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1 INTRODUÇÃO
Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do Land Resort
Aparthotel – Zambujeira do Mar (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 353), a Matos,
Fonseca & Associados, Estudos e Projetos Lda., consultora responsável pela elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), vem por este modo responder ao pedido de elementos adicionais e
esclarecimentos formulado pela Comissão de Avaliação (CA) do EIA, ao abrigo do n.º 8 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março.
Os elementos adicionais apresentados têm como objetivo responder, cabalmente, ao ofício com a
referência 33-DSA/DAAMB/2015, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo (CCDR-A), e que constitui o Anexo 1 deste Documento.
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2 ADITAMENTO AO RELATÓRIO TÉCNICO DO EIA
2.1 ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS
1) Apresentar fotografia aérea da área de intervenção do projeto, a uma escala que permita uma fácil
interpretação do mesmo, na qual deverão constar todos os componentes do prjecto representados
com um grafismo não opaco, que permita visualizar o uso do solo na Herdade do Pascoal.
No sentido de dar resposta à solicitação feita pela CA, apresenta-se no Anexo 2 a Figura 4.2
apresentada em EIA revista à luz da solicitação enunciada no primeiro ponto do ofício da CCDR-A.

2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES
2) Reavaliar os impactes cumulativos resultantes da execução do projeto, considerando outros projeto,
programados e implementados, localizados na sua envolvente, dando particular destaque aos fatores
Socioeconomia, Solos e Uso do Solo, Ecologia e Recursos Hídricos.
Conforme descrito no Capítulo 7.15 do EIA, em termos de impactes cumulativos, a metodologia adotada
para a sua avaliação considera que serão cumulativos todos aqueles impactes cuja junção das suas
significâncias individuais, num e noutros projetos, seja superior à simples adição de cada uma das
partes. Ou seja, para se considerar um impacte cumulativo significativo, a significância do todo deve,
efetivamente, ser superior à soma das partes, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo.
A análise e avaliação dos impactes cumulativos de qualquer projeto representa sempre uma tarefa à
qual estão inerentes algumas limitações e dificuldades. Nesta resposta a intenção é, partindo da
informação disponível, aprofundar a análise nos descritores socioeconomia, solos e uso do solo, ecologia
e recursos hídricos, para que posteriormente se possa analisar a existência de sinergias nestes fatores.
Conforme descrito no EIA realça-se que este empreendimento será implantado em apenas 4 ha (área
agrícola abandonada), terá ETAR própria e localiza-se a sensivelmente a 15 km da praia mais
próxima.
A análise cumulativa de impactes ambientais do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, não
identifica, nas proximidades, projetos existentes que, cumulativamente, possam atuar em sinergia no
aumento relevante da significância dos impactes ambientais associados a concretização do
estabelecimento hoteleiro em apreço neste estudo.
Em relação a projetos futuros, que possam eventualmente trazer sinergias (positivas e negativas) ao
nível da significância dos seus impactes ambientais, listam-se novamente abaixo aqueles que,
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localizados no concelho de Odemira, obtiveram uma Declaração de Impacte Ambiental “Favorável” ou
“Favorável Condicionada”, nomeadamente:
 O Empreendimento Turístico - Montinho da Ribeira (Algoceira), com um “favorável
condicionado” da Declaração de Impacte Ambiental (05-05-2008);
 O “Empreendimento Turístico da Quinta do Craveiral” com DIA favorável condicionada
emitida a 17-10-2011;
 O Aldeamento Turístico A-de-Mateus, na freguesia de Longueira/Almograve em que
foi emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada no dia 13-112009;
 O “Projeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa”, com DIA
30/11/2012.
Recursos hídricos - Hidrologia
 Fase de construção
Conforme referido no EIA, estão previstos para o concelho de Odemira outros empreendimentos
turísticos. Contudo os impactes sentidos a nível da hidrologia na fase de construção, quando existentes,
são maioritariamente locais, pelo que não se geram sinergias nas significâncias correspondentes.
 Fase de exploração
O principal impacte cumulativo expectável, é relativo ao incremento do consumo de água, devido ao
aumento de população no concelho de Odemira com a exploração dos empreendimentos mencionados,
que poderá ter origem na albufeira de Santa Clara, ou outra captação superficial, ou ainda em
captações subterrâneas.
A entidade responsável por este abastecimento - Águas Públicas do Alentejo, SA – atesta em declaração
emitida no âmbito do presente Aditamento, a garantia para abastecimento de água para consumo
humano do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar. O abastecimento é efetuado a partir do
Sistema Santa Clara (Subsistema Almograve) estando garantidos 50 m3 diários.
Conforme atesta a declaração, a capacidade para abastecimento está garantida, pelo que não se
identificam impactes cumulativos.
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Recursos Hídricos - Qualidade da água
 Fase de construção
A fase de construção de futuros empreendimentos e a construção deste estabelecimento hoteleiro não se
espera coincidente a nenhum nível, pelo que, não se esperam impactes cumulativos resultantes da fase
de construção. Os impactes associados às fases de construção são geralmente locais, pelo que na sua
maioria não geram sinergias que se traduzam em impactes cumulativos.
 Fase de exploração
A exploração de empreendimentos turísticos, pode gerar impactes cumulativos significativos no que se
refere ao funcionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais, sempre que estes se suportem
nos sistemas de tratamento já existentes. No entanto, o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar,
recorrerá a ETAR própria, não sendo por isso expectáveis impactes cumulativos nas cargas afluentes às
ETAR do concelho.
Ecologia
A resposta a este ponto remete-se para a resposta aos pontos 10 e 11 do oficío emitido pela CCDR-A,
presente no Anexo 1 deste Aditamento.
Solos e Uso do Solos
Em termos dos usos do solo, apesar de concretamente não se identificarem efeitos cumulativos, poderá
considerar-se que, a diminuição da superfície agricultável durante a exploração do Projeto, poderia ter
efeitos negativos na socioeconomia da região, uma vez que se deixaria de usufruir do rendimento que
o cultivo dos produtos pudesse gerar.
O aprofundamento desta análise leva à conclusão de que, atendendo à reduzida superfície ocupada
pelo Projeto em apreço, bem como ao caráter de abandono em que se encontram os terrenos, os
eventuais impactes cumulativos que se pudessem gerar pelo aumento global (entre vários
empreendimentos) da superfície não agricultável, seria pouco significativo, uma vez que, como referido,
se trata efetivamente de uma área de reduzida dimensão, onde já não é praticada agricultura nem
exploração florestal.
Considera-se no entanto que, deve ser avaliada a superfície agrícola utilizável, bem como a sua
evolução ao longo do tempo, não só no concelho de Odemira, como em Portugal Continental, a fim de
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perceber se as tendências verificadas podem ou não ser motivos de preocupação face ao que se possa
considerar como uma boa relação deste parâmetro quando compara com a área do concelho.
Socioeconomia
Os impactes cumulativos no descritor socioeconomia, relacionados com a exploração do Projeto em
apreço e com outros, existentes ou previstos para a envolvente, são, conforme já referido, e atendendo
à dimensão deste Projeto, positivos significativos e de reduzida magnitude.
Com efeito, trata-se de um aumento do turismo na região e no concelho, que necessariamente traz um
aumento do número de visitantes, ao qual se associa um benefício socioeconómico relacionado com o
consumo de bens no comércio e restauração locais.
Por outro lado, a concretização de um Projeto juntamente com outros que se pretendem vocacionados
para um turismo de qualidade, pode gerar, pelos visitantes, um aumento da procura de produtos
agrícolas, artesanato, e outros produzidos localmente, e muitas vezes comprados diretamente ao
produtor, facto que se considera ser benéfico e significativo para a economia da região.
Este benefício, é de facto, naturalmente, tanto mais considerável, quanto maior o número de visitantes
que os empreendimentos chamem à região.
Não obstante, as 72 unidades de alojamento, com capacidade para 200 pessoas e uma ocupação
média anual de 65%, têm associado um impacte positivo significativo na socioeconomia da região, mas
de magnitude reduzida, pelo facto de o número de hóspedes envolvidos não se considerar muito
expressivo, quando comparado com o de outros projetos. Por este facto os impactes cumulativos
positivos associados consideram-se significativos mas de magnitude reduzida.

2.3 PROJETO
3) Equacionar o faseamento da construção do projeto. Apresentar a respetiva justificação
No Quadro 2.1, apresentam-se as principais fases de construção civil do Land Resort Aparthotel –
Zambujeira do Mar.
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Quadro 2.1
Faseamento da construção do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar

Plano de Trabalhos
ATIVIDADE

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

Infraestruturas gerais

2

Escavação em abertura de sapatas e linteis de fundação.

3

Aterro e compactação de fundações, por camadas devidamente regadas e
compactadas.

4

Fornecimento e colocação de betão de limpeza.

5

Fornecimento e colocação de betão armado incluíndo cofragem nos
elementos estruturais.

6

Execução de alvenarias

7

Execução de infraestruturas enterradas

8

Isolamento e impermeabilização da cobertura

10 Realização de rebocos e estuques
11 Pinturas interiores e exteriores
12 Fornecimento e montagem de carpintarias e caixilharias
13 Fornecimento e montagem de janela de casa de banho
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Quadro 2.1 (continuação)
Faseamento da construção do Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar

Plano de Trabalhos
ATIVIDADE

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14 Rede elétricas de águas e de esgotos
15 Assentamento de loiças sanitárias
16 Montagem de cozinhas
17 Montagem de aparelhagens elétricas
18 Arranjos exteriores
19 Limpezas gerais
O faseamento apresentado, foi definido de acordo com a ordem necessária para a concretização das obras de construção civil associadas ao Projeto.
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4) Apresentar soluções de minimização de consumos energéticos e de água, bem como alternativas à
utilização de materiais impermeáveis nas áreas destinadas aos arruamentos, aos passeios e aos
estacionamentos, considerando que o EIA em avaliação se apresenta em fase de Projeto de
Execução.
Para minimização dos consumos energéticos, foi desenhado um Projeto Térmico RECS, de acordo com o
Sistema de Certificação Energética, que confere ao empreendimento a Classe Energética A. Esta
classificação permitirá, pelo que implica, menor consumos de energia, fase às outras classificações de
menor desempenho. Englobadas no Projeto Térmico foram previstas soluções ao nível dos isolamentos
térmicos da envolvente e vãos envidraçados, que conjugados com os sistemas técnicos previstos, com o
sistema solar para Águas Quentes Sanitárias e Ar condicionado com tecnologia “Inverter” permitem
atingir a Classe Energética A.
No sentido de se conseguir uma redução da fatura energética a iluminação prevista no
empreendimento é recorre essencialmente à tecnologia LED.
No âmbito da redução dos consumos energéticos foram ainda adotadas as seguintes medidas de
redução/otimização de consumos energéticos:
 Todos os equipamentos selecionados serão de classe de eficiência energética superior;
 A iluminação exterior será dotada de um sistema de escalonamento do funcionamento ao longo
do período de funcionamento para redução do consumo nas horas de menor movimento, como
por exemplo durante as madrugadas;
 As zonas comuns e de circulação do edifício de apoio serão dotadas de dispositivos de deteção
de movimento;
 Os apartamentos serão dotados de dispositivo de corte geral de energia aos equipamentos e
circuitos elétricos dispensáveis;
 Recurso a equipamentos de tecnologia LED;
 Sensibilização de colaboradores e utentes, no âmbito do SGA, para a redução de consumos
energéticos.
Paralelamente está prevista a instalação de dois sistemas de produção de energia do tipo fotovoltaico
para diminuir a dependência de fornecimento externo. A produção nos sistemas referidos, estima-se em
cerca de 247 MWh/ano.
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No que respeita à redução de consumos hídricos, está prevista a adoção das seguintes medidas:
 Utilização de mochilas de autoclismo de baixo consumo – Modelos que podem utilizar um
volume de descarga da ordem de 3 litros por descarga, o que permite reduzir para cerca de
metade o consumo de água por descarga;
 Colocação de cabeças de duche com débito constante, o que para pressões da ordem de 40
m.c.a., se reduza aproximadamente 0,05 l/s relativamente a uma cabeça de duche corrente.
Esta medida permite reduzir o consumo de água num duche de 5 minutos de 60 para 45 litros, o
que se traduz numa poupança média de 15 litros por duche;
 Substituição das tradicionais banheiras por duches com espaço para duas pessoas;
 Colocação de torneiras temporizadas – Esta medida permite baixar o consumo de água em
lavatórios. Consoante a temporização e o modelo, poder-se-á estimar a diminuição do consumo,
que numa simples operação de lavagem de mãos se poderá reduzir o consumo em cerca de 0,5
litros, se se considerar uma paragem de fornecimento de água na ordem de 5 segundos;
 Implantação de painéis solares com depósito de acumulação e sistema de distribuição de água
quente sanitária com retorno. Esta medida permite que a utilização da água quente seja mais
racional, o que permite que se possa ter acesso imediato à água quente, sem se desperdiçar a
água fria que se encontra nas tubagens até que se possa ter água quente. Se considerarmos
uma situação corrente, em que se chega a ter de esperar cerca de 15 segundos para ter água
quente num duche, e se considerarmos uma tubagem de 20mm de diâmetro, temos uma perda
de água fria da ordem de 5 litros em cada vez que se fecha a torneira. Com a implantação da
rede de retorno, se houver também uma resposta dos utentes a ações de sensibilização, no
sentido de se ensaboarem com a água fechada, e admitindo que a água não corre durante
cerca de 1 minuto, poupam-se 9 litros por duche com esta operação. Tal não seria possível
numa situação normal, uma vez se perderia a água no início do banho (5 litros) somando mais 9
litros por continuar a torneira aberta enquanto se ensaboa, o que corresponde a 14 litros por
duche;
 O recurso a soluções não tradicionais que permitam não só a diminuição do consumo de água
nas práticas quotidianas mas que contribuem também para uma melhoria na qualidade de vida
tais como através da confeção de refeições recorrendo à utilização de panelas para cozinhar
em vapor, ao invés de utilizar a água corrente, diminuir-se-á de forma substancial a água
utilizada diariamente;
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Tendo como referência as premissas acima descritas, diariamente será possível obter, relativamente a
uma situação tradicional, uma redução de:
 6 litros – 2 utilizações da mochila de autoclismo;
 15+14=29 litros – 1 utilização do duche;
 1 litro – utilização do lavatório.
A redução imediata do consumo per capita é de 36 litros diários.
Ainda relativamente à redução dos consumos hídricos, e no que à rede de rega diz respeito, considerase que a seleção de espécies autóctones (que têm necessidades hídricas mais reduzidas), implementação
de um sistema de rega eficiente, bem como o aproveitamento da água da chuva, são três medidas que
irão também contribuir para a redução dos consumos em questão.
Para aumentar os índices de permeabilidade nos arruamentos, passeios e estacionamentos, para além
da utilização de calçada portuguesa, as soluções alternativas aos materiais impermeáveis são a
utilização, apenas em passeios, de pavimentos contínuos tipos TERRAWAY (britas locais agregadas com
resinas especiais,) permite atingir índices de permeabilidade de 99,5%. Nas bolsas de estacionamento
utilização de ecopavês (bloco em betão) tem a desvantagem de conferir um aspeto muito urbano, que
contrasta com o ambiente rural e tem um índice de permeabilidade entre os 11% a 25%.
5) Apresentar a(s) peça(s) desenhada referente(s) ao “Projeto de Arranjos Exteriores” a uma escala
que permita uma fácil e correta interpretação da mesma. Das mesmas espécies vegetais
identificadas, indicar as que serão semeadas e/ou plantadas em cada uma das diferentes zonas a
intervencionar no âmbito do “Projeto de Arranjos Exteriores”
No Anexo 3 deste Aditamento apresentam-se as peças desenhas solicitadas (estrato hebáceo, estrato
arbustivo e estrato arbóreo), com identificação das que serão semeadas e/ou plantadas em cada uma
das diferentes zonas a intervencionar no âmbito do “Projeto de arranjos Exteriores”.
6) Apresentar as plantas de localização dos estaleiros e dos acessos à obra.
Na Figura 2.1 deste Aditamento apresenta-se a planta de localização do estaleiro, assim como o
acesso à obra, a partir da EN 120.
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7) Indicar o volume de movimentação de terras associado à implementação do projeto, não obstante o
mencionado na página 57 do EIA.
No que respeita ao volume previsto para a movimentação de terras deve referir-se que houve uma
redefinição de alguns aspetos e dos cálculos, da qual resulta um volume de sobrantes de 1 645 m3, que
será conduzido a vazadouro autorizado e licenciado para o efeito.
Assim, embora não se considere que este volume signifique quantitavos importantes face à tipologia de
obra civil em questão, apresentam-se os descritivos parciais que se contabilizaram no balanço entre as
operações de escavação e aterro:
Quadro 2.2
Volumes de aterro, escavação e balanço final de inertes sobrantes
Aterro (m3)

Escavação (m3)

Arranjos exteriores

3955

2674

Arruamentos

440

2666

Estruturas

500

1200

Total

4895

6540

Volume sobrante

1645

2.4 RECURSOS HÍDRICOS
8) Indicar relativamente ao Plano de monitorização proposto no EIA, o local ou locais previsíveis de
amostragem, apresentando, para esse efeito, cartografia a escala adequada.
No âmbito do Plano de monitorização de efluentes líquidos, o local de amostragem deverá ser à saída
da ETAR, numa caixa antes da ligação ao sistema de drenagem. O ponto proposto (PM1) está
representado na Figura 2.2 e no Quadro 2.3
Quadro 2.3
Local previsível de amostragem do efluente líquido da ETAR
Localização
(sistema de referência PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)
Designação

M (m)

P (m)

Observações

Ponto PM1

-50 135,9

-235 257,8

Local de amostragem à saída da ETAR, na
caixa de recolha de amostras antes da
ligação ao sistema de drenagem.

12
T01214_5_v0

-49000

$

-235500

-235500

-235000

-49500

-235000

-50000

EN120

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics,
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid,
IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Esri, HERE,
DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors

-50000

-49500

-49000

Imagem satélite, DGT, ESRI

Escala: 1:8000
0
100 m

Legenda
Localização da área de estudo

Percurso de acesso à obra
Zona prevista para o estaleiro

BRAGANÇA

VIANA DO CASTELO
!BRAGA

!

PORTO

Área de estudo

!

VILA REAL

!

!

AVEIRO VISEU

! GUARDA
!

!

COIMBRA

!

LEIRIA

CASTELO BRANCO

!

!

SANTARÉM PORTALEGRE

!

!

LISBOA

!
.

ÉVORA

!

SETÚBAL

!

BEJA

!

FARO

!

1/8.000
Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80
Projeção: Mercator Transversa

Estudo de Impacte Ambiental do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar
- Aditamento T01214_5_v0

Figura 2.1 - Zona prevista para o estaleiro e
percurso de acesso à obra
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Efluente da ETAR - Parâmetros a monitorizar
Tal como indicado no EIA, Propõe-se que sejam analisados os seguintes parâmetros, sem prejuízo do
preconizado na respetiva licença de descarga:
 pH;
 CBO5;
 CQO;
 SST;
 Coliformes fecais;
 Turvação;
 Azoto total;
 Nitratos;
 Fósforo total;
 Fosfatos.
Pontualmente deverão ser monitorizados os restantes parâmetros constantes no Anexo XVIII do DecretoLei n.º 236/98, de 1 de agosto e não referidos acima.
Locais e frequência de amostragem
O local de amostragem deverá ser à saída da ETAR numa caixa antes da ligação ao sistema de
drenagem (vd. Figura 2.2). A frequência de amostragem deverá ser mensal, no caso do primeiro grupo
de parâmetros acima discriminados, e semestral no primeiro ano de funcionamento, no caso dos
restantes parâmetros constantes no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
Critérios de avaliação dos dados
O critério para a avaliação dos resultados obtidos será o cumprimento do disposto no Título de
Utilização dos Recursos Hídricos.
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Relatório e discussão de resultados
Após a realização de cada campanha de monitorização os dados deverão ser analisados face ao
preconizado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, utilizando o Anexo XVIII, valores limite de
emissão (VLE) na descarga de águas residuais. No final de cada ano de monitorização deverá efetuarse um relatório anual, onde sejam incluídos os resultados dos relatórios das monitorizações mensais, e
efetuada uma análise crítica dos resultados obtidos, relacionando-os com as atividades em causa,
avaliando-se a necessidade de medidas de adicionais.
Ao fim do primeiro ano esta monitorização deverá ser revista.
9) Entregar uma declaração emitida pela Águas Públicas do Alentejo, SA., a qual atreste o
compromisso daqueles serviços em abastecer de água o Land Resort Aparthotel – Zambujeira do
Mar.
No Anexo 4 deste Aditamento, anexa-se a Declaração emitida pela Águas Publicas do Alentejo, SA.
que atesta garantia de abastecimento de água para consumo humano ao Land Resort Aparthotel –
Zambujeira do Mar.

2.5 SISTEMAS ECOLÓGICOS
10) Proceder à caracterização do fator ecológico das áreas envolventes do projeto, dando especial
ênfase às áras do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), e proceder
igualmente à caracterização/levantamento das cargas turíticas e habitacionais existentes que
contribuem para a carga humana que se faz sentir sobre os ecossistemas mais sensíveis.
Como referido no EIA apresentado, a área prevista para a implantação do Projeto enquadra-se no
Sítio de Interesse Comunitário da Rede Natura 2000 (SIC) Costa Sudoeste (PTCON0012), que se
encontra classificado ao abrigo da Diretiva Habitats (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97,
de 28 de agosto (Fase I) e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho (Fase II)).
Nas imediações, mas com características díspares das observadas na área de intervenção (como se irá
referir) identifica-se o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), assim como
a Zona de Proteção Especial (ZPE) da Costa Sudoeste (PTZPE0015), potenciando a existência de um
património biológico bastante rico.
O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por uma faixa estreita do
litoral, Costa Sudoeste, entre S. Torpes e Burgau, com uma extensão de 110 km, sendo a área total de
cerca de 131 000 ha. A Costa Sudoeste corresponde a uma zona de interface mar-terra com
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características muito específicas que lhe conferem uma elevada diversidade paisagística, incluindo
alguns habitats que suportam uma elevada biodiversidade, tanto florística como faunística.
A rede hidrográfica da Costa Sudoeste é constituída por cursos de água pertencentes à bacia
hidrográfica do rio Mira e à bacia hidrográfica do Barlavento Algarvio constituída, por alguns sistemas
atípicos temporários, para a sustentação de um elevado número de espécies da flora e da fauna,
incluindo algumas espécies de peixes prioritárias e endémicas. As suas galerias ripícolas constituem um
habitat relevante para a migração de passeriformes transharianos bem como para a alimentação e
refúgio de várias espécies de mamíferos. Mas, não mais importantes, são alguns estuários com as suas
zonas de nursery para várias espécies de peixes, como habitat privilegiado de alimentação, repouso e
nidificação para aves migradoras.
Já ao nível do SIC, esta representa uma área litoral de extraordinária qualidade paisagística e
ecológica, com grande importância em termos de conservação. A ocupação agrícola é muito
diversificada, incluindo sistemas e culturas tradicionais associadas à agropecuária, culturas de sequeiro,
pomares e hortejos tradicionais. A área do Aproveitamento Hidro-Agrícola do Mira, que ocupa cerca
de 12.000 ha no Sítio, constitui uma exceção, já que a disponibilidade de água tem permitido a
reconversão e a intensificação dos sistemas produtivos.
O Sítio Costa Sudoeste apresenta uma grande diversidade de habitats costeiros, incluindo sapais,
falésias, sistemas dunares e sistemas lagunares. São de salientar, pela sua singularidade, as falésias
litorais e áreas adjacentes, expostas a ventos marinhos carregados de salsugem, onde ocorrem
comunidades endémicas apenas deste Sítio, tais como as de matos baixos, de caráter prioritário, com
codominância de Cistus palhinhae (5140*) ou as arbustivas em forma de almofada, caracterizadas pelo
domínio de Astragalus tragacantha (5410).
Destacam-se igualmente os matos sobre areias consolidadas, com diversos habitats prioritários, caso das
comunidades de tojais, tojais-urzais e tojais-estevais, com dominância de Ulex australis subsp.
welwitschianus (2150*), os matagais de zimbro (Juniperus turbinata subsp. Turbinata e Juniperus
navicularis) (2250*), e os pinhais de Pinus pinaster subsp. atlantica, de P. pinea ou mistos, adultos, com
origem em arborizações ou regeneração natural, com vegetação de subcoberto sucessionalmente
evoluída, não sujeita a mobilizações ou roça recente (2270*). Referência também para os matos de
areias dunares, litorais ou interiores, dominados pelo género Stauracanthus e outros arbustos espinhosos
(2260), onde são observáveis inúmeros endemismos florísticos portugueses e ibéricos.
Importantes são ainda os charcos temporários mediterrânicos (3170*) e as charnecas húmidas atlânticas
meridionais (4020*), dois habitats prioritários que evidenciam as características mistas atlânticas e
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mediterrânicas do Sítio, e os matos de vegetação halonitrófila onde se albergam plantas espinhosas e
terófitos nitrófilos de territórios quentes e secos a áridos (1430).
Aqui se congrega um notável património florístico, de extrema importância científica a nível mundial,
constituindo-se como uma das áreas europeias de maior biodiversidade florística, com especial profusão
de endemismos nacionais (e.g. Avenula hackelii, Biscutella vicentina, Centaurea fraylensis, Chaenorrhinum
serpyllifolium subsp. lusitanicum, Cistus palhinhae, Diplotaxis vicentina, Herniaria algarvica, Herniaria
maritima, Hyacinthoides vicentina, Linaria algarviana, L. ficalhoana, Myosotis lusitanica, M. retusifolia,
Ononis hackelii, Plantago almogravensis, Pseudarrhenatherum pallens, Silene rothmaleri, Thymus
camphoratus, Verbascum litigiosum), muitos deles ocorrendo somente neste Sítio.
Os sistemas costeiros apresentam ambientes de substratos móvel e rochoso muito diversificados e
estruturados.
Neste contexto, importa sublinhar a ocorrência de recifes (1170) e de grutas marinhas submersas ou
semi–submersas (8330). Uma ocorrência especialmente emblemática corresponde à adaptação
ecológica da população de lontra (Lutra lutra) que ao longo da Costa Sudoeste utiliza ambientes
marinhos, sendo a única em Portugal (e uma das poucas na Europa) com estes hábitos.
Este Sítio é igualmente importante para a ictiofauna de água doce, nomeadamente para a bogaportuguesa (Chondrostoma lusitanicum) – entidade a partir da qual foi descrita uma nova espécie, a
boga-do-Sudoeste (C. almacai) – sendo este o único Sítio onde estão representadas as duas espécies
(C. lusitanicum a Norte e C. almacai a Sul, a qual ocorre apenas nas bacias dos rios Mira e Arade). É
ainda importante para a savelha (Alosa fallax), única espécie migradora do Anexo II da Diretiva
Habitats ocorrente nesta área.
Para além de populações relevantes de rato de Cabrera (Microtus cabrerae), o património faunístico
deste Sítio inclui também abrigos importantes para os quirópteros que albergam colónias de criação de
morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi), morcego-rato-grande (Myotis myotis) e morcegode-peluche (Miniopterus schreibersii), e de hibernação de morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus
hipposideros). Verifica-se a presença significativa das duas espécies de cágados, o cágado-decarapaça-estriada (Emys orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremis leprosa). De salientar a
ocorrência na Serra do Cercal de uma população reliquial de lagarto-de-água (Lacerta schreiberi),
confinada a três locais completamente isolados e com efetivos muito reduzidos.
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De entre os habitats existentes no SIC Costa Sudoeste, destacam-se os considerados prioritários e que
se listam:
 1150* Lagunas costeiras
 1510* Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia)
 2130* Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)
 2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)
 2250* Dunas litorais com Juniperus spp.
 3170* Charcos temporários mediterrânicos
 4020* Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
 6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
 91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Importa, no entanto referir, que a área estudada se encontra numa área de fronteira do SIC com área
não classificada e marcada pela inexistência de valores naturais com importância. Efetivamente, a área
estudada e a sua enquadrante (nomeadamente aquela em que pode ser expectável que se façam
sentir, de forma mais ou menos direta, os impactes ambientais), apresentam características que a
“marcam” como possuidora de reduzido valor conservacionista.
Desta forma, as áreas envolventes ao projeto apresentam características, do ponto de vista ecológico,
em tudo semelhantes à área de estudo, eventualmente com uma mais marcada presença de fatores de
perturbação humana. Dá-se, a título de exemplo o Bambu Parque existente na envolvente próxima ou a
mancha florestal de eucalipto que marca a zona diretamente adjacente à zona de implementação do
Projeto.
Do ponto de vista das cargas humanas/turísticas que este projeto vai gerar, está-se perante um
empreendimento de 200 camas o que terá reflexos pouco significativos do ponto de vista das pressões
que serão geradas ao nível ecológico mesmo quando encarado do ponto de vista cumulativo e
sinergístico com outras pretensões e empreendimentos existentes.
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Esta carga, resultante da ocupação das 200 camas (valor máximo), e que como se referiu no EIA não
criarão, expectavelmente, impactes cumulativos ao nível da ecologia, tenderá a procurar atividades nas
áreas envolventes e que se esperam (é esse o tema e objetivo do empreendimento) associadas ao
usufruto dos espaços naturais. Desta forma, e mesmo sendo normal que existam alguns incrementos nas
pressões da qualidade ambiental (associados, por exemplo, ao ligeiro aumento do tráfego automóvel),
e que estes incrementos se possam fazer sentir em áreas com estatuto de proteção, seja ao nível da
Rede Natura, seja das Áreas Protegidas, não se considera provável que essas pressões, mesmo de
forma cumulativa com outros empreendimentos existentes e previstos, possam vir a gerar impactes
ambientais negativos ao nível dos valores conservacionistas existentes.
Por outro lado, a criação de um empreendimento que visa a promoção da fruição de valores naturais e
conservacionista coloca-se como um fator de destaque na promoção dos valores da conservação da
natureza e da valorização de espaços, habitats e espécies com valor conservacionista.
Importa, também, de um ponto de vista cumulativo verificar que algumas das propostas de ocupação
turístico daquela região, enquadram os mesmos princípios de maximização dos valores naturais e da
educação e fruição desses valores, suportados em valores de respeito e, em tudo, compatíveis com os
regimes de proteção no interior do PNACV e as orientações de gestão e específicas do Plano sectorial
da Rede Natura 2000
11) Identificar os impactes decorrentes da carga humana acumulada (referida na alínea anterior), com
efeitos sinergéticos, e avaliar os seus efeitos. Deverá ser dada particular atenção às
incompatibilidades com os regimes de proteção no interior do PNACV e às orientações de gestão e
específicas do Plano sectorial da Rede Natura 2000.
Como referido na questão anterior, não é expectável que as cargas geradas por este empreendimento,
e mesmo de um ponto de vista cumulativo com outros empreendimentos, existentes ou previstos, possam
vir a gerar conflitos com os regimes de proteção no interior do PNACV e as orientações de gestão e
específicas do Plano sectorial da Rede Natura 2000.
Reforça-se que mesmo não ocupando áreas do PNACV, o empreendimento encontra nessa área a sua
grande motivação de existência: vocacionado para o turismo da natureza é na área do Parque Natural
que identifica a área de eleição para criação de atracão para o seu público, através da promoção de
programas de fruição e visitação dos espaços naturais e paisagísticos privilegiados aí existentes.
De qualquer modo, e do ponto de vista do PNAC não existe (porque o empreendimento não se localiza
em espaços do Parque) qualquer incompatibilidade.
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Relativamente ao Plano sectorial da Rede Natura, as orientações de gestão para este Sítio são
dirigidas fundamentalmente para a manutenção da elevada diversidade e das características naturais
que o tornam singular e que permitem albergar os valores aqui existentes. Neste contexto é definido um
vasto leque de medidas de gestão que visa, fundamentalmente assegurar a conservação das galerias
ripícolas, das lagoas temporárias e urzais húmidos, dos ecossistemas marinhos e litorais, como as lagoas
costeiras, charnecas costeiras, zimbrais, dunas (móveis e consolidadas) e falésias (topo e encostas).
Como se julga ter ficado claro na análise efetuada, o empreendimento não promoverá qualquer
afetação negativa, direta ou indireta, sobre estes habitats/ecossistemas/biótopos. Importa, mesmo,
referir que sendo a temática do empreendimento suportada no turismo da natureza, a manutenção e
contribuição para a potenciação dos mesmos torna-se um objetivo partilhado pelos responsáveis do
empreendimento.
Relativamente às outras orientações de gestão - assegurar a conservação do património florístico,
concedendo especial atenção ao Planalto Vicentino e à região de Aivados, preservação do mosaico de
habitats existente, mantendo manchas florestais de montado de sobro e azinho e a vegetação dos
barrancos (vales encaixados com densa cobertura vegetal), utilizados como refúgio e locais de
reprodução de diversas espécies, em paralelo com a manutenção de sistemas agrícolas extensivos com
rotações tradicionais - reitera-se o já referido.
Relativamente às orientações específicas do Plano, orientadas para os valores existentes, também é
expectável que não se venham a verificar impactes negativos, com qualquer significado, seja de forma
direta, seja de forma indireta através das cargas geradas que, como se referiu, não serão de forma a
gerar, individual ou cumulativamente, afetações sensíveis ao nível dos valores naturais existentes na
região.

2.6 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
12) Efetuar o enquadramento do projeto no Plano Diretor Municipal, nomeadamente no artigo 27.º, que
apenas admite estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde, desporto,
atividade cinegéticas da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.).
À luz do Decreto-lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro, e de forma a enquadrar o Projeto no artigo 27.º
do PDM de Odemira, refere-se que este será um estabelecimento hoteleiro inserido na categoria de
Turismo da Natureza (artigo 20.º).
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2.7 RESÍDUOS
13) Complementar a informação constante nos quadros 4.6, 7.9 e 7.10 com dados relativos às
quantidades produzidas, por estimativa, e condições de armazenagem, por cada tipo de resíduo.
Nos Quadros 2.4 e 2.5, apresenta-se a estimativa possível de quantitativos para cada
grupo/categoria de resíduo em questão:
Quadro 2.4 (correspondente a Quadros 4.6 e 7.9 do EIA)
Lista resíduos potencialmente produzidos durante a fase de construção
DESCRIÇÃO

CÓDIGO LER

Óleos usados

13 00 00

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

14 00 00

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

14 06 00

- Outros Solventes e misturas de solventes

QUANTIDADES
ESTIMADAS

CONDIÇÕES DE
ARMAZENAGEM

0,5 m3

Bidons 200L

80 m3

Big-Bags

14 06 03

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

15 00 00

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

17 00 00

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

17 01 00

480 m3

Contentor

- Madeiras, vidro e plástico

17 02 00

72 m3

Contentor

- Misturas betuminosas, alcatrão e produtos de alcatrão

17 03 00

20 m3

Contentor

- Metais (incluindo liga)

17 04 00

25 m3

Contentor

- Solos

17 05 00

1645 m3

Contentor

17 08 00

72 m3

Contentor

- Mistura de resíduos de construção e demolição não
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

17 09 04

30 m3

Contentor

Resíduos Urbanos e equiparados (Resíduos domésticos, do
comércio, Indústria e Serviços, incluindo as frações recolhidas
seletivamente:

20 00 00

- Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03
- Materiais de construção à base de gesso

17 05 04

- Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

20 01 00

12 m3

Big-Bags / Ecopontos

- Resíduos da desmatação

20 02 00

6000 m3

Contentor

- Outros resíduos urbanos e equiparados

20 03 00

6 m3

Big-Bags / Ecopontos

- Resíduos produzidos no estaleiro, equiparáveis a
Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo misturas de
resíduos.

20 03 01

Relativamente à produção de resíduos na fase de exploração, foi com base nas taxas médias de
ocupação mensais previstas para o empreendimento turístico e em capitações obtidas da bibliografia,
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que se efetuou uma estimativa dos quantitativos de resíduos a produzir, resultando assim (para as 72
unidades de alojamento e respetiva taxa média de ocupação anual (65%), e pela aplicação da
capitação de 20 litros/dia/unidade) uma média diária do total de resíduos produzidos de
aproximadamente 920 litros/dia. Contudo, este quantitativo constitui um cenário conservativo, uma vez
que não são aqui considerados os quantitativos associados às frações recicláveis. Dado que o
empreendimento terá equipamentos de recolha seletiva, prevê-se que parte dos resíduos produzidos
sejam valorizados, pelo que, o acréscimo diário de resíduos indiferenciados encaminhados para aterro
atrás estimado tenderá a diminuir. Utilizando como referência um valor de 50% de resíduos de hotéis a
serem recicláveis, poderá ser estimada a quantidade de resíduos produzidos a reciclar diariamente.
Quadro 2.5 (correspondente a Quadro 7.10 do EIA)
Lista de resíduos potencialmente produzidos durante a fase de exploração
DESCRIÇÃO

CÓDIGO LER

Quantidade estimada
por ano

Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do
comércio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas 20 00 00
seletivamente

-

- Frações recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

-

20 01 00

Papel e cartão

20 01 01

Vidro

20 01 02

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

20 01 08

Roupas

20 01 10

Solventes

20 01 13(p)

Pesticidas

20 01 19(p)

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo
mercúrio

20 01 21(p)

Óleos e gorduras alimentares

20 01 25

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos
em 20 01 27

20 01 28

Detergentes contendo substâncias perigosas

20 01 29(p)

Detergentes não abrangidos em 20 01 29

20 01 30

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02
ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados contendo
essas pilhas ou acumuladores

20 01 33 (p)

Equipamento elétrico e eletrónico contendo componentes
perigosos

20 01 35(p)

Equipamento elétrico e eletrónico

20 01 36

Madeira não abrangida em 20 01 37

20 01 38

Plásticos

20 01 39

Metais

20 01 40

A

B

A

B

A
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Quadro 2.5 (continuação) (correspondente a Quadro 7.10 do EIA)
Lista de resíduos potencialmente produzidos durante a fase de exploração
DESCRIÇÃO
- Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios)

CÓDIGO LER
20 02 00

-

Resíduos biodegradáveis

20 02 01

Terras e pedras

20 02 02

Outros resíduos não biodegradáveis

20 02 03

- Outros resíduos urbanos e equiparados

20 03 00
20 03 01

Resíduos da limpeza de ruas

20 03 03

Resíduos de limpezas de esgotos

20 03 06

Monstros

20 03 07

Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, 15 00 00
materiais filtrantes e vestuário de proteção não anteriormente
especificados

Embalagens de plástico

15 01 02

Embalagens de madeira

15 01 03

Embalagens de metal

15 01 04

Embalagens compósitas

15 01 05

Misturas de embalagens

15 01 06

Embalagens de vidro

15 01 07

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas

15 01 10(p)
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B
Residual
B

15 01 00
15 01 01

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo
não anteriormente especificados), panos de limpeza e
vestuário de proteção, contaminados por substâncias
perigosas.

Residual

-

Embalagens de papel e cartão

- Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, e vestuário
de proteção.

B

-

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas
de resíduos

- Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de
embalagens recolhidos separadamente)

Quantidade estimada por ano

Considera-se que esta
categoria 15 01 00 insere-se
no valor de capitação
estimado, para os resíduos
recicláveis (A)

15 02 00
Residual
15 02 02(p)
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Quadro 2.5 (continuação) (correspondente a Quadro 7.10 do EIA)
Lista de resíduos potencialmente produzidos durante a fase de exploração
DESCRIÇÃO

CÓDIGO LER

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto
13 00 00
óleos alimentares e capítulos 05, 12 e 19)
- Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados

13 02 00

Óleos minerais não clorados, de motores transmissões e
lubrificação
- Conteúdo de separadores óleo/água

13 02 05(p)
13 05 00

Lamas provenientes dos separadores óleo/água
- Resíduos de combustíveis líquidos

Quantidade estimada
por ano
Não estão definidos os
equipamentos a adquirir
para manutenção dos
espaços verdes do
empreendimento ou
outros que utilizem
produtos que gerem
resíduos desta categoria
Residual

13 05 02(p)
13 07 00

Fuelóleo e gasóleo

13 07 01 (p)

Gasolina

13 07 02 (p)

Outros combustíveis (incluindo misturas)

13 07 03 (p)

Residual

Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases
14 00 00
propulsores orgânicos (exceto 07 e 08)
- Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases
propulsores de espumas/aerossóis orgânicos
Outros solventes e mistura de solventes
Resíduos não especificados em outros capítulos da lista
- Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico

Residual

14 06 00
14 06 03(p)
16 00 00
16 02 00

Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos
não abrangidos em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 14

Componentes perigosos retirados de equipamento fora de
uso

16 02 15 (p)

Componentes retirados de equipamentos fora de uso não
abrangidos em 16 02 05

16 02 16

- Pilhas e acumuladores

16 06 00

Residual

-

Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03).

16 06 04

292*

Outras pilhas e acumuladores.

16 06 05

Residual

Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização
(FFDU) de revestimentos (tintas, vernizes e esmaltes vítreos), 08 00 00
colas, vedantes e tintas de impressão
- Resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes

08 01 00

Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo
solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

08 01 17(p)

Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes

08 01 21(p)

- Resíduos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos
impermeabilizantes)
Resíduos de colas ou vedantes com solventes orgânicos ou
outras substâncias perigosas

Residual

08 04 00
08 04 09(p)
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Quadro 2.5 (continuação) (correspondente a Quadro 7.10 do EIA)
Lista de resíduos potencialmente produzidos durante a fase de exploração
DESCRIÇÃO
Resíduos de construção e demolição
escavados de locais contaminados)
- Madeira, vidro e plástico

CÓDIGO LER
(incluindo

solos

17 00 00
17 02 00

Madeira

17 02 01

Vidro

17 02 02

Plástico

17 02 03

- Metais (incluindo ligas)

Quantidade estimada
por ano

Residual

17 04 00

Cobre, Bronze e Latão

17 04 01

Ferro e Aço

17 04 05

Legenda:
(p) – resíduo perigoso
A – resíduos recicláveis, o somatório dos A, corresponde a uma quantidade de 460 l.dia, cerca de 167 900 l.ano
B – resíduos Não recicláveis, o somatório dos B corresponde a uma quantidade de 460 l.dia, cerca de 167 900 l.ano
Residual – Valores que apresentam quantitativos residuais/ pouco expressivos, não sendo por isso possivel apresentar uma
estimativa
* Assumindo que para cada ACs (ar condicionado) e televisão existe um comando que contem duas pilhas (AAA), estima-se que
serão gastas cerca de cerca de 144 pilhas em comandos de AC e 148 pilhas em comandos de televisão, o que corresponde a cerca
de
292
pilhas
durante
um
ano
(valor
de
referência
para
a
vida
útil
das
pilhas).
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Pilha_de_zinco-carbono

De acordo com os dados atrás apresentados serão produzidos cerca de 167 900L resíduos valorizáveis
(recicláveis) e 167 900L resíduos indiferenciados, anualmente. Os resíduos serão entregues a entidades
licenciadas, sendo que, no caso dos resíduos equivalentes a sólidos urbanos o proponente poderá entrar
em acordo com a Câmara Municipal de Odemira para a sua recolha. No caso das restantes frações
poderá acordar a sua recolha com a Ambilital empresa intermunicipal da região do Alentejo. Em caso
de inexistência de acordo com estas entidades os resíduos serão recolhidos por empresas para tal
licenciadas.
Os resíduos perigosos associados às atividades de exploração do empreendimento e manutenção,
serão tratados e encaminhados a destino final devidamente licenciado, pelos responsáveis adequados
pela sua gestão. Neste enquadramento, tendo como princípio a adoção de práticas corretas de gestão
de resíduos, ou seja, que os resíduos serão conduzidos a destino final adequado, e as frações enviadas
para valorização, que o transporte dos mesmos será efetuado por transportador autorizado, bem como
os respetivos destinos finais estarão licenciados para o efeito, os impactes associados são pouco
significativos.

28
T01214_5_v0

EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar
Elementos adicionais e esclarecimentos
Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda.

MATOS, FONSECA &
ASSOCIADOS

2.8 SOCIOECONOMIA
14) Identificar e caraterizar a temática dominante associada ao empreendimento.
Conforme referido na resposta ao ponto 12 do ofício emitido pela CCDR-A, a temática dominante
associada ao empreendimento em estudo, é o Turismo da Natureza.
A sua localização geográfica privilegiada, na proximidade do litoral preservado do Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com um mosaico cultural e outros elementos naturais muito
expressivos, fazem desta herdade um local de excelência para o Turismo da Natureza.
O concelho de Odemira, e em particular a zona da Zambujeira do Mar, oferece as perfeitas condições
climáticas não só de inverno, para quem procura alternativa ao clima do Norte da Europa, mas também
no verão, oferecendo temperaturas amenas comparativamente com o resto do Sul da Europa, sendo um
fator muito importante para o desenvolvimento deste Projeto.
O clima temperado, sem temperaturas muito elevadas no verão, é frequentemente procurado pelo
mercado do Norte da Europa. Toda esta região proporciona ainda uma série de outras atividades
complementares de lazer, nomeadamente através da oferta, da variadíssima gastronomia de
excelência, de toda a envolvente paisagística e natural anteriormente apresentada.
O objetivo deste Projeto é implementar um Empreendimento Turístico, concebido segundo uma
estratégia que ofereça ao turista as diversas vertentes do Turismo da Natureza, integradas numa única
“Herdade Modelo” a qual - detendo estas valências e subatividades inerentes dirigidas ao turista no
sentido de lhe proporcionar experiências únicas no que diz respeito aos seus recursos naturais,
patrimoniais e culturais - possa atrair diversos segmentos de hóspedes, compensando assim a habitual
sazonalidade ditada pelos meses de verão nas zonas litorais do país.
15) Complementar a análise demográfica com desenvolvimentos relativamente à dinâmica natural e,
muito em particular, dos movimentos migratórios.
Pretende-se nesta secção abordar o saldo natural das populações, que indica a diferença entre o
número de nados-vivos e o número de óbitos num dado período, e a sua relação com o saldo
migratório, que representa a diferença entre a imigração e a emigração numa determinada região
durante o ano, em particular na região do Alentejo mais especificamente no concelho de Odemira.
No concelho de Odemira, em 2013, verifica-se um saldo natural negativo, que representa uma redução
de 0,7% da sua população total. O saldo migratório no concelho é positivo, com mais 48 indivíduos,
contudo é insuficiente para contrabalançar o impacto do saldo natural. Odemira, bem como a sub29
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região Alentejo Litoral, apresentam saldos migratórios positivos, num Alentejo que apresenta no seu
todo um saldo migratório negativo. O saldo natural a todos os níveis de análise apresenta valores
negativos (vd. Quadro 2.6).
Quadro 2.6
Saldo natural e migratório no concelho de Odemira, 2013
Região
Saldo Migratório 2013 Saldo Natural 2013
Concelho
Alentejo

-543

-4 850

Alentejo Litoral

186

-570

Odemira

48

-179

-35 044

-23 057

Continente
Fonte: INE, 2015

Os dados para o ano de 2013 estão enquadrados numa tendência de decrescimento demográfico no
concelho de Odemira, em resultado de saldos naturais negativos persistentemente negativos
acompanhados por reduções dos movimentos migratórios.
Até 2007, estes indicadores geravam um saldo total quase nulo, oscilando entre um saldo total negativo
ou positivo. No período entre 2007 e 2013 a tendência de decréscimo populacional foi particularmente
marcada. O saldo natural apresenta valores elevados e sempre negativos.
Por seu lado, o saldo migratório apresenta oscilações num sentido decrescente, mas sempre positivos,
destacando-se os valores mais elevados entre 2001 e 2003 (vd. Figura 2.3) e os mais baixos entre
2011 e 2013.

Fonte: INE, 2015

Figura 2.3 - Saldo natural, migratório no concelho de Odemira, entre 2001 e 2013
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Os mesmos indicadores foram analisados para a região do Alentejo, sub-região Alentejo litoral. Estes
indicadores revelam que entre 2001 e 2013a região do Alentejo apresentava um saldo natural
significativamente negativo e saldo migratório positivo, contudo o saldo total é negativo, tendo esta
região perdido 32 648 habitante neste período (vd. Quadro 2.7).
A sub-região onde se insere Odemira apresenta o mesmo comportamento que a região Alentejo, tendo
perdido 2 774 habitantes.
Em termos absolutos no período de 2001 a 2013 o concelho de Odemira no balanço entre saldo
migratório e natural perdeu cerca de 324 habitantes.
Quadro 2.7
Saldo natural e migratório no período 2001 – 2013
Região
Concelho
Alentejo
Alentejo Litoral
Odemira
Continente

Saldo Natural

Saldo Migratório

-51 473

18 825

-6 402

3 628

-2 312

1 988

-31 739

105 050

Fonte: Adaptado de INE, 2015

16) Efetuar a abordagem, na análise relativa ao desemprego regional e concelhio, considerando também
os dados disponibilizados pelos Serviços de Emprego do Instituto de Emprego e Formação
Profissioanl, referentes aos desempregados inscritos naqueles serviços.
e,
17) Atualizar as fontes de informação referente aos dados estatísticos apresentados no EIA.
De acordo com os dados disponíveis no Instituo Nacional de Estatística (INE) e do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP), o concelho de Odemira tinha, em 2013, 9,4% da sua população ativa
inscrita em centros de emprego e de formação profissional.
Em 2014, a população desempregada registada pelo IEFP, em média ao longo do ano, era de 1 250
habitantes (vd. Quadro 2.8).
Nestes desempregados destaca-se o facto de quase dois terços estarem inscritos há menos de um ano,
sendo que praticamente todos estão à procura de novo emprego, apenas 62 pessoas estão há procura
do primeiro emprego. Entre género, existe uma ligeira predominância de desemprego no género
feminino.
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Quadro 2.8
Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a Situação Face à
Procura de Emprego (média anual 2014)
Género

Região
Concelho

Tempo de Inscrição

Situação face à procura
de emprego

Mulheres

<1 Ano

1 Ano e
mais

Alentejo

19 249,3

20 887,1

22 886,2

17 250,2

4 263,6

35 872,8

40 136,3

Alentejo
Litoral

2 409,4

2 625,3

3 189,4

1 845,3

301,7

4 733,0

5 034,8

600,3

649,9

778,1

472,1

62,1

1 188,1

1 250,2

291 033,0

313 533,1

305 720,9

298 845,2

63 742,3

540 823,8

604 566,1

Odemira
Continente

1º
Emprego

Novo
Emprego

Total

Homens

Fonte: PORDATA,2015

A Figura 2.4, revela o efeito da sazonalidade nos níveis de desemprego. Os dados de 2014 indicam
que no concelho de Odemira houve uma tendência de decrescimento do número de desempregados
inscritos, de janeiro até julho, havendo a partir do mês de julho um aumento até ao final do ano, ainda
que ténue. Verifica-se ainda que foi nos três primeiros meses do ano que se encontravam registados o
maior número de inscritos no centro de emprego. No sentido inverso o mês de julho apresentou o menor
valor, cerca de 993 inscritos, sendo o verão a época do ano onde se registaram os menores valores de
desemprego no concelho.
1800

N.º de Individuos

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Desemprego Registado (no final de cada mês)

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média anual

Fonte: IEFP,2015

Figura 2.4 – Desemprego registado ao longo do ano de 2014 no concelho de Odemira
Segundo os registos de desempregos inscritos ao longo de cada mês, destaca-se o mês de novembro,
mês em que foram feitas mais inscrições no centro de emprego, sendo o mês de março o com menor
número de inscrições (vd. Figura 2.5). Ainda no mês de novembro de 2014 registou-se o menor número
de ofertas de trabalho no centro de emprego e consequentemente o valor mais baixo de colocações
efetuadas. outubro foi o mês que apresentou o maior número de ofertas de trabalho, não sendo no
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entanto o mês onde foram feitas o maior número de colocações. Relativamente às colocações, o mês
onde este indicador foi mais elevado foi em maio com 119 indivíduos colocados.
350

N.º de Individuos

300
250
200
150
100
50
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Desempregados inscritos (ao longo do mês)

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Colocações efetuadas (ao longo do mês)

Ofertas recebidas (ao longo do mês)
Fonte: IEFP,2015

Figura 2.5 - Desempregados Inscritos, Ofertas Recebidas e Colocações Efetuadas em Odemira, 2014
Analisando os desempregados inscritos nos centros de emprego por grupo etário, com base nos valores
médios anuais, constata-se que o número de desempregados aumenta com o aumento da idade, com o
grupo etário dos 55 anos e mais a ser aquele que inclui maior número de pessoas (vd. Quadro 2.9). No
extremo oposto, no grupo etário dos menores de 25 anos é o que apresenta o menor número de
pessoas, representando aproximadamente 10% do total de inscritos.
Quadro 2.9
Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por
grupo etário, 2014
Região
Concelho
Alentejo
Alentejo Litoral
Odemira
Continente

Total

<25 Anos

25-34
Anos

35-44
Anos

45-54
Anos

55 Anos e
mais

40 136,3

5 532,3

8 928,9

9 436,1

8 832,5

7 406,5

5 034,8

606,0

1 090,1

1 152,5

1 081,3

1 104,8

1 250,2

121,0

262,1

285,3

286,9

294,9

604 566,1

74 624,5

121 791,3

138 318,6

144 790,2

125 041,4

Fonte: PORDATA,2015

Neste empreendimento serão necessários recursos humanos com diferentes características, com
qualificações em áreas distintas como o Turismo, a Agricultura (ex: Engenheiros, Técnicos, Jardineiros),
Gestão, Administrativos, entre outros. Tal exigirá recorrer a pessoas com níveis de escolaridade e
experiência diferentes.
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Nesse sentido importante analisar a população desempregada do concelho de Odemira, com base
nestes indicadores. Nos 1 250 desempregados inscritos, a maior fatia, completou o ensino secundário
(27%), sendo já bastante reduzido o número de pessoas sem qualquer nível de escolaridade (vd.
Quadro 2.10). Neste empreendimento serão necessárias, como atrás referido, pessoas com
qualificações ao nível do ensino superior. Em Odemira, o número de desempregados com esse nível de
escolaridade é reduzido, representando cerca de 9,5% do total, o que poderá criar dificuldades em
recrutar localmente pessoas para estes lugares, ou exigirá formação adicional para promover a sua
adaptação.
Quadro 2.10
Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional (média anual): total e por
nível de escolaridade completo, 2014
Região
Concelho

Total

Sem nível de
escolaridade

Básico / 1º
ciclo

Básico /
2º ciclo

Básico / 3º
ciclo

Secundário

Superior

Alentejo

40 136,3

3 148,7

7 726,1

6 281,2

8 396,0

10 046,4

4 537,9

Alentejo
Litoral

5 034,8

239,8

982,1

834,0

1 109,7

1 377,5

491,7

1 250,2

89,3

245,7

201,7

260,2

334,2

119,3

604 566,1

33 790,9

130 252,5

95 411,2

120 932,5

141 989,1

82 189,9

Odemira
Continente

Fonte: PORDATA,2015

O empreendimento do presente estudo encontra-se inserido no setor terciário, segundo o Quadro 2.11,
o concelho de Odemira apresenta um elevado número de inscritos no centro de emprego cujo setor de
atividade é o terciário com cerca de 63,5%. Esta realidade é favorável às necessidades de recursos
humanos previstas para o empreendimento em estudo.
Quadro 2.11
Desempregados inscritos nos centros de emprego e de formação profissional à procura de novo
emprego (média anual): total e por setor de atividade económica, 2014
Região
Concelho
Alentejo
Alentejo Litoral
Odemira
Continente
Fonte: PORDATA, 2015
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Total

Primário

Secundário

Terciário

Ignorado

35 872,8

6 516,7

8 515,6

20 564,4

276,0

4 733,0

525,7

820,3

3 364,7

22,3

1 188,1

218,7

210,8

754,3

4,3

540 823,8

19 471,9

168 029,8

349 425,5

3 896,6
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18) Efetuar a caracterização, a oferta e a capacidade de resposta dos principais equipamentos e
infraestruturas coletivas de apoio (saúde, segurança, formação...).
Atualmente existem um conjunto de infraestruturas com uma importância primordial na sociedade. Estas
constituem um suporte essencial ao desenvolvimento e é através delas que se torna possível prestar um
conjunto de serviços indispensáveis, como por exemplo, saúde, educação/formação ou segurança.
Segundo o Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013, o concelho de Odemira não dispõe de
Hospital, contudo é servido pelo Hospital do Litoral Alentejano, público, sediado em Santiago do
Cacém. O concelho de Odemira tem apenas um centro de saúde com uma unidade de cuidados de
saúde personalizados e uma unidade de cuidados na comunidade. Este centro de saúde não dispõe de
capacidade de internamento pelo que os doentes são reencaminhados para o Hospital atrás
mencionado.
Estas infraestruturas oferecem à população de Odemira uma capacidade, no setor da saúde, inferior à
região onde se insere, e ao Continente.
Como se pode verificar, no Quadro 2.12, o número de enfermeiras/os e médicas/os por cada mil
habitantes é bastante reduzido. Tal, também poderá explicar, o reduzido número de consultas por
habitante, com o concelho de Odemira a apresentar valores cerca de duas vezes e meia inferiores ao
Continente e região do Alentejo. Apenas no que diz respeito ao número de farmácias e postos
farmacêuticos móveis disponíveis para cada mil habitantes o concelho de Odemira está ao nível da
região Alentejo e ligeiramente superior aos valores do Continente.
Quadro 2.12
Indicadores de saúde por município, 2012 e 2013

Região
Concelho

Enfermeiras/os
por 1 000
habitantes

Médicas/os por
1 000habitantes

Farmácias e
postos
farmacêuticos
móveis por
1 000
habitantes

2013

Internamentos
por 1 000
habitantes

Consultas por
habitante

2012

Alentejo

5,6

2,4

0,5

72,9

4,2

Alentejo Litoral

3,9

1,6

0,4

52,7

2,4

2,3

0,9

0,5

0,0

1,7

6,2

4,4

0,3

112,5

4,2

Odemira
Continente
Fonte: INE, 2014

O espaço escolar é também uma infraestrutura essencial como ambiente formador de uma sociedade,
importa por isso que as comunidades disponham de um conjunto de infraestruturas e os espaços físicos
atrativos e adequados para os alunos.
35
T01214_5_v0

MATOS, FONSECA &
ASSOCIADOS

EIA do Land Resort Aparthotel - Zambujeira do Mar
Elementos adicionais e esclarecimentos
Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda.

No setor da educação o concelho de Odemira dispõe de um total de 56 escolas, desde a educação
pré-escolar até ao ensino secundário, não existindo qualquer infraestrutura de ensino superior neste
concelho (vd. Quadro 2.13). Excetuando o 1º Ciclo do ensino básico, existe oferta pública e privada de
escolas, como uma natural predominância de infraestruturas do ensino público.
O concelho de Odemira dispõe ainda de uma escola de formação profissional, Escola Profissional de
Odemira (património da Fundação Odemira), um projeto que engloba áreas como a Restauração,
Turismo e Hotelaria; Agricultura e Agroindústria; Novas Tecnologias; Área Sociocultural e Científica, e
que dispõe de um conjunto alargado de opções formativas:
 Cursos Profissionais (Técnico de Restauração (Cozinha/Pastelaria - Restaurante/Bar), Técnico
de Energias Renováveis (Sistemas Solares), Técnico de Produção Agrária (vegetal / animal),
entre outras);
 Cursos de Educação e Formação (Operador de Máquinas Agrícolas, Padaria/ Pastelaria);
 Cursos e Especialização Tecnológica (Curso de culturas regadas, entre outras);
 Unidades de Formação de Curta Duração, (Composição de imagem digital; Gestão da
comunicação de marketing; Plano de marketing; Ética e deontologia profissionais;
Comunicação no atendimento; entre outros);
 Pós-Graduações.
Quadro 2.13
Estabelecimentos de educação/ensino por município segundo o nível de ensino ministrado e a natureza
institucional, 2012/2013 (Dados atualizados a 29-01-2015)
Ensino básico

Educação pré-escolar

1º Ciclo

Região
Concelho

2º Ciclo

Ensino
secundário

3º Ciclo

Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Privado
Alentejo
Alentejo Litoral
Odemira
Continente

521

374

147

425

412

13

99

92

7

136

121

15

75

20

69

51

18

60

60

0

13

12

1

19

17

2

10

3

23

20

3

19

19

0

5

4

1

6

4

2

3

2

6 067

3 818

2 249 4 475

3 960

515 1 121

859

262 1 405

1 099

306

884

351

Fonte: INE, 2014

A segurança das comunidades é também um garante do seu bem-estar e desenvolvimento. De acordo
com os dados do INE para o ano 2013, no que diz respeito aos níveis de criminalidade em Odemira, as
taxas de criminalidade apresentavam, valores próximos dos verificados na sub-região do Alentejo
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Litoral, e ligeiramente inferiores aos do Continente. Verifica-se no entanto um aumento da taxa de
criminalidade entre 2011 e 2013, ao contrário da região Alentejo e do Continente (vd. Quadro 2.14).
Para além da criminalidade outro fator de risco para as comunidades e para os recursos naturais do
concelho são os incêndios. De acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013, o concelho de
Odemira em 2012 era servido por duas corporações de bombeiros (Bombeiros Voluntários de Odemira
e Bombeiros Voluntários de Milfontes), com um contingente total de 101 bombeiros. Tal tem contribuído
para as reduzidas taxas de superfície florestal ardida neste concelho (0,035%), verificados em 2013.
Quadro 2.14
Crimes registados pelas autoridades policiais e Taxa de criminalidade, para os anos de 2011 e 2013
Região
Concelho
Alentejo

Crimes registados (N.º)
pelas autoridades
policiais, 2013

Taxa de
criminalidade
(‰), 2013

Crimes registados (N.º)
pelas autoridades
policiais, 2011

Taxa de
criminalidade
(‰), 2011

23 871

32,1

24 408

32,4

Alentejo Litoral

3 309

34,1

3 064

31,3

Odemira

863

33,6

821

31,6

346 350

34,9

394 854

39,4

Continente
Fonte: INE, 2015

 Fontes adicionais utilizadas:
 IEFP. 2015. Instituto do Emprego e Formação Profissional. [online]. Disponível em:
https://www.iefp.pt/estatisticas [fevereiro 2015].
 INE. 2015. Instituto Nacional de Estatística. [online]. Disponível em: www.INE.pt [fevereiro
2015].
 INE. 2014. Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013. Lisboa. INE.
 PORDATA. 2015. PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo. [online]. Disponível
em: www.pordata.pt/Municipios/[fevereiro 2015].
19) Proceder à inventariação das necessidades de formação profissional que os recursos humanos a
afetar ao projeto deverão possuir, bem como analisar a eventual capacidade de resposta existente.
Em termos de necessidades de formação, os Recursos Humanos a afetar ao Empreendimento, deverão
ter formação em Turismo, Ambiente, Jardinagem, Gestão hoteleira, Área Administrativa e Agricultura.
Será dada prioridade à contratação de mão de obra que reúna as qualificações necessárias e que
esteja inscrita no centro de emprego e de formação profissional na área de abrangência do Projeto.
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No caso de não se identificarem recursos humanos disponíveis, com as qualificações necessárias, facto
que, como se verificou, poderá ser provável para os cargos que exijam qualificações ao nível do ensino
superior, será o próprio operador turístico do Estabelecimento Hoteleiro a ministrar a formação e as
ações de formação necessárias, de forma a qualificar, de acordo com as necessidades, os recursos
humanos envolvidos.
20) Identificar as mais-valias que o projeto trará para a região, considerando que deverá haver
coerência entre o mencionado no item Dinamização da economia e a avaliação de impactes
apresentada na respetiva matriz.
O público-alvo do estabelecimento hoteleiro em estudo, não se espera ser o “cliente tipo” assíduo do
turismo balnear. A qualidade, características e equipamentos que constituem o Land Resort Aparthotel –
Zambujeira do Mar, permitirão gerar condições para que os hóspedes permaneçam, não todo, mas
grande parte do tempo associado à sua estadia, dentro das instalações do estabelecimento.
Alinhando-se com a tipologia de Turismo de Natureza, o Land Resort Aparthotel será dotado de
diversas valências ao nível do usufruto do espaço natural e do ar livre, como são exemplo os circuitos
de manutenção, as caminhadas e percursos pedestres, a observação de fauna e flora características da
região, entre outros.
Os visitantes que se esperam no Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar, enquadram-se no tipo de
hóspede que usufrui dos equipamentos e ambientes previstos pelo Projeto, mas que são também clientes
dos valores gastronómicos que a restauração na envolvente possa oferecer.
Em termos quantitativos, a expressão que os hóspedes podem ter na Dinamização da economia, não é
de facto considerável, atendendo a que face a outros projetos existentes/previstos a capacidade deste
Estabelecimento pode até considerar-se reduzida.
Contudo, e face à conjuntura socioeconomica atual e particularmente do Alentejo e concelho de
Odemira, considera-se particularmente importante e significativo, por reduzido que seja, o proveito
socioecónmico para pequenos negócios particulares, produtoras agrícolas locais e restauração local
acrescido pela visita dos hóspedes do Land Resort Aparthotel.
Assim, embora com magnitudes relativamente reduzidas, considera-se que impactes do Projeto para a
socioeconomia local sentir-se-ão de um modo significativamente positivo, através essencialmente:
 Dinamização da economia pela aquisição de materiais e bens de consumo necessário à
exploração do estabelecimento hoteleiro;
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 Dinamização da economia na envolvente pela presença dos trabalhadores e atração de
visitantes à região;
 Geração de emprego direto e indireto pela exploração do empreendimento.

2.9 FORNECIMENTO DE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
21) Esclarecer como será o fornecimento de energia e a rede de telecomunicações, considerando que a
Memória Descritiva do projeto é omissa relativamente a estes aspetos. (ponto acrescentado a
posteriori, via correio eletrónico por solicitação da Comissão de Avalição nomeada para este
Processo).
A alimentação de energia ao Empreendimento será a partir da rede local de média tensão do
Distribuidor. Como características da rede local definem-se a tensão nominal de 10kV e a potência de
curto-circuito a montante de 100MVA. Na periferia do Empreendimento, em local assinalado nas peças
desenhadas do Projeto correspondente (Projeto de Instalações Elétricas e Telecomunicações), foi previsto
um Posto de Transformação do tipo cliente, que por sua vez alimentará a rede privada de distribuição
em baixa tensão.
Com início no Posto de Transformação, o fornecimento de energia elétrica ao lote será efetuado em
baixa tensão a partir de ramal subterrâneo conforme estipulado na norma IEC 60269-2-1, secção I.
Em relação à solução apresentada, a EDP já se pronunciou através do documento apresentado no
Anexo 5 deste Aditamento, dando parecer favorável mediante as condições descritas no dito
documento.
O fornecimento de serviços de telecomunicações tem, definido um ponto de entrega que se encontra
assinalado e identificado nas peças desenhadas do correspondente projeto.

2.10 RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
O Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental foi reformulado, atendendo aos aspetos
observados nas Questões de 1 a 6 do ofício da CCDR-A, relativas ao RNT.
Carcavelos, 3 de março de 2015
Margarida Fonseca

Nuno Ferreira Matos
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Exmo Senhor

Eng.º José Luís Abrantes
Quinta da Labruja
2150-263 Golegã

Na sua resposta indique
sempre a nossa referência

Sua Referência

ASSUNTO:

S ua co mu ni c ação de

Nossa referência

Processo

33-DSA/DAAMB/2015

AIA 349- CCDR-A
020.05.10.01-10243

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) N.º 353
Projeto: Land Resort Aparthotel – Zambujeira do Mar
Proponente: Carapetinho – Sociedade de Agricultura Intensiva, Lda.
Licenciador: Câmara Municipal de Odemira

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em assunto, a Comissão de Avaliação
(CA) nomeada para o efeito considerou necessário, em 9 de Janeiro de 2015, ao abrigo do n.º 8 do
Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, solicitar ao proponente o envio dos seguintes elementos
adicionais e esclarecimentos:
Elementos Cartográficos
1. Apresentar fotografia aérea da área de intervenção do projeto, a uma escala que permita uma
fácil interpretação do mesmo, na qual deverão constar todos os componentes do projeto
representados com um grafismo não opaco, que permita visualizar o uso do solo na Herdade
do Pascoal.
Avaliação de Impactes
2. Reavaliar os impactes cumulativos resultantes da execução do projeto, considerando outros
projetos, programados e implementados, localizados na sua envolvente, dando particular
destaque aos fatores Socioeconomia, Solos e Uso do Solo, Ecologia e Recursos Hídricos.
Projeto
3. Equacionar o faseamento da construção do projeto. Apresentar a respetiva justificação.
4. Apresentar soluções de minimização de consumos energéticos e de água, bem como
alternativas à utilização de materiais impermeáveis nas áreas destinadas aos arruamentos,
aos passeios e aos estacionamentos, considerando que o EIA em avaliação se apresenta em
fase de Projeto de Execução.
5. Apresentar a(s) peça(s) desenhada(s) referente(s) ao “Projeto de Arranjos Exteriores” a uma
escala que permita uma fácil e correta interpretação da mesma. Das espécies vegetais
identificadas, indicar as que serão semeadas e/ou plantadas em cada uma das diferentes
zonas a intervencionar no âmbito do “Projeto de Arranjos Exteriores”.
6. Apresentar as plantas de localização dos estaleiros e dos acessos à obra.
JV
Sede:
Av. Eng. Arantes e Oliveira, 193
7004-514 ÉVORA
Telef: +351 266 740 300
Fax: +351 266 706 562
E-mail: expediente@ccdr-a.gov.pt
www.ccdr-a.gov.pt

Serviço Sub-Regional de Beja:

Serviço Sub-Regional de Portalegre:

Serviço Sub-Regional do Litoral:

Avenida Miguel Fernandes, nº 37
7800-396 BEJA

Av. Pio XII Lote 8-3º
7300-073 PORTALEGRE

Telef: +351 284 313 610
Fax: +351 284 313 619

Telef: +351 245 339 740
Fax: +351 245 308 317

Bairro Azul, Praceta 1º Maio,
Colectiva A6 – 1º andar, Apartado 85
7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Telef: +351 269 759 150
Fax: +351 269 759 158

7. Indicar o volume de movimentação de terras associado à implementação do projeto, não
obstante o mencionado na página 57 do EIA.
Recursos Hídricos
8. Indicar, relativamente ao Plano de monitorização proposto no EIA, o local, ou locais previsíveis
de amostragem, apresentado, para esse efeito, cartografia a escala adequada.
9. Entregar uma declaração emitida pela Águas Públicas do Alentejo, SA., a qual ateste o
compromisso daqueles serviços em abastecer de água o Land Resort Aparthotel – Zambujeira
do Mar.
Sistemas Ecológicos
10. Proceder à caracterização do fator ecológico das áreas envolventes do projeto, dando especial
ênfase às áreas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), e
proceder igualmente à caracterização/levantamento das cargas turísticas e habitacionais
existentes que contribuem para a carga humana que se faz sentir sobre os ecossistemas mais
sensíveis.
11. Identificar os impactes decorrentes da carga humana acumulada (referida na alínea anterior),
com efeitos sinergéticos, e avaliar os seus efeitos. Deverá ser dada particular atenção às
incompatibilidades com os regimes de proteção no interior do PNSACV e às orientações de
gestão genéricas e específicas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000.
Ordenamento do Território
12. Efetuar o enquadramento do projeto no Plano Diretor Municipal, nomeadamente no artigo 27.º,
que apenas admite estabelecimentos hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde,
desporto, atividades cinegéticas da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.).
Resíduos
13. Complementar a informação constante nos quadros 4.6, 7.9 e 7.10 com dados relativos às
quantidades produzidas, por estimativa, e condições de armazenagem, por cada tipo de
resíduo.
Socioeconomia
14. Identificar e caracterizar a temática dominante associada ao empreendimento.
15. Complementar a análise demográfica com desenvolvimentos relativamente à dinâmica natural
e, muito em particular, dos movimentos migratórios.
16. Efetuar a abordagem, na análise relativa ao desemprego regional e concelhio, considerando
também os dados disponibilizados pelos Serviços de Emprego do Instituto de Emprego e
Formação Profissional, referentes aos desempregados inscritos naqueles serviços.
17. Atualizar as fontes de informação referente aos dados estatísticos apresentados no EIA.
18. Efetuar a caracterização, a oferta e a capacidade de resposta dos principais equipamentos e
infraestruturas coletivas de apoio (saúde, segurança, formação,...).
19. Proceder à inventariação das necessidades de formação profissional que os recursos
humanos a afetar ao projeto deverão possuir, bem como analisar a eventual capacidade de
resposta existente.
20. Identificar as mais valias que o projeto trará para a região, considerando que deverá haver
coerência entre o mencionado no item Dinamização da economia e a avaliação de impactes
apresentada na respetiva matriz.

Resumo Não Técnico (RNT)
1. Incluir na capa do RNT uma referência clara à fase do projeto a que o EIA diz respeito.
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2. Indicar o período de elaboração do EIA, integrando-o na referência efetuada ao
mesmo.
3. Indicar a área total do empreendimento bem como a área a edificar.
4. Apresentar uma ilustração do aspeto final das edificações previstas, para uma melhor
perceção do tipo e das características de ocupação prevista.
5. Fazer referência a eventuais impactes cumulativos.
6. Proceder à correção de alguns erros ortográficos e gramaticais, designadamente, no
título do ponto 5 da página 7 (intevenção), no segundo parágrafo da página 8 (...estão
35 m estão), no terceiro parágrafo da página 9 (...1 répteis...), no terceiro parágrafo da
página 10 (demografica...), no terceiro parágrafo (...seja assumidas) e no quarto
parágrafo (...uma área rega...) da página 12, no segundo parágrafo (...compatibvbilizase com que...) da página 13 e no primeiro parágrafo (...magnitudes a moderadas...) da
página 14.
Nos termos do previsto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, considera a CA que deverá ser
reformulado o RNT, atendendo às considerações aqui efetuadas, às alterações que venham a resultar
de eventuais pedidos de correções, aditamentos ou de informações complementares decididos em
sede de apreciação sobre a conformidade do EIA e, ainda, aos Critérios de Boa Prática para a
Elaboração e Avaliação de Resumos não Técnicos referidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, no
relativo às normas técnicas para a estrutura do EIA (anexo III - critérios para a elaboração de resumos
não técnicos de EIA), revistos pela APAI com a colaboração da APA, em 2008.
Para o lançamento tempestivo da Consulta Pública, solicita-se a V. Exa. a disponibilização atempada
do RNT corrigido, em formato digital-PDF (4 exemplar). Para este efeito, serão também necessários 4
exemplares dos eventuais aditamentos. Solicita-se que, se possível, se proceda ao envio de 1
exemplar em papel do RNT e do Aditamento.
Mais se informa que V. Exa. dispõe de 30 dias úteis, após a data de receção da presente notificação,
para entrega dos referidos elementos à Autoridade de AIA, constituindo o não cumprimento daquele
prazo motivo para encerramento do processo, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de Março.
Mais se informa V. Exa. de que os prazos deste processo de AIA ficarão suspensos enquanto se
aguardam os elementos solicitados.
Solicita-se ainda que, se possível, seja disponibilizada a esta CCDR uma versão digital da localização
e da respetiva área do projeto, em formato shapefile (ArcView) ou dwg (Autocad).

Com os melhores cumprimentos,
O Vice-Presidente

Roberto Grilo

JV
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Serviço Sub-Regional de Beja:

Serviço Sub-Regional de Portalegre:

Serviço Sub-Regional do Litoral:

Avenida Miguel Fernandes, nº 37
7800-396 BEJA

Av. Pio XII Lote 8-3º
7300-073 PORTALEGRE

Telef: +351 284 313 610
Fax: +351 284 313 619

Telef: +351 245 339 740
Fax: +351 245 308 317

Bairro Azul, Praceta 1º Maio,
Colectiva A6 – 1º andar, Apartado 85
7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Telef: +351 269 759 150
Fax: +351 269 759 158
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ANEXO 2
FIGURA 4.2 – PLANTA SÍNTESE (REVISTA)
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ANEXO 3
PEÇAS DESENHADAS REFERENTES AO “PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES”
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ANEXO 4
DECLARAÇÃO DA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.
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ANEXO 5
PARECER FAVORÁVEL EDP (CARTA)
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