águas sub-superficiais para reutilização na
rega do campo de golfe.
M21. O sistema de drenagem do Campo de Golfe deve dispor de pontos para recolha de
amostras de água para análise e verificação de teores de fitofármacos e fertilizantes.
M22. Todos os projetos de construção destinados a alojamento turístico deverão incluir
cisternas de armazenamento de água da chuva que possa ser utilizada para diversos
usos, nomeadamente rega, autoclismos e lavagem de pavimentos.

10.1.3 Solos e Usos do Solo
M23. Todas as práticas culturais devem ter em conta a preservação do potencial do solo.
M24. Nas manchas de solos mais ricas afetadas pelos trabalhos de movimentação geral de
terras, deve ser efetuada uma decapagem superficial do solos e acompanhado a seu
armazenamento durante o período sita para futura utilização
M25. Devem ser efetuados trabalhos de sementeira extensiva de misturas herbáceas e
arbustivas pioneiras que assegurem o revestimento e a fixação do solo, das zonas
afetadas.
M26. Devem ser tomadas todas as medidas no sentido de diminuir a velocidade
de escoamento das águas, em especial nas zonas de construção: dissipação
de energia nos talvegues, criação de pequenas bacias de retenção de águas
e sedimentos.
M27. Devem ser devidamente delimitadas e preservadas as áreas de solos B e
C, durante a fase de movimentação geral de terras.
M28. Durante o projeto devem-se estabelecer pendentes da modelação final
inferiores ao ângulo natural de equilíbrio dos taludes.

10.1.4 Qualidade do Ar

Os impactes sobre a qualidade do ar associados à fase de construção do Almendres Resort
poderão ser mitigados se forem adotadas as seguintes medidas de minimização:

M29. As superfícies de solos sujeitas a movimentações e os caminhos não pavimentados
deverão ser previamente regadas, em especial as mais expostas ao vento, de modo a
diminuir a emissão de partículas e poeiras;
M30. Os materiais transportados por veículos pesados devem ser previamente
humedecidos e cobertos, de modo a evitar a sua dispersão ao longo de todo o
percurso de transporte;
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M31. A movimentação de maquinaria e veículos deverá ser a mínima possível, tanto na
obra como nos seus acessos;
M32. Os rodados dos camiões devem ser lavados antes de saírem da zona de obra,
sempre que o seu circuito preveja a circulação em estradas públicas pavimentadas;
M33. A velocidade dos camiões nos caminhos de terra deve encontrar-se limitada;
M34. Todo o equipamento, máquinas e veículos afetos à obra com motor de combustão,
devem ser inspecionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a
evitar

má carburação,

com

consequente

emissão

indesejável

de

poluentes

atmosféricos;
M35. Os resíduos provenientes da obra não poderão ser queimados a céu aberto;
M36. No caso da instalação de centrais de betão e de asfalto betuminoso em obra, deverá
ser efetuada tendo em consideração um eficaz sistema de controlo das emissões de
poluentes, através da instalação de filtros.

10.1.5 Ruído

Caso ocorram atividades nos períodos proibidos estabelecidos no Artigo 14.º do Regulamento
Geral do Ruído, deverá ser solicitada Licença Especial de Ruído à Câmara Municipal. Em
qualquer caso, deverão ser verificadas as Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção estabelecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, donde se destacam as
seguintes Medidas na Componente Ruído:

M37. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído possível.
M38. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom
estado de conservação/manutenção.
M39. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à
obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das
águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
M40. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor.
M41. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e
instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que
alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos
limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

Pág. │313│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

De referir ainda, por corresponder a uma exigência legal:


Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não
deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o
nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007.

10.1.6 Componente Ecológica
10.1.6.1 Controle e erradicação de exóticas invasoras
Em primeira instância deverão evitar-se as espécies exóticas identificadas, com exceção do
Cupressus sempervirens que já foi naturalizada. No sentido de evitar a propagação das 3
espécies identificadas e que apresentam elevado potencial invasivo, apresentam-se
recomendações para o seu controlo e erradicação.

Para Fernandes e Cruz (2011) e Fernandes et al. (2012) a erradicação da vegetação invasora
envolve diferentes abordagens, de natureza mecânica (normalmente corte ou arranque),
biológica (utilização de inimigos naturais ou favorecimento de espécies capazes de competir
positivamente ou retirar fatores de crescimento - luz directa) e química (recorrendo a
fitoquímicos específicos para a erradicação das espécies em causa). Recorre-se normalmente
a combinações destas distintas abordagens de modo a maximizar a eficácia e reduzir os riscos
e perturbações no ambiente e usos marginais ou na massa de água. A primeira intervenção
deve corresponder ao controle e desejável anulação dos fatores de perturbação que permitiram
a infestação.

O processo de controle de infestantes e invasoras é um processo longo que envolve um
acompanhamento permanente da intervenção, o ajustamento das abordagens utilizadas e a
repetição das intervenções até se conseguir a erradicação ou o controle do desenvolvimento
da(s) espécie(s) em causa. De seguida indicam-se as abordagens de controlo das espécies
infestantes mais frequentes nas linhas de água, de acordo com o publicado por Fernandes e
Cruz (2011) e Fernandes et al. (2012).

O recurso a produtos fitofarmacêuticos, usados principalmente na agricultura e para controlo de
vegetação herbácea, podem ser usados nos sistemas florestais (Guiomar et al., 2011) para
controlo de alguns tipos de vegetação arbustiva, em particular no controle e erradicação de
espécies infestantes e invasoras.
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O glifosato

25

é uma substância ativa que apresenta bons resultados no controlo da vegetação,

e no ambiente apresenta características particulares. É retido no solo, até níveis elevados, e
apesar de tudo, a lixiviação não é significante (Kools et al., 2005). Segundo os mesmos autores
quando o glifusato atinge o solo, a degradação por microorganismos é a forma de
biodegradação mais comum. O tempo de residência do glifusato é geralmente inferior a 60
dias, havendo uma completa dissipação entre os 12 a 15 meses (Couture et al., 1995).

a) Cana (Arundo donax)
O controlo e erradicação da cana é um processo complexo e de grande exigência dado que a
cana é uma invasora muito eficaz pelo facto de ter um desenvolvimento vegetativo com taxas
de crescimento muito elevadas. Estas características são acentuadas pela capacidade
vegetativa dos rizomas que funcionam quer como formas de propagação, quer de recuperação
após corte, fogo ou outra destruição da parte aérea. O desenvolvimento dos rizomas pode
originar inúmeros clones que colonizam amplas áreas impedindo o crescimento de qualquer
outra vegetação e comprometendo as condições de instalação de espécies animais. Constitui
um obstáculo muito significativo ao escoamento, produzindo ainda resíduos que em cheia
podem acumular-se em obstáculos e originar represamento e situações de desvio de águas ou
ondas de cheia secundárias após rutura.

A metodologia mais eficaz seria o arranque total da planta incluindo o rizoma. Contudo, não só
esse arranque implica um trabalho dispendioso e prolongado como também significa a total
destruição da margem da linha de água e a sua exposição aos agentes erosivos em particular
as cheias, mesmo pouco intensas. Este método poderá apenas ser utilizado em áreas muito
pequenas, pois envolve um trabalho manual muito demorado e exigente. Exige a remoção dos
resíduos vegetais, não podendo ficar qualquer vestígio de rizoma no solo, sob a pena de voltar
a haver rebentação. A remoção da raiz e da sua massa deve ser efetuada em declives pouco
acentuados e onde se possa permitir à vegetação natural recolonizar as áreas. Para que haja
um controlo eficaz e de longo prazo, nas restantes situações, é sempre necessário utilizar um
método complementar, como o químico.

Além disso a remoção completa dos rizomas é quase uma impossibilidade pelo que
permanece sempre uma probabilidade elevada de reinstalação e re-infestação. Neste quadro

25

Glyphosato (N-phosphonomethyglycine) – É um forte inibidor da 3-enolpyruvylshikimate-5-phosphate

synthase, uma enzima específica das plantas (VOET e VOET, 1998). Várias partes do metabolismo das
plantas são perturbadas pela sua acção, particularmente aminoácidos aromáticos (HARTZLER, 2001). É um
herbicida sistémico não selectivo (FRANZ et al., 1997). Vários estudos já demonstraram o seu modo
particular de acção, o glifusato é altamente tóxico para as plantas e praticamente não tóxico para os
animais (W ILLIAMS et al., 2000; TATUM, 2004).
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pode-se recorrer com menos custos ao corte sistemático e repetido, evitando o
desenvolvimento dos rebentos. Contudo, de novo nos confrontamos com necessidades de
mão-de-obra e de tempo muito elevadas sem garantias de sucesso.

As abordagens mais eficazes constituem na combinação de abordagens mecânicas (o corte)
com abordagens químicas (herbicidas sistémicos - normalmente glifosato em elevadas
concentrações). Neste caso, o método mais eficaz envolve a aplicação de herbicida depois da
rebentação resultante do corte. Após os rebentos atingirem a altura próxima de 1 m
recomenda-se as aplicações de herbicida de 3 em 3 semanas até se verificar a inexistência de
atividade vegetativa por parte da formação tratada (3 a 4 aplicações a uma concentração de
2.5 a 4%, 1000 a 1100 litros/ha). O facto de se permitir a rebentação e o desenvolvimento até
um metro de altura dos rebentos prende-se com o objetivo de enfraquecer o rizoma, obrigandoo a consumir as suas reservas de alimentos e evitando a formação de novas reservas através
da morte desses rebentos devido ao tratamento químico. Também este método permite evitar a
remoção da raiz, evitando a erosão dos solos.

É importante garantir o máximo de condições de segurança na aplicação do herbicida - no
mínimo 4 a 6 horas após uma chuvada e na previsão de não ocorrência de outras chuvadas
nos tempos mais próximos. Não se deve aplicar em dias ventosos, e aconselha-se a utilização
de adjuvantes que maximizem a absorção do herbicida pelas plantas e dosear adequadamente
as quantidades de acordo com a área a tratar.

Moreira et al. (2010) propõem o seguinte calendário: corte durante o Outono e aplicação do
herbicida na Primavera seguinte. A utilização do glifosato deve ser realizada utilizando
equipamento manual ou mecânico adequado a um controlo apertado das zonas pulverizadas
de modo a reduzir drasticamente o risco de contaminação da água das linhas de água. Este
cuidado é essencial dada a importância de algumas espécies de peixes ocorrentes nessas
linhas de água. Recomenda-se a utilização ou de lanças de pulverização manual ou de
equipamento especializado em tractor (Moreira et al., 2005; Moreira et al., 2010). A aplicação
do herbicida deverá ser efetuada de uma forma muito dirigida, limitando ao máximo as perdas
e a escorrência. Devido às características da planta, a remoção deverá ser faseada de modo a
evitar grandes troços expostos à erosão do solo e prevenir a instalação de outras invasoras. A
ceifa do material morto após o tratamento deve ser seguida da imediata remoção do material
cortado, sua destruição por estilhaçador e remoção para incineração ou aterro (deve ser
considerada um resíduo contaminado devido à presença de resíduos do herbicida).

Após o primeiro ano de tratamento deve-se proceder à plantação de vegetação ripícola
característica da região, adequando os tratamentos químicos subsequentes de modo a não
prejudicar as espécies ripícolas. Esta vegetação (salgueiros amieiros, freixos, etc.) irá garantir a
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consolidação das margens e o sombreamento das mesmas, criando condições desfavoráveis
ao desenvolvimento de novos rebentos.

Não se conhecem formas de tratamento biológico sem ser o sombreamento e a competição.
A monitorização e manutenção destas zonas após a limpeza inicial permite a recuperação dos
habitats que poderá ser natural e/ou decorrente de uma intervenção efetuada com espécies
autóctones.

b) Mimosa (Acacia dealbata) e outras acácias
Trata-se de espécies com grande capacidade de reprodução e desenvolvimento vegetativo e
uma enorme adaptação ao fogo. Dessa forma rebenta de touça ou a partir de fragmentos de
raiz com muita facilidade e produz grande quantidade de sementes cuja dispersão e
germinação é estimulada pelo fogo. Sendo espécies fixadoras de azoto conseguem colonizar
com facilidade solos pobres. Está referido que possuem características alelopáticas ou seja,
conseguem inibir ativamente o estabelecimento e desenvolvimento de outras espécies.

O controle mecânico pode ser realizado mediante o arranque (completo com todo o aparelho
radicular) de plantas pequenas ou jovens ou, no caso de exemplares adultos, o descasque do
tronco desde o solo até 70 - 100 cm de altura de modo a cortar o fluxo de seiva e provocar a
morte da planta.

Estes dois procedimentos implicam que todos os exemplares presentes sejam retirados ou
"descascados". O arranque deve ser realizado em situações em que o solo húmido facilita a
extração total das raízes. O descasque deve ser realizado no início do período vegetativo em
situação de temperatura e humidade favoráveis ao desenvolvimento da planta, de modo a
garantir a máxima eficácia no processo de descasque e na destruição das células do câmbio
vascular responsáveis pelo fluxo de seiva.

Estas duas abordagens mecânicas além de muito exigentes em mão de obra e em tempo, não
dão garantias de sucesso, pelo que se recorre, tal como no caso da cana, a intervenções
combinadas com métodos mecânicos e químicos (glifosato). Nestes casos além do arranque
das plantas jovens e de pequeno porte, procede-se ao corte rente ao solo e imediata (nos
segundos que se seguem ao corte) pincelagem da touça com glifosato - a necessidade de
pincelamento imediato é para garantir o transporte para as raízes do produto através do fluxo
residual de seiva.

Se houver rebentamento este deve ser controlado por arranque (ao atingirem os rebentos uma
altura de 15 a 30 cm) ou por pulverização com uma solução a 2% de glifosato (desaconselhada
junto à água). Este tratamento de acompanhamento deve ser repetido tão frequentemente
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quanto necessário e durante o tempo que seja necessário ao desaparecimento de qualquer
forma de desenvolvimento vegetativo.

Após a erradicação deve proceder-se ao rápido estabelecimento da vegetação ripícola
adequada. Importa garantir que não permaneçam na proximidade núcleos de acácia que
possam produzir sementes que recolonizem as áreas tratadas.

c) Bambu
De erradicação extramente complexa, exigiria a remoção da camada de solo com os rizomas
através de máquinas pesadas como bulldozers. A solução para o controle desta invasora
poderá passar pela abertura de uma vala suficientemente profunda, para instalação de uma
barreira à propagação das raízes e rizomas.

A jusante dos núcleos de bambu, a limpeza das linhas de água deverá ser realizada de forma a
não conceder espaço para a sua propagação.

10.1.7 Paisagem

Procura-se formular um conjunto de recomendações tendentes a minimizar os potenciais
efeitos negativos do empreendimento e a potenciar as suas consequências favoráveis,
tentando direcionar o conteúdo dessas recomendações no sentido de uma aplicabilidade plena
ao nível das fases consequentes de projeto e execução de empreitadas.

M42. Deverá ser desenvolvido um plano de paisagem global e integrado que permita criar
um sistema territorial realmente estruturante, que promova unidade e consistência
imagética e paisagística na articulação com a envolvente e na relação entre Núcleos e
Golfe/Pólo, prevendo um faseamento coordenado das implementações e definindo a
estratégia dessa implementação;
M43. Deverá ser operado um Faseamento que corresponda a um desenvolvimento parcial
mas completo para cada unidade, e colocação em funcionamento, Núcleo a Núcleo.
M44. Nas circunstâncias em que o faseamento da implementação das peças do
empreendimento corresponda a períodos de expectância longos, haverá que
implementar tratamentos provisórios.
M45. A massa de coberto arbóreo que envolve o cabeço onde se instala Cromeleque dos
Almendres terá obrigatoriamente de ser sujeita a plano de gestão próprio que assegure
a manutenção do corte das relações visuais entre este sítio patrimonial e os Núcleos 1
e3.

Campos de Golfe e Pólo
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M46. Deverá estabelecer-se, em caderno de encargos, a obrigatoriedade de apresentação
pelos empreiteiros de planos de estaleiro e de acessos e circulação de máquinas
perfeitamente enquadrados e com sistemas de integração paisagística temporários;
M47. Deverão ser estabelecidas medidas cautelares rígidas nomeadamente no que se
refere à salvaguarda de terra viva, do material vegetal (todos os estratos incluindo
revestimentos do solo) e das linhas de água existentes;
M48. As fases consequentes de projeto deverão conduzir a um desenho que incorpore as
linhas estruturantes que constituem marcas importantes da paisagem pré-existente,
fundamentalmente naquilo que se refere à oposição entre espaços colinares e espaços
de acompanhamento de talvegues, numa adequação estreita com os contornos do
terreno natural, bem como o resultado de um estudo consistente das novas relações
cénicas que se irão estabelecer;
M49. Dever-se-á proceder ao desenvolvimento de um modelo de gestão eficaz que
assegure uma correta manutenção/conservação de todos os espaços, incluindo
aqueles que aparentemente poderão ter um uso residual;
M50. Dever-se-á conduzir o desenvolvimento do desenho dos percursos de golfe e dos
equipamentos de apoio procurando encontrar uma complexificação do jogo mediante o
aproveitamento de estruturas paisagísticas existentes e a apropriação estreita do
terreno, promovendo uma correta integração com a envolvente e, simultaneamente,
criando uma mais-valia em termos da possibilidade de identificação específica de cada
percurso.
M51. A reavaliação dos impactes previsíveis e das medidas corretivas preconizadas em
sede de estudo de impacte ambiental deverá ser realizada face a um desenvolvimento
objetivo e progressivo do projeto do empreendimento.

Edificado
M52. Deverão ser reequacionadas as áreas de implantação da edificação que intersectam
as manchas de povoamentos florestais identificados
M53. Deverão ser reequacionadas as áreas de implantação da edificação que integram
linhas de água de ordem superior
M54. Os projetos dos lotes deverão integrar a especialidade de Arquitectura paisagista
desde a etapa inicial, prevalecendo um plano de conjunto, para cada Núcleo, que
promova regras imprescindíveis de coerência entre lotes e de adequada integração do
conjunto na sua envolvente contextual imediata;
M55. Dever-se-á criar os mecanismos necessários para uma minimização de faseamentos
‘horizontais’ dentro de cada unidade de construção;
M56. Deverá estabelecer-se, em caderno de encargos, a obrigatoriedade de apresentação
pelos empreiteiros de planos de estaleiro e de acessos e circulação de máquinas
perfeitamente enquadrados e com sistemas de integração paisagística temporários;
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M57. Deverão ser estabelecidas medidas cautelares rígidas nomeadamente no que se
refere à salvaguarda de terra viva, do material vegetal (todos os estratos incluindo
revestimentos do solo) e das linhas de água existentes;
M58. Deverá a edificação correspondente ao Núcleo 3 apresentar as soluções de
implantação adequadas à resposta necessária às condições de declive acentuado e à
grande exposição visual que caracterizam o espaço desta implantação – a
fragmentação dos volumes edificados e a adoção diferenciações de pisos montantejusante deverão ser princípios basilares e incontornáveis
M59. Nos Núcleos 1 e 2, os elementos de marcação da separação entre lotes, quando
existam, deverão tender para a ocultação total, não estabelecendo compartimentações
acrescidas nem induzindo alterações topográficas não necessárias.
M60. Os espaços intersticiais dos ‘miolos’ dos Núcleos 1 e 2 deverão ser objeto de
transformação própria que assegure a preparação / adequação dos sistemas às cargas
a que irão estar sujeitos.

10.1.8 Servidões e Restrições de Utilidade Pública

10.1.8.1 Regime de proteção do sobreiro e azinheira

Não estão previstos cortes de arvoredo, e as áreas delimitadas como povoamento não poderão
ser utilizadas para implantação de estaleiros ou depósitos de material.

Uma vez que os impactes negativos expectáveis poderão advir de intervenções relacionadas
com a rede viária e de caminhos no interior do povoamento, poderão ser promovidos pequenos
ajustes à localização das infraestruturas no sentido de diminuir a probabilidade de anormal
mortalidade ou depreciação do arvoredo em consequência das ações ou intervenções que
possam determinar a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do povoamento.

M61. Os caminhos pedonais que intersectem as áreas de povoamento têm que ser
instalados sem recurso a mobilizações de solo profundas, sem deslocação ou remoção
da camada superficial do solo e sem aumento do tempo de concentração da água.

No que respeita à rede viária sintetizam-se seguidamente as diferentes propostas por núcleo.

a) Núcleo 1
Foram identificados três troços de rede viária neste núcleo que intersectam povoamentos de
quercíneas. A linha assinalada com a) atravessa a área através de um caminho já existente, e
numa zona de menor densidade, não sendo previstos impactes significativos resultantes da
sua construção. Para os restantes propõem-se duas soluções alternativas que poderão ser
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considerados nas próximas fases de planeamento e facilmente implementados na fase de
construção. A solução proposta, sintetizada na figura seguinte, consiste:


No ajuste do troço 1A (136,44 m) para fora dos limites do povoamento, garantindo a
mesma ligação através do troço 2 (191,11 m);



No ajuste do troço 1B (195,27 m) para fora dos limites do povoamento, resultando
numa alteração mais significativa da circulação através do troço 3 (293,72 m).

Figura 79: Alternativas propostas no sentido da minimização do impacte sobre o
povoamento de sobreiro no Núcleo 1

b) Núcleo 2
Quanto aos dois troços, propõem-se duas soluções alternativas que poderão ser considerados
nas próximas fases de planeamento e facilmente implementados na fase de construção. A
solução proposta, sintetizada na figura seguinte, consiste:


No ajuste do troço 1B (113,39 m) ao caminho já existente e que circunda o
povoamento de sobreiro;



Numa rotação de 10º do conjunto de lotes a) (rotação proposta a verde), com ligação
aos lotes localizados a sul pelos troços 3 e 5, ou numa solução mais próxima do
original, a partir do ajuste referido no ponto anterior, com ligação através dos troços 4 e
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5, preterindo o lote 224 ou movendo o lote para a descontinuidade entre os lotes 206 e
207.

Figura 80: Alternativas propostas no sentido da minimização do impacte sobre o
povoamento de sobreiro no Núcleo 2

A solução proposta eliminaria todas as situações passíveis de gerar impactes negativos ou de
constituírem violações do normativo legal, e evitaria a fragmentação do povoamento.

Para além do já referido, verificam-se 4 ligeiras sobreposições entre as zonas a edificar e os
limites do povoamento identificado, que são resultado essencialmente das diferenças escalares
entre o desenho do projeto e os resultados do processo de análise espacial implementado,
sendo por isso negligenciáveis.

c) Núcleo 3
Na ausência de informação mais detalhada sobre a localização das edificações, importa referir
que:

M62. As edificações não podem, em circunstância alguma, intersectar as áreas de
povoamento identificadas;
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De forma a não fragmentar um dos povoamentos identificados, o troço da rede viária 1ª (123,03
m) poderá ser alterado segundo a opção 2 proposta (57,55 m), eliminando desta forma um
potencial negativo.

Figura 81: Alternativas propostas no sentido da minimização do impacte sobre o
povoamento de sobreiro no Núcleo 3

10.1.9 SocioEconomia

Surgem como medidas de mitigação associadas ao projeto, no âmbito da socio-economia:

M63. A circulação de viaturas pesadas deverá respeitar as normas de segurança
rodoviária, no que respeita a velocidades, sinalização e horários de circulação;
M64. Sempre que possível, recomenda-se que se promova o emprego localmente, de
forma a contribuir positivamente para a criação de postos de trabalho no concelho.
M65. A conceção e implementação de um Plano de Comunicação, que deverá reportar-se
à fase de planeamento, e com o objetivo de divulgar o projeto, para que possibilite a
informação da população no processo de adoção do empreendimento no seio da
comunidade envolvente, o que trará facilidades de aceitação e compreensão do
mesmo.

Pág. │323│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO

ALMENDRES RESORT
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

M66. Dever-se-á proceder à devida sinalização dos trabalhos na envolvente do
Cromeleque e dos respectivos períodos de atividade, de forma a garantir o aviso prévio
a turistas e visitantes do projeto e das intervenções previstas para o conjunto
megalítico.

10.1.10 Património
MEDIDAS GERAIS DE MINIMIZAÇÃO
A área de estudo caracteriza-se pela sua larga História e riqueza patrimonial, patentes nos
diversos sítios identificados nas suas freguesias. Como tal, de forma a prevenir danos sobre
eventuais vestígios arqueológicos existentes no subsolo, durante o decorrer dos trabalhos de
construção, preconiza-se o acompanhamento arqueológico da obra, durante todos os trabalhos
de construção de estruturas e modelação do terreno que impliquem a remoção e o
revolvimento do solo, como a desmatação, decapagens superficiais, preparação e
regularização do terreno e a escavação no solo e subsolo. Esta medida deverá também ser
aplicada aquando o estabelecimento de áreas de circulação e acessos de obra (empréstimo,
escavação, terraplanagem e movimentação de solos) e a construção de estaleiros. A adoção
de medidas de minimização específicas como o registo, sondagens e escavações
arqueológicas serão determinadas conforme o resultado deste acompanhamento.

M67. A utilização de áreas para trabalhos complementares à implementação do projeto,
que não foram consideradas no presente estudo, deverão ser previamente objeto de
prospeção arqueológica sistemática procurando avaliar o potencial patrimonial da área
e identificar eventuais situações de impacte.
M68. Os sítios identificados na área de estudo do projeto deverão ser incluídos na carta de
condicionantes à obra, de forma a interditar qualquer intervenção ou depósito de
materiais nessas áreas.
M69. Caso sejam identificados elementos patrimoniais durante o decorrer dos trabalhos de
construção e acompanhamento, preconiza-se igualmente a conservação das
ocorrências identificas em função do seu valor patrimonial. Em termos operacionais, e
no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a delimitação e sinalização
de áreas de proteção das ocorrências que justifiquem a preservação.
M70. Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes sejam
devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre.

FASE DE CONSTRUÇÃO
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M71. Relativamente aos elementos patrimoniais nºs 2, 8, 9, 11, localizados na área
prevista para o campo de golf, propõe-se que em fase de execução se tenham em
consideração os sítios arqueológicos identificados no âmbito do presente estudo.
M72. Aplica-se aos elementos patrimoniais nºs 3, 4, e 6, localizados em área onde está
prevista a implantação de infraestruturas lineares (caminhos pedestres e rede viária) Preconiza-se a ripagem dos traçados por forma a não afetar os sítios arqueológicos.
Caso não seja possível a alteração dos traçados, propomos a realização de sondagens
arqueológicas nessas áreas, em fase prévia aos trabalhos de construção.
M73. Aplica-se às ocorrências nºs 10 e 12, localizadas em áreas onde está prevista a
implantação dos lotes do estabelecimento hoteleiro e moradias - Preconiza-se a não
implementação de infraestruturas nas áreas onde foram detetados os vestígios
arqueológicos. Se tal não for possível, deverá proceder-se à realização de sondagens
arqueológicas nessas áreas, em fase prévia aos trabalhos de construção.
M74. Medida a aplicar para salvaguarda do elemento patrimonial nº 5, localizado próximo
da rede viária projetada – Preconiza-se inclusão do sítio arqueológico na carta de
condicionantes e não implementação de infraestruturas de apoio à obra (estaleiros) nas
suas proximidades
M75. Por forma a prevenir uma eventual degradação do menir de Vale de Cardos (nº7),
classificado como Imóvel de Interesse Público – preconiza-se a salvaguarda de um
perímetro de 50 m em volta do monumento, livre de qualquer tipo de construção de
infraestruturas. Durante os trabalhos de construção o monumento deve estar vedado
com fita sinalizadora.

10.2 Fase de Exploração
10.2.1 Geomorfologia e Geologia
M76. Durante a fase de exploração é recomendada a estabilização de taludes e de áreas
com declive mais acentuado, através de manutenção adequada da vegetação
presente, evitando assim eventuais episódios de ravinamento e/ou escorregamento de
terras.
10.2.2 Recursos Hídricos

M77. Deverá ser implementado um Sistema de Gestão Ambiental e uma Política de
Ambiente que assente numa estratégia de redução dos consumos, poupança e
racionalização de água.
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M78. Deverá ser seguido o Plano de Monitorização, o qual pretende avaliar o impacte da
exploração do empreendimento sobre os recursos hídricos, bem como avaliar a
adequabilidade dos mesmos para o fim a que se destinam.
M79. De modo a promover um eficiente uso de água na rega dos campos de jogos e
zonas ajardinadas deverá ter-se em conta determinados fatores, nomeadamente: a
medição da humidade do solo, por forma a aferir as necessidades reais de água das
espécies florísticas instaladas; a previsão de períodos de precipitação, de modo a
evitar regas desnecessárias; a prevenção de eventuais roturas na rede de rega, as
quais, caso se verifiquem, devem ser prontamente identificadas e reparadas.
M80. Implementar equipamentos que permitam racionalizar os consumos de água para
rega: calibração de todos os equipamentos de captação (abastecimento domiciliário e
rega); rede de rega que possibilite o controlo individual dos aspersores; efetuar a rega
no período noturno; adotar espécies de relva adaptadas ao clima da região; manter a
relva em stress hídrico.
M81. Sugere-se a realização de campanhas de sensibilização ambiental ao pessoal afeto à
manutenção do ALMENDRES RESORT, no sentido de promover a utilização racional
da água.
M82. A rede de drenagem de águas residuais e de águas pluviais do empreendimento
deverá encontrar-se sob controlo de funcionamento e manutenção, de modo a evitar a
obstrução de qualquer ponto da rede, com respetivas repercussões na qualidade e
quantidade.
M83. Deverá ter-se especial atenção ao uso de fitofármacos e fertilizantes, nomeadamente
com substâncias perigosas (classificadas na Lista I e II da Diretiva 76/464/CEE) e
nutrientes, de forma a evitar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas,.
M84. Determinar a necessidade efetiva e a quantidade de fertilizantes a aplicar (através da
adoção de um plano de fertilização). Utilizar sempre que possível produtos de baixo
“tempo de vida médio”, reduzida solubilidade em água e elevada volatilidade.
M85. Evitar aplicar fertilizantes e fitofármacos durante períodos com chuva, ou quando se
prevê pluviosidade intensa entre as 24 e 48 horas subsequentes.
M86. Optar por meios de tratamento mecânicos para o combate a pragas e doenças,
sempre que possível, em vez do tradicional tratamento com fitofármacos.
M87. A aplicação e manuseamento dos fertilizantes e outros produtos químicos de
manutenção de relvados, deverá ser efetuado com muito rigor (doseamento de
aplicação correto) e em locais adequados, por forma a evitarem-se eventuais
contaminações das águas superficiais e subterrâneas.
M88. Ter especial atenção e cuidado durante as operações de rega com água residual
tratada e evitar as operações de fertilização e aplicação de fitofármacos, quando o
nível freático estiver próximo da superfície (seja inferior a 1,5m).
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M89. Manter a altura da relva junto às linhas de água e lagos, com pelo menos 5cm,
garantindo uma faixa de largura entre 0,5m e 1m para servir de buffer às escorrências
superficiais.
M90. Deverá ser garantida a limpeza regular dos lagos e de todos os órgãos de drenagem,
de modo a assegurar a funcionalidade dos mesmos, evitando o risco de alagamento e
de inundação.
M91. Na gestão dos lagos, deverá ser implementado um plano que consista na aplicação
de produtos de bioremediação, que aceleram os processos de degradação biológica
das lamas acumuladas no fundo dos lagos, permitindo a redução deste resíduo e
melhorando a qualidade da água (reduzindo assim a probabilidade de desenvolvimento
de processos anaeróbicos).

10.2.3 Solos e Uso do Solo
10.2.3.1 Intervenções propostas em situações de erosão ou ravinamento em linhas de
água

Quando confrontados com situações de degradação da linha de água envolvendo perturbações
morfológicas como uma indefinição do traçado e do canal ou uma profunda perturbação do
mesmo (encaixe, assoreamento, etc.), ruturas e erosão das margens, importa realizar
intervenções de reconstrução e recuperação.

Estas intervenções devem ter como objetivos principais a reposição de um traçado funcional, a
reconstrução de um canal ajustado às características hidrológicas e geomorfológicas do local e
a reconstrução de um corredor ripícola viável e funcional.

O disposto neste capítulo tem por base os trabalhos de Fernandes e Cruz (2011). O elenco das
possíveis situações assim como as técnicas de intervenção são muito diversos e podem
encontrar-se mais desenvolvidos em Fernandes e Freitas (2011).

Intervenções em margens ravinadas
Devido à erosão das margens desprotegidas pela vegetação, associada ou não a aterros
abusivos ou a quedas de árvores descalçadas pela corrente, ocorrem muitas situações em que
a base da margem foi sendo erodida e ocorreram aluimentos originando "feridas" nas margens
que tendem a aumentar a cada cheia.

As intervenções de correção podem, conforme a severidade e dimensão da zona degradada
assumir muitas formas. Nas situações mais simples basta um reperfilamento seguido de
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plantação (ou colocação de estacas) combinado ou não com a proteção da base com fascinas
ou entrançados vivos ou, em situações mais extremas, enrocamento com estacaria.

Figura 82: Exemplo de uma intervenção de reperfilamento e plantação de uma margem
ravinada (adaptado de Jund et al., 2000)

Em situações mais complexas (maior dimensão e altura da zona erodida, maior torrencialidade
dos escoamentos de cheia) tornam-se necessárias intervenções combinadas incluindo
estruturas complementares de suporte e proteção para apoiar o desenvolvimento da
vegetação.

Figura 83: Exemplo de uma intervenção de reconstrução de uma margem ravinada
combinando o reperfilamento com uma estrutura de suporte do material aterrado
associada à plantação com espécies adequadas ao local (Durlo e Sutili, 2005).

Intervenções em margens erodidas
Em situações em que as margens se encontram erodidas mas sem o ravinamento e o
desmoronamento atrás referidos, as intervenções recomendadas consistem essencialmente na
proteção da base da margem recorrendo a fascinas, entrançados ou enrocamentos vegetados,
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combinados com a reconstrução da vegetação ripícola com o recurso a estacaria de salgueiros
e plantações das restantes espécies arbustivas e arbóreas adequadas.
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Figura 84: Exemplo de um módulo de plantação hipotético para uma frente de 30 metros
de margem (a linha de água corre da parte de cima) - Sar - Salix atrocinerea, Ssa - Salix
salvifolia, Sal - Salix alba, Alg - Alnus glutinosa, Fra - Fraxinus angustifolia, Pon Populus nigra, Poa - Populus alba, Cea - Celtis australis (Obviamente que a densidade de
estacas das três espécies de salgueiro deve ser a de 5 a 6 por unidade de 2m de frente e um metro
de profundidade)

Intervenções em linhas torrenciais ravinadas
É muito frequente a ocorrência de linhas de água intermitentes onde se verifica a ocorrência de
ravinamento mais ou menos profundo. Essas situações podem ser corrigidas com a construção
de um série de represas longitudinais pouco afastadas entre si que contribuam para repor um
perfil de leito de equilíbrio. Essas represas formam obstáculos ao escoamento dissipando a
energia deste (logo a sua capacidade erosiva), atrasando-o e potenciando a sedimentação.
Posteriormente as zonas de acumulação a montante das micro-represas podem ser plantadas.

Exemplos de micro-represas são, por exemplo, Troncos ou conjuntos de troncos enterrados
transversalmente nas ravinas, combinados ou não com medidas de emergência mais
expeditas, como o enchimento das ravinas com ramagens ou mesmo com troncos de árvores.

Figura 85: Exemplo de medidas simples de correção de ravinas ativas recorrendo a
árvores abatidas ou ao enchimento com ramagem ancorada com troncos transversais
(Florineth, 2004)
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Todos estes exemplos são obviamente apenas esquemáticos e muito simplificados, não
substituindo o necessário estudo e projeto de cada intervenção concreta. De qualquer forma,
importa recordar o elenco das principais técnicas disponíveis, assim como os seus limites de
utilização em termos de velocidade da corrente e tensões de arraste associadas.
Quadro 103: Matriz de decisão para a seleção de técnicas de intervenção em meios

Construções de elevada rugosidade --------- Construções de baixa rugosidade

Construções pontuais

Construções lineares

Relvado

X

Placas de Relva

X

X

X

X

X

Entrançados

X

X

X

X

X

Fascinas

X

X

X

X

X

X

Esteira de ramos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fascinas

X

X

X

X

X

X

Parede de Fascinas

X

X

X

X

X

X

Fascinas sobre faixas de vegetação
Muro armado de geotêxtil com faixas
de vegetação
Muro de madeira “Cribwall” simples

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muro de madeira “Cribwall” duplo

X

X

X

X

Gabião

X

Rede

X

Deflector / Esporão

X

X

Feixes de ramos

X

X

Entrançado de ramos mortos

X

Fascinas no talude da margem

X

X

X

X

Geotêxtil cobrindo a margem em
talude

X

X

X

X

Geotêxtil com estacaria viva

X

X

X

X

Árvores para proteção de margens

X

Tocos enraizados

X

X

X

X

Degraus vivos de consolidação de
taludes da margem
Degraus vivos de consolidação da
base da margem

Estacas de salgueiro em
enrocamento
Estacas de salgueiro em no talude da
margem
Plantas lenhosas enraizadas

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

M92. Sempre que se utilizem materiais construtivos inertes deve-se procurar articular com
sistemas construtivos vivos, de modo não só a valorizá-los ecologicamente, como a
diminuir a necessidade e intensidade do seu uso.
Na gestão dos lagos, deverá ser implementado um plano que consista na aplicação de
produtos de bioremediação, que aceleram os processos de degradação biológica das
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hídricos (adaptado de Florineth, 2004; Hacker, 2009)

lamas acumuladas no fundo dos lagos, permitindo a redução deste resíduo e
melhorando a qualidade da água (reduzindo assim a probabilidade de desenvolvimento
de processos anaeróbicos).Em relação à intervenção propriamente dita, devem evitarse, como referido, alterações do perfil da linha de água, assim como do seu
comprimento, sempre que estas conduzam ao aumento da velocidade da corrente e,
consequentemente, a um maior risco de erosão e à necessidade de uma maior
consolidação das margens.
M93. Soleiras e obstáculos que alterem o regime de escoamento podem ser de grande
utilidade no processo de reoxigenação, ao mesmo tempo que, criando pequenas
represas, mantêm o nível da água dentro de um limite mínimo e geram diferentes
biótopos no corpo de água.
M94. O perfil transversal deverá apresentar uma elevada flexibilidade e diversidade e
corresponder a uma estrutura cujas funções de consolidação e ações sobre o
escoamento se coadunem com a tipologia de uso do leito de cheia a qual, contudo,
deve ser objeto de um ordenamento cuidado, tendo em consideração as limitações
próprias do regime natural de inundação a que estão sujeitas. Em caso algum é de
aceitar a desvirtuação global do carácter da linha de água e do seu leito de cheia por
usos abusivos.
M95. A intervenção deve pois ter em conta esta grande complexidade estrutural e funcional
e procurar não só preservá-las, como promover o seu carácter natural ou próximo do
natural. Por outro lado, é crítico ter em consideração que a gestão das linhas de água
deve ser feita pensando que além dos 2% de dias de cheia existem 98% de dias de
caudais normais ou mesmo de estiagem, com imposição do recurso a estruturas cada
vez mais pesadas de armazenamento e distribuição.

10.2.4 Qualidade do Ar

Apesar de se considerar que os fatores de degradação da qualidade do ar não terão expressão
significativa na fase de exploração do Empreendimento e do Campo de Golfe, considera-se
que o assegurar da continuidade da boa qualidade do ar, na área de implementação, é um
aspeto importante na execução de empreendimentos deste género.

Desta forma, sugerem-se algumas medidas de minimização, as quais poderão eventualmente,
por si só, ser suficientes para garantir as boas práticas de Qualidade do Ar no decurso da
exploração do empreendimento:
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M96. Incentivar a utilização de veículos movidos a combustíveis fósseis, promovendo a
utilização de veículos elétricos e bicicletas, quer por parte dos colaboradores, quer
pelos proprietários, utentes ou visitantes;
M97. Quaisquer resíduos produzidos não poderão ser queimados a céu aberto, mas sim
devidamente encaminhados através de operador de resíduos devidamente licenciado;
M98. Controlar periodicamente as emissões de gases provenientes dos equipamentos de
climatização do edifício da manutenção, procedendo à sua limpeza;
M99. Deverá ser implementado um limite de velocidade no interior do empreendimento,
medida direcionada para os veículos movidos a combustíveis fósseis, bem como
fomentadas ações de sensibilização para boas práticas de condução e a devida
sinalização informativa e obrigatória, a par de painéis de sensibilização ambiental. Esta
medida permitirá uma substancial redução de gases com efeito de estufa (GEE) para a
atmosfera;

10.2.5 Ruído

Nesta fase, dadas as incertezas associadas ao tráfego gerado e às vias de acesso a utilizar,
indicam-se apenas medidas gerais, as quais deverão ser aferidas e dimensionadas de forma
rigorosa em fases subsequentes, de projeto de execução.

Sendo o som e o ruído um fenómeno que associa um Emissor e um Recetor, através de um
Meio de Propagação, as Medidas de Mitigação poderão ser implementadas em um desses três
estádios, devendo ser tida em conta a seguinte ordem preferencial decrescente de
implementação: 1) Emissor, 2) Meio de Propagação e 3) Recetor.

Tal ordem preferencial está inclusive estabelecida legalmente no n.º 2 do Artigo 13.º
(Atividades ruidosas permanentes) e no n.º 3 e 4 do Artigo 19.º (Infraestruturas de transporte),
do DL 9/2007, de 17 de Janeiro, sendo que no caso das Infraestruturas de transporte apenas é
permitida a implementação de medidas nos Recetores em casos excecionais e quando os
níveis sonoros no exterior cumprem os seguintes limites: Lden ≤ 60 dB(A) e Lden ≤ 50 dB(A).
Relativamente ao tráfego rodoviário, apresentam-se em seguida os 4 tipos principais de
Medidas de Mitigação:


Medidas no Emissor:
o

M100.

Pavimento Menos Ruidoso:

Implementação de um pavimento, ou retificação do existente, de forma a fazer

reduzir o ruído da interação pneu/pavimento aquando da passagem dos veículos.
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As

principais

vantagens

deste

tipo

de

medida

prendem-se com

usuais

menores

condicionamentos à sua implementação, quando comparada por exemplo com as Barreiras
Acústicas e com o Isolamento Sonoro de Fachada, e um menor potencial de indução de ruído
em outras zonas, quando comparada por exemplo com a Gestão de Tráfego.

As principais desvantagens deste tipo de medida prendem-se com os custos de implementação
e necessidade de manutenção, quando comparada por exemplo com a Gestão de Tráfego.

A eficácia deste tipo medida é mais baixa para menores velocidades de circulação dos
veículos, sendo a eficácia máxima típica de cerca de 6 dB.
o

M101.

Gestão de Tráfego:

Fazer com que as velocidades de circulação, e/ou o tipo de veículo, e/ou a

quantidade de veículos, e/ou o comportamento dos condutores, sejam alterados no
sentido de uma menor emissão sonora.

As principais vantagens deste tipo de medida prendem-se com usuais menores custos de
implementação, quando comparada por exemplo com o Pavimento Menos Ruidoso, com as
Barreiras Acústicas ou com o Isolamento Sonoro de Fachada.

As principais desvantagens deste tipo de medida prendem-se com um maior potencial de
indução de ruído em outras zonas o que obriga a uma gestão mais cuidada dos efeitos
indiretos, quando comparada por exemplo com o Pavimento Menos Ruidoso, com as Barreiras
Acústicas ou com o Isolamento Sonoro de Fachada.

De salientar que sobretudo para baixas velocidades de circulação poderá ser importante ter em
conta novas bases de dados de emissão sonora, que não a constante na NMPB’1996 (método
recomendado pelo DL 146/2006), pois nesses casos a base de dados da NMPB´1996,
representativa de veículos dos anos 80 do séc. XX, poderá afastar-se muito da realidade.
Apresenta-se na Figura seguinte a variação expetável dos níveis sonoros com a velocidade de
circulação para a base de dados NMPB’96 e para a base de dados CNOSSOS’2010

26

26

(www.cedex.es/egra/EGRAingles/IDocumentacion/CNOSSOSEU/2010_CNOSSOS_JRCdraft_V3.pdf)
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Figura 86: Variação expectável dos níveis sonoros com a variação da velocidade de
circulação


Medida no Meio de Propagação:
o

M102.

Barreira Acústica:

Implementação de uma barreira física entre a fonte e o recetor que faça com

que o ruído apercebido no recetor seja menor.

As principais desvantagens deste tipo de medida prendem-se com grandes condicionantes de
acessibilidade aos edifícios que tornam usualmente inviável este tipo de medida em meio urbano, e os
custos tipicamente associados. As principais vantagens são o não condicionamento do tráfego e
as eficácias possíveis.

A eficácia máxima típica deste tipo de medida é cerca de 15 dB.


Medida no Recetor:

o
M103.

Isolamento Sonoro de Fachada:

Implementação de soluções que façam aumentar o isolamento sonoro da

fachada dos edifícios fazendo com que seja menor o ruído apercebido no interior dos
edifícios.

As principais desvantagens deste tipo de medida prendem-se com grandes condicionantes de
implementação devido a abranger usualmente vários proprietários. As principais vantagens são
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usualmente as eficácias conseguidas sem custos muito elevados.

A eficácia típica depende do tipo de isolamento sonoro que as casas já possuam, contudo em
termos globais, são possíveis isolamentos sonoros de fachada até cerca de 50 dB.

10.2.6 Planeamento e Ordenamento do Território
10.2.6.1 Incêndios florestais

Na fase de exploração, com o objetivo de cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 17/2009 e
manter o índice de perigosidade de incêndio florestal nas classes mais baixas, terão que ser
consideradas as áreas de gestão de combustível associadas a infraestruturas, de acordo com
a figura seguinte. A mesma figura integra ainda 3 áreas que a médio-longo prazo constituirão
áreas de elevada perigosidade, e que exigem atenção específica:


Área 1: Corte final do povoamento de eucaliptos, com arranque dos cepos no fim da última
rotação (substituição com folhosas autóctones em mosaico de densidades variadas);



Área 2: Corte total do povoamento de eucaliptos, com arranque dos cepos. De acordo com os
elementos de planeamento entregues, será previsível a execução da tarefa proposta, uma vez
que parte desta área corresponde à zona de implementação do golf (substituição com folhosas
autóctones em mosaico de densidades variadas);



Área 3: Seleção e redução da densidade de pinheiro-bravo, e gestão da carga de combustível ao
nível do sub-coberto através de operações mecânicas, moto-manuais ou fogo controlado (o
planeamento de fogo controlado terá que ser sujeito a plano a ser aprovado pela Comissão
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios).
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Figura 87: Áreas para gestão de combustível
10.2.7 Património
Para a fase de exploração propõem-se as seguintes medidas de minimização ou
recomendações.
M104.

Por forma a evitar alterações do enquadramento paisagístico do Menir de Vale

de Cardos (nº7) e a sua descontextualização, diminuindo o seu valor patrimonial,
preconiza a sua inclusão num projeto de integração paisagística e recomendamos o
seu restauro, recolocação no seu local original, uma vez que se encontra tombado, e a
manutenção do seu estado de conservação.
M105.

Para que o empreendimento se traduza de facto em impactes positivos para o

Cromeleque dos Almendres (nº1) Recomendamos a aplicação das medidas propostas
no projeto para o Parque Temático da Herdade dos Almendres.
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11 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
11.1 Âmbito e Objetivos
No âmbito da elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio, e
segundo o disposto no Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e Portaria nº 330/2001, de
2 de Abril, deverão ser definidas, nesta fase, as diretrizes estruturais e de conteúdo relativos à
elaboração dos Programas de Monitorização Ambiental, incidindo sobre os principais fatores
analisados e passíveis de medidas de gestão ambiental, bem como ainda objeto de
campanhas de avaliação qualitativa (mensurável) no decurso das fases de desenvolvimento do
projeto, nomeadamente para as fases de construção e exploração.

Em resultado da avaliação dos principais descritores/variáveis considerados no presente
estudo, bem como face ao nível do seu comportamento evolutivo ambiental ao longo do tempo
de vida útil do projeto rodoviário, traduzindo fundamentalmente impactes negativos e
significativos para o meio e para o homem, verificou-se a necessidade de estabelecer, como
medida de minimização deste tipo de impacte ambiental negativo, a elaboração em fase de
Projeto de Execução, de um plano geral de monitorização ambiental (PGM), para os
descritores Qualidade das Águas, Ruído e Componente Ecológica. De um modo geral o Plano
(PGM), para cada uma das variáveis em causa deverá contemplar o seguinte:
 Parâmetros a monitorizar;
 Locais e frequência de amostragens;
 Métodos analíticos e equipamentos;
 Medidas de gestão ambiental;
 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa.

11.2 Diretrizes Prévias
11.2.1 Recursos Hídricos

O Plano de Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas terá como principal objetivo o
controlo e avaliação de caudais e qualidade das águas e sua tendência evolutiva, no sentido de
acautelar eventuais desvios que possam dar origem a disfunções ambientais e desencadear,
atempadamente, as medidas necessárias para corrigir ou minimizar os efeitos desses desvios.
Seguidamente apresentam-se um conjunto de diretrizes que deverão ser consideradas no
Plano de Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas.
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11.2.1.1 Parâmetros a Monitorizar

No Quadro seguinte são apresentados os parâmetros a monitorizar para as águas superficiais
e subterrâneas. Os parâmetros a monitorizar são os definidos nos Anexos XVI (Qualidade de
água para rega) e XXI (Objetivos ambientais de qualidade mínima para águas superficiais) do
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto.

Quadro 104: Parâmetros de qualidade a monitorizar
PARÂMETRO
Alumínio
Arsénio
Azoto Amoniacal
Azoto Kjeldhal
Bário
Berílio
Bifenilospoliclorados
Boro
Cádmio
Chumbo
Cianetos Totais
Carência Bioquímica de
Oxigénio
Carência Química de
Oxigénio
Cloretos
Clorofenóis
Cobalto
Cobre
Crómio Total
Estanho
Ferro
Flúor
Fósforo Total
Hidrocarbonetos
aromáticos
Lítio
polinucleares
Manganês
Molibdénio
Mercúrio Total
Níquel
Nitratos
Oxigénio dissolvido
Salinidade
CE
SAR
SDT
Selénio
Sólidos Suspensos
Totais
Sulfatos
Substâncias
tensoactivas
Temperatura aniónicas
Vanádio
Zinco
pH
Coliformes fecais
Coliformes totais

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
X
X

ÁGUAS SUPERFICIAIS
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Ovos de parasitas
intestinais
Pesticidas

X
X

X

Complementarmente deverá ser medido o caudal registado nas linhas de água, a montante e
jusante de cada açude e o nível piezométrico nas captações de origem subterrânea a
monitorizar.

11.2.1.2 Locais e frequências de amostragem

O Plano de Monitorização para as águas deverá contemplar os pontos de amostragem, que se
explicitam no Quadro seguinte.

Quadro 105: Meio a monitorizar, objetivos pretendidos e periodicidade
MEIO A MONITORIZAR

LOCAL DE COLHEITA DAS
AMOSTRAS

OBJETIVOS

PERIODICIDADE

Afluente e efluente da
Estação de Tratamento
de Águas Residuais

A montante e a jusante do
sistema de tratamento de águas
residuais

Monitorizar a qualidade do
efluente a utilizar para a
rega e avaliar a eficiência
do tratamento aplicado

Quinzenalmente,
excepto o caudal, que
deverá ser monitorizado
em contínuo

Açudes

No meio da massa de água a
uma profundidade tal que
garanta a homogeneidade da
massa de água, a montante e
nos reservatórios intermédios de
águas subterrâneas e efluente
tratado da ETAR

Monitorizar a qualidade da
água a utilizar na rega dos
campos de golfe

Quinzenalmente

Lixiviados dos greens

Águas Subterrâneas

Lixiviados dos greens***

Furos e captações de água,
existente e a realizar*

Verificar a eficiência do
sistema de rega e da
dosagem dos produtos
fitoquímicos aplicados
Monitorizar a qualidade da
água e avaliar o impacte
da exploração do
empreendimento sobre o
nível freático

Quinzenalmente
Mensalmente**, exceto:
o pH e a condutividade
(semanalmente);
Pesticidas totais
(trimestralmente)

*Única captação existente.
**A monitorização das águas subterrâneas deverá ter início antes da fase de construção de modo a avaliar o impacte
de todas as fases associadas ao empreendimento.
***Atendendo à aplicação de um plano de rega eficiente, os lixiviados dos greens, só existirão em períodos com
elevada precipitação, entre os meses de Novembro e Fevereiro, pelo que a monitorização dos lixiviados só deverá ser
realizada, quinzenalmente, nos referidos meses.

Antes da fase de construção deverá ser realizada uma campanha de referência de modo a
avaliar o impacte de todas as fases associadas ao empreendimento.

11.2.1.3 Técnicas e Métodos de Análise
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A definição das Técnicas e Métodos a utilizar para os diferentes parâmetros a
considerar nas águas destinadas à rega segue o definido pelo Decreto-Lei n.º 236/98
de 1 de Agosto, sendo estes os apresentados no Quadro seguinte.

PARÂMETRO

Quadro 106: Métodos de determinação por parâmetro
EXPRESSÃO DOS
MÉTODOS DE ANÁLISE RECOMENDADOS
RESULTADOS

Alumínio

mg/l

Arsénio

mg/l

Bário
Berílio
Cádmio
Chumbo

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Cloretos

mg/l

Cobalto

mg/l

Cobre

mg/l

Crómio Total

mg/l

Ferro

mg/l

Flúor

mg/l

Lítio

mg/l

Manganês

mg/l

Molibdénio
Níquel

mg/l
mg/l

Nitratos

mg/l

Salinidade
CE
SDT
SAR
Selénio

dS/m
mg/l
mg/l

Sólidos
Suspensos Totais

mg/l

Sulfatos
Vanádio

mg/l
mg/l

Zinco

mg/l

pH

Escala Sorensen

Coliformes fecais

NMP/100 ml

Ovos de parasitas
intestinais

N/l

Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de
absorção molecular
Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de
absorção molecular
Espectrometria de absorção atómica
Espectrometria de absorção atómica
Espectrometria de absorção atómica ou polagrafia
Espectrometria de absorção atómica ou polagrafia
Titulação (método de Mohr) ou espectrometria de absorção
molecular
Espectrometria de absorção atómica
Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de
absorção molecular ou polagrafia
Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de
absorção molecular
Espectrometria de absorção atómica depois de filtração sobre
membrana filtrante (0.45 µm) ou espectrometria de absorção
molecular depois de filtração sobre membrana filtrante (0.45
µm)
Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos
específicos
Espectrometria de absorção molecular
Espectrometria de absorção molecular ou Espectrometria de
absorção
Espectrometria de absorção molecular
Espectrometria de absorção molecular
Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos
específicos
Electrometria
Secagem a 180 ºC e pesagem
SAR = Na / [(Ca + Mg)/2] ½
Espectrometria de absorção atómica
Centrifugação (tempo mínimo de 5 minutos; aceleração média
de 2800g a 3000g), secagem a 105 ºC e pesagem ou filtração
através de membrana filtrante de 0.45 µm, secagem a 150 ºC e
pesagem
Gravimetria ou complexometria ou espectrometria
Absorção atómica
Espectrometria de absorção atómica ou espectrometria de
absorção molecular
Electrometria
Fermentação em tubos múltiplos e subcultura dos tubos
positivos em meios de confirmação. Determinação do NMP
Contagem com o auxílio do microscópio
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11.2.1.4 Métodos de Tratamento e Critérios de Avaliação de Dados

Os dados recolhidos em cada campanha de monitorização deverão ser incluídos num relatório
com o qual se pretende o seguinte:


Apresentação dos dados obtidos por campanha;



Análise dos valores obtidos, tendo por base a legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei
n.º 236/98 de 1 de Agosto (que estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade tendo
em conta o fim a que a água se destinam).



Comparação dos valores obtidos em diferentes campanhas de modo a que se obtenha uma
variação das concentrações obtidas em função do tempo.



Avaliação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e avaliação da pressão qualitativa
e quantitativa do empreendimento sobre as mesmas.

Complementarmente à apresentação dos valores obtidos será feita uma descrição das
condições climatológicas verificadas na altura da colheita das amostras.

11.2.1.5 Relatório de Monitorização

O Plano de Monitorização deverá contemplar a apresentação de resultados das campanhas de
monitorização, em Relatórios Periódicos para cada uma das campanhas efetuadas. Ao fim do
primeiro ano será elaborado um Relatório Final a ser entregue à autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA).

Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica, com salvaguarda da inclusão
de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação.

Os relatórios deverão cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
11.2.2 Ruído

Nesta fase considera-se ser de referir, face à informação e resultados obtidos, que o Plano de
Monitorização para a componente do ruído, a ser definido em fases subsequentes, deverá
incidir, na fase de exploração, sobre os Recetores Sensíveis junto às vias de acesso
(particularmente na localidade de Guadalupe) e sobre os Recetores Sensíveis mais próximos
do Heliporto, da ETAR e das movimentações das máquinas de cortar relva e afins.

A periodicidade da monitorização deverá ter em conta os resultados obtidos na 1.ª campanha
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de monitorização e na sua relação com os limites legais (DL 9/2007). Deverá ser verificada a
evolução da classificação acústica oficial dos locais na medida em que tal classificação influi
nos limites legais a observar.
As medições e o tratamento dos dados deverão ser efetuados de forma rigorosa e explícita –
tendo por base a normalização aplicável (ver “Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático
para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em
conta a NP ISO 1996. 2011”) – para que se obtenham resultados credíveis e correlacionáveis
com as características intrínsecas e extrínsecas que se pretendem observar. Para além do
referido, o tratamento dos dados deverá permitir tirar conclusões sustentadas e despoletar,
fundamentadamente e se necessário, procedimentos corretivos e/ou complementares
adequados. Nestas circunstâncias, as medições e o tratamento dos dados, assim como as
eventuais revisões do Plano de Monitorização, deverão ser efetuados por técnicos de acústica
habilitados para o efeito.

12 Lacunas de Informação
Ao longo do desenvolvimento do presente estudo foram identificadas algumas lacunas de
informação que importa colmatar nas fases seguintes de desenvolvimento do projeto, de modo
a confirmar e/ou aferir a previsão e avaliação de impactes, bem como as medidas de
minimização e recomendações anteriormente efetuadas.

Recursos Hídricos
Na fase de Estudo Prévio do empreendimento foi efetuada uma Análise Hidrológica Preliminar,
no âmbito da qual se apresentou um Balanço Hídrico, contemplando o reforço da capacidade
de armazenamento de águas superficiais na propriedade, através da construção de dois
açudes, um a montante e outro a jusante da área de intervenção.

A referida Análise Hidrológica Preliminar foi efetuada em 2004, tendo-se verificado que, ao
longo do período de 8 anos registado até à data, as técnicas de conceção de campos de golfe
e de gestão dos respectivos sistemas de rega evoluíram significativamente, garantindo
poupanças muito significativas no consumo de água para rega.

Daí que se considere conveniente rever o Balanço Hídrico e detalhar a Análise Hidrológica
anterior, à luz daquilo que se assume razoável em termos de consumos de água para rega de
Campos de Golfe, nos dias de hoje. Deste modo poderá confirmar-se a necessidade efetiva da
construção de dois açudes para reforço da reserva de águas superficiais destinadas à rega.
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Ruído
Na fase de Estudo Prévio não foi desenvolvido nenhum Estudo de Tráfego associado à
implementação do empreendimento. Na ausência desse estudo, que será desenvolvido nas
fases seguintes do projeto, os níveis de ruído previstos para o funcionamento do Almendres
Resort foram estimados considerando os lugares de estacionamento automóvel do
empreendimento e os fluxos viários expectáveis, determinados com base naquilo que se
considerou razoável. A previsão dos níveis de ruído associados à fase de exploração do
Almendres Resort deverá, por essa razão, ser confirmada/aferida logo que estejam disponíveis
elementos relativos ao Estudo de Tráfego.

13 Conclusões Gerais
O EIA que se apresenta foi desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor
sobre o assunto, nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Retificação nº 2/2006, de 2 de
Janeiro, bem como ainda a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

A metodologia definida permite identificar, definir e avaliar os impactes ambientais decorrentes
da implementação do projeto, assim como propor as respetivas medidas de minimização de
impactes adequadas.

O presente EIA considerou, ainda, na sua base de elaboração e estruturação entre outros
documentos legais e técnicos, o Guia de Apreciação Técnica de Estudos de Impacte
Ambiental para o Sector dos Aldeamentos Turísticos, publicado pela CCDR-LVT (2007),
surgindo, neste âmbito, como um elemento guia para o cumprimento e pesquisa de conteúdos
da informação ambiental, da qualidade de análise e avaliação dos impactes ambientais
requeridos no processo de avaliação de impacte ambiental. Foi também considerado, na
estruturação e conteúdo do presente EIA, o estabelecido pela APA, como critérios técnicos e
de observância de conteúdo da respetiva conformidade com a fase de Avaliação
(www.apambiente.pt).

A elaboração deste EIA considerou as análises sectoriais de uma vasta equipa multidisciplinar,
facto que permitiu a ponderação sobre efeitos e variáveis passíveis de serem, desde logo,
integradas no respetivo Estudo Prévio, otimizando todo o projeto do ponto de vista ambiental e
socioeconómico.
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Ao nível do impacte ambiental e no decurso do desenvolvimento do EIA, foram analisados os
fatores ambientais (biofísicos, de qualidade, socioeconómicos e de ordenamento do território),
à escala local e também regional, de modo a serem identificados, quer os cenários de
referência (situação atual), quer as eventuais situações mais significativas em termos de
ocorrência impactantes para o ambiente, decorrentes da construção e exploração do
empreendimento.

A localização de alguns sítios arqueológicos classificados na área de intervenção
condicionaram a implantação do empreendimento do Almendres Resort, tendo a componente
patrimonial sido considerada com especial atenção no suporte à elaboração do Estudo Prévio
que acompanha o processo de licenciamento do loteamento do projeto, no entanto, considerase terem sido preservados todos os elementos patrimoniais classificados existentes, e até
valorizados alguns, através da proposta preconizada para o Cromeleque dos Almendres.

As pressões que o projeto irá reproduzir sobre o território em fase de exploração, passam pela
impermeabilização do solo, aumento de circulação viária, com alguns impactes e efeitos
negativos que se pretenderam minimizar através de medidas adequadas para a seleção dos
locais de implantação e para as funções que se pretendem aí localizar.

Ao nível da ecologia, estima-se que ao concretizar o campo de golfe com a criação de bacias
de retenção, estejam reunidas condições para a existência de impactes positivos cumulativos
ao nível do aumento da biodiversidade, seja pela maior disponibilidade de água, seja pela
introdução de condições propícias a novos habitats.

Na componente social/populacional, considera-se que a efetivação do empreendimento, dada a
sua tipologia e dimensão proposta, permitem antever previsões de desenvolvimento territorial e
social, na medida em que contribui para o desenvolvimento turístico do concelho de Évora e do
Alentejo Central, com criação de emprego local e a dinamização de atividades económicas
complementares existentes na envolvente, pelo acréscimo de visitantes/turistas.

Contudo, a efetivação das medidas propostas e dos documentos técnicos complementares e
integrados no projeto em análise, nomeadamente os planos de monitorização e de gestão
ambiental, permitirão atenuar os impactes negativos mais significativos, tornando-os residuais.

A elaboração e implementação de um plano de gestão ambiental que permita a verificação das
formas e procedimentos nas fases de construção e exploração do projeto, sistematizando
objetivos de melhoria do desempenho e da gestão ambiental de todo o empreendimento,
integrando todas as componentes suscetíveis de causarem impacte ambiental ou que
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influenciem o desempenho ambiental de todo o empreendimento, torna-se essencial na
consolidação do projeto do Almendres Resort.

Neste âmbito, foi considerada a proposta de elaboração, em fase de Projeto de Execução,
integrando as condicionantes resultantes do consequente processo de AIA, de Planos de
Gestão e de Monitorização para todo o empreendimento.
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