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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E OBJETIVO PRINCIPAL DO PROJETO 

Este documento constitui-se como o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto do Empreendimento Agroturístico do Monte dos Adães – 3ª Fase, do proponente Naturdel-

ta, Sociedade Empreendedora de Agricultura, Turismo, Educação e Natureza, Lda, adiante designa-

da Naturdelta. 

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

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

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

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

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

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

diversos equipamentos lúdico-culturais, entre os quais um Centro de Interpretação do Mel e da Bi-

odiversidade (CINMB), uma horta e um pomar com fins pedagógicos, estruturas para observação de 

aves, melaria, entre outros equipamentos lúdico-culturais. 

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

região, atraindo visitantes e turistas, criando emprego e potenciando a economia local, pretenden-

do integrar-se na oferta de Turismo na Natureza que se apresenta como uma das apostas mais viá-

veis para a valorização regional e responder a desafios da Estratégia de Desenvolvimento Territori-

al e Plano de Ação Alto Alentejo como: 

 Desenvolvimento rural e local por forma a preservar a identidade dos lugares e manter uma 

demografia viva, com limiares de conservação dos recursos e de iniciativas geradoras de 

atratividade, sem os quais se torna inviável qualquer estratégia de combate ao despovoa-

mento que atinge este território; 

 Reforçar a atratividade do Alto Alentejo para aumentar o investimento externo, os fluxos de 

visita e a criação de emprego. 

 

1.2. ANTECEDENTES DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

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

de Conservação (PAC) para a Herdade dos Adães Novos e a Herdade das Argamassas (Figura 1). O 

objetivo principal foi o de avaliar e caracterizar áreas prioritárias de conservação de Biodiversidade 

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

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

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

permite a caracterização da situação de referência da exploração florestal, o planeamento das in-

tervenções a médio e longo prazo e a definição da execução das mesmas. 
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Em 2012, o município de Campo Maior solicitou ao Instituto de Conservação da Natureza e das Flo-

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

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

elaboração de um Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) (Ofício OF/15418/DGAC-

CAA(PNSSM)/2012, de 21 de agosto de 2012), realizado pela empresa Rural Consulting – Gestão e 

Consultoria Agrícola, Lda. As novas edificações abrangem os usos de área agrícola, pavilhão, centro 

de atividades, instalações sanitárias e a quinta pedagógica. 

Com a aprovação do Estudo de Incidências Ambientais (Ofício OF SD/3341/DPAP-PNSSM/2013, de 

28 de fevereiro), é iniciada a fase 1 do Empreendimento agroturístico, com a construção do CINMB, 

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

zação nº 5/2014. É avançada depois a fase 2 com a criação de alojamentos fixos e a cozinha de mer-

cado. O avanço para a fase 3, com o parque de caravanas e as estruturas de alojamento móvel, re-

quereu a elaboração do EIA, ambas como pedido de Licença de Obras nº 2/2014. Também foi feito 

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

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

PIP015852.2014.RH7. 

 

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

 

1.3. FASE DO PROJETO 

O Projeto do Empreendimento Agroturístico do Monte dos Adães – 3ª Fase, encontra-se em fase de 

Projeto de Execução, o que leva à apresentação de uma caracterização pormenorizada do projeto, 

da situação de referência, avaliação dos impactes ambientais e definição de medidas de minimiza-

ção e mitigação. 
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1.4. OBJETIVOS DO EIA 

O EIA é o instrumento técnico que informa o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA). 

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

forma a: 

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

jeto; 

 Identificar os principais impactes ambientais associados ao projeto durante as fases de 

construção, exploração e de desativação; 

 Enumerar medidas minimizadoras/mitigadoras dos impactes negativos que possam ocor-

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

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

nimizadoras/mitigadoras adicionais a ter em conta nesta situação; 

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

em conta as medidas minimizadoras e mitigadoras enumeradas; 

 Apresentar as diretrizes a considerar nos futuros Planos de Monitorização Ambiental a se-

rem desenvolvidos desde o início do projeto. 

 

1.5. ESTRUTURA GERAL DO EIA 

A estrutura do EIA respeita uma série de normas técnicas da Portaria n.º 395/2015, de 4 de no-

vembro, “Critério de Boa Prática para o RNT”, “Guia de Apreciação Técnica de Estudos de Impacte 

Ambiental para o sector dos Aldeamentos Turísticos”, entre outros documentos com diretrizes para 

a realização de EIA.  

O EIA do projeto do Empreendimento Agroturístico do Monte dos Adães – 3ª Fase é composto por 3 

volumes – Resumo Não Técnico (RNT), Relatório Síntese e Anexos. 

O Volume I - RNT é redigido em linguagem não técnica, com o objetivo de transmitir ao público, de 

forma sintetizada, os principais aspetos analisados no Relatório Síntese. 

O Volume II - Relatório Síntese rege-se pela seguinte estrutura: 

 Capitulo 1 (Introdução) – em que se faz identificação do proponente, entidades licenciado-

ras e autoridade de AIA, caracterização dos objetivos e estrutura geral do EIA, descrição dos 

antecedentes e fase do projeto, assim como alternativas de projeto e de localização. 

 Capítulo 2 (Descrição do Projeto) – aqui é onde se faz a descrição do projeto com indicação 

da localização, objetivos e justificação do projeto, restrições e recomendações, rede de in-

fraestruturas, plano de obras e principais atividades de construção, exploração e desativa-

ção, descrição da envolvente, projetos extras se aplicável (p.e. projetos de restauro ecológi-
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co), principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis da realização do projeto, 

assim como identificação dos riscos ambientais e medidas para a sua prevenção. 

 Capítulo 3 (Caracterização da situação de referência) - apresenta-se a caracterização do es-

tado atual do ambiente da área de projeto para os diversos descritores que possam ser afe-

tados pelo projeto: geologia, geomorfologia, recursos minerais, hidrogeologia, solos, clima, 

qualidade do ar, recursos hídricos, ruído, flora e habitats, fauna, paisagem, ocupação dos so-

los, fatores socioeconómicos, ordenamento do território e áreas condicionadas e património 

cultural construído. 

 Capítulo 4 (Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais) - são identificados e avaliados 

os vários impactes associados à construção, exploração e desativação do projeto por forma 

a determinar a viabilidade ambiental do mesmo. 

 Capítulo 5 (Medidas Minimizadoras/Mitigadoras) - após a avaliação dos impactes ambien-

tais associados às diversas fases do projeto, é necessário enumerar as medidas minimizado-

ras/mitigadoras mais eficazes para os reduzir ou eliminar, bem como as medidas potencia-

doras que permitam maximizando os seus benefícios. 

 Capítulo 6 (Plano de monitorização) – aqui são apresentados os vários planos de monitori-

zação a ser aplicados aos descritores mais relevantes de acordo com o projeto e o local em 

que se insere, assim como a sua envolvente. 

 Capítulo 7 (Evolução da área sem projeto) – inclui a apresentação da chamada alternativa 

zero, ou seja, as caracterização da área do projeto sem a realização do mesmo. 

 Capítulo 8 (Lacunas de Informação) – identificação e justificação de lacunas de informação 

no EIA. 

 Capítulo 9 (Conclusões) – é feita uma síntese do projeto com enfoque na importância da rea-

lização do mesmo e os benefícios que acarreta. 

 Capítulo 10 (Referências bibliográficas) – citação do conjunto de dados utilizados para a re-

alização dos 3 volumes do EIA. 

 Anexos – geralmente incluem elencos de espécies e avaliação global de impactes mas podem 

ter gráficos ou mapas associados a outros descritores. 

O Volume III - Anexos é constituído pelas as peças desenhadas e elementos de base que comple-

mentam a informação escrita. 

 

1.6. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE AIA 

Nos termos previstos pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto–Lei nº 179/2015, de 27 de agosto, o projeto em análise 

está sujeito ao processo de AIA e está incluído no Anexo II, ponto 12 – Turismo, alineas c) Estabele-

cimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis 

rurais, quando localizados fora de zonas urbanas, e projetos associados e d) Parques de campismo e 

de caravanismo permanentes.  
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O Empreendimento agroturístico, segundo o Decreto-Lei nº 15/2014, de 23 de janeiro (republica-

ção do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de 

setembro) e pela Declaração de Retificação n.º 19/2014, de 24 de março, tem a categoria de Em-

preendimentos de Turismo no Espaço Rural (TER) – Agro Turismo + Parque de Caravanas + Parque 

de Campismo Rural. Esta classificação é devida ao cumprimento de “requisitos de classificação apli-

cáveis aos estabelecimentos hoteleiros, bem como o disposto no n.º 1 do Artigo 18.º, podendo insta-

lar-se ainda, em edifícios novos, construídos de raiz, incluindo não contíguos”. O que o n.º 1 do Arti-

go 18º diz é que “São empreendimentos de turismo no espaço rural os estabelecimentos que se des-

tinam a prestar, em espaços rurais, serviços de alojamento a turistas, preservando, recuperando e 

valorizando o património arquitectónico, histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais e re-

giões onde se situam, através da reconstrução, reabilitação ou ampliação de construções existentes, 

de modo a ser assegurada a sua integração na envolvente.”. 

A Herdade dos Adães tem uma área de 405,625 ha sendo que a área do projeto afeta à totalidade do  

empreendimento agroturístico é de 12,37 ha e encontra-se essencialmente restrita ao “monte”, en-

quanto que a área afeta à 3ª fase do projeto agroturístico, fase sujeita a procedimento de AIA, é de 

2,32 ha. O empreendimento na sua totalidade inclui um conjunto de equipamentos lúdico-culturais, 

alojamentos de turismo rural e um parque de caravanismo de 3 estrelas. 

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

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

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

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

competente, devendo a autarquia dele dar conhecimento ao Turismo de Portugal, I. P., através dos 

meios previstos no artigo 74.º do mesmo. 

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

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

179/2015, de 27 de agosto, é a Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Alen-

tejo (CCDR-A). A CCDR-A é um serviço periférico da Presidência do Conselho de Ministros, com tu-

tela do Ministro de Planeamento e das Infraestruturas e com o Ministro do Ambiente, de acordo 

com os Decretos-Lei nº 126-A/2011, de 29 de dezembro (alterado pelos Decretos-Lei nº 167-

A/2013, de 31 de dezembro, 31/2014, de 27 de fevereiro, e 24/2015, de 6 de fevereiro) e 251-

A/2015, de 17 de dezembro, cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 228/2012, de 25 de ou-

tubro (alterado pelos Decretos-Lei nº 68/2014, de 8 de maio e 24/2015, de 6 de fevereiro). 

No caso dos parques de campismo e de caravanismo e dos empreendimentos de turismo de habita-

ção e de turismo no espaço rural, com exceção dos hotéis rurais, a câmara municipal, juntamente 

com a emissão do alvará de licença ou a admissão expressa da comunicação prévia para a realiza-

ção de obras de edificação, fixa a capacidade máxima e atribui a classificação de acordo com o pro-

jeto apresentado, a confirmar nos termos previstos no artigo 36.º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 

de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro, e pelo Decreto-Lei nº 

15/2014, de 23 de Janeiro. 
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1.7. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

O EIA foi elaborado entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016, pela seguinte equipa (Tabela I). 

 

Tabela I – Equipa envolvida na realização do EIA. 

Nome Formação Área de Atuação 

Ana Margarida Gama Licenciada em Biologia e mes-

tre em Biologia da Conserva-

ção. Doutoranda em Biologia 

Componente Ecológica 

Descritores: Fauna, Flora e 

Habitats 

Filipa de Jesus Gouveia Licenciada em Biologia e Pós-

graduada em Gestão e Políti-

cas Ambientais e em Direito 

do Ambiente, Ordenamento 

do Território, Urbanismo e 

Turismo 

Coordenação Geral  

Inês Taveira Gonçalves Licenciada em Biologia Ambi-

ental – Variante Marinha e 

Mestre em Biologia da Con-

servação 

Coordenação Técnica e da 

Componente Ecológica 

Descritores: Clima, Fauna, 

Flora e Habitats, Fatores soci-

oeconómicos 

Luís Cruz Licenciado em Engenharia do 

Ambiente 

Técnico de Ambiente e SIG  

Descritores: Geologia, Recur-

sos Hídricos, Qualidade do Ar 

e Ordenamento do Território 

Maria do Carmo Tavares Licenciada em Engenharia 

Biofísica e Mestre em Gestão 

e Conservação dos Recursos 

Naturais 

Componente Ecológica 

Descritores: Fauna, Flora e 

Habitats 

Patrícia Galante Licenciada em Engenharia 

Florestal 

Técnica de SIG 

Rosario Garvin Licenciada em Ciências Ambi-

entais 

Técnica de Ambiente 

Descritores: Solos, Ocupação 

de Solos, Análise de Riscos 

Ambientais, Ruído e Paisagem 
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Nome Formação Área de Atuação 

Vincenzo Sorìa Licenciado em Conservação 

do Património Arquitectóni-

co, Arqueológico e do Ambi-

ente, Mestre em Arqueologia 

e Pós-graduado em Arqueolo-

gia Subaquática 

Prospecção arqueológica 

Descritor: Património Cultural 

Construído 

 

1.8. ALTERNATIVAS DE PROJETO E DE LOCALIZAÇÃO 

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

ções: 

 A implementação do projeto tal como está proposto neste Relatório de EIA, feito por forma 

a minimizar ao máximo todos os impactes indicados (Alternativa do Projeto); 

 A não implementação do Projeto, ou seja a não realização do projeto do Empreendimento 

Agroturístico do Monte dos Adães – 3ª Fase (Alternativa Zero). 

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

ração das razões para afirmar que esta situação não é ideal:  

 Este empreendimento agroturístico agora proposto completa a oferta já prevista nesta Her-

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

de alojamento prevista, não seria viável do ponto de vista económico-financeiro, tendo em 

conta o investimento previsto na globalidade dos equipamentos e respetivas infraestrutu-

ras; 

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

necessidade de contacto das populações com o espaço rural e ainda integra a dinamização 

de atividades de interpretação da natureza com o intuito de sensibilização para as questões 

ambientais; 

 Responder a desafios e objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e do Plano 

de Ação Alto Alentejo como a valorização e divulgação do património natural, cultural e ar-

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

sua notoriedade a nível nacional e internacional e também reportar reporta às prioridades 

da Estratégia Regional de Especialização Inteligente com o domínio dos produtos turísticos 

diferenciadores em destaque; 

 O turismo é considerado um dos sectores potenciadores do crescimento económico do país 

e a região do Alto Alentejo, para além do seu elevado potencial neste sector ainda tem mui-

tas oportunidades para crescer que não devem ser desperdiçadas; 

 A presença de áreas classificadas permitem aos visitantes do empreendimento conhecer os 

valores naturais da região; 

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

oferta de um variado leque de atividades diversificadas ao longo de todo o ano; 
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 Gera criação de postos de trabalhos nas várias fases do projeto (construção, exploração e 

desativação), assim como potencia a migração para o concelho e a redução do índice de en-

velhecimento do concelho; 

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

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

país. 

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

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

de Campo Maior. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1.1. Localização do projeto 

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

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

propriedade designada Herdade dos Adães Novos, ocupando cerca de 11% da área total da fregue-

sia (Figura 2). A vila de Campo Maior está a 10 km de distância da área de projeto e é a melhor refe-

rência para chegar à Herdade. O acesso a esta é feita através da Herdade da Argamassas, cuja entra-

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

Km de Campo Maior. Uma vez dentro da Herdade da Argamassas o percurso até à Herdade dos 

Adães Novos é realizado por uma estrada rural que liga ambas e que atravessa parte da vinha da 

primeira Herdade. A Herdade dos Adães tem 405,625 ha, sendo que a zona do “Monte dos Adães” 

ocupa 8 262,16 m2 e será afeta ao projeto uma área de cerca de 12,37 ha (Figura 3 - Localização 

dentro da Herdade dos Adães Novos) que se desenvolve entre uma altitude de 299 m e 280 m, e é 

limitada: 

 De Sul para Nordeste pela freguesia de São João Baptista 

 A Norte pela Província de Badajoz 

 A Oeste pela freguesia de Assunção 

 

Figura 2 - Localização do projeto. 
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Figura 3 - Localização dentro da Herdade dos Adães Novos. 

 

Os seguintes planos de ordenamento do território estão em vigor na área: 

 Plano Diretor Municipal de Campo Maior (PDM Campo Maior); 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Campo Maior (PMDFCI de Cam-

po Maior); 

 Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA);  

 Plano Regional de Ordenamento Florestal Alto Alentejo (PROF do Alto Alentejo);  

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na região Hidrográfica do Guadiana 

(PGBH-Guadiana); 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI); 
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 Rede Natura 2000 (RN2000) – Sitio São Mamede – Plano Sectorial. 

As Servidões e Condicionantes da área em vigor são: 

 Espaço Agroflorestal; 

 ZEC (Sitio de São Mamede); 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Área de Montado. 

 

2.1.2. Objetivos do projeto 

Este projeto tem como objetivo principal a criação de uma oferta turística diferenciada e adequada, 

com isto trazendo a: 

 Valorização do território através de ações de reutilização e beneficiação das paisagens 

existentes; 

 Promoção de formas e tipos de turismo adequados à natureza e sensibilidade dos re-

cursos presentes; 

 Criação de postos de trabalho na região; 

 Potenciação de novos bens e serviços na região; 

 Atração de turistas para a região, potenciando a economia local; 

 Sensibilização dos visitantes para a conservação da Natureza e da Biodiversidade, atra-

vés da sua integração no projeto CINMB, a Adega Mayor e o Centro de Ciência do Café. 

 

2.1.3. Justificação do projeto 

A Herdade dos Adães Novos, exploração agrícola com aproximadamente 400 ha, está localizada no 

concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, na região do Alto Alentejo em Portugal Continen-

tal, a cerca 12 km da fronteira com o país vizinho, Espanha, dando ligação direta através da frontei-

ra do Retiro pela parte portuguesa e da fronteira del Lopo pela parte espanhola. 

A Herdade dos Adães Novos desenvolve hoje em dia duas atividades complementares, a agropecuá-

ria e a agricultura, na versão de sequeiro, tendo iniciado recentemente uma nova área de aproxi-

madamente 10 ha de produção de plantas aromáticas, projeto que se destina a iniciar uma indústria 

de transformação deste tipo de plantas para as mais diversas utilizações. Para além das atividades 

enunciadas que já se desenvolvem na propriedade e as que se estão a iniciar, é intenção desta pro-

posta apresentar uma nova atividade. Não menos adaptada às características da exploração, apro-

veitando as características naturais do local, seja pela beleza natural do terreno, por inúmeras van-

tagens associadas à localização geográfica da propriedade, seja pelo, e não menos importante, fator 

de reconhecido valor, prestigio e qualidade do grupo empresarial que é proprietário deste terreno e 

a qual é a proponentea desta proposta. Assim, a proposta apresentada tem valores suficientes para 

ser considerada como potencialmente interessante.  
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Talvez um dos aspetos de maior relevância para o desenvolvimento e sucesso deste projeto, que se 

direciona para a atividade de exploração turística da Herdade dos Adães Novos, prende-se com as 

características naturais do entorno, o qual é de enorme beleza. Também a proximidade à fronteira 

com Espanha, que nos coloca no centro da cidade de Badajoz em pouco menos de 20 minutos. Sem 

que nos possamos esquecer de uma série de pontos de interesse turístico na região num raio inferi-

or a 100 km e todos servidos por excelentes vias de comunicação rodoviária incluído autoestrada. 

Passamos assim a descrever em detalhe a proposta deixando agora de parte as outras atividades 

que já se desenvolvem na Herdade dos Adães Novos e que se manterão em paralelo com esta. A 

proposta assenta em 5 grandes valores turísticos, são estes; 

1 - As vias de acesso, as quais ligam a Herdade dos Adães Novos a Lisboa em menos de 2 horas ou 

mesmo a Madrid em menos de 4 horas. Abrangendo só nestes dois percursos uma carteira de po-

tenciais clientes de mais de 8 milhões de pessoas. São referenciados em particular estes dois gran-

des centros urbanos, não por mero acaso ou fator aleatório, mas sim, porque para além de serem as 

capitais de cada um dos países que aqui se encontram na linha de ligação, é nestes centros urbanos 

onde consideramos estarem os principais clientes para este tipo de atividade turística. Seja pela 

pressão existente nos grandes centros urbanos, seja como escape de fim-de-semana à rotina do 

quotidiano de uma semana de trabalho, seja pela necessidade de respirar ar puro e viver uma expe-

riência de contacto com a natureza.  

2 - Caracterização da região e do terreno, este será sem dúvida o maior dos valores e o qual, é na 

realidade, o fator principal que leva a propor esta atividade de utilização turística. Caracterizado 

por um terreno agreste com ligeiras elevações, pouco ou escassa vegetação, apresentando uma pai-

sagem tipicamente mediterrânea, com profundas variações ao longo do ano. 

3 - Outro dos grandes valores e atrativo, que levará a tomar a decisão de organizar uma estadia nes-

ta exploração, é o conceito agro-pedagógico. Para além do enriquecimento do estudo e leitura dos 

livros que hoje em dia, abordam este tema, o visitante poderá viver a experiência agronómica, po-

dendo esclarecer todas as dúvidas, que em muitas ocasiões a leitura nos suscita, ou determinados 

conceitos que não consiga entender, quer através da vivência do espaço agroflorestal, quer através 

da visita e realização de atividades na quinta pedagógica e no CINMB. 

4 - Região que beneficia de uma multiplicidade de pontos de interesse de visita turística e que 

complementam a visita à herdade. Abaixo encontram-se descriminados, por critério de proximida-

de ao projeto, alguns dos pontos de maior interesse: 

  A Adega Mayor; 

  O Centro de Ciência e Conhecimento do Café; 

  O Museu de Arte Sacra de Campo Maior; 

  O Castelo de Campo Maior; 

  A Capela dos Ossos; 

  O Castelo de Ouguela; 

  O Museu Aberto de Campo Maior; 

  A Barragem do Caia, que permite desfrutar de atividades de pesca, vela ou simplesmente de 

ócio, como poderá ser um piquenique ou no verão a utilização da sua praia fluvial; 
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  A cidade de Elvas, que recentemente foi galardoada com o reconhecimento de património da 

Humanidade pela UNESCO, e que conta com um património arquitectónico de enorme valor 

histórico; 

  A cidade de Badajoz, centro urbano por excelência e que nos apresenta todos os valores da cul-

tura e da tradição espanhola; 

  A cidade de Mérida, importante centro urbano na época do império Romano e que se visualiza 

a cada passo nas ruas desta cidade; 

 Visitar Évora, cidade já há muito classificada como património da humanidade pela UNESCO, e 

que demonstra bem na sua visita o mérito desta mesma classificação. 

5 - Outro dos grandes fatores de interesse, que potencia a atividade turística da Herdade, é a sua es-

trutura produtiva e as suas características naturais. Associadas à sua dinâmica industrial, e com 

uma capacidade real de poder alojar um número de clientes justificativo, que permita organizar 

workshops e ações comerciais, como convenções ou reuniões de negócios, fazem da Herdade não só 

uma exploração cuja atividade, aportará benefícios para si mesma, mas será certamente um polo 

potenciador da região, através de parcerias com outras atividades existentes, ou até mesmo poten-

ciando o seu surgimento. 

 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

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

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

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

Turística.  

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

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

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

te 10 hectares de aromáticas, projeto que se destina a iniciar uma indústria de transformação deste 

tipo de plantas para as mais diversas utilizações 

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

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

4). 

Assim sendo a fase 1 contempla: 

 Uma horta com fins pedagógicos – possibilitando trabalho e a visita a grupos de visitantes, 

incluindo estudantes, apoiada com uma estrutura de estufa de plantas; 

 Um pomar igualmente com fins pedagógicos; 

 Um pequeno parque zoológico com instalações para animais de diversas espécies, autócto-

nes designado por “quinta pedagógica”; 

 Estruturas (abrigos) para observação de aves; 

 Percursos pedonais de contemplação e passeio na natureza; 
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 O CINMB; 

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

  

Figura 4 – Faseamento do projecto. 

 

A fase descrita já tem todas as estruturas construidas, contribuindo para novas ofertas turísticas 

das Herdades do Grupo Nabeiro, para além da Adega Mayor e do Centro de Ciência do Café já exis-

tentes e em funcionamento pleno. A área desta fase ocupa 9,57 ha 

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

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

construções existentes; 

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

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

pensas e outros espaços complementares; 

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

meira fase; 

 Edifício da piscina e sauna, cobertas, incluindo instalações sanitárias de apoio com duche. 
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Esta fase ainda está em desenvolvimento e irá permitir aos turísticas que visitem as Herdades que 

possam pernoitar e usufruir com o que as Herdades e o concelho de Campo Maior têm para ofere-

cer. Outro elo de ligação desta fase com a anterior é a utilização dos produtos das estruturas referi-

das na fase 1 poderem estar disponíveis para utilização dos utentes na “Cozinha de mercado”. A fa-

se 2 irá ocupar uma área de 0,48 ha. 

Por fim, a fase 3, alvo deste EIA, compreende a criação de: 

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

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

 Parque de campismo rural que incluirá um conjunto de alojamentos móveis, caracterizados pe-

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

efeito; 

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

máquinas agrícolas e instalações sanitárias, vestiários e copa de apoio a pessoal afeto a este 

empreendimento. 

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

do que uma valência ou tipo de uso, nomeadamente: 

 A receção, localizada na fase 2 que serve o alojamento fixo, o parque de caravanas e o par-

que de campismo rural (estes últimos incluídos na terceira fase); 

 A “cozinha de mercado”, igualmente localizada na segunda fase e que serve os mesmos 

equipamentos mencionados no ponto anterior; 

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

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

Por último, uma referência ainda aos espaços exteriores afetos a estas três fases. Neste âmbito, os 

espaços exteriores desenvolvem-se de forma a relacionar os edifícios, assegurando as ligações fun-

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

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

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

cursos que asseguram os acessos entre as várias áreas e edifícios. 

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

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

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

 

Parque de Caravanas 

Pretende-se criar um parque de caravanismo com capacidade para 30 caravanas, de acordo com os 

princípios definidos pela Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, que estipula o regime jurídi-

co da instalação e exploração dos empreendimentos turístico do tipo ‘Parque de campismo e Cara-

vanismo’. Nesta situação, aplicam-se particularmente as disposições específicas descritas na Secção 

II deste Decreto-Lei, referente a Parques de caravanas e autocaravanas.  A categoria do parque, nos 

termos da Portaria n.º1320/2008, de 17 de novembro, será de 3 estrelas. 
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O parque desenvolve-se numa área a poente do núcleo central do Monte dos Adães, uma zona de 

montado de azinheiras, com amplas vistas sobre a zona Norte da Herdade. Ocupa uma área onde se 

integram os edifícios das fases 1 e 2, um edifício de balneários, uma via de circulação interna e os 

lugares de estacionamento de caravanas. O seu limite é vedado, tendo sido prevista uma entrada e 

uma saída. O acesso viário ao Parque será feito por um caminho que se desenvolve a partir do aces-

so principal ao Monte de Adães, antes de chegar ao estacionamento principal dessa unidade. Este 

caminho dará acesso direto à receção onde a área pavimentada se alarga permitindo o estaciona-

mento temporário de uma caravana. As vias de circulação interna serão com 3,50 m de largura 

permitindo dois sentidos e circulação de veículos de emergência, sendo pavimentados com saibro e 

balizados por postes de madeira. 

O edifício de receção do Parque concentrará os serviços de apoio ao parque e permitirá a articula-

ção com o núcleo central do Monte de Adães. A partir da receção desenvolve-se um percurso inter-

no, circular, de sentido único, que permite a distribuição das caravanas ao longo do parque. Este 

percurso funciona paralelamente como circuito de emergência e abastecimento. No extremo poente 

do percurso acede-se à saída do parque. 

No que diz respeito ao parque de caravanismo, aa distribuição dos espaços para 30 veículos com 50 

m2 cada, optou-se por dispersar mais os veículos em núcleos, ao invés de uma excessiva concentra-

ção por forma a preservar a paisagem existente e o ambiente rural que caracteriza todo o conjunto. 

Foram criadas pequenas bolsas ao longo do percurso, tirando partido da modelação e da compar-

timentação natural que o próprio coberto arbóreo proporciona, e de forma a criar áreas mais pe-

quenas com cenários diferentes para conjuntos de 2 a 6 caravanas. Cada uma destas bolsas será 

munida de instalação elétrica, ponto de água, e contentor de deposição de resíduos sólidos. As bol-

sas de estacionamento serão pavimentadas com grelhas de enrelvamento em PVC, que contribuirá 

para a estabilidade da superfície, combinadas com um revestimento vegetal de prado, o que contri-

buirá para a sua integração na paisagem envolvente.Os lugares serão individualizados e terão uma 

área de 50 m2, balizados por postes de madeira. 

Também para além de se manter todas árvores existentes, prevê-se ainda a plantação de mais al-

gumas, por forma a reforçar a sombra em alguns dos pontos de estacionamento. A proposta foi de-

lineada de forma a que, mantendo as características de unidade autónoma, o parque de caravanas 

se relacione harmoniosamente com o conjunto central do Monte dos Adães e equipamentos adja-

centes, assegurando-se ligações funcionais entre os dois núcleos. 

Na área central do Parque, propõe-se incluir uma área de merendas dividida em seis núcleos, com 

ensombramento e equipada com conjuntos de mesas e bancos. Uma rede de caminhos em chulipas 

de madeiras permitirá a circulação pedonal no espaço com percursos desfasados da rede de circu-

lação viária. 

Como apoio específico para os caravanistas propõe-se a integração de uma área de serviços na zona 

poente do parque. Esta será uma área preparada para o escoamento das águas residuais, esvazia-

mento de WC químico, sistemas de lavagem e despejo de cassetes sanitárias. Como complemento, 

esta área será ainda munida de um ponto de abastecimento de água potável e de contentores para 

despejo de resíduos sólidos urbanos. 

O parque conta ainda com a criação de balneários divididos por sexos com 3 cabines de duche e 4 

lavatórios cada, 5 sanitas nos balneários destinados a mulheres e 4 sanitas e 4 urinóis no dos ho-

mens, espaço para lavar loiça e um outro para lavar roupa, fraldário e arrumos. Estes últimos serão 
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reunidos num edifício único com características arquitetónicas semelhantes aos desenvolvidos para 

a fase 2 deste empreendimento – de um só piso, térreo, com estrutura metálica e com alpendre de 

ensombramento, cobertura de duas águas revestida com chapa metálica com isolamento térmico 

incorporado e revestimento exterior com tábuas de naturocimento. 

No que diz respeito a limitação de espaços, dentro dos respetivos limites, será incluida uma área 

destinada a acampamento de 1 500 m2 + 318,30 m2, ocupando assim apenas 22% da área total do 

parque (não excedendo os 60% regulamentares), uma área destinada a vias de circulação interna, 

instalações e equipamentos comuns de 1 363,04 m2 ocupando assim apenas 17% da área total do 

parque (não excedendo os 25% regulamentares) e por fim uma área destinada a espaços livres e 

zonas de lazer de cerca de 5 080,82 m2, ocupando assim 61% da área total do parque (largamente 

acima dos 15% mínimos exigidos regulamentarmente). 

Todo o conjunto será dotado de infraestruturas, prevendo-se o fornecimento de água e energia elé-

trica em cada um dos núcleos de estacionamento, bem como a drenagem de esgotos e a localização 

de contentores de lixo igualmente em cada núcleo. Prevê-se ainda um local para a recolha do lixo 

em espaço próprio situado junto do acesso principal do parque e estruturas de ensombramento pa-

ra a realização de refeições (merendas) pelos utentes. Estes aspetos relacionados com infraestrutu-

ras serão objeto de projeto(s) especifico(s) a apresentar no âmbito deste processo. 

Neste parque, é estimado uma média de 2 pessoas por família, assim, pode chegar aos 60 hóspedes.   

O parque de caravanismo irá ocupar uma área de 8 262,16 m2.   

 

Parque de Campismo Rural 

Este parque de campismo rural agora proposto completa a oferta já prevista nesta Herdade, viabili-

zando assim este empreendimento que, doutra forma, ou apenas com a oferta de alojamento previs-

ta, não seria viável do ponto de vista económico-financeiro, tendo em conta o investimento previsto 

na globalidade dos equipamentos e respetivas infraestruturas. Localizada a norte dos edifícios afe-

tos aos alojamentos fixos e áreas comuns do Turismo Rural e a nascente do mencionado parque de 

caravanas.  

É uma área arborizada que será devidamente vedada e onde se prevê a colocação de veículos trans-

formados em alojamentos móveis, tais como carruagens, construções pré-fabricadas do tipo "con-

tentor" (igualmente amovíveis), barcos ou outros do mesmo género, sempre de caráter amovível. 

Estes "alojamentos móveis", cerca de 12 elementos, virão a localizar-se em áreas inseridas neste 

terreno nunca ocupando mais do que 70 a 80 m2, no máximo, cada. Para mais, serão apoiados em 

elementos de suporte do tipo estacas ou similares que deixarão a maior parte do solo livre, inalte-

rado e permeável à infiltração das águas das chuvas. 

Nas peças desenhadas juntas ilustra-se uma ocupação possível para estas unidades de "camping". 

Estas serão transformadas e adaptadas ao uso previsto - alojamento temporário de turistas -, adici-

onando isolamentos e equipamentos necessários a cumprir com os níveis de conforto e de higiene 

legais e adequados ao "standard" de oferta existente nos demais alojamentos neste local, pelo que 

todas possuirão pelo menos uma instalação sanitária equipada com bacia de descarga com chuveiro 

acoplado, duche e bacia de lavatório, quarto ou área de dormir e de estar, devidamente decorados e 

equipados (incluindo mini-bar).  
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Nesta ocupação, e por forma a beneficiar a integração paisagística destes elementos e a potenciar o 

seu caráter lúdico, prevê-se igualmente o tratamento de algumas zonas com elementos naturaliza-

dos de água (provenientes de chuvas e de furos existentes no local), que incluirão alguns pequenos 

espelhos de água ligados por ribeiros com ou sem queda de água. Estes elementos lúdicos, e de in-

tegração paisagística, integrarão os necessários equipamentos de bombagem e encaminharão as 

águas para as linhas existentes no terreno, não alterando assim o equilíbrio existente no local. Os 

espelhos de água previstos contribuirão também para potenciar ainda mais a atividade de "bird-

watching" prevista para este conjunto agroturístico dos Adães e assim contribuir também para a 

valorização económica - turística da região, trazendo mais visitantes e mais valor para a economia 

local. 

Os caminhos de circulação e de ligação das várias unidades, serão em saibro, permitindo assim, 

também, a infiltração das águas pluviais. Ao longo destes caminhos, e por forma a cumprir com o 

disposto na legislação em vigor nesta matéria – Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março e Portaria 

n.º 1320/2008 de 17 de novembro - serão colocados recipientes para lixo e sinalética em materiais 

naturais (madeira tratada). 

Os equipamentos de utilização comum – receção, café/bar, sala de convívio, piscina e áreas de lazer 

exterior, bem como as instalações sanitárias e os compartimentos de tratamento de loiça e de roupa 

deste parque de campismo rural, localizam-se no parque de caravanas e nos edifícios de turismo 

rural deste conjunto agroturístico que possuem dimensões e características mais do que suficientes 

para a ocupação total prevista e serão assim partilhadas por estes empreendimentos complementa-

res, funcionando como um conjunto mas mantendo a sua "identidade" própria ou diferenciação e 

rentabilizando, de forma mais racional, a sua utilização e exploração. 

As unidades de “alojamento móveis” beneficiarão igualmente das adequadas infraestruturas de sa-

neamento e de redes de abastecimento de água potável e de energia elétrica que serão instaladas e 

objeto de projeto específico a desenvolver em fase sequente deste processo. 

Prevê-se a colocação de cerca 12 elementos do tipo móvel mencionados anteriormente, não exce-

dendo uma ocupação máxima, total, de 36 pessoas. 

O parque de campismo rural irá ocupar uma área de 6 986,04 m2. 

 

Parque de Máquinas 

Trata-se de uma estrutura simples aberta, de elementos metálicos – pilares e vigas e/ou asnas, co-

bertura com chapa “sandwich” idêntica à utilizada nos restantes edifícios deste empreendimento, 

fachada pontualmente com laminas de naturocimento e/ou alvenaria de tijolo rebocada e pintada. 

O uso previsto para esta estrutura ou construção é o de abrigo de máquinas agrícolas, evitando as-

sim a sua dispersão pelo exterior e contribuindo para a preservação da paisagem e para a conser-

vação destes equipamentos. 

Inclui ainda um conjunto de compartimentos destinado ao pessoal afeto às atividades aqui desen-

volvidas, nomeadamente: instalações sanitárias e vestiários diferenciados por sexos e copa de apoio 

a refeições. O revestimento vegetal do Parque de Caravanas e do Parque de Campismo Rural deverá 

assentar fundamentalmente no coberto arbóreo existente, composto por azinheiras de grande por-

te, que deverão ser protegidas eficazmente durante o período de construção. 
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Situa-se no extremo nascente do conjunto edificado que designamos por “monte” desta herdade, 

junto a um dos principais caminhos que servem as áreas de exploração agrícola. 

O coberto arbóreo será reforçado com elementos arbóreos de médio a grande porte, de forma a 

provir o necessário ensombramento ao espaço. Quanto à vegetação a utilizar, esta deverá integrar 

essencialmente espécies que se enquadrem no elenco florístico local, constituída por plantas autóc-

tones, contribuindo para a mimetização do Parque na paisagem envolvente. 

Em tudo mais, cumpre-se com a legislação em vigor. 

O parque de máquinas irá ocupar uma área de 664,80 m2. 

 

Projetos de Especialidades 

Está prevista a criação de uma série de infraestruturas, para que este projeto seja viável. Estas re-

des podem ser divididas em 3 tipos, redes de saneamento, redes de abastecimento e vias de comu-

nicação. Os comprimentos das redes, que a seguir se apresentam, contabilizam apenas a rede exte-

rior até chegar ao alvéolo ou estrutura final.  

As áreas que se destinam a vias de comunicação, são constituídas por estradas, parque de estacio-

namento, e pelos alvéolos para as autocaravanas. Estas estruturas ocupam aproximadamente 6 770 

m2. 

 

1) Rede de Abastecimento e Distribuição de Água 

Os recursos de água existentes na herdade são duas charcas com volume de 20.000,00 m3 e de 

90.000,00 m3, que são utilizadas somente para manutenção da fauna e da flora, uma captação de 

água subterrânea no rio Abrilongo que faz extrema com a propriedade, um poço e dois furos hertzi-

anos. 

A água é utilizada para a rega de culturas agrícolas (plantação de ervas aromáticas), para a rega dos 

espaços verdes a desenvolver no projeto turístico, para o consumo do gado e para consumo huma-

no. 

As charcas são apenas utilizadas pela fauna autóctone como perdizes, coelhos, lebres, aves, rãs, sa-

pos e outros anfíbios vertebrados, répteis, e pela flora arbórea que esteja na linha de água e a jusan-

te. Estas charcas não são utilizadas nem para o abeberamento de gado nem para a rega das culturas 

agrícolas, servem somente para a manutenção do ecossistema. 

O extremo norte da propriedade faz linde com o rio Abrilongo, onde foi executado um poço (furo) 

com o diâmetro de 1,00 m, revestido com pedra rolada para proteção da fauna piscícola, onde está 

colocada uma bomba submersível com débito de 20,00 m3/hora, que encaminha a água para um 

depósito com capacidade de 30,00 m3, e deste para outro depósito de 20,00 m3 que alimenta, por 

sua vez, a central de bombagem onde está ligada a rede de rega das culturas agrícolas e dos espaços 

verdes do empreendimento turístico. 

Os dois furos hertzianos, com capacidades de 15,00 m3/h e 6,00 m3/h, estão ligados ao poço exis-

tente, de onde é encaminhada a água para um depósito equipado com uma central hidropneumática 

com o caudal de 16,00 m3/h que abastece a rede de distribuição de água potável para todo o em-

preendimento turístico. 
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Toda a rede de abastecimento e distribuição de água (Figura 5) será realizado em tubagem PEAD 

com os diâmetros definidos nas peças desenhadas em conformidade com o Decreto-Regulamentar 

n.º 23/95, de 23 de agosto. 

 

 

Figura 5 – Planta de Rede de Águas. 

 

O consumo humano previsto é de 16 m3/dia e o consumo para rega é de 10 m3/dia para os espaços 

verdes do empreendimento e de 30 m3/dia para as culturas agrícolas e exploração pecuária. 

 

2) Rede de Drenagem de Esgotos Domésticos 

A rede de drenagem de efluentes domésticos será realizada através de tubagem em PVC com os di-

âmetros correspondentes provenientes do cálculo hidráulico e em conformidade com o Decreto-

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

A rede será composta pela rede predial, com início nos aparelhos sanitários, que por sua vez ligará 

a sifões de pavimento ou caixas de reunião e daí à caixa de visita predial. 

A rede de drenagem de esgotos geral é realizada através de coletores em PVC com os diâmetros 

correspondentes provenientes do cálculo hidráulico e por caixas de visita que recebem os diversos 

ramais de descargas provenientes das caixas de visita prediais. 

Todos os efluentes gerados pela atividade turística são encaminhados para uma Estação de Trata-

mento de Águas Residuais, que foi objeto de PIP (Pedido de Informação Prévia) favorável, estando 

atualmente a licenciar-se a solução proposta, que se anexa ao projeto. 
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Figura 6 – Planta da Rede de Esgotos. 

 

A população máxima associada à ETAR no horizonte do projeto é de 100 h.e. e os caudais e cargas 

de dimensionamento são apresentados seguidamente. 

Capitação de água residual (1/h.d) 160 

Caudal médio diário (m3/h) 16 

Caudal médio horário (m3/h) 0,66 

Fator de ponta 7,5 

Caudal de ponta (1/s) 1,39 

Capitações CBO5 (g/hab.d) 60 

Capitações SST (g/hab.d) 90 

Capitações CQO (g/hab.d) 150 

Cargas CBO5 (kg/d) 6 

Cargas SST (kg/d) 9 

Cargas CQO (kg/d) 15 

 

O efluente chegará à ETAR graviticamente e entrará na obra de entrada. O sistema de tratamento 

inicia-se com gradagem, com o objectivo principal de remoção de matérias que possam reduzir a 
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eficiência do tratamento a jusante e/ou danificar equipamento. Os gradados serão conduzidos a um 

cesto de recolha e posteriormente transportados para o contentor.  

Paralelamente à fase líquida do tratamento será construído um circuito de recurso, by-pass, de mo-

do a possibilitar pôr fora de serviço o tratamento biológico ou o decantador. Este circuito iniciar-se-

á após a gradagem.  

Após a obra de entrada o efluente será submetido ao tratamento secundário no reator biológico 

onde ocorre a oxidação da matéria orgânica e onde será instalada uma rede de difusores de mem-

brana, de bolha fina, responsável pela difusão do ar fornecido pelos compressores.  

Após o reator biológico o efluente segue para o decantador secundário de escoamento vertical as-

cendente. No decantador estará instalada uma bomba de emulsão de ar, do tipo “Air Lift”, que será 

responsável pela recircilação de lamas ao recinto de arejamento. 

O efluente decantado é depois descarregado do decantador secundário através de descarregador de 

superfície regulável e encaminhado para o destino final.  A descarga da água tratada será feita numa 

linha de água anexa ao terreno de implantação da ETAR, afluente da Ribeira de Abrilongo. 

A outra parte das lamas biológicas, designada por lamas em excesso, já perfeitamente mineraliza-

das, será retirada periodicamente do recinto de decantação com recurso a veículo motorizado 

apropriado.  

À saída da ETAR será construída uma caixa de amostragem para verificação da saída da água trata-

da, recolha de amostras e, se necessário, instalação de amostrador. 

Estas soluções apresentam uma série de vantagens tais como o elevado rendimento de depuração, 

elevada capacidade de resposta a variações na qualidade do efluente pré-tratado, simplicidade de 

funcionamento e manutenção, dispensa de instalação de um tratamento primário a montante e bai-

xa produção/manipulação de lamas em excesso e lamas em excesso já mineralizadas. 

O dimensionamento das distintas etapas de tratamente a caracterização pormenorizada dos trata-

mentos são descritos em pormenor na documentação do projeto de execução.  

No que diz respeito a situações de emergência, a obra de entrada inicial possui uma grade de limpe-

za manual e não está sujeita a avarias ou a falhas de energia. 

Os equipamento que compõem o tratamento secundário ou biológico são o compressor, difusores, 

decantador e bombas de recirculação de lamas.  

O compressor terá um funcionamento automático em função da informação da sonda de oxigénio. 

Ao longo do dia, terá um funcionamentointermitente em função da carga afluente. Caso haja falha 

de energia, o sistema de arejamento não irá funcionar. No entanto, devido ao elevado volume do re-

cinto de arejamento (resultado da variante de arejamento prolongado) o sistema conseguirá garan-

tir boas condições de metabolismo e degradação da matéria orgânica durante algum tempo. 

O decantador, por não possuir equipamento electromecânico associado (é apenas decantador está-

tico) não é passível de avaria eletromecânica, o que lhe confere uma elevada fiabilidade. O corte de 

energia também não constitui problema para o decantador.  

A bomba de retirada de lamas do decantador para o espessador de lamas será instalada no decan-

tador e possuirá funcionamento temporizado.  
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3) Rede Elétrica 

No que diz respeito à rede elétrica o projecto compreenderá fundamentalmente: 

 Iluminação Normal 

 Iluminação de emergência 

 Alimentação das instalações 

 Tomadas de Uso gerais 

 Tomadas de emergência 

 Rede de distribuição de energia 

 Iluminação 

Quanto à utilização podemos classificar o local das instalações de um modo geral quanto às condi-

ções do ambiente local, do seguinte modo: Escritórios, salas, quartos – 

AA4+AB4+AC1+AD1+AE1+AF1+AG1 e Casas de banho – AD7, AD5, AD4 e AD2. Relativamente à 

construção dos edifícios a sua classificação é CA1 e CB1. 

As instalações eléctricas previstas no presente projecto tiveram em conta, tanto a capacidade de re-

serva das instalações, como a possível ampliação dos serviços prestados, com a respetiva necessi-

dade de aumento de consumo em termos de energia eléctrica, uma vez que a prevenção é sempre a 

manutenção mais eficaz e económica. As canalizações serão embebidas, e executadas com conduto-

res do tipo H07V-U, com as dimensões, distribuição e dimensionamento dos circuitos e aparelha-

gem necessária ao seu funcionamento, de acordo com as RTIEBT (Regras técnicas das instalações 

eléctricas de baixa tensão). A instalação será embebida, correndo os condutores em tubos VD. 

A alimentação das instalações será realizada por baixada subterrânea (VAV 3x240+2G120) a partir 

do PT. 

As canalizações de alimentação ao edifício deverão ser enterradas e colocadas a uma profundidade 

mínima de 0,60m, excepto nas travessias do arruamento com trânsito de veículos, em que a pro-

fundidade não poderá ser inferior a 1m.A canalização deverá ser sinalizada com um dispositivo de 

aviso colocado pelo menos a 0,10m acima delas, constituída por rede sinalizadora de plástico ou 

metálica, ou por tijolos, placas de betão, lousa ou material equivalente. O enfiamento das canaliza-

ções deverá ser efectuado depois de concluídos os trabalhos de construção civil.As instalações fo-

ram projectadas de modo a satisfazer as necessidades específicas das diferentes zonas a iluminar, 

optando-se pelos tipos de iluminação com lâmpadas leds, tendo em conta especialmente o factor de 

utilização e dos efeitos a criar de modo a conseguir-se o ambiente mais adequado e boas condições 

de trabalho. 

Na concepção de todas as canalizações destinadas à iluminação, foram tidos em conta os principais 

aspectos a considerar nestes casos, nomeadamente a rentabilidade da instalação, cor da luz, tempe-

ratura desenvolvida, efeitos luminosos, etc. 

De modo a permitir a circulação nas partes comuns do edifício, no caso de falta de energia, foram 

projetados circuitos de iluminação de emergência, composto por bloco autónomo de emergência 

(BAE) com uma ou duas lâmpadas de 8w e autonomia de 1 hora. 
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Figura 7 – Planta da Rede Elétrica. 

 

Sistema Solar Térmico 

Para além disse há dois Sistemas Solares Térmicos, o primeiro para produção e acumulação de 

águas quentes sanitárias para os apartamentos e balneários e o segundo para produção e acumula-

ção de águas quentes sanitárias para a cozinha de mercado e instalações sanitárias do Turismo Ru-

ral. 

Sistema Solar Térmico I 

No desenvolvimento conceptual do sistema proposto considerou-se, para a unidade de caravanis-

mo, uma ocupação de duas pessoas/caravana e um consumo de água de 25 litros/pessoa. Em rela-

ção aos apartamentos é avaliado o consumo de água de 70litros/pessoa a 60ºC, correspondendo a 

um total de 630L/dia a 60ºC. 

A solução preconizada visa o aproveitamento da energia solar para aquecimento de águas quentes 

sanitárias, no sentido de, para além dos objectivos óbvios de economia de energia convencional - 

quer se trate de electricidade ou derivados de petróleo - propor soluções que, pela sua simplicida-

de, eficácia e ponderação económico-financeira, sejam efectivamente vantajosas em termos energé-

ticos e ambientais. Deste modo, a metodologia de cálculo utilizada estabelece a energia solar como 

energia principal, reduzindo de forma significativa os custos de produção de Águas Quentes Sanitá-

rias e reduzindo as emissões de GEE. 

O sistema será dotado de 14 colectores solares térmicos planos com superfície altamente selectiva 

com áreas totais brutas de 35,14 m² e de abertura de 33,06 m². Os colectores serão instalados com 

uma inclinação de 35º (em relação à horizontal) no telhado. O campo de colectores será constituído 

por 2 baterias de 5 colectores e uma bateria de 4 colectores ligados em paralelo de canais. 

A energia obtida através dos colectores solares será armazenada no depósito de acumulação solar 

de 1000 L de capacidade que por sua vez, está ligado em serie a um depósito de 1000L. O meio de 

permuta de calor entre o circuito primário e o acumulador é do tipo permutador interno. O apoio 
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será realizado no segundo depósito a partir de uma caldeira a gás. O sistema solar é gerido automa-

ticamente a partir do controlador KTD. O controlador (termóstato diferencial) compara permanen-

temente a temperatura dos colectores e da parte inferior do depósito e faz circular água nos colec-

tores (ligando a bomba de circulação) se a temperatura dos colectores for superior a 20 ºC (no ar-

ranque) e existir um ΔT de 10ºC entre a temperatura do depósito e dos colectores. A circulação de-

verá ser interrompida quando a temperatura da água que circula nos colectores for marginalmente 

(dois ou três graus) superior à temperatura da água na parte inferior do depósito. O excesso de 

energia será dissipado para a piscina. 

Sistema Solar Térmico II 

No desenvolvimento conceptual do sistema proposto considerou-se um consumo de água de 10 li-

tros/pessoa, correspondendo a um total de 690L/dia a 60ºC. 

O sistema será dotado de 4 colectores solares térmicos planos com superfície altamente selectiva 

com áreas totais brutas de 10,04 m² e de abertura de 9,6 m². Os colectores serão instalados com 

uma inclinação de 35º (em relação à horizontal) no telhado. O campo de colectores será constituído 

por 1 bateria de colectores ligados em paralelo de canais. 

A energia obtida através dos colectores solares será armazenada no depósito de acumulação solar 

de 1000 L de capacidade. O meio de permuta de calor entre o circuito primário e o acumulador é do 

tipo permutador interno. O apoio será realizado na serpentina superior a partir de uma caldeira a 

gás. O sistema solar é gerido automaticamente a partir do controlador KTD. O controlador (termós-

tato diferencial) compara permanentemente a temperatura dos colectores e da parte inferior do 

depósito e faz circular água nos colectores (ligando a bomba de circulação) se a temperatura dos 

colectores for superior a 20 ºC (no arranque) e existir um ΔT de 10ºC entre a temperatura do depó-

sito e dos colectores. A circulação deverá ser interrompida quando a temperatura da água que cir-

cula nos colectores for marginalmente (dois ou três graus) superior à temperatura da água na parte 

inferior do depósito. 

 

Consumos Globais 

Os consumos energéticos apresentados (Tabela II e Anexo I – Fontes de energia para fase de explo-

ração) devem-se fundamentalmente a utilização de equipamento eléctrico para funções de demoli-

ção, soldadura, corte, mistura de massas e outros trabalhos necessários para a conclusão do projec-

to sendo em cada momento aplicada a politica de boas práticas na correta utilização dos equipa-

mentos em causa. 

 

Tabela II - Fontes de energia atual e potenciais de consumo para fase de construção de todo o empreendimento agroturís-

tico 

FONTES DE CONSUMO CONSUMO MENSAL (ESTIMADO) KW 
CONSUMO TEMPO DE EXECUÇÃO 

(ESTIMADO) KW 

Fase 1 23,0 276,0 

Fase 2 9,0 54,0 

Fase 3 11,0 154,0 
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Soluções definidas para reduzir o consumo energético: 

 Todos os suportes e sistemas de iluminação utilizados nas várias edificações do projecto são 

sistema LED; 

 Os candeeiros de iluminação de zonas exteriores são auto alimentados por painel solar; 

 O sistema de água quente das várias unidades de alojamento é sistema solar com recurso al-

ternativo eléctrico; 

 Durante o processo de execução de trabalhos de construção e remodelação o horário dos 

mesmos será ajustado ao horário solar de forma a reduzir ao minimo o consumo de energia 

electrica em suporte auxiliares de iluminação; 

 A arquitectura teve especial cuidado em assegurar em cada uma das unidades entradas de 

luz, garantindo assim a máxima utilização de luz natural, e utilizando para os vão os melho-

res sistemas de isolamento termico por forma a diminuir fugas térmicas com a consequente 

economia energética; 

 Todos os equipamentos escolhidos têm classificação energética A e A+. 

 

4) Ocupação e Postos de trabalho 

Este projeto prevê que a sua lotação média seja entre 35 a 40% da lotação máxima (96 hóspedes), 

ou seja, entre 33 e 38 hóspedes.  

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

nentes, e 50 postos de trabalho por cada empreitada da fase de construção. Os cinco postos de tra-

balho abrangem além do empreendimento sobre o qual incide o estudo, o empreendimento hotelei-

ro já criado na fase 2. As categorias de qualificação para todas as fases do enquadram-se nas enu-

meradas na Tabela III. 

Esta listagem indica a possibilidade de progressão na carreia e que uma pessoa empregada pode 

exercer mais do que uma função. 

 

Tabela III – Postos de trabalho ponteciais do projecto. 

SETOR FUNÇÃO 

Direção Diretor de Hotel 

Receção Rececionista 1ª 

Rececionista Estagiário 

Bagageiro 

Vigilante 

Alojamento-Andares-Quartos Governanta Geral de Andares 

Governanta de Andares/Rouparia/Lavandaria/Limpeza 

Empregada de Rouparia/Lavandaria 

Restauração e Bebidas Preparador de Banquetes 

Cozinha Subchefe de Cozinha 



 

Página | 27 

SETOR FUNÇÃO 

Cozinheiro 1ª 

Higiene e Limpeza Chefe de Copa 

Encarregado de Limpeza 

Termas, Healths Clubs, Pisci-

na e Praias 

Esteticista 

Massagista Terapêutico de Recuperação e Sauna 

Empregado de Balneários 

Golfe Chefe de Manutenção 

Capataz de Campo 

Animação e Desportos Tratador de Cavalos 

Parque de Campismo Encarregado de Parque de Campismo 

Guarda do Parque de Campismo 

Guarda de Acampamento Turístico 

Setor Administrativo Diretor de Serviços Técnicos 

Operário Polivalente Principal 

Operário Polivalente 1ª 

Operário Polivalente 2ª 

 

2.3. RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO PROJETO 

2.3.1. Restrições 

Segundo a Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto, determina que este tipo de instalações possuam 

os seguintes requisitos: 

1. Os empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural devem observar 

os requisitos gerais de instalação previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 

março, bem como os previstos na Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto. 

2. A instalação das infraestruturas, máquinas e, de um modo geral, de todo o equipamento ne-

cessário para o funcionamento dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo 

no espaço rural deve efetuar-se de modo que não se produzam ruídos, vibrações, fumos ou 

cheiros suscetíveis de perturbar ou, de qualquer modo, afetar o ambiente do empreendimen-

to e a comodidade dos hóspedes. 

3. Os fatores perturbadores ou ruidosos que decorram do exercício normal, corrente e regular 

das atividades próprias das explorações agrícolas não são considerados para os efeitos pre-

vistos no número anterior, devendo, no entanto, sempre que possível, ser minimizado o seu 

efeito. 

4. As unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no 

espaço rural podem integrar-se num edifício ou num conjunto de edifícios, com exceção dos 
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hotéis rurais que forem construídos de raiz, cujas unidades de alojamento devem estar situ-

adas num único edifício ou em edifícios integrados numa entidade arquitectónica única. 

5. Nos casos em que as unidades de alojamento se situem em vários edifícios, estes deverão es-

tar claramente identificados como fazendo parte integrante do empreendimento. 

O empreendimento em estudo tem que estar guarnecido das seguintes infraestruturas e equipa-

mentos, segundo a Portaria já mencionada: 

1. Sistema de iluminação e água corrente quente e fria;  

2. Quando o sistema de abastecimento de água seja privativo, os empreendimentos devem dis-

por de reservatórios com capacidade para satisfazer as necessidades diárias do empreendi-

mento;  

3. Sistema e equipamentos de segurança contra incêndios nos termos de legislação específica;  

4. Sistema de climatização adequado às condições climatéricas do local onde se encontra situa-

do o estabelecimento;  

5. Zona de arrumos separada das zonas destinadas aos hóspedes; 

6. Sistema de armazenagem de lixos quando não exista serviço público de recolha; 

7. Equipamento de primeiros socorros;  

8. Área de estacionamento; 

9. Telefone fixo ou móvel com ligação à rede exterior na área de recepção ou, quando se trate 

de casas de campo, no escritório de atendimento a hóspedes previsto no n.º 2 do artigo 13.º 

da Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto. 

Relativamente às unidades de alojamento este determina: 

1. As unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no 

espaço rural são quartos ou suites e devem dispor, no mínimo, de cama, mesa-de-cabeceira 

ou solução de apoio equivalente, espelho, armário, iluminação de cabeceira e tomada elétri-

ca.  

2. Nos empreendimentos de agroturismo as unidades de alojamento podem ainda ser edifícios 

autónomos nos termos previstos no n.º 3 do artigo 24.º do presente diploma.  

3. Quando as unidades de alojamento dos empreendimentos de turismo de habitação ou de tu-

rismo no espaço rural dispuserem de salas privativas, a área mínima exigida para as mes-

mas é de 10 m2. 

Relativamente ao serviço de refeições, esta determina que: 

1. Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural é obrigatório o 

serviço de pequeno-almoço.  

2. Devem ainda ser disponibilizados almoços e jantares, mediante solicitação prévia, sempre 

que não exista estabelecimento de restauração a menos de 5 km, exceto quando se trate de 

casas de campo não habitadas pelo proprietário, explorador ou seu representante.  
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3. As refeições servidas nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espa-

ço rural devem corresponder à tradição da cozinha portuguesa e utilizar, na medida do pos-

sível, produtos da região ou da exploração agrícola do empreendimento. 

No âmbito dos fornecimentos incluídos no preço diário do alojamento: 

1. No preço diário do alojamento está incluído, obrigatoriamente, o pequeno-almoço, o serviço 

de arrumação e limpeza e o consumo ilimitado de água e de eletricidade, desde que inerente 

aos serviços próprios do empreendimento. 

 

2.3.2. Recomendações 

Segundo Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto, relativamente a Zonas Comuns são apresentadas 

as seguintes recomendações: 

1. Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural deve existir 

uma área de recepção e atendimento a hóspedes, devidamente identificada e destinada a 

prestar os seguintes serviços:  

a) Registo das entradas e saídas dos hóspedes;  

b) Serviço de reservas de alojamento;  

c) Recepção, guarda e entrega aos hóspedes das mensagens, correspondência e demais 

objetos que lhe sejam destinados;  

d) Prestação de informação ao público sobre os serviços disponibilizados. 

Os empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural devem disponibilizar 

aos hóspedes informação escrita, em português e em pelo menos outra língua oficial da união euro-

peia, sobre:  

1. Condições gerais da estada e normas de utilização do empreendimento, incluindo preços 

dos serviços disponibilizados e respetivos horários, bem como equipamentos existentes à 

disposição dos hóspedes para a prática de desportos ou de outras atividades de animação 

turística e regras para a sua utilização;  

2. Áreas do empreendimento de acesso reservado ao seu proprietário, explorador ou legal re-

presentante;  

3. Produtos comercializados, sua origem e preço;  

4. No caso dos empreendimentos de agro -turismo, atividades agro -turísticas disponibiliza-

das, o seu funcionamento, horário e condições de participação;  

5. Património turístico, natural, histórico, etnográfico, cultural, gastronómico e paisagístico da 

região onde o empreendimento se localiza;  

6. Localização dos serviços médicos e das farmácias mais próximas;  

7. Meios de transporte público que sirvam o empreendimento e vias de acesso aos mesmos. 

Relativamente às Cozinhas o presente diploma recomenda: 
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1. As cozinhas ou pequenas cozinhas (kitchenettes) dos empreendimentos de turismo de habi-

tação e de turismo no espaço rural devem estar equipadas, no mínimo, com frigorífico, fo-

gão, placa ou micro-ondas, lava -loiça, dispositivo para absorver fumos e cheiros e armários 

para víveres e utensílios.  

2. As cozinhas dos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural 

destinadas a confecionar refeições para os hóspedes nos termos do disposto no n.º 2 do ar-

tigo 18.º podem ser as destinadas ao uso do proprietário do empreendimento ou seu repre-

sentante, quando ali residente.  

3. Os empreendimentos de turismo no espaço rural podem fornecer diretamente aos seus 

utentes, a estabelecimentos de comércio a retalho ou a estabelecimentos de restauração ou 

de bebidas pequenas quantidades de produtos primários, transformados ou não, nos ter-

mos da legislação nacional que estabelece e regulamenta derrogações aos regulamentos 

comunitários relativos à higiene dos géneros alimentícios. 

Em relação às Instalações Sanitárias o presente diploma recomenda: 

1. As instalações sanitárias afetas ou integradas em unidades de alojamento devem dispor, no 

mínimo, de sanita, duche ou banheira, lavatório, espelho, ponto de luz, tomada de corrente 

elétrica e de água corrente quente e fria.  

2. As instalações sanitárias afetas ou integradas em unidades de alojamento devem ainda estar 

equipadas, no mínimo, com sabonete ou gel de banho. 

No âmbito do serviço de Limpeza e arrumação do espaço o presente diploma recomenda: 

1. Nos empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, as instalações 

e os equipamentos devem ser mantidos em boas condições de higiene, limpeza e funciona-

mento.  

2. As unidades de alojamento devem ser arrumadas e limpas diariamente.  

3. As roupas de cama e as toalhas das casas de banho das unidades de alojamento devem ser 

substituídas:  

a) Pelo menos duas vezes por semana 

b) Sempre que o hóspede o solicite;  

c) Sempre que haja mudança de hóspede 

Recomendações específicas para hotéis rurais: 

1. Os hotéis rurais devem cumprir os requisitos comuns aos empreendimentos de turismo no 

espaço rural previstos na presente portaria e classificam-se nas categorias de 3 a 5 estrelas 

de acordo com o disposto na portaria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -

Lei n.º 39/2008, de 7 de março, devendo também observar os requisitos nela previstos.  

2. Os hotéis rurais devem ainda dispor de instalações, equipamentos e, pelo menos, de uma 

unidade de alojamento que permitam a sua utilização por utentes com mobilidade condici-

onada.  

 



 

Página | 31 

2.4. PLANO DE OBRAS 

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

(Tabela IV). 

Tabela IV - Cronograma do Plano de Obras. 

 MESES 

OPERAÇÕES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Demolição                   

Desmatação                   

Movimentos de terras                   

Fundações                   

Estrutura                   

Alvenarias                   

Cobertura                   

Revestimento de paredes                   

Revestimento de pisos                   

Rede de esgotos domésticos                   

Rede de esgotos pluviais                   

Rede de águas                   

Rede eléctrica / telecomunicações                   

Vãos exteriores                   

Vãos interiores                   

Equipamento                   

Diversos                   

Arranjos exteriores                   

 

2.5. PRINCIPAIS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO 

2.5.1. Fase de construção 

As ações a desenvolver ao longo da fase de construção encontram-se planeadas no cronograma já 

apresentado. Segue-se a designação das mesmas atividades: 

 Desmatação - A superfície do terrenos a escavar ou a aterrar deve ser previamente limpa de 

pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa (arbustos e árvores). A limpeza e/ou desmatação 

é feita exclusivamente nas áreas sujeitas a terraplanagem. 
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 Movimento de terras – Será necessário modificar a configuração do terreno, por forma a 

ajustá-lo às necessidades da construção que se vai realizar. Recorrendo a abertura de ca-

boucos e transporte de terras. 

 Fundações – Engloba os subcapítulos sapatas e enrocamento. 

o As fundações deverão ser executadas de acordo com o prescrito no Projeto de Estru-

turas. 

 Estrutura - O betão a empregar é conforme especificado no Projeto de Estruturas. 

o As armaduras em aço a empregar nos diferentes elementos de betão, terão as sec-

ções previstas no projeto, e serão colocadas rigorosamente conforme os desenhos 

indicam, devendo ser atadas de forma eficaz e que não se desloquem durante as di-

versas fases de execução da obra.  

 Alvenarias - Execução de todos os trabalhos relativos a alvenarias, seus reforços e drenos 

em alvenarias duplas, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos 

os trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos. Paredes de alvenaria 

30x20x22 cm mais reboco. 

 Cobertura - Execução de todos os trabalhos relativos a coberturas, isolamentos e imperme-

abilizações, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os traba-

lhos inerentes, conforme projeto e caderno de encargos. A cobertura será em chapa metáli-

ca nervurada, na cor “barro vermelho “com isolamento térmico incorporado em poliestire-

no extrudido. 

 Revestimento de paredes - Execução de todos os trabalhos relativos a revestimentos de pa-

redes, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos 

inerentes, conforme projeto e caderno de encargos. 

o Os balneários serão revestidos a azulejo 15x15 cm de cor branca até altura das por-

tas. 

 Revestimento de pisos - Execução de todos os trabalhos relativos a revestimentos de pisos, 

incluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos ineren-

tes, conforme projeto e caderno de encargos.  

o O pavimento dos balneários será de grés porcelânico com acabamento “ardósia cli-

vada” 60x30 cm. 

o Revestimento exterior em calçada de granito. 

 Rede de esgotos domésticos - Rede de esgotos domésticos em condições de servir todos os 

aparelhos sanitários, de acordo com os regulamentos em vigor e o projeto da especialidade. 

O dimensionamento dos tubos de queda e dos ramais de descarga será estabelecido através 

da regulamentação em vigor, com base no número de unidades de escoamento. 

 Rede de águas - Rede de águas frias e quentes de acordo com o projeto e os regulamentos 

em vigor, abastecendo todos os aparelhos sanitários e lava-loiças, incluindo assentamento 

de loiças, torneiras e demais acessórios. 

 Rede elétrica/telecomunicações - A instalação elétrica e de telecomunicações deverá ser 

executada de acordo com o projeto da especialidade aprovado, conforme indicações presta-
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das pela memória descritiva e justificativa, bem como pelas peças desenhadas que constitu-

em o referido projeto. 

 Vãos interiores/exteriores – Vãos com vidro simples, lisos transparentes e claros, lamina-

dos com 4 mm, com caixilharia em alumínio termo-lacado. Portas em madeira de casquinha 

vermelha, portas integradas nas instalações sanitárias com acabamento em fenólico. Redes 

mosquiteiras em janelas de peito e bandeiras de abrir. Apoio de portas e respectivas ferra-

gens em inox. 

 Equipamento – Fornecimento e colocação do equipamento, incluindo todos os trabalhos 

inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.  

 Diversos - Em tudo o que for omisso, serão adoptados as melhores soluções, de acordo com 

o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Posturas Municipais e demais legislação em 

vigor. 

 Arranjos exteriores – Execução de todos os trabalhos relativos aos arranjos exteriores, in-

cluindo o fornecimento e aplicação de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, 

conforme desenhos e caderno de encargos. 

 Rede de esgotos pluviais - Rede de esgotos pluviais em tubo de Policloreto de vinila (PVC) 

para drenagem da água. A rede de condução das águas pluviais e de infiltração será estabe-

lecida em função das áreas a drenar. 

 

2.5.2. Fase de exploração 

Ao longo da fase de exploração estão previstas ações de manutenção do espaço. Assim, prevê-se 

que atividades estruturantes, como a Criação de Alvenaria, ou o Movimento de Terras não ocorram. 

No entanto, atividades como Desmatação, Arranjos exteriores, ou Pinturas, possam ocorrer de uma 

forma casual, quando assim sejam exigido. 

 

2.5.3. Fase de desativação 

Tratando-se de um projeto de TER, e cujo intuito é criar uma oferta alternativa e diferenciadora dos 

demais projetos já existentes, não se prevê uma fase de desativação para o mesmo e consequente-

mente não existem atividades previstas. Ainda assim, é necessária a criação de cenários para a 

eventual desativação do projeto a longo prazo, sendo que foram projetadas hipóteses a 100 anos. 

São feitos dois cenários para cada descritor, um numa situação de abandono do empreendimento 

agroturístico e outro numa perspetiva de demolição do mesmo. 

 

2.6. DESCRIÇÃO DA ENVOLVENTE DA ÁREA DO PROJETO 

Considerando o tipo de intervenções que estão previstas para propriedade, bem como a sua locali-

zação distante das populações mais próximas, considerou-se a envolvente toda a área que se encon-

tra dentro de uma circunferência com raio de 4 km, distância em linha recta do local de implemen-

tação do projeto até à Estrada Nacional que lhe dá acesso, e uma envolvente mais próxima, como a 
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Herdade dos Adães Novos. Desta forma é possível englobar a Freguesia de Nossa Senhora da Graça 

dos Degolados (Degolados), a Herdade das Argamassas, e a Herdade dos Adães Novos, onde será 

implementado o projeto, ambas as Herdades pertencendo ao Grupo Nabeiro. Esta área é atravessa-

da a norte pelo rio Abrilongo, e com início junto a Degolados, de um afluente da Barragem do Caia. 

A área é ainda atravessada pela Estrada Nacional 371 que liga Degolados a Campo Maior, e por on-

de será feito o acesso à Herdade das Argamassas, que por sua vez dará acesso à Herdade dos Adães 

Novos. 

Segundo o CORINE Land Cover, cerca de 95% da área envolvente é composta por culturas temporá-

rias de sequeiro e sistemas agro-florestais (montado) (Figura 8). Existem ainda dentro da área en-

volvente, espaços classificados como Olival, existindo uma mancha na margem norte do rio Abri-

longo, e outra mancha na zona sul da área de envolvente; Tecido Urbano descontínuo, que corres-

ponde a Degolados; Sistemas Culturais e Parcelares complexos, pertencendo a maior mancha à 

Herdade dos Adães Novos; Vinhas, pertencendo à Herdade dos Adães Novos, por foto interpretação 

é possível verificar que esta mancha já não corresponde à totalidade da vinha plantada, correspon-

dendo apenas a aproximadamente metade desta. 

 

Figura 8 – Área envolvente do projecto e respectiva Ocupação do Solo. 
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A Herdade dos Adães Novos possui uma área de aproximadamente 400 ha. Esta área é constituída 

maioritariamente por Montado de Azinho, no entanto é de destacar que a Norte da área de estudo, 

perto de uma pequena charca pode-se encontra um campo de orquídeas (Figura 9), que se encon-

tram listadas no Anexo II da Convenção CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espé-

cies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção). 

  

Figura 9 – Ophrys apifera e respectivo habitat próximo. 

 

Atualmente, e integrado no Projeto de Agroturismo já previsto para esta Herdade, a sul da Área de 

Estudo passou a existir uma nova utilização do solo, constituída por, um campo de Plantas Aromáti-

cas, estufas; uma horta, um pomar e um parque zoológico, com fins pedagógicos, o qual se designa 

genericamente por quinta pedagógica. 

A Herdade dos Adães Novos possui 74% da sua área no SIC São Mamede (PTCON0007), sendo que a 

totalidade da área de projeto se encontra na totalidade neste SIC (Figura 10), este caracteriza-se, na 

área de projeto, por ocorrerem áreas tipicamente mediterrâneas, com montados (6310) de azinho e 

de sobro, predominando os sistemas extensivos de sequeiro, são no entanto de destacar os seguin-

tes habitats prioritários: 

Charcos Temporários Mediterrânicos (3170); 

Charnecas húmidas atlânticas temperadas e Erica ciliaris e Erica tetralixa (4020); 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (6220) 

Florestas Aluviais de Alanus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Slaicion 

albae) (91E0) 

Os restantes 26% da Herdade dos Adães Novos  encontram-se sobre o SIC Caia (PTCON0030), ca-

racteriza-se, na área de estudo, à semelhança do anterior de zonas de montado (6310) de azinho e 

de sobro. Sendo de destacar os habitats prioritários: 

Charcos temporários mediterrânicos (3170) 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (6220) 
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Figura 10 - Enquadramento da área de projeto na RN2000 

 

Na Herdade de Adães Novos podemos observar extensas áreas de Montados de Azinho onde prati-

camente não se desenvolve vegetação arbustiva devido à intensa atividade silvo pastoril de que es-

tas áreas são alvo. Observa-se então no subcoberto arrelvados ricos em espécies nitrófilas. Algumas 

das Azinheiras existentes nestes Montados são de elevada beleza tratando-se de árvores longevas e 

cavernosas. São ainda de salientar as áreas com culturas arvenses de sequeiro (cevada) restritas a 

áreas de Montado de baixa densidade, as quais deverão ser geridas segundo orientações de gestão 

específicas. Estas zonas intercalam com prados arrelvados dominados por Tanchagem, acompa-

nhado por Sargacinha, Serradela, Olho-de-mocho e Trevo-entrançado, entre outros, que, frequen-

temente, se observa no estrato herbáceo dos Montados de Azinho, constituindo arrelvados de baixa 

cobertura que podemos observar nos inícios da Primavera. 
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Figura 11 – Cultura arvense de sequeiro (cevada) no subcoberto de Montado de baixa densidade (em cima à esquer-

da); Montado com alta densidade de espécies arbóreas (em cima à direita). Em baixo, o aspeto da linha do horizonte 

no Montado num fim de tarde de primavera. 

 

Foram encontrados os seguintes habitats, na envolvente ao projeto: 

 Charca pequena – Trata-se de um pequeno corpo de água especialmente importante ao nível da 

proteção das aves aquáticas. 

foto 
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Figura 12 – Charca pequena e sua envolvente no fim da primavera. 

 

 Barragem – Zona peninsular de vegetação herbácea variável adjacente à barragem com Monta-

dos de Azinho e prados naturais ricos em orquídeas (Cód. Dir. Habitats: 6210 – Prados secos 

seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia), correspondendo a 

uma área muito importante para a avifauna, nomeadamente para as aves de rapina noturnas e 

as aves limícolas. Nas margens da barragem foram observados relvados ricos em Erva-língua 

(Serapias língua), acompanhados por outras espécies de carácter ruderal Relvado de Serapias 

língua. 

 

Figura 13 – Barragem da Herdade dos Adães Novos. 

 

Figura 14 – (a)Habitat da orquídea; (b) Serapias lingua. 

 

 Troço inferior da ribeira do Javardo – Corresponde ao troço inferior da galeria ripícola da ribeira 

do Javardo, caracterizada por matas ribeirinhas de Loendros com alto valor de conservação 

(Cód. Dir. Habitats: 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais Nerio-Tamaricetea e Securi-

negion tinctoriae). Área importante para proteção de flora – especialmente orquídeas (Cód. Dir. 

Habitats: 6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-

a) b) 
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Brometalia). São comunidades dominadas por Loendros (Nerium oleander), espécie arbustiva e 

perenifólia comum nas regiões mais quentes e secas, que surgem nos locais onde o bosque origi-

nal de freixos foi previamente degradado, natural ou artificialmente. Na Herdade de Adães No-

vos podem observar-se estas comunidades no troço inferior da ribeira do Javardo, são comuni-

dades arbustivas e densas. 

 

Figura 15 – Bebedouro desativado com indícios de presença de Geneta (à direita); formação de charcos temporários junto 

do troço superior da ribeira do Javardo (à esquerda). 

 

 Troço superior da ribeira do Javardo – Corresponde ao troço superior da galeria ripícola da ri-

beira do Javardo, constituída por Salgueirais e de Tamujais (Cód. Dir. Habitat: 92A0pt3 – Sal-

gueirais arbóreos psamófilos de Salix atrocinerea; 92D0pt3 – Matagais de Flueggea tinctoria as-

sociados a leitos de estiagem inundados no Inverno). Trata-se de uma comunidade ripícola cons-

tituída por Salgueirais de Borrazeira-negra e Amiais de Alnus glutinosa com sub-bosque e estrato 

lianóide bem desenvolvido. Nesta ribeira, a então Videira-silvestre apresenta grande homoge-

neidade na sua distribuição, não sendo à partida preocupante a sua preservação imediata como 

medida de gestão. Será efetivamente mais importante preservar o estrato arbóreo e arbustivo 

contra futuras desmatações uma vez que a Videira-silvestre, apesar de ser uma espécie lianóide, 

com gavinhas, não é uma trepadora, logo não consegue ascender a lugares onde a quantidade de 

luz recebida lhe seja favorável, logo torna-se uma espécie oportunista e toma como tutores as 

espécies arbustivas e arbóreas que lhe estejam próximas. O matagal dominado pelo Tamujo 

(Flueggea tinctoria) existente na ribeira do Javardo. A presença deste habitat é bastante impor-

tante devido não só às características ecológicas necessárias à sua existência (leitos de estiagem 

que no Inverno ficam inundados e no Verão secam) como também devido ao atual estado de re-

gressão deste habitat, em todo o país, devido, sobretudo, à recolha e corte ilegal destes exempla-

res, que, de futuro, necessitaram ver aplicadas medidas concretas de sanções. Trata-se de uma 

área bastante importante para a avifauna, nomeadamente para as aves florestais e rapinas. 
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Figura 16 – Aspeto exterior da galeria ripícola e dos prados adjacentes na primavera. 

 

 Linhas de água temporárias – Linhas de água de carácter temporário existentes na parte Sul da 

herdade dos Adães Novos constituídas por juncais. 

 

Figura 17 – Vista de um troço de uma linha de água temporária junto à charca pequena. 

 

Em termos geológicos a área é caracterizada por uma geologia bastante complexa e variada, ocor-

rendo formações de idade pré-câmbrica e câmbrica, sendo atravessadas por rochas eruptivas. 

Na Carta Geológica onde se encontra a envolvente há registos da ocorrência de monumentos mega-

líticos e vestígios da ocupação Romana, existindo um exemplar desses vestígios na Herdade das Ar-

gamassas, a pouca distância da Herdade dos Adães Novos (2,8 km). Uma villa romana denominada 

“Monte das Argamassas/Herdade das Argamassas”, já previamente identificada na base de dados 



 

Página | 41 

Endovélico (CNS 4427). Na Herdade dos Adães Novos, de interesse arqueológico, existem apenas 

machorros, espalhados pela Herdade.  

A oferta turística na envolvente ao projeto resume-se à Adega Mayor e ao Centro de Ciência do Café, 

que pertence ao Grupo Nabeiro. Com intuito de complementar esta oferta o Grupo avançou para a 

quinta pedagógica, que já foi referida. Os seus visitantes têm atualmente uma oferta de local de 

pernoita, na envolvente ao projeto, um projeto de Agroturismo a cerca de 3 Km em linha recta do 

projeto em estudo. 

 

2.7. PROJETO DE COMPENSAÇÃO 

Os projetos complementares são projetos técnicos que se integram no EIA, neste caso, ao nível pai-

sagístico e ecológico. Na Herdade de Adães Novos tem vindo a ser desenvolvido desde 2014 um 

projeto de compensação que consiste na plantação de espécies. O inventário do que foi feito entre 

2014 e 2015 é descrito na Tabela V. 

Este projecto de compensação apresenta três vertentes, uma de recuperação de linhas de água, a 

outra de plantação de um grande canteiro misto de aromáticas e a terceira de plantações de áreas 

dominadas por uma única espécie por área. 

O primeiro tipo de intervenção, de recuperação da ribeira do Javardo, ocorre ao longo de 0,30 ha, 

através da plantação de tílias (Tilia sp.), chorão (Salix babylonica), pilriteiros (Crataegus monogyna) 

e freixo (Fraxinus excelsior).  

A segunda vertente do projecto, de plantações mistas de aromáticas, desenvolve-se por cerca de 6 

ha. As espécies a plantar serão: orégão (Origanum vulgare), hortelã-pimenta (Mentha piperita), hor-

telã-vulgar (Mentha spicata), lavandulas (Lavandula sp.), tomilho-vulgar (Mentha vulgaris), lucia-

lima (Aloysia citrodora), tomilho-limão (Thymus pulegioides).  

A terceira vertente do projecto de compensação consiste na plantação de áreas com 0,30 ha de lou-

reiros (Laurus nobilis), 1 ha de pistachos (Pistacia vera), 0,30 ha de oliveiras (Olea europaea), 2 ha 

de marmeleiros (Cydonia oblonga), 0,35 ha de choupos (Populus alba) e 2 ha de freixos (Fraxinus 

excelsior).  

A distribuição destas 3 intervenções encontra-se na Figura 1. Todas as plantações serão realizadas 

à cova. 

As ribeiras são ecossistemas complexos que funcionam extremamente bem como corredores ecoló-

gicos de dispersão e movimentação de espécies, entre outras funções, como abrigo, alimentação, re-

fúgio e reprodução de espécies.  

A primeira avaliação global do estado dos Ecossistemas Mundiais (Millenium Ecosystem Asses-

sment, 2005) constatou que durante os últimos 50 anos, os Ecossistemas se degradaram mais rapi-

damente do que durante qualquer outro período da história da humanidade. Esta constatação alia-

da ao facto de nos encontrarmos na Década (2011-2020) das Nações Unidas para a Biodiversidade 

que tem por objetivo principal a integração e promoção da biodiversidade em diferentes níveis, são 

motivos suficientes para justificar a necessidade e a importância deste Projeto de Compensação. 
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Figura 18 – Projeto de Compensação. 
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Tabela V – Espécies e números de árvores a plantar. 

ESPÉCIE NÚMERO DE EXEMPLARES PLANTADOS 

Pilriteiro 275 

Choupo 380 

Medronheiro 50 

Tília 50 

Freixo 305 

Azinheira 100 

Sobreiro 50 

Marmeleiros 1100 

Oliveira 80 

Loureiro 500 

Pistácios 300 

 

A Lei da Água (Decreto-Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro) estabelece as bases e o quadro institu-

cional para a gestão sustentável das águas, definindo uma série de objetivos e princípios. O primei-

ro objetivo “evitar a continuação da degradação, proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente dependentes dos 

ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água” estabelece logo à partida a 

importância para a melhoria do estado ecológico dos rios e ribeiras.  

O objetivo específico é então o de melhorar ecologicamente a ribeira do Javardo, através da renatu-

ralização das suas margens por plantação de espécies ripícolas. 

 

2.8. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MEDIDAS 

PARA A SUA PREVENÇÃO E ATUAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE 

O principal risco ambiental associado a este projeto, é o risco de contaminação dos aquíferos (su-

perficiais e subterrâneos), com efluentes da ETAR, podendo estar associado, a um mau funciona-

mento da ETAR ou a roturas da mesma, ou das condutas associada a esta. 

Quando o efluente da ETAR exceder os valores limites de emissão legais previstos no Decreto-Lei 

236/98, tanto em casos de acidentes/roturas como em caso de mau funcionamento da ETAR, deve 

ser comunicado às entidades competentes do sucedido. Em conjunto com as entidades responsá-

veis, e dependendo da gravidade do acontecido, deveram ser tomadas as melhores medidas mini-

mizadoras possíveis. 

De forma a prevenir eventuais acidentes, devem ser monitorizadas o estado das condutas e o esta-

do da ETAR. Deve ainda ser monitorizada a qualidade do efluente de saída da ETAR, de forma a 

prevenir o mau funcionamento da mesma por longos períodos de tempo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

3.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente da área de projeto 

para os diversos descritores que possam ser afetados pelo projeto. 

Esta caracterização teve como base os elementos recolhidos nas visitas e trabalhos de campos rea-

lizados, a cartografia disponível para a área, estudos específicos relativos à área de projeto, estudos 

sobre projetos com a mesma função, bem como outros elementos bibliográficos publicados. A me-

todologia específica de cada descritor será mencionada em cada subcapítulo. 

 

3.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, HIDROGEOLOGIA E 

SISMOLOGIA 

3.2.1 Metodologia 

Neste subcapítulo é apresentada uma caracterização da geomorfologia e geologia da área de proje-

to, uma análise dos aspetos referentes à hidrogeologia, recursos minerais e sismologia da região. A 

análise dos descritores geológicos e geomorfológicos foi realizada mediante consulta de bibliografia 

temática e estudo dos elementos cartográficos disponíveis. A informação para os restantes descri-

tores, Recursos Minerais, Hidrogeologia e Sismologia, foram recolhidos a partir de informação pre-

sente no sítio da Internet do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e do Instituto do 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH). 

Além disto, foi consultado a Carta Geológica de Portugal do Campo Maior, na escala de 1/50.000, fo-

lhas 33-C, que permitiu uma caracterização geológica regional e local. 

 

3.2.2 Geologia e Geomorfologia 

Geologia 

A área em estudo encontra-se na sua maioria inserida num maciço de Gnaisses Migmatíticos com 

biotite e silimanite (P⋲z), sendo atravessada por um filão de Pórfiros Graníticos (π), no sentido 

Oeste-Norte, na zona Norte desta (Figura 19). 
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Figura 19 - Carta Geológica 

 

Geomorfologia 

A área situa-se na bacia hidrográfica do Guadiana, estando grande parte da carta contida na Sub-

Bacia Hidrográfica do Caia, afluente do primeiro. O ponto mais alto desta carta situa-se a 314 m de 

altitude. Esta região é caracterizada por uma geologia bastante complexa e variada, ocorrendo for-

mações de idade pré-câmbrica e câmbrica, sendo atravessadas por rochas eruptivas. 

Segundo a bibliografia, nesta região ocorrem monumentos megalíticos e vestígios da ocupação Ro-

mana, destacando-se o Castro romanizado da Segóvia, as antas situadas perto de Barbacena, na 

Quinta do Chichorro (já desmantelada para colocação de um poste de eletricidade), no Monte do 

Valentim. Em Ouguela, Campo Maior, Arronches e Barbacena, existem castelos, vestígios do antigo 

sistema defensivo de Portugal.  

À data da elaboração da carta geológica, 1972, considerou-se que esta região teria um potencial de 

crescimento da área de regadio, no entanto as culturas que se deviam favorecer seriam, culturas ar-

venses de sequeiro e olival, uma vez que a aptidão dos solos é mais indicada para estas. 

 

3.2.3 Recursos Minerais 

Na área de estudo não são conhecidos recursos minerais. No entanto, adjacente à Herdade de Adães 

Novos existe uma mina de Cobre (Cu), de pequena dimensão, esta mina é explorada pela SINGA - 

Sociedade Mineira do Continente Português, Lda (Figura 20). 
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Figura 20 - Carta de Recursos Minerais. 

 

3.2.4 Hidrogeologia 

A área em estudo está inserida na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado (Maciço 

Hespérico ou Ibérico), segundo os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) vigentes até 2015 

e decretados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), insere-se na Região Hidrográfica 7 

(RH7) do Alentejo, da bacia Hidrográfica do Guadiana. 

Esta unidade hidrogeológica (Figura 21) é a unidade geológica que ocupa maior extensão em Por-

tugal, está caracterizada pelo predomínio de litologias com baixa aquífera, como são as rochas 

eruptivas e as rochas metassedimentárias, que são designadas pelos hidrogeólogos como rochas 

cristalinas ou rochas duras, mas que abrange também outros tipos de formações com distintas pro-

priedades hidrogeológicas, nomeadamente os calcários e as formações aluvionares e detríticas. 

Dentro do Maciço Hespérico é possível identificar três unidades: Zona Centro-Ibérico (ZCI), Zona de 

Ossa-Morena (ZOM) e Zona Sul-Portuguesa (ZSP). A área de estudo enquadra-se dentro da Zona de 

Ossa-Morena (ZOM). 

Esta zona apresenta xistos e rochas vulcânicas com mineralização mais acentuada do que a genera-

lidade das rochas ígneas ou de outras rochas metamórficas da região. As rochas eruptivas apresen-

tam uma grande variedade, estando presentes rochas granitóides e básicas, estas últimas ocupam 

uma extensão significativa e uma grande relevância hidrogeológica. Estas rochas dão origem a aquí-

feros, em geral livres, descontínuos, de productividade baixa. 

Desde o ponto de vista de comportamento hidrogeológico, os vários tipos de terrenos aflorantes na 

ZOM, apresentam características que permitem agrupá-los em: 

- Rochas eruptivas básicas 

- Rochas eruptivas ácidas 

- Xistos 

- Calcários 
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- Depósitos Meso-Cenozóicos 

Dentro de cada tipo a qualidade química varia, para as rochas ígneas básicas a qualidade química é 

fraca já que tem muitos nitratos, para as rochas ígneas básicas é bastante deficiente, para os xistos é 

ligeiramente melhor que para os outros dois grupos e os calcários são o que pior qualidade química 

tem. 

A NW da área de projeto, encontra-se também o Aquífero Elvas - Campo Maior (Figura 19). Este é 

caracterizado por um meio de escoamento poroso, isto é, tem sedimentos não consolidados com 

elevada porosidade, e elevada permeabilidade em zonas com pouca presença de argila. Estas carac-

terísticas favorecem a infiltração de água em profundidade, estando diretamente ligadas a uma re-

de de drenagem pouco desenvolvida e com um número reduzido de linhas de água permanentes e 

temporárias. Este Aquífero está classificado com uma produtividade média. 

 
 

Figura 21 - Carta das Unidades Hidrogeológicas 

 

Figura 22 - Carta dos Sistemas de Aquíferos. 
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3.2.5 Sismicidade 

A análise da Carta de Isossistas de Intensidades (Figura 23) permite verificar a intensidade expec-

tável para a área de projecto, sendo a intensidade da área encontra-se no nível VII, numa escala de I 

a XII.  

 

Figura 23 - Mapa de Perigosidade Sísmica (Fonte: LNEC) 

 

Este Nível é identificado pelo IPMA como Danificante: “A maior parte das pessoas assusta-se e foge 

para fora das casas. Os móveis são deslocados e numerosos objetos caem das prateleiras. Muitos 

edifícios comuns de boa construção sofrem danos moderados: pequenas fendas nas paredes, que-

das de estuque, quedas parciais de chaminés. Os edifícios mais antigos podem apresentar grandes 

fendas nas paredes e rotura nas paredes de enchimento.”. 

Por outro lado, segundo o Regulamento de Seguranca e Accões para Estruturas de Edifícios e Pon-

tes (RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio, para efeitos de quantificação da 

acção dos sismos sobre as estruturas, Portugal encontra-se dividido em quatro zonas, por ordem 

descrente de sismicidade -  A, B, C e D, pertencendo o concelho de Campo Maior à Zona B, com o co-

eficiente de sismicidade de 0,7 (risco sísmico médio a alto). 

Com estos dados e o análise da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, pode considerar-se 

que o risco sísmico na área do projeto é significativo. 

Também há que ter em conta que os danos que podem ser produzidos por um sismo apresenta he-

terogenidad numa área territorial, isto quer dizer que os danos são mais elevados numas zonas e 

menores noutras, apesar da sua proximidade geográfica. Este efeito deve ser a uma grande varie-

dade de propriedades físicas dos materiais que constituem os solos, como a composição mineraló-

gica, a densidade, a porosidade, as velocidades dos diferentes tipos de ondas sísmicas, as caracterís-



 

Página | 49 

ticas plásticas e elásticas, etc. De esta forma, geralmente os danos são maiores nas zonas de solos 

macios, do que nas zonas de solos rijos ou rochas. Além disto, nos solos macios o espectro de res-

posta é amplificado em baixas frequências, enquanto as altas frequências são filtradas. 

De acordo com o regulamento os terrenos que constituem a área de projeto classificam-se como 

terrenos do Tipo I- Rochas e solos coerentes rijos. 

 

3.3. SOLOS 

3.3.1 Metodologia 

Para a caracterização da situação de referência no que respeita aos solos procedeu-se à consulta da 

Carta de Solos de Campo Maior à escala 1:50.000. A metodologia incluiu a interpretação dos ele-

mentos cartográficos e das respetivas memórias descritivas, bem como, a pesquisa bibliográfica do 

PGF da Herdade de Adães Novos. A par disto foi ainda consultada a folha 386 da Carta de Solos de 

Portugal, da Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, à escala 1/25.000, apresen-

tando-se seguidamente o seu extracto. 

 

3.3.2 Solos da área de projeto 

O solo é o suporte básico e fundamental de qualquer projeto, sendo a base para inúmeras ativida-

des socioeconómicas. O solo, é o suporte natural para o desenvolvimento de vegetação e localiza-se 

entre o manto vivo das plantas terrestres e o substrato geológico. Sem este importante recurso os 

seres vivos não existiriam. São diversos os agentes envolvidos na formação do mesmo, podendo ser 

internos e externos, sob a crusta terrestre, dando origem à matéria orgânica, constituída por restos 

de plantas e outros organismos, em estado mais ou menos avançado de degradação. O facto de se-

rem precisos muitos anos para que ocorra formação do solo, faz deste um recurso natural do tipo 

não renovável.  

Em relação à capacidade de uso dos solos, este varia em função da geografia do território, das ca-

racterísticas do próprio solo, da morfologia do terreno, entre outros aspectos. Assim sendo, é de ex-

trema importância estudar as potencialidades do território com o objectivo de ordená-lo de forma 

correcta e sustentável.  

Qualquer tipo de impacte que se origine sob este recurso está directamente ligado aos tipos de uso 

que actuam sobre ele. Assim, há-que analisar as suas características por forma a analisar se existem 

impactes que poderão ter maior ou menor intensidade sobre os solos. 

Assim, irá fazer-se uma análise em relação aos tipos de solos existentes na área de estudo e, mais à 

frente no descritor Ocupação dos Solos será realizada uma análise em relação ao uso actual do 

mesmo. 

De acordo com a Carta de Solos, à escala 1:25.000, folha nº. 386, predominam no projecto em causa 

os solos de tipo Solos Litólicos Não Húmicos: - de rochas microfíricas claras (Ppg).  

De seguida são apresentadas as características deste tipo de solos presentes da Herdade de Adães. 
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Solos Litólicos Não Húmicos de rochas microfíricas claras (Ppg) 

Horizonte Ap - 15 a 30 cm; rosado, cinzento ou pardo-claro (s) e pardo-avermelhado (h); arenoso-

franco ou franco-arenoso, com alguns ou bastantes elementos grosseiros (saibro, cascalho, pedras) 

de rocha-mãe; sem ou quase sem agregados; solto ou muito friável; pH 5,5 a 6,5. Transição nítida 

para 

Horizonte AC ou B - 10 a 40 cm; rosado ou pardo-claro (s) e vermelho-amarelado (h); arenoso-

franco ou franco-arenoso, com algum saibro; sem ou quase sem agregados; solto ou muito friável; 

quando secas as partículas minerais mostram-se ligeiramente ligadas entre si; pH 5,5 a 6,5. Transi-

ção nítida ou gradual para 

Horizonte C - Material originário proveniente de rochas microfíricas claras (pórfiros graníticos, 

quartzomonzoníticos e granodioríticos, principalmente). 

  

 

Figura 24 - Carta de solos, folha nº 386, à escala 1:25.000, com localização da área de projecto. 

 

Do ponto de vista litológico a área de projeto é constituída por formações sedimentares e metamór-

ficas, nomeadamente por xistos e rochas afins. Segundo o Atlas do Ambiente Digital (AAD), o pH dos 

solos da Herdade dos Adães Novos, varia de pouco ácido a neutro. 

Os solos apresentam boa drenagem interna sendo potencialmente adequados para uma ampla ga-

ma de usos agrícolas devido à sua fase moderada de meteorização e saturação por bases ser alta. 
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3.3.3 Capacidade de Uso do Solo 

Para a caracterização da situação de referência da capacidade de uso dos solos recorreu-se à Carta 

de Capacidade de Uso, à escala 1:25.000, do IDRHa. 

Esta caracterização permite-nos identificar o valor produtivo do solo num determinado local, assim 

como a sua susceptibilidade e aptidão ao aproveitamento agrícola. A Carta aqui em análise agrupa 

os solos mediante o seu grau de limitações, responsáveis pela afectação do uso do solo. As classes 

definidas são cinco, denominando-se por A, B C, D e E, cuja descrição se apresenta seguidamente. 

Classe A – são solos com capacidade de uso agrícola muito elevada, em terrenos planos (0 a 8%), 

com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou riscos ligeiros e susceptíveis de utili-

zação agrícola intensiva, assim como de outras utilizações. 

Classe C – são solos com capacidade de uso mediana, com limitações acentuadas, podendo atingir 

elevados riscos de erosão (em situações extremas). Estes solos são susceptíveis a utilização agrícola 

pouco intensiva e de outras utilizações. 

Classe D – são solos que não são susceptíveis de utilização agrícola, salvo casos muito especiais, 

tendo limitações severas e riscos de erosão elevados a muito elevados. Possuem poucas ou mode-

radas limitações para pastagem, exploração de pastos e exploração florestal. Poder-se-á dizer que 

são solos com capacidade de uso baixa. 

Classe E – são solos de uso muito limitado, em geral não susceptíveis de utilização agrícola, salvo 

em casos muito especiais. Os riscos de erosão são elevados a muito elevados, tratando-se de solos 

com poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração florestal. 

Segundo o extracto da Carta de Capacidade de Uso do Solo, apresentado na Error! Reference 

source not found., constata-se que na área do projecto da Herdade de Adães as classes dominantes 

são a C+E, que incluem solos com capacidade de uso agrícola mediana ou limitada. 

Analisando a área que cada uma das classes abrange, pode afirmar-se que a área efectiva do projec-

to turístico tem solos com baixa capacidade agrícola, pelo que, o projecto em estudo se adequa à ca-

pacidade dos solos existentes. 

 

3.4. CLIMA 

3.4.1 Metodologia 

O conhecimento de aspetos climáticos é essencial para compreender outros descritores ambientais 

e sociais da região. Recorreu-se aos dados mais recentes disponíveis e mais próximos da área de es-

tudo, da estação climatológica de Elvas (localizada a 208 m de altitude na latitude 38º 53’ e longitu-

de 7º 9’) para o período de 1961 a 2000. Há dados que foram congregados no PMDFCI de Campo 

Maior, dos quais foram consultados dados do Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (COTR). 
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Figura 25 – Carta de Capacidade de uso do Solo, com localização da área de projecto. 

 

3.4.2 Enquadramento climático regional 

O clima da sub-região do Alto Alentejo, onde se encontra o concelho de Campo Maior, apresenta um 

clima mediterrâneo de transição, influenciado pela localização de Portugal Continental na extremi-

dade ocidental da Europa, numa zona de transição entre o anticiclone subtropical (anticiclone dos 

Açores) e a zona das depressões subpolares, sendo o clima fortemente influenciado pela proximi-

dade ao Oceano Atlântico.  

Existem vários sistemas de classificação bioclimática, sendo que foi selecionado um dos mais utili-

zados para enquadrar a área de projeto. A classificação de Köppen-Geiger divide o clima de Portu-

gal Continental em duas regiões: uma de clima temperado com o Inverno chuvoso e Verão seco e 

quente (Csa) e outra de clima temperado com Inverno chuvoso também mas Verão seco e pouco 

quente (Csb) (Figura 26). Após revisões a este sistema de classificação foi ainda adicionada outra 

variedade relacionada com o clima de estepe fria da latitude média (BSk) que se verifica numa regi-

ão do Baixo Alentejo, distrito de Beja. É na primeira região que se enquadra o projeto (Csa).  

O concelho de Campo Maior integra-se na superfície poligénica constituída pela penaplanície Alen-

tejana. As altitudes variam na ordem dos 250 m e 500 m, com os pontos mais altos a nordeste e o 

relevo em geral pouco acidentado.  
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Apresenta um clima de características tipicamente mediterrâneas, com um período estival muito 

quente e seco, sendo de assinalar as influências muito acentuadas pela interioridade deste sector do 

Alto Alentejo. 

 

3.4.3 Clima da área de projeto 

Temperatura 

O concelho de Campo Maior, relativamente aos valores médios de temperatura, apresenta dois pe-

ríodos distintos (Daveau, 1985): 

 Verão: Julho como mês mais quente com média de temperaturas máximas de 33,6 ºC. Po-

dem ocorrer cerca de 141 dias por ano, temperaturas superiores a 25 ºC. 

 Inverno: Dezembro como mês mais frio com temperaturas mínimas em média de 5,3 ºC. 

Podem ocorrer cerca de 13 dias por ano, temperaturas inferiores a 0 ºC. 

 

Figura 26 – Clima de Portugal Continental segundo a classificação de Köppen-Geiger (Fonte: IPMA). 

 

A média indica que a temperatura oscila entre 8,6 ºC em janeiro e 25,1 ºC em julho, corroborando o 

constatado na classificação de Köppen-Geiger (verão quente). A temperatura máxima absoluta al-

guma vez observada foi de 44 ºC e a temperatura mínima absoluta desceu a -7 ºC. Importante notar 
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que dado o afastamento do Oceano Atlântico, ocorrem arrefecimentos e aquecimentos acentuados 

no inverno e no verão, respetivamente. No caso de Campo Maior já foram registadas temperaturas 

de -2,2 ºC no inverno e 40 ºC no verão. 

A temperatura média anual da Herdade de Adães Novos é de 16 a 17,5 °C.  

Precipitação 

A estação registou uma precipitação total anual de 535,4 mm, com uma média mensal de 44,6 mm. 

Os meses onde se concentram mais chuvas são novembro, dezembro e janeiro, com dezembro com 

o máximo diário registado para o local (92,6 mm). Já os meses com menores níveis de pluviosidade 

são julho e agosto, o último mais seco, com 2,6 mm. O número de dias com precipitação diária supe-

rior a 10 mm foi de 18,5 dias e esta é associada geralmente à passagem de superfícies frontais. 

A precipitação média anual da Herdade dos Adães Novos varia entre os 500 a 600 mm sendo que o 

número de dias de precipitação por ano situa-se entre os 50 e os 75 dias. 

Humidade Relativa 

Segundo os dados da estação de Elvas, trata-se de uma área com valores diferentes consoante a es-

tação do ano e a altura do dia. A humidade relativa média às 9 horas, é entre 70-71 %, com variação 

por altura do ano com 83-85 % em janeiro e 54-55 % em julho. No que diz respeito a valores medi-

dos às 18 horas esses são superiores em janeiro entre 77-83 % e em julho entre 31-46 %. 

Os maiores valores dos meses de inverno devem-se às menores temperaturas, que diminuindo a 

capacidade higrométrica, provocam a subida da humidade relativa, o que explica as maiores preci-

pitações nessa época (PMDFCI Campo Maior).  

 

Geada, Nevoeiro e Trovoada 

Para a estação de Elvas são dados 4,9 dias de nevoeiro e 3,7 dias de trovoada, distribuídos ao longo 

do ano. A geada é detetada nos meses entre novembro a março e ocupou cerca de 38,4 dias. 

O número de dias de geada por ano na Herdade dos Adães Novos varia entre 20 a 30 dias e o perío-

do de ocorrência varia de 3 a 4 meses, por ano. 

 

Regime de ventos 

A velocidade média do vento de acordo com a estação de Elvas é aproximadamente de 7,9 km/h du-

rante o ano. Os valores mais altos (ventos fortes) decorrem nos meses de abril e maio com valores 

acima dos 8,5 km/h. Vento sob a forma de “rajada” teve o seu valor mais alto no mês de agosto com 

92,7 km/h. Os ventos de calma, com velocidade inferior a 1 km/h ocorrem em maior percentagem 

em janeiro (11,5 %).  

Existe uma predominância de vento Sudoeste com frequência de 19 % e velocidade média de 6,9 

km/h. Segue-se o quadrante Noroeste tem 18,1 % de frequência e 6,2 km/h de velocidade média e o 

quadrante Nordeste, com 17,1 % e 4,5 km/h.   

Ao longo do ano, nos meses de verão mantêm-se a predominância Sudoeste mas com frequência de 

20,8 % e velocidade média de 6,6 km/h. Nos meses de inverno o vento predominante é de Noroeste 

com frequência média de 20 % e velocidade média de 5,4 km/h. 
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3.5. RESÍDUOS 

3.5.1. Metodologia 

Neste capítulo efectua-se a caracterização dos resíduos para a área de projeto existentes à data da 

elaboração deste estudo. Para tal foram analisadas as atividades que já se efetuam na área do proje-

to que são geradoras de resíduos. 

O planeamento e a gestão de resíduos,  englobando todas as tipologias de resíduos e as diversas 

origens, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, ar-

mazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação, está regido por o Decreto-Lei  

nº73/2011, de 17 de junho, que estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 

de setembro e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

novembro de 2008. 

Este prevê no seu enquadramento legislativo: 

 Reforço  da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem, 

promover o pleno aproveitamento do novo mercado organizado de resíduos, como forma de 

consolidar a valorização dos resíduos, com vantagens para os agentes económicos, bem como 

estimular o aproveitamento de resíduos específicos com elevado potencial de valorização; 

 Clarifica conceitos-chave como as definições de resíduo, prevenção, reutilização, preparação 

para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a distinção entre os conceitos de valorização e 

eliminação de resíduos, prevê-se a aprovação de programas de prevenção e estabelecem-se 

metas de preparação para  reutilização, reciclagem e outras formas de valorização material de 

resíduos, a cumprir até 2020; 

 Incentivo à reciclagem que permita o cumprimento destas metas, e de preservação dos recur-

sos naturais, prevista a utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados em empreitadas 

de obras públicas; 

 Definição de requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo 

possam ser considerados subprodutos e não resíduos;  

 Critérios para que determinados resíduos deixem de ter o estatuto de resíduo;  

 Introduzido o mecanismo da responsabilidade alargada do produtor, tendo em conta o ciclo de 

vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de fim de vida, com as inerentes vantagens 

do ponto de vista da utilização eficiente dos recursos e do impacte ambiental. 

  

Tal e como é referido, a área de estudo do projecto, localiza-se no distrito de Portalegre, onde a ges-

tão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é realizada através sistema de gestão de VALNOR, Valoriza-

ção e Tratamento de Resíduos Sólidos do Norte Alentejano, S.A, empresa concessionada que per-

tence ao grupo EGF, Empresa Geral do Fomento, S.A.  

Os Accionistas da VALNOR S.A. são os municípios de Abrantes, Alter do Chão, Arronches, Avis, Cam-

po Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Idanha-a-Nova, Mação, 

Marvão, Monforte, Nisa, Oleiros, Ponte de Sôr, Portalegre, Proença-a-Nova, Sardoal, Sertã, Sousel, 

Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. Os municípios referidos detêm 46,67% do capital, sendo os res-
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tantes 53,33% detidos pela Empresa Geral de Fomento S.A. A área geográfica envolvida de 11980 

km2 e uma população abrangida de 272 mil habitantes. 

A VALNOR contempla as seguintes infra-estruturas em actividade: 

  Dezasseis ecocentros; 

 Três aterros sanitários; 

 Dois centros de triagem; 

 Uma central de compostagem; 

 Sete estacões de transferência; 

 Mil, setecentos e noventa e dois contentores de deposição selectiva; 

 Mil e trinta e oito oleões. 

No caso de houver resíduos perigosos, são responsável da recolhida de resíduos e transporte até o 

destino final as Indústrias licenciadas para o transporte e o tratamento destes resíduos, mas neste 

projecto não se prevê que se gerem estos tipos de resíduos. 

 

3.5.2. Caracterização dos resíduos 

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

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

síduos de construção e demolição, bem como resíduos sólidos urbanos. Assim os resíduos que se 

podem encontrar no local são os seguintes: 

 Solos e outros materiais resultantes de escavações e terraplenagens (código LER 170504) 

 Resíduos silvícolas (código LER 020107) 

 Resíduos de construção e demolição: misturas de Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos (código LER 170000) 

 Resíduos da manutenção, peças ou partes de equipamentos substituídos (estos resíduos 

não estão classificados, mas devem ser considerados) 

 Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (código LER 190800) 

 Orgânicos: equivalentes a RSU e fracções: papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros 

(código LER 200000)  

 

Porém, para a área de estudo já se encontra abrangida no plano de recolha de resíduos, com reco-

lhas periódicas dos mesmos, tornando pouco provável que o último tipo de resíduo se encontre em 

grande escala (Tabela VI) 
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Tabela VI - Quadro sínteses dos resíduos. 

RESÍDUOS CÓDIGO LER DESTINO 

Solos e outros materiais 170504 Aterro licenciado 

Resíduos silvícolas 020107 Aterro licenciado 

Resíduos de construção e demolição  170000 Aterro licenciado 

Resíduos da manutenção  - Operador de gestão de resíduos licenciados 

Resíduos da ETAR 190800 Operador de gestão de resíduos licenciados 

Resíduos urbanos e equiparados 200000 Valnor 

 

3.6. QUALIDADE DO AR 

3.6.1 Metodologia 

Neste capítulo efetua-se a caracterização da qualidade do ar na área de influência do projeto. 

A Rede Nacional de Monitorização da Qualidade do Ar contém diversas estações dispersas pelo pa-

ís, que são da responsabilidade das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR). 

Neste sentido, recorreu-se aos dados apresentados da estacão fixa presente na Zona de Alentejo In-

terior, a estacão de Terena, sita no concelho de Alandroal, a 63 km de distância com respeito ao 

empreendimento. Esta estacão é do tipo regional de fundo, que pretende monitorizar áreas que se 

encontram a distâncias consideráveis de fontes de emissão, sendo representativas de zonas que 

apresentam características idênticas em termos de emissões atmosféricas. Nesta estacão são medi-

dos os poluentes SO2,PM10, O3 e NO2. 

 

3.6.2 Caracterização da qualidade do ar 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro enquadra o uso de valores de referência para avali-

ação da qualidade do ar: 

 Valor Limite: "nível de poluentes na atmosfera, fixado com base em conhecimentos científicos, 

cujo valor não pode ser excedido, durante períodos previamente determinados, com o objetivo 

de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e no meio ambiente". 

Este valor define assim os níveis de concentração a partir dos quais a legislação é violada: 

 Valor Alvo: "nível fixado com o objetivo de evitar a longo prazo efeitos nocivos para a saúde 

humana e ou meio ambiente, a ser alcançado, na medida do possível, num período determina-

do"; 

 Limiar de Alerta: "nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma exposição de curta du-

ração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual devem ser adotadas medidas 

imediatas, segundo as condições fixadas no presente diploma". 
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Dióxido de Enxofre (SO2) 

Tendo em conta o que é imposto pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, referente à 

Proteção da Saúde Humana, não se verifica qualquer ultrapassagem dos Valores Limite, quer de 

350 μg/m3, que tem por base as médias horárias e cujas excedências admissíveis são 24, quer con-

siderando o valor Limite de 125μg/m3, que tem por base as médias diárias, cujas excedências ad-

missíveis são 3 (Tabela VII). 

O Valor Limite definido por Lei, referente a Níveis Críticos para a Proteção da Vegetação, tanto para 

a média anual de SO2, quer para o período de Inverno (outubro a março), não foi ultrapassado o Va-

lor Limite de 20 (g/m3). 

O Limiar de Alerta para o SO2 também não foi ultrapassado. 

 

Tabela VII – Valor de qualidade do ar para o Dióxido de Enxofre para a estacão de Terena (dados de 2014). 

 PROTEÇÃO DA SAÚDE 

HUMANA: BASE HORÁRIA 

PROTEÇÃO DA SAÚDE 

HUMANA: BASE DIÁRIA 

PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS LIMIAR DE ALERTA 

Valor (µg/m3) 350 125 20 500 

Valor obtido (média 

µg/m3) 

1,7 1,7 1,7 - 

N.º excedências 

(dias) 

0 0 - - 

 N.º excedências  

permitidas (horas) 

24 3 Nenhuma - 

 

Dióxido de Azoto (NO2) 

Para o dióxido de azoto, no que é referente à Proteção da Saúde Humana, não se verifica qualquer 

ultrapassagem dos Valores Limite, quer de 200 μg/m3, que tem por base as médias horárias e cujas 

excedências admissíveis são 18 (Tabela VII). 

O Valor Limite definido por Lei, referente a Níveis Críticos para a Proteção da Vegetação, tanto para 

a média anual de NOX, quer o período de Inverno (outubro a março), não foi ultrapassado o Valor 

Limite de 30 (g/m3). 

Por fim, o Limiar de Alerta para o NOX também não foi ultrapassado. 

 

Ozono (O3) 

Para a avaliação dos níveis do ozono, no que diz em respeito à Proteção da Saúde Humana, não se 

verifica qualquer ultrapassagem do Limiar de Alerta à população, quer de 240 μg/m3, que tem por 

base as médias horárias e do Limiar de informação à população, sendo de 180 μg/m3 (Tabela IX). 

Foi determinado, no que se refere ao Objetivo a Longo Prazo para a Proteção da Saúde Humana, o 

máximo das médias diárias octo-horárias admissível de 120μg/m3, que também não foi ultrapassa-

do. 
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Tabela VIII – Valor de qualidade do ar para o Dióxido de Azoto para a estacão de Terena (dados de 2014). 

 PROTEÇÃO DA SAÚDE 

HUMANA: BASE HORÁRIA 

PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS LIMIAR DE ALERTA 

Valor (µg/m3) 200 30 400 

Valor obtido (média 

µg/m3) 

4,6 - - 

N.º excedências (dias) 0 - - 

 N.º excedências  per-

mitidas (horas) 

18 Nenhuma - 

Tabela IX – Valor de qualidade do ar para o Ozono para a estacão de Terena (dados de 2014). 

 Proteção da Saúde 

Humana: Base horá-

ria-Limiar de alerta 

a população 

Proteção da Saúde 

Humana: Base horá-

ria-Limiar de infor-

mação à população 

Proteção da Saúde 

Humana: Base octo-

horária (Valor Alvo) 

Valor (µg/m3) 240 180 120 

Valor obtido 

(média µg/m3) 

- - 42,4 

N.º excedências 

(dias) 

0 0 0(b) 

 N.º excedências  

permitidas 

- - 25(a) 

(a) A não exceder mais de 25 dias por ano; 

(b) Número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedências ao valor de 120 µg/m3. 

A data limite para a sua observância é 1-1-2010. 

 

Partículas em suspensão: (PM10) 

Ainda para as partículas em suspensão (PM10) , referente à Proteção da Saúde Humana, aqui é veri-

ficada a ultrapassagem dos Valores Limite, com valor de 50 μg/m3, que tem por base as médias diá-

rias e cujas excedências admissíveis são 35 (Tabela X). 

 

3.6.3 Potenciais fontes de poluição atmosférica 

Na área de projeto não se identificam potenciais fontes de poluição atmosférica significativas, uma 

vez que é uma área afastada de povoações e de rede rodoviária municipal. Em termos de rede rodo-

viária local não existem fontes de poluição atmosféricas significativas devido ao tráfego muito re-

duzido. Prevê-se então que os valores das concentrações de poluentes atmosféricos na região se 

devam situar abaixo dos níveis admitidos pela legislação nacional, estipulados na Portaria n.º 

675/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) 

aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, (revoga os anexos 

IV e V da Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, sem prejuízo do disposto no artigo 5º da mesma por-

taria). 
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Tabela X – Valor de qualidade do ar para Partículas em suspensão para a estacão de Terena (dados de 2014). 

 PROTEÇÃO DA SAÚDE 

HUMANA: BASE DIÁRIA 

PROTEÇÃO DA SAÚDE 

HUMANA: BASE ANUAL 

Valor (µg/m3) 50 40 

Valor obtido 

(média µg/m3) 

17,5 17,5 

N.º excedências 

(dias) 

- 2 

 N.º excedências  

permitidas (dias) 

- 35 

 

Este diploma legal abrange todas as fontes de emissão de poluentes atmosféricos associados a ins-

talações que desenvolvam actividades de carácter industrial, produção de electricidade e/ou vapor, 

instalações de combustão integradas em estabelecimentos industriais, comerciais e/ou de serviços, 

entre os quais os de prestação de cuidados de saúde, os de ensino e instituições do estado, bem co-

mo actividades de armazenagem de combustíveis, de pesquisa e exploração de massas minerais e 

de manutenção e reparação de veículos. 

O regime instituído no Decreto-Lei n.º 78/2004, não prejudica o disposto no Decreto-Lei nº 

102/2010. 

 

3.6.4 Condições de dispersão atmosférica 

A velocidade média do vento de acordo com a estação de Elvas é aproximadamente de 7,9 km/h du-

rante o ano. Os valores mais altos (ventos fortes) decorrem nos meses de abril e maio com valores 

acima dos 8,5 km/h. Vento sob a forma de “rajada” teve o seu valor mais alto no mês de agosto com 

92,7 km/h. Os ventos de calma, com velocidade inferior a 1 km/h ocorrem em maior percentagem 

em janeiro (11,5 %).  

Existe uma predominância de vento Sudoeste com frequência de 19 % e velocidade média de 6,9 

km/h. Segue-se o quadrante Noroeste tem 18,1 % de frequência e 6,2 km/h de velocidade média e o 

quadrante Nordeste, com 17,1 % e 4,5 km/h.   

Ao longo do ano, nos meses de verão mantêm-se a predominância Sudoeste mas com frequência de 

20,8 % e velocidade média de 6,6 km/h. Nos meses de inverno o vento predominante é de Noroeste 

com frequência média de 20 % e velocidade média de 5,4 km/h. 
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3.7. RECURSOS HÍDRICOS 

3.7.1 Metodologia 

No presente subcapítulo realiza-se um quadro de diagnóstico no que se refere aos aspetos de quan-

tidade e de qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes na área do projeto através de 

consulta bibliográfica e análise de cartografia existente. 

3.7.2 Hidrologia 

A Herdade dos Adães Novos é atravessada por pequenas linhas de água temporárias que desaguam 

no Rio Abrilongo. Este rio passa no limite da propriedade numa extensão de cerca 1 km. Os caudais 

das linhas de água temporários são pouco significativos, exceto em invernos rigorosos. 

O Rio Abrilongo apresenta um caudal de carácter permanente, com margens consolidadas. A Her-

dade dos Adães Novos pertence à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, integrando o 

PGBH da RH7. 

A Noroeste da propriedade existe a Barragem do Abrilongo, e a Sudoeste de maiores dimensões a 

barragem do Caia. Em termos de escorrência superficial, as linhas de água, que atravessam a pro-

priedade não desaguam em nenhuma destas barragens. 

Na área de projeto existem duas linhas de água temporárias, que poderão ser afectadas com a im-

plementação do projeto, ambas correndo no sentido Sul-Norte, tendo uma início no centro desta 

área e outra no flanco esquerdo da área de projeto. 

Dentro da Herdade os recursos de água existentes são duas charcas 20.000,00 m3 e de 90.000,00 

m3, que são utilizadas somente para manutenção da fauna e da flora, um poço que serve para a cap-

tação de água subterrânea do rio Abrilongo e dois furos hertzianos. 

As charcas só são utilizadas para a manutenção do ecossistema, não são utilizadas para o gado nem 

para a rega das culturas agrícolas. 

Com referencia ao poço que foi executado para a captação da água subterrânea no rio Abrilongo, 

tem o diâmetro de 1,00 m, encontra-se revestido com pedra rolada para protecção da fauna piscíco-

la onde, onde há uma bomba submersível com débito de 20,00 m3/hora, que encaminha a água para 

um depósito com capacidade de 30,00 m3, e deste para outro depósito de 20,00 m3 que alimenta, 

por sua vez, a central de bombagem onde está ligada a rede de rega das culturas agrícolas e dos es-

paços verdes do empreendimento turístico.  

A rede de distribuição de água potável para o empreendimento turístico é através de um para um 

depósito equipado com uma central hidropneumática com o caudal de 16,00 m3/h, que é alimenta-

do com a água que está no poço existente ligado há dois furos hertzianos, com capacidades de 

15m3/h e 6m3/h. Ambos têm um nível piezométrico de 14-30 metros. 

A central Hidropneumática tem duas bombas multicelulares verticais BMV 8-8 com um caudal de 

8,2 m3/h, equipadas com motores trifásicos com um conversor de frequência dedicado a cada ele-

trobomba. Estas últimas funcionam a uma velocidade variável para ter uma pressão constante e são 

alternadas automaticamente, em função do tempo de operação (24horas). O funcionamento da cen-
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tral está assegurado pelo Controlador Premium, que tem um painel de visualização táctil de 3,5 po-

legadas monocromático. 

A rede de abastecimento e distribuição de água será realizado em conformidade com o Decreto-

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto.  

Neste empreendimento o consumo humano previsto é de 16 m3/dia e o consumo para rega é de 10 

m3/dia para os espaços verdes do empreendimento e de 30 m3/dia para as culturas agrícolas e ex-

ploração pecuária. 

 

Figura 27 – Linhas de água presentes na área de projecto. 

 

3.7.3 Qualidade da água 

O abastecimento de água para este projeto é garantido pelo proprietário. Este deve garantir, tal 

como referido no capítulo das Restrições, a existência de reservatórios para o abastecimento de 

água para um dia de laboração. A rede de abastecimento e distribuição de água será realizado em 

conformidade com o Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto. 
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 A qualidade de água para consumo humano é definida pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 

agosto e pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Os parâmetros de qualidade estabelecidos 

neste decreto são os seguintes: 

 Valores máximos admissíveis (VMA): indicam os valores da norma que não devem ser ul-

trapassados; 

 Valores máximos recomendáveis (VMR): indicam os valores de norma de qualidade que 

devem ser respeitados ou não excedidos; 

 Valores limites de emissão (VLE): indicam o valor da concentração de determinadas subs-

tâncias de determinadas substâncias que não podem ser excedidas por descarga no meio 

aquático. 

Comparando os limites estabelecidos por o Decreto, com os resultados obtidos da análise à água 

proveniente do furo que se destinada a abastecer este projeto obteve-se a Tabela XI. Os parâme-

tros que se apresentam são uma seleção dos resultados com interesse para o estudo em desenvol-

vimento, provenientes de análises realizadas entre os dias 21 de janeiro e 3 de fevereiro de 2015, 

nos Laboratórios Agro-alimentares da Laboriber em Badajoz. 

Os dados obtidos são para a água destinada à rega, mas são comparados com os VMR e VMA para o 

consumo humano com referência ao Decreto.  

Sendo estes os melhores dados disponíveis, é possível verificar que a qualidade de água pode ser 

considerada como de Boa qualidade para o consumo humano, na generalidade, sendo de chamar a 

atenção dos níveis dos Cloretos e da Condutividade Eléctrica, que apresentam valores acima do Va-

lor Máximo Recomendado (VMR), os restantes parâmetros encontram-se dentro do VMR, do Valor 

Máximo Admissível (VMA), ou do Valor Paramétrico. 

 

Tabela XI - Tabela de resultados de Qualidade da Água para a área de projeto. 

PARÂMETRO MÉTODO RESULTADO 
VALOR 

PARAMÉTRICO 
VMR VMA DECRETO-LEI 

Boro (mg/L) Espectrometria AM <0,1 1,0 1000 - 306/2007 

Cálcio (mg/L) Titulação 64,0 - 100 - 236/98 

Cloretos (mg/L) Titulação 80,2 - 25 - 236/98 

Condutividade 
(µS/cm) 

Electrometria 744 - 400 - 236/98 

Magnésio (mg/L) Espectrometria AA 40,0 - 30 50 236/98 

Nitratos (mg/L) Espectrometria AM 35,7 50 25 50 306/2007 

pH (Escala de 
Sorensen) 

Electrometria 7,46 - 6,5-8,5 9,5 236/98 

Sódio (mg/L) Espectrometria AA 62,2 - 20 150 236/98 

Ferro (µg/L) Espectrometria AA <0,1 - 50 200 236/98 

Manganês (µg/L) Espectrometria <0,1 - 20 50 236/98 

Sólidos Suspensos 
Totais (mg/L) 

Pesagem <20 - Ausência - 236/98 
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3.8. RUÍDO 

3.8.1 Metodologia 

Não foi realizado trabalho de campo para esta componente uma vez que não se justifica no âmbito 

de um projeto deste tipo, no qual os ruídos expectáveis são baixos, além de que a área em estudo se 

localiza distanciada de povoamentos habitacionais. No entanto, recorreu-se a informação bibliográ-

fica para caracterizar a componente Ruído. 

O Regime Legal sobre a Poluição Sonora contemplado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 7 de janeiro, 

estabelece o Regulamento Geral do Ruído e cria as seguintes definições: 

i. “Zonas sensíveis” – áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como vocacio-

nadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como para escolas, hospitais, 

espaços de recreio e lazer, e outros equipamentos coletivos prioritariamente utilizados pe-

las populações como locais de recolhimento, existentes ou a instalar; 

ii. “Zonas mistas” – áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial eficazes, existen-

tes ou previstas, cuja ocupação seja afeta a outras utilizações, para além das referidas na de-

finição de zonas sensíveis, nomeadamente a comércio ou serviços. 

iii. “Zona urbana consolidada” – zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edifi-

cação. 

A classificação é da competência das Câmaras Municipais, devendo estas áreas serem delimitadas 

no Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT). Uma vez que esta informação não está 

disponível para a área de projeto, assume-se, como metodologia, que as áreas definidas no PDM 

como urbanas e urbanizáveis, escolas, hospitais, espaços de lazer e recreio, e outros equipamentos 

coletivos prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimentos, fossem consi-

derados como “zonas sensíveis”, tendo-se adotado as restrições sonoras aplicáveis às mesmas. 

Tendo ainda em consideração que a natureza do projeto e as características da área de projeto (as 

quais correspondem a zonas agrícolas e florestais) conclui-se que não existe enquadramento para o 

presente estudo em nenhuma das categorias do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 7 de janeiro. 

De acordo com este Decreto, os níveis sonoros limite na zona são caracterizados pelo valor do pa-

râmetro LAeq do ruído ambiente exterior, para três períodos de referência: 

- Periodo diurno: das 7 às 20 horas; 

- Periodo do entardecer: das 20 às 23 horas; 

- Periodo nocturno: das 23 às 7 horas; 

Os valores limite para as zonas são os seguintes em função de dois indicadores, Lden (indicador de 

ruido diurno-entardecer-nocturno) expresso em dB(A) e Ln (indicador ruido nocturno): 

- Sensível: 55 dB(A) (Lden); 45 dB(A) (Ln) 

- Mista: 65 dB(A) (Lden); 55 dB(A) (Ln) 

- Na ausência de classificação: 63 dB(A) (Lden); 53 dB(A) (Ln); 
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Neste caso, optou-se por utilizar os dados referentes às medições efetuadas de níveis sonoros refe-

rentes a um trabalho de comparação da situação acústica das localidades transfronteiras, Olivenza 

(Espanha) e Campo Maior (Portugal), feito pela Universidade de Coimbra em outubro de 2008. 

 

3.8.2 Ambiente Sonoro 

Receptores sensíveis  

A área envolvente ao projeto de empreendimento na Herdade dos Adães Novos caracteriza-se por 

ter um elevado grau de ruralidade. A ocupação humana mais próxima situa-se a oeste a uma distân-

cia em linha reta de 3 km (localidade de Nossa Senhora da Graça dos Degolados), concelho de Cam-

po Maior. Desta forma, não foram considerados receptores sensíveis. 

 

Fontes de ruído 

Para a área de projeto não se registam fontes de ruído. O ruído existente é o ruído que caracteriza 

uma paisagem agro-florestal, ou seja, os sons naturais, como por exemplo, o canto de uma ave. Ape-

nas se pode referir a circulação automóvel na E.N. 375, a qual é bastante escassa e dista da área de 

projeto cerca de 0,5 km. Pode-se então concluir que os níveis sonoros locais não representam qual-

quer incomodidade para a população mais próxima, neste caso, Nossa Senhora da Graça dos Dego-

lados.  

 

Avaliação acústica 

No trabalho referente à comparação da situação acústica de Olivenza (Espanha) e Campo Maior 

(Portugal), foram realizadas medições de ruído ambiente em três locais de Campo Maior, através da 

medição do parâmetro L50. Foram efetuadas com o Sonómetro Bruel & Kjäer 2238, com calibração 

periódica antes e depois de cada medida, foram realizadas três medidas durante o dia e contempla-

ram os seguintes parâmetros: 

- Nível sonoro do ruído ambiente que é excedido em 50% da duração da medição, ponderado A, 

LA50; 

- Nível sonoro máximo, ponderado A, LAmax; 

- Nível sonoro mínimo, ponderado A, LAmin. 

A mediana obtida destas medições encontra-se de seguida (Tabela XII). 

 

Tabela XII – Níveis sonoros e principais fontes de ruído (Fonte: EIA Aproveitamento Hidroagrícola da Herdade do Vale da 

Casca) 

 

PERÍODO DIURNO (7H ÀS 22H) 

LA50 (DB(A)) LAMAX (DB(A)) LAMIN (DB(A)) PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO 

Mediana 49,76 77,70 38,05 Naturais 
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Tendo em conta os resultados obtidos pode-se considerar a avaliação acústica de residual, caracte-

rizada por apresentar pouca perturbação em termos de ruído. Os valores registados são bastante 

baixos, o valor de LA50 varia entre 38,1 dB(A) e 39,0 dB(A). 

Sendo estes os valores apresentados para Campo Maior, prevê-se que a Herdade dos Adães Novos 

tenha níveis de ruído que não são significativos.  

 

3.9. FLORA E HABITATS 

3.9.1 Metodologia 

A listagem de espécies e habitats apresentada é feita com base em trabalhos realizados previamen-

te com a AmBioDiv no âmbito de outros serviços e ainda recolhas periódicas feitas na própria Her-

dade de Adães Novos pela equipa da Naturdelta. Assim, a amostragem foi feita a nível da Herdade 

toda, não restringindo à área de projeto e implementação do empreendimento. 

Foi realizada a avaliação de manchas de vegetação na área em estudo segundo a metodologia de Ri-

vas-Martínez et al (2001, 2002 a e 2002 b). 

O método da Escola de Zürich-Montpellier ou sigmatista proposto por Braun-Blanquet (1979) e 

posteriormente modificado por diversos autores, foi a metodologia adotada para identificar e des-

crever estas comunidades vegetais. Este método baseia-se na fitossociologia, a qual, estuda as co-

munidades vegetais, as suas inter-relações e a sua dependência face ao meio vivo, isto é, a ciência 

dos agrupamentos vegetais. É um sistema hierarquizado onde a associação fitossociológica é a uni-

dade elementar, estando acima progressivamente aliança, ordem e classe. 

Como esta metodologia que se fundamenta no inventário (etapa analítica, realizada no terreno) pa-

ra a análise das formações vegetais, é necessário efetuar um número considerável de amostragens 

fitossociológicas que, depois de comparadas através dos quadros fitossociológicos, contribuem para 

a definição e identificação sintaxonómicas das distintas comunidades vegetais. O objetivo do inven-

tário é, portanto, o de enumerar todas as espécies existentes na área em estudo, a qual terá de ser 

ecológica e floristicamente homogénea, assim como deverá ser representativa da paisagem a estu-

dar, devendo fugir à amostragem ao acaso. 

No inventário fitossociológico, onde são listadas as espécies, a cada taxon é anexado um valor de 

abundância/dominância (quantitativo) e uma série de dados ecológicos. 

A escala de abundância-dominância conjuga uma estimativa do número de indivíduos de cada es-

pécie num inventário (abundância) e a superfície que ocupam: 

r – indivíduos raros ou isolados 

+ - indivíduos pouco frequentes, com muita fraca cobertura 

1 – indivíduos abundantes mas de fraca cobertura (1 a 5%) 

2 – indivíduos muito abundantes cobrindo pelo menos 1/20 da superfície (5 a 25%) 

3 – número qualquer de indivíduos cobrindo ¼ a ½ da superfície (25 a 50%) 

4 – número qualquer de indivíduos cobrindo ½ a ¾ da superfície (50 a 75%) 
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5 – número qualquer de indivíduos cobrindo mais de ¾ da superfície (75 a 100%) 

No inventário deve-se calcular uma área mínima, a qual se define como a menor área onde se en-

contram todos os táxones presentes no inventário. As áreas mínimas são muito variáveis, deste 

modo iremos considerar valores na ordem de 1-2m2 para um prado anual, 10-50m2 para um mato e 

100-200m2 para um bosque. 

 

3.9.2 Biogeografia 

Segundo Pereira (2002), a biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição dos seres 

vivos na Terra, sendo responsável pela análise e ordenação territorial das biogeocenoses. As prin-

cipais divisões são: reinos, regiões, províncias, sectores, distritos, mosaicos tesselares e as tesselas. 

Cada uma destas divisões é constituída por espaços de superfície contínua, possuindo flora, vegeta-

ção, geologia, solos e paleo-história particulares. 

O reino é a principal unidade da Biogeografia que considera a origem da flora e da fauna, do clima e 

dos continentes, possuindo unidades endémicas próprias. Existem seis reinos, o Holártico, Paleo-

tropical, Neotropical, Capense, Australiano e Antártico. As regiões apresentam catenas e andares de 

vegetação originais em territórios climáticos próprios. A província é a unidade inferior à região e 

compreende territórios mais ou menos extensos, possuem espécies próprias, incluindo paleoende-

mismos e taxa independentes quanto ao género. Em relação aos sectores, estes contêm taxa especí-

ficos ou eventualmente endémicos, apresentando catenas ou andares da vegetação particulares, 

com comunidades permanentes, raramente em estado de clímax (Pereira, 2002). O distrito é um 

território onde não existem mosaicos tesselares singulares relacionados com condições edáficas 

particulares e uma paisagem vegetal particular, frequentemente associada a uma utilização tradici-

onal do solo pelo Homem, em função da sua fertilidade. O distrito não possui normalmente um clí-

max particular, todavia pode-se aí encontrar alguns restos de vegetação reliquial especializados 

que lhe pertencem ou que estejam em limite geográfico (Costa et al, 1998). A unidade básica ou 

elementar é a tessela. Define-se como um espaço ou superfície geográfica de extensão variável, uni-

forme do ponto de vista ecológico, sendo a única unidade biogeográfica que se pode repetir de mo-

do descontínuo (Pereira, 2002). Os mosaicos tesselares resultam de um conjunto de várias tesselas 

com um mesmo domínio climático, mas com vegetação de características diferentes. 

De modo a conseguir determinar a biogeografia da área de projeto foi necessário ter em atenção 

certas características da área, tais como a localização geográfica da área, o tipo de solos, o clima, as 

espécies características de cada unidade e as associações típicas da zona. 

Segundo Costa et al (1998), a localização biogeográfica da zona em estudo é: 

 Reino Holártico 

 Região Mediterrânica 

 Sub-região Mediterrânica Ocidental 

 Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

 Província Luso-Extremadurense 

 Sector Mariânico-Monchiquense 
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 Subsector Araceno-Pacense 

 Superdistrito Pacense 

 

3.9.3 Flora 

Após a avaliação da área da Herdade de Adães Novos (não só a área afeta ao projeto), foram identi-

ficadas 89 espécies de flora. No Anexo I apresenta-se o elenco que compreende o total dos 89 taxa 

ordenados por ordem alfabética de família e por sua vez de género. O coberto vegetal dos habitats 

identificados é de qualidade boa, com vegetação característica típica dos habitats bem desenvolvi-

da. 

O material vegetal foi identificado segundo os trabalhos de Bilz (2011), Castroviejo et al (1986, 

1990, 1993, 1996, 1997a, 1997b, 1999, 2000, 2001), Coutinho (1939), Franco (1971, 1984), Franco 

& Afonso (1994, 1998, 2003), Muñoz Garmendia & Navarro (1998) e Zarco (1990).  

 

Espécies RELAPE 

Devido a determinadas particularidades que algumas destas espécies apresentam, assim como a 

sua importância para a conservação é definida uma lista de espécies RELAPE (raras, endémicas, lo-

calizadas, ameaçadas, e em perigo de extinção) identificadas. Para a área de projeto em si não exis-

tem espécies RELAPE presentes, só no âmbito da Herdade de Adães Novos (3 espécies – Ophrys api-

fera, Serapias lingua e Vitis vinifera subsp. sylvestris). 

 

3.9.4 Habitats 

De seguida apresentam-se identificados os diferentes habitats presentes na área de projeto. 

Montado de Azinho com relvados anuais de herbáceas  

Habitat: 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

 Associação Fitossociológica: Montado de Azinho 

Corresponde a zonas de Montado e bosquetes de Azinho (Figura 30). Área importante para prote-

ção de aves florestais e rapinas, flora – relvados anuais – e zona de caça de carnívoros. Na herdade é 

possível observar áreas de Montado com diferentes graus de cobertura, umas com baixo grau de 

cobertura e onde existem culturas arvenses de sequeiro (cevada) e outras áreas com elevada den-

sidade de Azinheiras e onde persistem os relvados anuais. Observa-se também no subcoberto ar-

relvados ricos em espécies nitrófilas.  

Estes montados encontram-se protegidos por legislação específica, nomeadamente pelo Decreto-

Lei nº 169/2001 de 25 de maio, com as alterações preconizadas pelo Decreto-Lei nº 155/2004 de 

30 de Junho. 

Na Figura 28 encontra-se a carta de arvoredo presente na área envolvida pelo presente projeto. 
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Figura 28 – Carta de Arvoredo Existente na área de projecto. 

 

 Associação Fitossociológica: Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii Rivas Goday 1958 

Prados arrelvados dominados por Tanchagem, acompanhado por Sargacinha, Serradela, Olho-de-

mocho e Trevo-entrançado, entre outros, que, frequentemente, se observa no estrato herbáceo dos 

Montados de Azinho (Figura 29). Constituem arrelvados de baixa cobertura que podemos observar 

nos inícios da Primavera. Desenvolvem-se em zonas planas, de solos siliciosos. 

 

Figura 29 – Prado arrelvado característico das áreas de baixa densidade de Montado de Azinho. 
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Figura 30 – 1- Cultura arvense de sequeiro (cevada) no subcoberto de Montado de baixa densidade; 2- O aspeto 

da linha do horizonte no Montado num fim de tarde de primavera; 3 – Área de Montado; 4- Subcoberto de matos 

baixos e prados. 

 

Linhas de água temporárias com margens colonizadas por juncais  

Habitat N/A - Sem correspondência com habitat da Diretiva 

 Juncais 

Linha de água de carácter temporário colonizada por juncos e exemplares dispersos de tamujo 

(Figura 31).  

É ainda possível através da carta de habitats (Figura 32 e Figura 11) identificar os mesmos: a barra-

gem onde ocorre uma importante população de orquídeas, a mesma tem importância para a avifau-

na e para os mamíferos, enquanto área de bebedouro e para a população de anfíbios enquanto área 

de reprodução e alimentação. 

A ribeira do Javardo encontra-se dividida em dois troços: o inferior e o troço superior. No troço in-

ferior, uma área de matagais de loendrais com orquídeas nas áreas menos densas, importante área 

para a população de anfíbios e de mamíferos e avifauna, quer como área de alimentação, refúgio ou 

reprodução. O troço superior da ribeira do javardo é dominado por salgueirais arbustivos e tamu-

jais, sendo novamente uma área potencial para a população de avifauna, mamíferos e anfíbios. A sul 

da área de projecto desenvolve-se uma linha de água de carácter temporário, dominada por juncais 

1 2 

3 
4 
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que poderá ser importante para a população de anfíbios, sobretudo na época de inverno, enquanto 

área de reprodução e para a libélula com estatuto de conservação 

O restante território é dominado pelos já referidos montados de azinho. Estas áreas são importan-

tes tanto para a população de mamíferos, como de répteis e de aves. De notar que existem vários 

machorros distribuídos ao longo da área de projecto e que servirão como áreas de abrigo para rép-

teis e mamíferos.  

 

Figura 31 – Linha de água temporária junto à charca pequena. 

 

3.10. FAUNA 

3.10.1. Metodologia 

A listagem de espécies e habitats apresentada é feita com base em trabalhos realizados previamen-

te com a AmBioDiv no âmbito de outros serviços e recolhas periódicas feitas na própria Herdade de 

Adães Novos pela equipa da Naturdelta. Assim, a amostragem foi feita a nível da Herdade toda, não 

restringindo à área de projeto e implementação do empreendimento. 

Só é considerado na bibliografia dados da quadrícula que incluam a área de estudo mas dada a di-

mensão e as características de alguns grupos faunísticos é natural que algumas espécies que sejam 

dadas para quadrículas adjacentes ocorram na área de estudo. Tal é possível verificar na tabela pa-

ra espécies que foram identificadas através de trabalho de campo mas que não estão presentes na 

bibliografia. Também pode se dar o caso de as espécies já não ocorrerem na área atualmente ou 

simplesmente não terem sido detetadas nas amostragens feitas para os Atlas.  

A bibliografia utilizada inclui as listas do sítio da RN2000, Cabral et al (2006), Equipa Atlas (2008), 

ICNF (2014), Loureiro et al (2008), Pimenta et al (2005), Rainho (2013), Rainho et al (1998) e ain-

da a ferramenta WebSIG da SPEA para as Aves Invernantes e Migradoras. 

Segue a descrição da metodologia específica para cada grupo faunístico. 
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Figura 32 – Carta de Habitats. 

 

Invertebrados 

Os invertebrados respondem às alterações nos ecossistemas numa escala temporal e espacial dife-

rente dos vertebrados. Dado o seu ciclo de vida polimórfico utilizam diferentes nichos ao longo da 

vida. Devido a estas características os resultados da monitorização deste grupo irá refletir peque-

nas mudanças numa escala temporal curta. 

O método mais expedito para a monitorização de lepidópteros e outros insetos em geral diurnos é o 

Método do Transepto Fixo, que permite avaliar o impacte da gestão local ou de mudanças nos habi-

tats, através de índices de abundância locais (Pollard & Yates, 1993). São também registadas as ob-

servações Ad-hoc, ou seja a observações esporádicas no decorrer das deslocações. 

A observação de borboletas diurnas envolveu praticamente toda a área disponível, especialmente 

aquela pré-identificada como possuindo maior potencial para o grupo, através de amostragem 

oportunista de adultos e larvas ao passo que para a observação de borboletas noturnas colocou-se 

uma armadilha de luz de vapor de mercúrio durante 3 horas na Herdade dos Adães Novos, junto a 

uma galeria ripícola dominada Salgueiros (Salix atrocinerea) e silvas (Rubus ulmifolius), com alguns 

freixos (Fraxinus angustifolia) e em bom estado de conservação. O resto das áreas de amostragem 
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foram junto a linhas e corpos de água e sua área de influência (áreas com maior potencial para o 

grupo e onde foram detetados maior número de indivíduos) e para as áreas de Montado de Azinho 

e respetiva área de pastagem, indicando a classe de densidade. 

A amostragem de libélulas foi centrada em linhas de água na envolvente da área do projeto.  

 

Vertebrados 

No que diz respeito aos vertebrados, existem 5 classes de vertebrados: Peixes, Anfíbios, Répteis, 

Aves e Mamíferos. No âmbito deste projeto não foi realizada amostragem dirigida a Peixes. 

Quase metade das espécies de vertebrados em Portugal está em risco, principalmente devido à des-

truição dos seus habitats (Cabral, 2006). No que toca a aves e répteis, mais de 30% encontram-se já 

em fase de pré-extinção, sendo que 26% dos mamíferos e 19% dos anfíbios estão também em peri-

go. A acrescentar a isto, para cerca de 12% das espécies de vertebrados ocorrentes em Portugal há 

falta de dados, não sendo possível fazer qualquer análise comparativa. 

 

A) Anfíbios 

A metodologia a seguir para a amostragem deste grupo está descrita em Campbell & Christman 

(1982), Ferrand et al (2003), Vogt & Hine (1982), Crump & Scott Jr (1994), Jaeger (1994), Rand & 

Drewry (1994), Scott Jr & Woodward (1994) e Shaffer & Juterbock (1994) e presente na Tabela 

XIII. A identificação deste grupo foi seguida também segundo Loureiro et al (2008) e Ferrand de 

Almeida et al (2001). 

A amostragem do grupo focou-se nos habitats dulçaquícolas e suas imediações, recorrendo quer a 

transeptos e pontos de escuta quer a busca ativa nas massas de água, com recurso a camaroeiro. 

Qualquer avistamento foi também registado, nomeadamente fora dos locais preferenciais de ocor-

rência do grupo, uma vez que algumas das espécies não estão confinadas às linhas e corpos de água 

e suas imediações, dependendo apenas destes locais na época de reprodução. O trabalho de campo 

dirigido ao grupo desenvolveu-se em duas fases, Primavera e Outono (mês de Novembro), épocas 

de reprodução do grupo, tornando mais fácil a sua detecção bioacústica, bem como a recolha de ju-

venis.  

 

Tabela XIII - A metodologia de amostragem para o grupo dos anfíbios. 

TIPO DE AMOSTRAGEM DESCRIÇÃO/INDICAÇÕES 

Prospecção 
Prospecção diurna intensiva, usando qualquer utensílio (p.e. camaroeiro, redes, armadilhas) ou 
modo, para encontrar posturas e/ou girinos das espécies consideradas, sobretudo em áreas 
restritas. 

Detecção 

Detecção visual ao longo de transeptos pedestres com duração máxima de 20 minutos e/ou 
extensões de 200m. 

Detecção bioacústica noturna das vocalizações características dos anuros, em pontos de escuta 
(±5 minutos), durante a época de reprodução. A presença das espécies é apenas validada com 
vocalizações escutadas próximo do ponto de escuta (a menos de 200m do ponto de escuta). 

Observação 
Observação avulsa ou qualquer outra desenquadrada dos métodos referidos nos pontos ante-
riores, mas sempre validada com a análise de indivíduos. 
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B) Répteis 

Podemos, de um modo simplificado, dividir as espécies de répteis em dois grupos, consoante o tipo 

de habitat que utilizam. Assim, podemos considerar as duas espécies de cágados (Emys orbicularis e 

Mauremys leprosa) existentes no nosso país (e a tartaruga da Florida, que é uma espécie introduzi-

da) a Cobra-de-água-viperina (Natrix maura) e a Cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix) diretamen-

te relacionadas com o meio aquático, e as restantes espécies, de ofídios e sáurios, que utilizam um 

vasto leque de habitats terrestres. É necessário assim estabelecer dois tipos de amostragem, uma 

direcionada para o meio aquático, particularmente para os cágados, e outra direcionada para o 

meio terrestre, para ofídios e sáurios. Tal como com os anfíbios, os tipos de amostragem aplicados 

aos répteis são de prospecção, detecção visual e observação. 

Os transeptos realizados pela Herdade dos Adães Novos com vista à identificação das espécies pre-

sentes cobriram toda a área, tendo sido percorridos os caminhos pedestres quando existentes e 

dando especial enfoque às linhas de água e galerias ripícolas associadas, bem como às duas charcas 

existentes (charca pequena e barragem), no que diz respeito aos répteis aquáticos. O Montado foi 

dividido em áreas de acordo com a densidade encontrada, sendo que a densidade no geral foi baixa, 

é possível ainda assim diferenciar áreas com maior ou menor coberto arbóreo (assim a classe alta 

refere-se à maior densidade encontrada), os répteis necessitam no geral de zonas expostas, de pre-

ferência com coberto arbustivo baixo e afloramentos rochosos, e no caso de algumas espécies, que 

se enterram e/ou constroem galerias no subsolo, também de solo pouco compactado. As zonas mais 

densas funcionam como áreas de abrigo. 

 

C) Aves 

Para determinar o padrão geral de ocorrência das espécies na área de projeto foram realizados 

transeptos pedestres, sendo que a rede dos transeptos foi distribuída igualmente por toda a área de 

projeto e afinados após visita ao local de estudo, assegurando equidade na distribuição geográfica 

do esforço de amostragem. 

O conhecimento da avifauna do local de estudo requer um conhecimento dos requisitos ecológicos 

e da fenologia das espécies potencialmente presentes. A identificação deste grupo foi seguida se-

gundo Flegg (1990), Bruun (2002),Mullarney et al (1999). 

 

D) Mamíferos 

Carnívoros 

Para o estudo da maioria dos carnívoros, existe muitas vezes a necessidade de recorrer a métodos 

indiretos ou não intrusivos, baseados na identificação de indícios de presença, devido principal-

mente aos seus hábitos geralmente esquivos, noturnos, ocorrendo em densidades relativamente 

baixas. Os animais não são perturbados e a aplicação de métodos indiretos é menos dispendiosa e 

de mais fácil execução que a dos métodos diretos de inventariação. Os métodos indiretos também 

têm limitações, uma vez que a identificação das espécies através de indícios apresenta uma margem 

de erro maior que a identificação feita por observação direta. Esta debilidade é colmatada com o re-

curso a técnicos experientes. 
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Para estas espécies o melhor método será o dos transeptos pedestres, distribuídos igualmente por 

toda a área de projeto, com procura ativa de vestígios de ocorrência (pegadas, dejetos, latrinas, co-

lónias, tocas, fossadas e escavadelas), método dos transeptos fixos e visita a locais com grande pro-

babilidade de ocorrência (consoante observações prévias ou potencialidade do habitat). No caso 

dos leporídeos e das toupeiras deverão ser procuradas e marcadas as zonas onde se encontram as 

colónias (com baixa densidade, espaçadas no terreno) e as revisitadas ao longo do tempo. A identi-

ficação deste grupo foi seguida segundo Macdonald & Barret (1993) e Brown (1992). 

Elenco e Estatutos de Conservação da Fauna 

No Anexo II é feita uma enumeração da lista total de espécies de fauna identificadas na área de pro-

jeto e na sua envolvente. A caracterização de cada espécie inclui vários parâmetros: Fenologia, En-

demismo, Estatuto de Conservação e Convenções Nacionais e Internacionais. 

A) Fenologia 

São utilizados os seguintes códigos: E – Estival; I – Invernante; MigRep – Migrador; N – Nidificante; 

Rep – Reprodutor; O – Ocasional; V – Visitante; R – Residente; NInd – Não-indígena (Nota - para ca-

sos em que existem populações com fenologias diferentes e/ou casos em que se aplica mais do que 

uma classe fenológica são referidas todas separadas por /). 

B) Endemismo 

São utilizados os seguintes códigos: N – Nacional; I – Ibérico; M – Mediterrânico. 

C) Estatuto de Conservação 

São utilizados os seguintes códigos: PT - estatuto de conservação em Portugal tal como referido no 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; IUCN – estatuto de conservação tal como referido no 

Livro Vermelho da IUCN: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Qua-

se Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD - Dados Insuficientes; 

D) Convenções Nacionais e Internacionais 

São utilizados os seguintes códigos: DL 140/99: Anexo (s) do Decreto-Lei nº 156/2013 que trans-

põe a Diretiva Aves (79/409/CEE) e a Diretiva Habitats (92/43/CEE) em que a espécie consta. Ber-

na – Anexo (s) da Convenção da vida Selvagem e dos habitats naturais da Europa em que a espécie 

consta. Bona – Anexo (s) da Convenção sobre as espécies migradoras pertencentes à fauna selva-

gem em que a espécie consta. CITES – Anexo (s) da Convenção de Washington em que a espécie 

consta. 

 

3.10.2. Espécies de fauna registadas 

Durante o trabalho de campo realizado na Herdade dos Adães Novos, foram registadas 8 de anfí-

bios, 9 de répteis, 87 espécies de aves e 18 mamíferos. A área de projeto foi sujeita a recolha de da-

dos ao longo de todo o ano desde 2008 e o conjunto de transeptos e pontos de amostragem que 

aconteceram na área de amostragem estão representados na Figura 33. 

A lista total de espécies encontram-se no Anexo III – Elenco e Estatutos de Conservação da Fauna.  

A detecção discriminada conforme a metodologia está definida nas Tabela XIV, Tabela XV e Tabela 

XVI. É ainda apresentada a fenologia das espécies de aves identificadas (Tabela XVII). 



 

Página | 76 

 

Figura 33 – Transeptos e pontos de amostragem da área de projeto. 

 

Tabela XIV - Espécies identificadas para cada área de amostragem de Lepidoptera na Herdade dos Adães Novos. 

NOME CIENTÍFICO 
CHARCA 

PEQUENA 

CHARCA 

GRANDE 

(BARRAGEM) 

TROÇO INFERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

TROÇO SUPERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

ÁREAS DE MONTADO DE 

AZINHO (CLASSES DE 

DENSIDADE) 

Eilema caniola    X Baixa 

Eilema pygmaeola    X Baixa 

Paidia rica    X Média/Alta 

Tebenna micalis    X Baixa 

Eteobalea intermediella    X Baixa 

Watsonalla uncinula    X Alta 

Ethmia bipunctella   X X Baixa 

Mirificarma eburnella    X Baixa/Média 

Ennomos erosaria    X Média/Alta 

Ennomos fuscantaria    X Média/Alta 

Eupithecia pulchellata    X Todas 

Idaea circuitaria    X Baixa 

Idaea elongaria    X Baixa 

Idaea infirmaria    X Baixa 

Idaea litigiosaria   X  Baixa 

Idaea ochrata  X X X Baixa 

Lythria cruentaria X X   Baixa 
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NOME CIENTÍFICO 
CHARCA 

PEQUENA 

CHARCA 

GRANDE 

(BARRAGEM) 

TROÇO INFERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

TROÇO SUPERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

ÁREAS DE MONTADO DE 

AZINHO (CLASSES DE 

DENSIDADE) 

Menophra abruptaria    X Média/Alta 

Rhodometra sacraria    X Baixa 

Scopula minorata    X Baixa 

Tephronia oranaria    X Baixa/Média 

Thymelicus acteon X X X  Média/Alta 

Thymelicus sylvestris X  X  Média/Alta 

Aricia cramera X X X  Baixa 

Celastrina argiolus   X  Baixa/Média 

Lycaena phlaeas X X X  Baixa 

Polyommatus icarus X X X  Baixa 

Satyrium esculi  X   Média/Alta 

Acontia lucida   X  Baixa 

Catocala nymphagoga X    Média/Alta 

Emmelia trabealis    X Baixa 

Hecatera weissi    X Baixa 

Heliothis incarnata   X  Baixa 

Mythimna albipuncta    X Baixa 

Pechipogo plumigeralis    X Baixa/Média 

Tyta luctuosa    X Baixa 

Vanessa cardui X X   Baixa 

Batia lunaris    X Baixa/Média 

Carcina quercana    X Média/Alta 

Pleurota honorella  X X X Baixa 

Colias croceus X X X  Baixa 

Euchloe belemia     Baixa 

Gonepteryx cleopatra  X   Média/Alta 

Pieris rapae X X X  Baixa 

Chrysocrambus dentuellus   X  ? 

Dolichartria punctalis    X ? 

Elophila feili    X Média/Alta 

Endotricha flammealis    X Baixa/Média 

Homoeosoma sinuella    X Baixa 

Hypsopigia costalis    X Baixa 

Parapoynx stratiotata    X Média/Alta 

Pyrausta aurata   X  Baixa 

Therapne obsoletalis    X ? 

Udea ferrugalis  X   Baixa 

Udea numeralis    X Baixa 

Coenonympha pamphilus X X X  Baixa 

Maniola jurtina  X X  Baixa 
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NOME CIENTÍFICO 
CHARCA 

PEQUENA 

CHARCA 

GRANDE 

(BARRAGEM) 

TROÇO INFERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

TROÇO SUPERIOR DA 

RIBEIRA/GALERIA 

RIPÍCOLA 

ÁREAS DE MONTADO DE 

AZINHO (CLASSES DE 

DENSIDADE) 

Pararge aegeria X X X  Baixa 

Pyronia cecilia  X X  Baixa 

Pyropteron chrysidiformis  X   Baixa 

Synanthedon codeti   X  Média/Alta 

Crassicornella agenjoi    X ? 

Reisserita chrysopterella    X ? 

Acleris hastiana    X Média/Alta 

Archips xylosteana    X Média/Alta 

Clepsis consimilana    X Baixa 

Cnephasia longana  X   Baixa 

Crocidosema plebejana    X Baixa 

Cydia fagiglandana    X Baixa/Média 

 

Tabela XV – Métodos de detecção de espécies de anfíbios e répteis identificadas. 

ESPÉCIES IDENTIFICADAS 
(NOME COMUM) 

PROSPECÇÃO 

DETECÇÃO VISUAL 
(ADULTOS) OBSERVAÇÃO 

JUVENIS 

(LARVAS) ADULTOS 

Sapo corredor   X  

Sapo comum   X  

Rã verde X X X  

Rela meridional   X X 

Salamandra de pintas Amarelas   X  

Salamandra de costelas salientes   X  

Sapo de unha negra   X  

Cágado mediterrânico   X  

Osga   X  

Lagartixa ibérica   X X 

Lagartixa do mato   X X 

Cobra de escada    X 

Cobra - rateira    X 

Cobra de água viperina   X  

Cobra cega    X 

Sardão    X 

 

 

 

 



 

Página | 79 

Tabela XVI – Métodos de detecção de espécies de mamíferos identificadas. 

ESPÉCIES IDENTIFICADAS  

(NOME COMUM) 

TIPOS DE AMOSTRAGEM 

TRANSEPTOS 

PEDESTRES E 

PONTOS AVISTAMENTOS 
VISITA DE 

“HOTSPOTS” 
PROSPECÇÃO DE 

COLÓNIAS/TOCAS 
ARMADILHAS PIT-
FALL (“BYCATCH”) 

Raposa X X  X  

Texugo X  X X  

Lontra X  X   

Geneta X     

Sacarrabos X     

Javali X  X X  

Lebre X X  X  

Coelho-bravo X X    

Toupeira X X    

Rato-do-campo X X  X X 

Musaranho de dentes brancos X X  X X 

Ouriço-cacheiro X     

Leirão X     

Doninha X     

Toirão X     

Fuinha X X    

Gato-bravo  X    

Tabela XVII – Fenologia das espécies de avifauna identificadas. 

NOME- COMUM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Peneireiro-cinzento                         

Milhafre-real                         

Britango                         

Grifo                    

Abutre-preto                         

Águia-cobreira                     

Águia-caçadeira                       

Tartaranhão-cinzento                    

Águia-d'asa-redonda                         

Águia-calçada                         

Chapim-rabilongo                         

Cotovia-de-poupa                         

Cotovia-dos-bosques                         

Guarda-rios                         

Frisada                    

Pato-real                         
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NOME- COMUM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Andorinhão-preto                   

Andorinhão-pálido                     

Carraceiro                         

Garça-branca-pequena                         

Garça-real                         

Alcaravão*             

Noitibó-de-nuca-vermelha                   

Trepadeira                         

Abibe                         

Cegonha-branca                         

Pombo-das-rochas                         

Pombo-torcaz                         

Rola-turca                         

Rola-brava                   

Gaio                         

Charneco; Pega-azul                         

Pega                         

Gralha-preta                         

Corvo                         

Cuco-rabilongo                   

Cuco                    

Trigueirão                         

Falcão-peregrino                         

Peneireiro                         

Tentilhão                         

Chamariz                         

Verdilhão                         

Pintassilgo                         

Lugre                    

Pintarroxo                         

Grou                    

Andorinha-das-chaminés                    

Andorinha-dáurica                      

Andorinha-dos-beirais                    

Picanço-real                         

Picanço-barreteiro                    

Gaivota-de-patas-amarelas                         
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NOME- COMUM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Abelharuco                   

Alvéola-branca                         

Papa-figos                   

Sisão                         

Abetarda                         

Chapim-carvoeiro                         

Chapim-azul                         

Chapim-real                         

Pardal                         

Perdiz                         

Codorniz                   

Picapau-malhado                         

Mergulhão-pequeno                         

Galinha-d'água                         

Trepadeira-azul                         

Tagaz                    

Mocho-d’orelhas                     

Mocho-galego                         

Coruja-do-mato                         

Estorninho-malhado                  

Estorninho-preto                         

Rouxinol-bravo                         

Fuinha-dos-juncos                         

Rouxinol-dos-caniços                    

Toutinegra-do-mato                         

Toutinegra-de-cabeça-preta                         

Pisco-de-peito-ruivo                         

Rouxinol                     

Cartaxo                         

Melro                         

Poupa                         

 

3.10.3. Espécies de fauna com Estatuto de Conservação 

No que diz respeito a invertebrados, foi identificada uma espécie com estatuto de ameaça, a Coena-

grion mercuriale, com estatuto de quase ameaçada (Figura 34). 

Para os vertebrados é apresentada a Tabela XVIII que enumera as espécies identificadas nas amos-

tragens que têm estatuto de conservação de ameaça.  
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Figura 34 – Ficha da espécie Coenagrion mercuriale. 

Tabela XVIII – Espécies identificadas com estatuto de conservação de ameaça. 

FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
A/2013 

Berna Bona CITES 

Aves           

Accipitridae Abutre-preto 
Aegypius mo-
nachus 

R   CR NT A-I II II II A 

Accipitridae 
Tartaranhão-
cinzento 

Circus cyaneus R;V   CR/VU LC A-I II II II A 

Accipitridae 
Tartaranhão-
caçador 

Circus pygargus M/R   EN LC A-I II II II A 

Accipitridae Milhafre-real Milvus milvus R;V   CR/VU LC A-I II II II A 

Accipitridae Britango 
Neophron per-
cnopterus 

MigRep   EN LC A-I II II II A 

Anatidae Frisada Anas strepera R;V   VU/NT LC D III II   

Burhinidae Alcaravão 
Burhinus oe-
dicnemus 

R;V   VU LC A-I II II   

Caprimulgidae 
Noitibó-de-
nuca-
vermelha 

Caprimulgus 
ruficollis 

M/R   VU LC   II     
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FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
A/2013 

Berna Bona CITES 

Cuculidae 
Cuco-
rabilongo 

Clamator glan-
darius 

M/R   VU LC   II     

Falconidae 
Falcão-
peregrino 

Falco pere-
grinus      

R   VU LC A-I II II I A 

Gruidae Grou Grus grus Rep;V   RE LC A-I II II II A 

Otitidae Abetarda Otis tarda R   EN VU A-I II II II A 

Otitidae Sisão  Tetrax tetrax R   VU NT A-I II   II A 

Mamíferos           

Felidae Gato-bravo Felis silvestris R   VU LC B-IV II   II - A 

 

A Tabela XIX tem a lista que espécies de aves e borboletas para as quais existe classificação SPEC - 

Species of European Conservation Concern.  É importante um enfoque de medidas minimizadoras e 

mitigadoras direcionadas para estas espécies por forma a controlar o impacte da implementação do 

projeto. É de destacar o Grou (Grus grus), espécie dada como Regionalmente Extinta aquando da re-

alização do Livro Vermelho de Vertebrados mas atualmente comum na área da envolvente do pro-

jeto, sendo que existe inclusive um percurso turístico definido pela Câmara Municipal de Campo 

Maior para a observação desta espécie em concreto. 

 

Tabela XIX – Espécies de borboletas e aves identificadas com SPEC - Species of European Conservation Concern. 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO SPEC 

Borboletas   

- Thymelicus acteon  

Capitão-pequeno Thymelicus sylvestris  

Arícia Aricia cramera 2 

Borboleta-dos-quercus Satyrium esculii 4b 

Aves  4b 

Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus 4b 

Milhafre-real Milvus milvus 2 

Britango Neophron percnopterus 3 

Abutre-preto Aegypius monachus 1 

Águia-cobreira Circaetus gallicus 3 

Águia-caçadeira Circus pygargus Não-SPECE 

Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus 3 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus 3 

Cotovia-de-poupa Galerida cristata 3 

Cotovia-dos-bosques Lullula arborea 2 

Guarda-rios Alcedo atthis 3 

Frisada Anas Streptera           3 
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NOME COMUM NOME CIENTÍFICO SPEC 

Alcaravão Burhinus oedicnemus 3 

Cegonha-branca Ciconia ciconia 2 

Pombo-torcaz Columba palumbus Não-SPECE 

Rola-brava Streptopelia turtur 3 

Trigueirão Miliaria calandra 2 

Peneireiro Falco tinnunculus 3 

Tentilhão Fringila coelebs Não-SPECE 

Milheirinha Serinus serinus Não-SPECE 

Verdilhão Carduelis chloris Não-SPECE 

Pintarroxo Carduelis cannabina 2 

Grou Grus grus 2 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica 3 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbica 3 

Picanço-real Lanius meridionalis 3 

Picanço-barreteiro Lanius senator 2 

Gaivota-de-patas-amarelas Larus cachinnans Não- SPECE 

Abelharuco Merops apiaster 3 

Sisão Tetrax tetrax 1 

Abetarda Otis tarda 1 

Chapim-azul Parus caeruleus Não-SPECE 

Pardal Passer domesticus 3 

Perdiz Alectoris rufa 2 

Codorniz Coturnix coturnix 3 

Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis 3 

Trepadeira-azul Sitta europaea  

Tagaz Sterna nilotica 3 

Mocho-galego Athene noctua 3 

Coruja-do-mato Strix aluco Não-SPECE 

Estorninho-preto Sturnus unicolor Não-SPECE 

Rouxinol-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus Não-SPECE 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata 2 

Toutinegra-dos-valados Sylvia melanocephala Não-SPECE 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula Não-SPECE 

Rouxinol Luscinia megarhynchos Não-SPECE  

Cartaxo Saxicola torquata 3 

Melro Turdus merula Não-SPECE  

Poupa Upupa epops 3 

 

É importante salientar que 3 espécies apresentam SPEC1, ou seja, espécies ameaçadas a nível global 

e 10 espécies apresentam um SPEC 2, sendo espécies exclusivas da Europa e que apresentam um 

estatuto de conservação desfavorável. 
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Tendo em conta que os morcegos podem ter áreas vitais de 20.000 km2 e percorrer distâncias até 

306 km (Rodrigues, 2008), foi feito um buffer em torno da área do projeto. Para além de serem in-

cluídos dados de uma série de áreas protegidas é dado destaque ao Sítio de São Mamede da RN2000 

pois incluí uma das grutas mais importantes da Europa e a mais importante do país, com as espé-

cies morcego-de-peluche (Miniopterus hipposideros), morcego-rato-grande (Myotis myotis), morce-

go-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhi-

nolophus mehelyi) e morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

3.10.4. Áreas Potenciais para a Fauna 

A Herdade de Adães apresenta diferentes ocupações do solo e habitats, tendo, como será de esperar 

áreas com potenciais diferentes para a fauna. Estas potencialidades prendem-se com o facto de as 

espécies necessitarem de diferentes condições ecológicas consoante o ciclo de vida em que se en-

contram. 

Assim em relação à ribeira do Javardo, esta encontra-se dividida em dois troços: o inferior e o troço 

superior. No troço inferior, uma área de matagais de loendrais com orquídeas nas áreas menos 

densas, importante área para a população de anfíbios e de mamíferos e avifauna, quer como área de 

alimentação, refúgio ou reprodução. O troço superior da ribeira do javardo é dominado por salguei-

rais arbustivos e tamujais, sendo novamente uma área potencial para a população de avifauna, 

mamíferos e anfíbios. A sul da área de projecto desenvolve-se uma linha de água de carácter tempo-

rário, dominada por juncais que poderá ser importante para a população de anfíbios, sobretudo na 

época de inverno, enquanto área de reprodução e para a libélula com estatuto de conservação 

O restante território é dominado pelos já referidos montados de azinho. Estas áreas são importan-

tes tanto para a população de mamíferos, como de répteis e de aves. De notar que existem vários 

machorros distribuídos ao longo da área de projecto e que servirão como áreas de abrigo para rép-

teis e mamíferos. 
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Figura 11 – Carta de Áreas Potenciais para a Fauna. 

 

3.11. PAISAGEM 

3.11.1 Metodologia 

A metodologia adotada para a caracterização da paisagem baseia-se na integração e sobreposição 

das seguintes áreas temáticas: 

- Síntese de condicionantes físicas (geologia, litologia, hidrogeologia, solos e recursos hídricos); 

- Ecologia (vegetação, flora e habitats naturais); 

- Ocupação atual do solo (unidades de paisagem presentes na área); 

- Valores paisagísticos (elementos da paisagem com interesse de proteção a salvaguardar). 

Para além dos aspetos referidos, foram também considerados os aspetos de âmbito legal, designa-

damente as Diretivas e Decretos-Lei relacionados com os temas Conservação da Natureza, Ordena-

mento e Planeamento do Território. A adoção da referida metodologia pretende identificar e salva-
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guardar as zonas com interesse de proteção do ponto de vista paisagístico, bem como formular 

propostas de medidas minimizadoras e/ou de valorização da área de estudo, tendo em conta a sua 

interligação com o espaço exterior. 

 

3.11.2 Recursos Paisagísticos 

A área em estudo encontra-se completamente integrada no Sitio de São Mamede, mas apesar disso 

a área não possui limites físicos visíveis. Esta área é uma zona de montado de azinho, com declives 

suaves que variam entre os 0% e os 25%, e onde a altitude varia entre os 280 m e os 299 m. Através 

da carta de exposições fica claro que existe uma predominância de terrenos expostos a Norte, ou 

cuja exposição é plana, não possuem declives, e assim sendo não tendo cor associada. Na Figura 35 

é possível comprovar o pouco declive da zona de implementação do projeto e que este é um monta-

do de Azinho. 

 

Figura 35 - Paisagem característica da área de estudo - Montado. 

 

Apesar de uma altitude relativamente reduzida, a área de Projeto é atravessada por uma Linha de 

festo. Na área de projeto inicia-se também uma linha de água afluente do Abrilongo. 

A Herdade dos Adães Novos, onde se localiza a área de estudo, é limitada a norte pelo Rio Abrilon-

go, e a sul pela Herdade das Argamassas. A Este e Oeste é limitada por outras propriedades não per-

tencentes ao Grupo Delta. A Figura 36 inclui as infraestruturas das fases 1 e 2 do empreendimento 

agroturístico. 

 

Figura 36 – Localização dos alojamentos fixos. 

 

Dos pontos mais altos da área de estudo é possível ver à distância a Serra de São Mamede como se 

demonstra na Figura 37. 
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Figura 37 - Enquadramento paisagístico da área de estudo. 

 

3.11.3 Qualidade paisagística e visual 

A qualidade paisagística da área de projeto foi estabelecida de acordo com os seguintes critérios de 

análise: 

Fragilidade, pode ser definida como a suscetibilidade de um território à alteração quando nele se 

desenvolve um uso, sendo a expressão do grau de deterioração que a paisagem experimentaria pe-

rante a incidência de determinadas atuações (Cifuentes, 1979). Inclui fatores como a vegetação e 

uso do solo, o declive, a fisiografia, a forma e dimensão da bacia visual, a compacidade e a distância 

à rede viária e núcleos habitacionais); 

Diversidade, que caracteriza as unidades de paisagem identificadas em termos da presença de 

elementos paisagísticos significativos; 

Integração paisagística, que relaciona as características morfológicas, de cor, textura, forma e es-

cala, dos elementos componentes das unidades de paisagem em análise, com as características pai-

sagísticas globais da paisagem envolvente. 

Para a avaliação da qualidade paisagística e visual da paisagem da área em estudo utilizou-se uma 

escala de classificação que varia entre média, elevada e reduzida (Tabela XX). 

 

Tabela XX - Qualidade Paisagística e Visual. 

UNIDADES DE PAISAGEM FRAGILIDADE DIVERSIDADE 
INTEGRAÇÃO 

PAISAGÍSTICA 
QUALIDADE 

PAISAGÍSTICA E VISUAL 

Montado de Azinho Média Reduzida Elevada Média 

Infraestruturas Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida 

Linhas de água Elevada Reduzida Elevada Média 

 

3.11.4 Sensibilidade Paisagística e Visual 

O projeto do Empreendimento Agroturístico irá alterar o aspeto visual da área, uma vez que se irá 

ocupar um área essencialmente de montado de azinho com infraestruturas diversas, entre elas o 

parque de caravanismo. É fundamental efetuar-se uma análise da sensibilidade paisagística e visual 

da área do projeto, a qual, irá depender da capacidade que cada uma das unidades de paisagem terá 

para manter as suas características e qualidades. De modo a avaliar-se qual a sensibilidade visual 
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da paisagem para a área de projeto teve-se em atenção o tipo de absorção visual (capacidade da 

unidade de paisagem absorver os elementos do projeto preconizados para a área) e a incidência 

visual (que exprime a visibilidade do local afeto ao projeto relativamente à envolvente). 

O potencial de visualização da área de projeto depende sobretudo do relevo e da morfologia do ter-

reno e da extensão de área afeta ao projeto, podendo ser modificado através da criação de corredo-

res ecológicos naturais de vegetação autóctone e da criação de faixas de proteção às linha de escor-

rência de água, entre outras medidas de minimização de impactes visuais. É importante ainda real-

çar o facto da área de projeto ser de dimensão bastante pequena e já incluir uma série de infraes-

truturas turísticas, o que provocará um impacte visual reduzido. 

É de ter em atenção que neste tipo de projetos um fator que influência a sensibilidade paisagística e 

visual é o enquadramento dos futuros elementos preconizados para o projeto de empreendimento 

com as unidades de paisagem presentes na área envolvente. 

Na Tabela XXI apresenta-se a sensibilidade paisagística e visual das unidades de paisagem identifi-

cadas na área de projeto. 

 

Tabela XXI - Sensibilidade Paisagística e Visual. 

UNIDADES DE PAISAGEM 
QUALIDADE 

PAISAGÍSTICA E VISUAL ABSORÇÃO VISUAL INCIDÊNCIA VISUAL 
SENSIBILIDADE 

PAISAGÍSTICA E VISUAL 

Montado de Azinho Média Reduzida Elevada Média 

Infraestruturas Reduzida Elevada Elevada Média 

Linhas de água Média Média Elevada Média 

 

3.12. OCUPAÇÃO DOS SOLOS 

3.12.1 Metodologia 

Para a construção da carta de ocupação do solo para a área de projeto foi realizado trabalho de 

campo, onde foram delimitadas as diferentes classes de ocupação do solo. A fotointerpretação de 

manchas de uso do solo foi a base para o trabalho de campo. 

Posteriormente, a carta de ocupação do solo foi realizada de acordo com a nomenclatura CORINE 

Land Cover Nível 5 (CLC5). Assim sendo, para a área de projeto foram categorizadas classes de uso 

de solo de acordo com as descritas no CLC5. 

 

3.12.2 Enquadramento na área em estudo 

De seguida é apresentada a carta de ocupação do solo (Figura 38), a qual foi realizada de acordo 

com a nomenclatura CLC5 e traduz as diferentes unidades de ocupação do solo presentes na área de 

projeto. 
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Figura 38 – Carta de Ocupação do Solo atual para a área de projeto. 

 

As unidades de ocupação do solo, segundo o CLC5, para a área da Herdade e o respetivo grau de afe-

tação, são as seguintes: 

 Sistemas agroflorestais (68,5%); 

 Culturas Temporárias de Sequeiro (31,4%); 

 Olivais (0,1%). 

No entanto, e como se pode verificar na Figura 39, a área de estudo encontra-se na sua totalidade 

classificada como Espaços Agro-florestais, assim como no PDM de Campo Maior. 

De acordo com o descrito no Regulamento do PDM de Campo Maior (Resolução do Conselho de Mi-

nistros n.º 140/95, de 16 de Novembro, alterada pelos Avisos n.º 23775/2010, de 17 de Novembro, 

e 4875/2015, de 5 de maio), os Espaços Agro-Florestais integram as áreas de montado de azinho e 

sobro existentes onde tradicionalmente incidia uma atividade agrícola do domínio da produção ce-

realífera e ou de pastagem, tendendo atualmente para a prática agrícola forrageira e para a pastorí-

cia. 
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Figura 39 - Carta Ordenamento do PDM de Campo Maior. 

 

3.12.3 Caracterização das Unidades de Ocupação 

De acordo com a carta de uso do solo em Portugal Continental realizada ao abrigo do Programa 

CLC5 de 2009, além da área já identificada, foram identificadas as seguintes unidades de ocupação 

do solo, por fotointerpretação e por visita à área de projeto:  

 Zonas Artificializadas 

o Rede viária e espaços associados: 

 Estradas Nacionais, autoestradas, estações de serviço, áreas de lavagem au-

tomática, parques de estacionamento associados a rodovias fora do tecido 

urbano, áreas, de manobras, serviços de manutenção, etc. 

o Tecido urbano descontínuo: 

 Áreas de tecido urbano na sua maior parte ocupadas por construções do tipo 

residencial. Nas áreas classificadas como urbano descontínuo os edifícios e 

outras superfícies artificializadas estão associados a áreas com vegetação e 

solo nu, as quais ocupam uma superfície significativa, embora descontínua. A 

superfície impermeabilizada ocupa uma área superior ou igual a 30% e infe-

rior a 80%. 

Na Figura 40 é possível comprovar a existência destas unidades. 
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Figura 40 – À esquerda - Zonas Artificializadas, Tecido Urbano Descontinuo; à direita - Zonas Artificializadas, Rede Viária. 

 

3.13. FATORES SOCIOECONÓMICOS 

3.13.1 Metodologia 

A caracterização socioeconómica do concelho de Campo Maior e as várias freguesias que o com-

põem, foi efetuada com base nos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) refe-

rentes aos Censos de 2001 e 2011 e ao Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2014, sempre que 

existam dados. Também foram utilizados alguns dados de 2015 do Instituto de Emprego e Forma-

ção Profissional (IEFP) no que diz respeito ao subcapítulo a Atividade económica. Por fim, outros 

documentos oficiais que continham dados estatísticos do INE ou outras entidades nacionais, foram 

consultados. 

 

3.13.2 Enquadramento regional e local 

O concelho de Campo Maior está situado no distrito de Portalegre, na região do Alentejo e sub-

região do Alto Alentejo (Figura 2). Tem uma área de cerca de 24.720 ha, é considerado um povoa-

mento rural e é constituído por três freguesias: Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora da 

Graça dos Degolados e São João Baptista. 

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

possui uma área total de 3.575 ha, sendo que a área total de projeto ocupa 12,37 ha, sendo que a 3ª 

Fase ocupa 2,32 ha. 

 

3.13.3 Demografia e Povoamento 

Segundo os Recenseamentos Gerais da População do INE até à atualidade, o concelho de Campo 

Maior foi de alvo um decréscimo populacional, entre 1981 e 2011, em cerca de 1,2%. As oscilações 

no número de habitantes foram para Campo Maior entre um mínimo de 6 872 habitantes (no ano 

de 1890) e um máximo de 10 064 (1950). 
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Através da Aplicação Interativa do INE, é possível ver um resumo de vários dados estatístico do 

concelho de Campo Maior para os anos de 2011 e 2001 (Figura 41 e Figura 42). Todos os descrito-

res apresentados tiveram um aumento no espaço de uma década, situação que não se verifica no 

contexto do distrito de Portalegre para a população residente e o número de famílias.  

Para efeitos de pormenor, foi avaliada a evolução da população por freguesia e concelho para os 

anos de 2001 e 2011 (Tabela XXII). 

 

Figura 41 –Aplicação Interativa do INE: População residente; Famílias; Alojamentos e Edifícios para visualização, até ao 

nível do concelho de Campo Maior (ano 2011). 

 

Figura 42 –Aplicação Interativa do INE: População residente; Famílias; Alojamentos e Edifícios para visualização, até ao 

nível do concelho de Campo Maior (ano 2001). 
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Tabela XXII - População residente por Censo, Freguesia e nos vários enquadramentos territoriais da área de projeto (Fon-

te: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 2001 2011 

Portugal 10356117 10562178 

Continente 9869343 10047621 

Alentejo 776585 757302 

Alto Alentejo 127026 118410 

Campo Maior 8387 8456 

Nossa Senhora da Expectação 3788 3974 

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 536 587 

São João Baptista 4063 3895 

 

Os resultados dos Censos de 2001 a 2011 apresentam uma variação do número total de residentes 

conforme o enquadramento territorial.  

Nos níveis superiores (Portugal e Continente) é de notar um aumento populacional enquanto que 

na região do Alentejo e sub-região do Alto Alentejo deteta-se uma diminuição no número de resi-

dentes.  

Ao nível do concelho de Campo Maior, entre 2001 e 2011 é detetado um aumento de menos de 100 

pessoas no concelho, sendo refletido em todas as freguesias exceto na de São João Baptista, que te-

ve uma diminuição de 168 habitantes. A freguesia da área do projeto, Nossa Senhora da Graça dos 

Degolados tem uma proporção bastante inferior às outras duas freguesias do concelho de Campo 

Maior mas também a área da freguesia é inferior (3 575 ha enquanto que as outras têm áreas supe-

riores a 10 000 ha).  

Em termos de migração, para 2011 foram registadas 20 estrangeiros a quem foi concedido estatuto 

de residente no concelho de Campo Maior e a população estrangeira já com estatuto legal de resi-

dente é de 307 pessoas. A maioria das pessoas já com estatuto legal de residente são oriundas da 

Roménia (138 pessoas) (Figura 43). 

 

Figura 43 – População estrangeira com estatuto legal de residente segundo as principais nacionalidades para o concelho 

de Campo Maior (ano 2011). 
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Em relação aos dados de densidade populacional, comparando os dados de 2001 e 2011, nota-se 

um aumento populacional para Campo Maior, de 33,9 hab/km² para 34,2 hab/km² (Tabela XXIII). 

Como seria de esperar, tendo em conta a dimensão das freguesias, a freguesia onde está inserida a 

área de projeto é a que tem menor valor de habitantes por km2. 

 

Tabela XXIII - Evolução da densidade populacional por Censo, Freguesia e nos vários enquadramentos territoriais da área 

de projeto (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

DENSIDADE POPULACIONAL (HABITANTES/KM2) 

2001 2011 

Portugal 112,38 114,50 

Continente 110,84 112,80 

Alentejo 24,6 24 

Alto Alentejo 20,3 19 

Campo Maior 33,9 34,2 

Nossa Senhora da Expectação 36,31 37,8 

Nossa Senhora da Graça dos 
Degolados 

15,65 16,4 

São João Baptista 37,45 36,6 

 

Segundo o Anuário de Estatísticas da Região do Alentejo, Campo Maior em 2014 tem uma densida-

de populacional de 33,5 habitantes/km2, o que reflete uma nova descida, tal como uma taxa de 

crescimento efetivo negativa (-1,02). 

 

3.13.4 Estrutura etária e Género 

Em relação à estrutura etária da população residente do concelho de Campo Maior (Tabela XXIV), a 

população foi categorizada, segundo os dados do INE, em 4 grupos etários: 0 a 14 anos, 15 a 24 

anos, 25 a 64 anos e 65 anos ou mais. Tendo em conta os dados dos dois censos, é possível verificar 

a tendência geral dos dois primeiros grupos com o número de indivíduos a reduzir e os dois seguin-

tes a aumentar, de certa forma previsível no espaço de uma década. É de notar que a taxa bruta de 

natalidade no concelho é de 10,5 (2013) e há pessoas a mudar de residência para outros municípios 

ou estrangeiro, refletindo-se no valor da taxa de crescimento migratório, que é negativa (-0,25 para 

2013).  

Ao mesmo tempo, o índice de envelhecimento para o ano de 2011 é de 139,2 para o concelho de 

Campo Maior, superior ao que é dado para Portugal (127,8) e para o Continente (130,6) e ainda su-

perior ao que era dado para 2001 (134,4), o que comprova um envelhecimento da estrutura demo-

gráfica. Das 3 freguesias, a que tem o índice superior é a de Nossa Senhora da Graça dos Degolados 

(182,9), onde se enquadra o nosso projeto. Nos vários enquadramentos territoriais, este índice é 

francamente superior no caso das mulheres.  
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Tabela XXIV - Grupos etários por Censo, Freguesia e nos vários enquadramentos territoriais da área de projeto (Fonte: 

INE). 

FREGUESIA GRUPO ETÁRIO 2001 2011 VARIAÇÃO ENTRE 2001-2011 

Nossa Senhora 
da Expectação 

0-14 568 658 15,85 

15-24 495 433 -12,53 

25-64 1884 2016 7,01 

65 ou mais 841 867 3,09 

Total 3788 3974 4,91 

Nossa Senhora 
da Graça dos 
Degolados 

0-14 93 76 -18,28 

15-24 70 69 -1,43 

25-64 247 303 22,67 

65 ou mais 126 139 10,32 

Total 536 587 9,51 

São João Baptista 

0-14 628 582 -7,32 

15-24 613 425 -30,67 

25-64 2056 2062 0,29 

65 ou mais 766 826 7,83 

Total 4063 3895 -4,13 

 

O índice de longevidade para o concelho de Campo Maior em 2014 é de 53,2. No ano de 2014 houve 

108 óbitos, 63 homens e 45 mulheres.  

Em relação aos géneros, vê-se uma tendência para existirem mais mulheres residentes que homens, 

com exceção da freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados em 2011, mas sem uma dife-

rença significativa (Figura 44). 

 

Figura 44 – População residente de Homens e Mulheres no concelho de Campo Maior para os Censos de 2001 e 2011. 

 

3.13.5 Ensino 

Quanto ao grau de instrução existe uma baixa qualificação da população residente no concelho, pois 

a maioria da população, em 2011, apenas possui o 1º ciclo do ensino básico (Tabela XXII). A fregue-

sia onde se incluí a área de estudo tem uma proporção de população residente com 15 anos ou mais 

sem nenhum nível de escolaridade completo de 20,16% para 2011. A proporção da população resi-



 

Página | 97 

dente no concelho com ensino superior completo é de 5% para 2001 e 9,37% em 2011, sendo que a 

freguesia da Nossa Senhora da Graça dos Degolados é a que tem a proporção mais pequena (1,48% 

para 2001 e 3,28% em 2011). 

 

Tabela XXV – População residente segundo o nível de escolaridade atingido por Freguesia e nos vários enquadramentos 

territoriais da área de projeto, para o ano de 2011 (Fonte: INE). 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O NÍVEL DE ESCOLARIDADE ATINGIDO 

ANALFABETOS 

COM 10 OU 

MAIS ANOS 

TAXA DE 

ANALFAB

ETISMO 

NENHUM NÍVEL 

DE 

ESCOLARIDADE 

ENSINO 

PRÉ-
ESCOLAR 

ENSINO BÁSICO 
ENSINO 

SECUNDÁRIO 
ENSINO PÓS-
SECUNDÁRIO 

ENSINO 

SUPERIOR 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Portugal 895140 261805 3152778 1098656 1660964 1770324 92611 1629900 499936 5,23 

Continente 852608 246408 2989494 1031355 1579333 1691252 87432 1569739 472919 5,2 

Alentejo 92570 17954 237339 73207 117275 123105 5781 90071 66103 9,57 

Alto Alentejo 15816 2553 38764 11565 17533 18193 742 13244   

Campo Maior 1129 221 2552 832 1385 1416 69 852 736 9,70 

Nossa Senho-
ra da Expecta-
ção 

551 105 1222 343 566 685 28 474 368 10,47 

Nossa Senho-
ra da Graça 
dos Degolados 

91 16 176 73 118 86 4 23 68 12,62 

São João 
Baptista 

487 100 1154 416 701 645 37 355 300 8,49 

 

Os dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo para 2014 mostram que para o concelho de 

Campo Maior há uma média de alunos matriculados por computador de 4,1 e por computador com 

ligação à internet de 5,3. 

É ainda de registar que existe um número de pessoas sem saber ler nem escrever que ronda per-

centagens entre os 7 e os 12% em cada freguesia, em 2011, ainda inferior à percentagem dada para 

2001 para o concelho (15,2%) (Figura 45). A taxa de analfabetismo associada é de 9,70 para o con-

celho de Campo Maior em 2011. 

 

Figura 45 – Número de residentes sem saber ler nem escrever nas freguesias do concelho de Campo Maior para 2011. 

 

No que diz respeito a estabelecimento de educação para o concelho de Campo Maior em 2014 

existem 4 de educação pré-escolar (2 públicos e 2 privados, 1 deles dependente do estado e outro 
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independente), 5 de 1º ciclo de ensino básico, 1 de 2º ciclo, 1 de 3º ciclo e 1 de ensino secundário, 

todos públicos. 

 

3.13.6 Atividade económica 

De acordo com os dados apresentados para os Censos de 2011, o sector terciário é a principal fonte 

de emprego do concelho de Campo Maior sendo que todas as freguesias seguem o mesmo cenário. 

A mesma tendência se verifica ao nível da sub-região Alto-Alentejo, região Alentejo e Portugal Con-

tinental. Na Figura 46 está representado o número de empregados por sector de atividade e por 

freguesia, para o ano 2011. 

 

Figura 46 – Distribuição da população empregada por Sector e Freguesia (Fonte: INE). 

 

O sector primário é aquele onde trabalham menos pessoas, explicado pelo facto do concelho de  

Campo Maior ser constituído por grandes herdades e pela mecanização da agricultura, havendo  

poucas  pessoas  a  trabalhar  nessa  área comparativamente com os outros sectores (PMDFCI Cam-

po Maior). As atividades mais relevantes para a economia do concelho estão relacionadas com o 

sector  agropecuário (olivicultura)  e com o sector  secundário (indústria de café e da borracha).  

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) do total da região do Alentejo é acima de 20% para as seguintes 

atividades económicas: 

 Indústrias extrativas; indústrias transformadoras; produção e distribuição de eletricidade, gás, 

vapor e ar frio; captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição. 

 Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos; transportes e 

armazenagem; atividades de alojamento e restauração. 

 Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e ação 

social. 

O sector terciário empregava em 2011, o maior número de pessoas na sub-região do Alto Alentejo 

(28 036 milhares de pessoas), traduzido num VAB de 2125,768 milhões de euros. Para o concelho 

de Campo Maior é também o sector terciário que alberga um maior número de trabalhadores por 

conta de outrem (Figura 47). 
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Figura 47 – Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos do concelho de Campo Maior segundo o sector de 

atividade e o sexo, em 2012 (Fonte: INE). 

 

Em relação a ganhos médios mensais para os trabalhadores esses são para o concelho de  €1 

209,65, superiores aos do Continente (de €1 095,59) e só superado por Castro Verde com €1 

622,28 e Sines com €1.790,04. Os maiores ganhos médios mensais ocorrem no sector terciário 

(€1.541,24), seguido do sector secundário (€1 147,97) e o que gera menor ganho médio mensal é o 

sector primário (€965,43).  

De todas as atividades, para a região do Alentejo e para o ano de 2011, a que tinha um maior peso 

no valor de VAB e emprego total é a atividade de “comércio por grosso e a retalho; reparação de ve-

ículos automóveis e motociclos”, com valores de 1 189,620 milhões de euros e 42 733 milhares de 

pessoas, respetivamente. 

O valor de PIB e VAB para 2014 no Alto Alentejo é de 1 442,047 e 1 261,192 milhões de euros, res-

petivamente. 

Fazendo uma análise das empresas e dos estabelecimentos temos que no concelho de Campo Maior, 

para 2013: 

 A proporção de empresas individuais era de 72,14%; 

 Há 682 empresas, sendo a maioria tipo G (21,0%) e A (25,1%); 

 Há 711 estabelecimentos, com as mesmas tipologias em destaque; 

 Há 190 sociedades;  

 O pessoal ao serviço nas empresas é de 3 399, maioria do tipo G (49,0%); 

 Pessoal ao serviço por estabelecimento é de 2 728, maioria no tipo C (35,5%); 

 O volume de negócios das empresas pode atingir 353 449 milhares de euros e nos estabeleci-

mentos 299 802 milhares de euros; 

 O VAB das empresas é de 104 700 milhares de euros.  

Esta separação de empresas e estabelecimentos é feita pelo INE com base no Sistema de Contas In-

tegradas das Empresas (SCIE) e que diz: “ ao nível das empresas: são consideradas todas as unida-

des empresariais ativas localizadas no território nacional, que exercem uma atividade de produção  

de bens e/ou serviços durante o período de referência.  A informação divulgada representa a ativi-
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dade global das empresas, ou seja, inclui os valores das várias atividades (principal  e  secundárias), 

podendo estas ter sido desenvolvidas em estabelecimentos localizados fora do território nacional.  

O apuramento dos resultados é efetuado por atividade principal e de acordo com a localização da 

sede.” e “ao nível dos estabelecimentos: são consideradas todas as unidades locais ativas localiza-

das no território nacional, que exercem uma atividade de produção  de  bens  e/ou serviços  duran-

te o período de referência. A informação divulgada representa a atividade global do estabelecimen-

to, ou  seja, inclui os valores das várias  atividades  (principal  e secundárias). O apuramento  dos 

resultados é efetuado por atividade principal do estabelecimento e de acordo com a sua localização. 

Nos quadros, são excluídos os estabelecimentos localizados fora do território nacional.” Fazem ain-

da nota de que “tendo em consideração que os apuramentos dos estabelecimentos não incluem os 

valores produzidos nos estabelecimentos estrangeiros, a análise comparativa entre a informação 

das empresas e estabelecimentos deve ter em atenção esta condicionante.”. 

Passando agora a avaliar para as taxas de emprego, sem ter em conta o sector de atividade, a ten-

dência é a mesma para todos os níveis territoriais, ou seja, uma diminuição da taxa de emprego en-

tre 2001 e 2011 (Tabela XXVI).  

Antes dos dados do desemprego é importante ainda mencionar os dados para a proporção de popu-

lação residente que trabalha ou estuda noutro concelho (Tabela XXVII). 

 

Tabela XXVI – Taxa de emprego da população por Censo e nos vários enquadramentos territoriais da área de projeto 

(Fonte:INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

TAXA DE EMPREGO (%) 

2001 2011 

Portugal 53,4 47,5 

Continente 53,5 48,4 

Alentejo 48,2 39,4 

Alto Alentejo  44,7 35,9 

Campo Maior 48,1 38,8 

Nossa Senhora da Expectação 46,7 38,2 

Nossa Senhora da Graça Dego-
lados 

44,6 37,3 

São João Baptista 49,8 39,5 

 

Tabela XXVII – População residente que trabalha ou estuda noutro concelho, por Censo e Freguesia (Fonte:INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

POPULAÇÃO RESIDENTE QUE TRABALHA OU 

ESTUDA NOUTRO CONCELHO (%) 

2001 2011 

Campo Maior 11,59 10,63 

Nossa Senhora da Expectação 10,94 11,67 

Nossa Senhora da Graça Dego-
lados 

13,23 11,11 

São João Baptista 11,97 9,53 
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Numa outra perspetiva, em relação ao número de desempregados no concelho de Campo Maior 

(  

Figura 48), se forem comparados todos os meses de 3 anos seguidos (2012, 2013, 2014 e 2015), ve-

rifica-se que: 

 O ano de 2013 foi onde se verificou o mais número de desempregados; 

 No ano de 2012 houve menos pessoas desempregadas que em 2013 até aos meses de 

outubro e novembro, onde a situação se reverte; 

 Existe sempre uma diminuição no número de desempregados nos meses de verão, pro-

vavelmente devido à sazonalidade das atividades mais importantes da região; 

 A tendência geralmente é equivalente de ano para ano, com exceção do ano de 2012 em 

que no mês de dezembro houve mais pessoas desempregadas que no mês anterior.  

 

Figura 48 – Estatística mensal do número de desempregados no concelho de Campo Maior nos anos de 2012, 2013, 2014 

e 2015 (Adaptado do IEFP). 
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Se for considerado só o ano de 2015 e para o género e o grupo etário dos desempregados do conce-

lho de Campo Maior (Figura 49 e Figura 50), o cenário desse ano revela que há um equilíbrio entre 

homens e mulheres desempregados pois rondam sempre entre 45 a 54% de diferença.  

No grupo etário a faixa mais afetada foi sempre a de 35-54 anos. Contudo é importante salientar os 

intervalos dos dados fornecidos, sendo fornecido um grupo que inclui 20 anos, enquanto que nos 

restantes grupos o intervalo é de cerca de 10 anos. 

 

Figura 49 - Desemprego segundo o Género no concelho de Campo Maior no ano de 2015 (Fonte: IEFP). 

 

Figura 50 - Desemprego segundo o Grupo Etário no concelho de Campo Maior no ano de 2015 (Fonte: IEFP). 

 

Em relação à taxa de desemprego, pode notar-se algumas diferenças no que se refere à taxa de em-

prego (Tabela XXVIII). Isto pode estar relacionado com o incremento de emprego para pessoas não 

residentes na área, uma vez que a taxa de emprego calculada pelo INE relaciona a população ativa e 

a população residente na região. Também o cenário para a média anual de todas as freguesias do 

concelho Campo Maior revela uma desigualdade entre freguesias na taxa de desemprego. A fregue-
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sia de São João Baptista foi onde se notou a maior variação no concelho de Campo Maior, de 8,4% 

para 16,91%, ou seja, passou da freguesia com menor taxa de desemprego para a que apresenta 

maior valor. No caso da Nossa Senhora da Graça dos Degolados, a variação na taxa foi menor, com-

parada com as outras freguesias, passando da freguesia com maior taxa de desemprego em 2001 

(11,6%) para a segunda maior (15,77%). 

Não existe uma relação direta entre a taxa de desemprego e a população desempregada à procura 

de novo emprego (Tabela XXIX) talvez devido a flutuações nas taxas de migração do concelho ou 

mesmo ao incremento de pessoas que necessitam de mais do que um emprego para conseguirem 

subsistir ou mesmo um emprego que potencie maior rendimento. 

 

Tabela XXVIII – Taxa de desemprego da população por Censo e nos vários enquadramentos territoriais da área de projeto 

(Fonte:INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

TAXA DE DESEMPREGO (%) 

2001 2011 

Portugal 6,8 13,2 

Continente 6,9 13,2 

Alentejo 8,4 13,9 

Alto Alentejo  8 15,69 

Campo Maior 8,8 15,08 

Nossa Senhora da Expectação 8,8 13,04 

Nossa Senhora da Graça Degolados 11,6 15,77 

São João Baptista 8,4 16,91 

Tabela XXIX – População desempregada à procura de novo emprego por Censo e nos vários enquadramentos territoriais 

da área de projeto (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

POPULAÇÃO DESEMPREGADA À 

PROCURA DO 1º EMPREGO 
POPULAÇÃO DESEMPREGADA À 

PROCURA DE NOVO EMPREGO 

2001 2011 2001 2011 

Portugal 73 678 

 

121974 265 583 

 
539870 

Continente 68 866 

 

114679 258 538 

 
515712 

Alentejo 4980 7149 24802 

 
36759 

Alto Alentejo  814 1549 3505 

 
6356 

Campo Maior 70 155 261 427 

Nossa Senhora da Expectação 29 64 117 164 

Nossa Senhora da Graça Degolados 4 9 22 32 

São João Baptista 37 82 122 231 
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Por fim são apresentados indicadores de prestações sociais da Segurança Social (Tabela XXX). 

O total de pensionistas no concelho de Campo Maior em 2014 é de 2 651 sendo que 65,5% é por ve-

lhice. O total de pensões é de 11 542.  

Os beneficiários de subsídios de desemprego rondavam os 439 em 2014 com valores de 1 371 mi-

lhares de euros e 91 513 dias. Em relação aos subsídios por doença os beneficiários são de 583 para 

o mesmo ano, 24 974 dias e 413 milhares de euros. Por fim, os beneficiários do rendimento social 

de inserção em Campo Maior são  483 pessoas. 

 

Tabela XXX – Indicadores de prestações sociais da Segurança Social para 2014 e nos vários enquadramentos territoriais 

da área de projeto (Fonte: INE). 

 VALOR MÉDIO ANUAL DAS PENSÕES (€) 

VALOR MÉDIO 

DE SUBSÍDIOS DE 

DESEMPREGO 

(€) 

VALOR 

MÉDIO DE 

SUBSÍDIOS 

DE DOENÇA 

(€) 

NÚMERO MÉDIO 

DE DIAS DE 

SUBSÍDIOS DE 

DESEMPREGO 

NÚMERO 

MÉDIO DE 

DIAS DE 

SUBSÍDIOS 

DE DOENÇA 

LOCAL DE 

RESIDÊNCIA INVALIDEZ VELHICE SOBREVIVÊNCIA 

Portugal 4 732 5 787 2 937 3 391 860 211 55 

Continente 4 717 5 813 2 951 3 389 843 210 54 

Alentejo 4 700 5 044 2 668 2 974 816 193 53 

Alto Alentejo 4 499 4 788 2 622 2 807 764 192 54 

Campo Mai-

or 

4 354 4 989 2 624 3 122 709 208 43 

 

3.13.7 Turismo 

A Herdade dos Adães Novos, composta na sua maior parte por montado de azinho tem tido como 

função principal a silvopastorícia. Na década de 70, cerca de 70% da área era ocupada com campos 

de produção de cereais  e mantinha a área por trás do Monte não semeada (zona  de  maior  declive) 

para alimentar um efetivo bovino de 100 cabeças. O objetivo da criação de gado era a venda de vite-

los desmamados para engorda. A exploração de lenhas do montado, uma atividade complementar e 

as funções de conservação e enquadramento paisagístico e recreio não tiveram expressão na gestão 

passada da propriedade. 

A produção de cereais, que ainda hoje tem alguma expressão, foi até  à década de 80 a principal  ati-

vidade na propriedade. A instalação de um olival em cerca 10 ha foi uma das últimas atividades 

agrícolas que decaiu em parte devido à falta de um sistema de rega que a suportasse. Já na década 

de 90 a propriedade era usada para produção de pastagens para pastoreio de uma vacada nos finais 

da primavera e inícios do Verão. Foi nesta altura que se criou a reserva de caça turística com o obje-

tivo principal de fazer caçadas na modalidade de largadas de perdizes e faisões.  

Estas atividades têm  sido sempre conciliadas com o montado de azinho  que atualmente  apresenta 

sintomas claros de envelhecimento e declínio. As podas do azinho têm sido feitas anualmente pela 

população em troco da lenha. A gestão das pastagens tem sido inexistente, aproveitando o  gado a 

regeneração existente, que escasseia sempre nos meses mais quentes.  
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A nova aposta da Herdade dos Adães Novos é no turismo com a visitação da Adega e do CINMB a 

rondar os 3 000 visitantes por mês. Existe uma certa sazonalidade no tipo de turista que frequenta 

estes dois estabelecimentos. Quer na Adega, quer no CINMB, durante o ano são visitados por grupos 

seniores e escolas, predominantemente. A situação muda na época do Natal para a Adega, onde sur-

gem mais pessoas e grupos mais diversificados. Para o CINMB, no verão e no Natal é mais usual se-

rem visitados por famílias com crianças.  

Esta nova aposta vai de encontro ao Plano Operacional de Turismo do Alto Alentejo onde é reforça-

do que “o potencial turístico do Alto Alentejo permite combinar este amplo conjunto de recursos 

naturais, culturais e patrimoniais numa oferta turística multifacetada suscetível de despertar o in-

teresse de públicos-alvo diversificados, mais-valia que deve ser devidamente ponderada no modo 

de comunicar e de atrair os visitantes e turistas ao Alto Alentejo”. Na ótica do Plano Operacional, os 

quatro produtos turísticos com maior potencial no Alto Alentejo são o Turismo Ativo, o Turismo de 

Natureza, os Circuitos Turísticos e a Gastronomia e Vinhos, sendo que claramente este projeto vai 

de encontro a alguns dos produtos referidos. 

Em relação a dados estatísticos para o concelho de Campo Maior, há uma estadia média nos estabe-

lecimentos TER e Turismo de Habitação de 1 noite e uma taxa de ocupação-cama (liquida) de 

7,26% (dados de 2013). Segundo os dados do INE, os estabelecimentos conhecidos são 1 de hotela-

ria (Hotel Santa Beatriz) pertencente ao Grupo Nabeiro, outro de alojamento local e 1 de turismo no 

espaço rural e turismo de habitação. Por outro lado, através do website da Câmara Municipal de 

Campo Maior, há 8 unidades hoteleiras dadas para o concelho (Figura 51). 

Os dados da população empregada no sector de alojamento e restauração são de 291 pessoas para 

o concelho e apenas 15 para a freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados (Tabela XXXI). 

A área de projeto está incluída no Sítio São Mamede da RN2000, uma área com grande diversidade 

de habitats. A expansão urbano-turística deve ser feita de forma a não afetar as áreas mais sensíveis 

para diversas espécies de fauna e flora. Apesar desta ressalva, deve ser incentivada a sustentabili-

dade económica de atividades com interesse para a conservação. Esta é uma oportunidade para a 

aposta em Turismo de Natureza.  

A Câmara Municipal de Campo Maior tem vindo também a apostar em percursos turísticos no con-

celho, também uma área identificada como relevante para o Plano Operacional de Turismo do Alto 

Alentejo, com destaque para “sistemas integrados de percursos associados a centros interpretati-

vos, com visibilidade e meios de divulgação”. Um desses percursos irá passar pela Herdade de 

Adães Novos, o chamado “Trilhos Raianos entre Cal e Mel” (Figura 52). O percurso dura aproxima-

damente 5 horas numa média de 4 km/hora, com uma distância total de 16,4 km. Com início na Al-

deia Histórica de Ouguela, esta proposta ladeia a ribeira de Abrilongo por ambas as margens, atra-

vés de atravessamentos deste curso de água, com recurso às tradicionais passadeiras ou poldras. 

Distancia-se deste curso de água até ao limite do concelho de Campo Maior, no término do territó-

rio Português. Quando a ribeira de Abrilongo é cruzada pela quarta vez, é quando se entra na Her-

dade dos Adães, que possui uma ampla oferta de cariz ambiental, onde se situa a Quinta Pedagógica 

e o CINMB. O passeio termina na localidade de Degolados. 



 

Página | 106 

  

Figura 51 – Carta das Unidades Hoteleiras  (Fonte: Câmara Municipal de Campo Maior). 

 

Tabela XXXI – População empregada no sector de alojamento e restauração para 2011 e nos vários enquadramentos ter-

ritoriais da área de projeto (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO 

(RESTAURANTES E SIMILARES) 

(2011) 

Portugal 257.661 

Continente 241.475 

Alentejo 17.864 

Alto Alentejo 3.008 

Campo Maior 291 

Nossa Senhora da Expectação 133 

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 15 

São João Baptista 143 
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Figura 52 – Percursos dos “Trilhos Raianos entre Cal e Mel” (Fonte: Câmara Municipal de Campo Maior). 

 

3.13.8 Saúde Pública 

O concelho de Campo Maior não tem hospital mas tem 1 centro de saúde sem serviço de interna-

mento e com um total de 30 pessoas ao serviço dos quais 6 são médicos e 10 enfermeiros (Tabela 

XXXII). O centro de saúde (dados de 2012) tem duas unidades funcionais, a unidade de cuidados de 

saúde personalizados e a unidade de cuidados na comunidade. Existem 56 médicos residentes no 

concelho de Campo Maior, 58% não especialistas, mas a maioria exerce fora do âmbito do concelho.  

 

Tabela XXXII – Alguns indicadores de saúde no concelho e noutros enquadramentos territoriais (Fonte: INE). 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 

2014 2013 

ENFERMEIROS 

POR 1000 

HABITANTES 

MÉDICOS POR 

1000 

HABITANTES 

FARMÁCIAS E POSTOS 

FARMACÊUTICOS 

MÓVEIS POR 1000 

HABITANTES 

CONSULTAS NOS 

HOSPITAIS POR 

HABITANTES 

Portugal 6,4 4,5 0,3 1,7 

Continente 6,3 4,6 0,3 1,7 

Alentejo 5,7 2,6 0,5 0,9 

Alto Alentejo 7,1 3,3 0,7 - 

Campo Maior 3,1 6,6 0,4 0,0 
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Para o concelho de Campo Maior há 4 tipologias de especialidade de consultas médicas nos centros 

de saúde atualmente: Medicina geral e familiar/Clinica Geral, Planeamento familiar, Saúde do re-

cém-nascido, da criança e do adolescente e Saúde materna, sendo que a maior parte das consultas 

para 2013 foram para a primeira tipologia (81,2%). 

No concelho há ainda 2 farmácias, 1 posto farmacêutico móvel, 4 farmacêuticos de oficina e 2 pro-

fissionais de farmácia (dados de 2014). 

No que diz respeito à caracterização de doenças para o concelho, dados de 2013 indicam que a mor-

talidade por tumores malignos é de 1,9% enquanto que a mortalidade por doenças do aparelho cir-

culatório é de 3,3%. 

 

3.13.9 Acessibilidade e Mobilidade 

A rede viária que serve o concelho de Campo Maior, tem três estradas nacionais: EN371, EN373 e 

EN243.  

A EN371, dadas as características do seu traçado para Noroeste, ao nível das mobilidades intermu-

nicipais, estabelece a ligação ao concelho de Arronches ao concelho de Monforte, onde se localiza 

um dos nós de acesso do IP2. A Sudeste assegura a ligação do concelho à cidade de Badajoz. Ao nível 

dos fluxos internos, determina a ligação direta da sede de concelho à Freguesia de Nossa Senhora 

dos Degolados.  

A EN373, com ligação à EN371 e EN243 na Vila de Campo Maior, com um traçado NE – SW, repre-

senta o principal eixo viário de ligação à A6 (nó de Elvas a cerca de 15 km). Em termos das acessibi-

lidades locais, a EN373, possibilita a ligação direta da sede de concelho à freguesia de São João Bap-

tista, que se localiza no a Nordeste.  

Por último, a EN243, tem um traçado transversal aos concelhos do sector meridional da sub-região 

do Alto Alentejo, e é a via fundamental nas ligações intermunicipais. Assim como, a EN371, a EN243 

possibilita através do concelho de Monforte a ligação ao IP2. 

O acesso à área de projeto é feito através da Herdade da Argamassas, cuja entrada se situa na estra-

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

Uma vez dentro da Herdade da Argamassas, o percurso até à Herdade dos Adães Novos é realizado 

por uma estrada rural que liga ambas as Herdades e que atravessa parte da vinha da primeira her-

dade. Este acesso é feito de carro ou autocarro contratado para esse propósito, uma vez que a área 

não está inserida na rede pública de transportes nem apresenta acessos através de ciclovias ou pas-

seios pedonais ao longo da estrada N371.  

É ainda de referir a localização de aeroportos e aeródromos nas imediações da área de projeto. O 

aeroporto mais próximo é o de Beja, a 185 km pela IP2 e A6, com 2 pistas e 3 aeródromos. Segue-se 

o de Lisboa mais de 220 km pela A6, com 4 pistas, 2 aeródromos com 2 pistas e capacidade para 

3200 passageiros por hora. 
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3.13.10 Aspetos socioculturais e Património Etnográfico 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Região do Alentejo para 2014, para o concelho de Campo 

Maior, a Câmara Municipal gasta cerca de 81,5 euros por habitante em despesas de atividades cul-

turais e criativas e 5,8 euros por habitante em atividades e equipamentos desportivos. 

Existem 27 sessões de espetáculos ao vivo com 6 121 espetadores e 440 bilhetes vendidos, com re-

ceitas que rondam 1 320 euros para o mesmo ano. 

O concelho tem uma publicação em suporte papel e electrónico simultaneamente. 

Em relação a Romarias e Festas, segundo o PMDFCI, estas ocorrem essencialmente no período esti-

val (Tabela XXXIII). 

Segundo o website da Câmara Municipal de Campo Maior existem 4 museus no concelho, 6 monu-

mentos, 2 pontos de destaque de património natural (as 2 barragens, do Caia e do Abrilongo), a Bi-

blioteca Municipal e ainda o Centro Cultural de Campo Maior. 

 

Tabela XXXIII – Festas e Romarias (Fonte: PMDFCI). 

MÊS/ÉPOCA DE 

REALIZAÇÃO DIA DE INICIO-FIM FREGUESIA LUGAR DESIGNAÇÃO 

Páscoa 6ª feira Santa-2ª feira 

seguinte 

São João Baptista Ermida de Nossa 

Senhora da Enxara - 

Ouguela 

Romaria de Nossa 

Senhora da Enxara 

Abril 24-25 Todas Campo Maio, Degola-

dos e Ouguela 

Comemorações do 25 

de abril 

Junho 23 Nossa Senhora da 

Expectação 

Ermida de São João-

zinho 

Romaria de São João-

zinho 

Agosto 1ª Fim-de-semana Nossa Senhora da 

Graça dos Degolados 

Degolados Festas em Honra de 

Nossa Senhora da 

Graça dos Degolados 

15-17 São João Baptista e 

Nossa Senhora da 

Expectação 

Vila de Campo Maior Feira de Santa Maria 

de Agosto 

Cíclica 

Agosto-Setembro 

Fim de Agosto, prin-

cípio de Setembro 

São João Baptista e 

Nossa Senhora da 

Expectação 

Vila de Campo Maior Festas do Povo, das 

Flores ou dos Artistas 

 

3.13.11 Energia 

Segundo a Estratégia Turismo… o Alto Alentejo tem potencialidades únicas para o desenvolvimento 

de energias alternativas (fotovoltaica e bioenergias em particular). Além disso, foi desenvolvida a 

ferramenta “Matrizes Energéticas Municipais” pela AREANA Tejo (entre 2008 e 2011) por forma a 

caracterizar e quantificar os consumos energéticos, por setor (industrial, doméstico, agricultura, 

serviços e transportes) e por tipo (energia elétrica, combustíveis). Dos resultados obtidos é possível 

constatar que praticamente 35% dos consumos totais de energia do Alto Alentejo são da responsa-

bilidade dos setores doméstico e dos serviços, estando mais de 40% afetos ao setor industrial. O 
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consumo total de energia apresenta uma forte tendência de aumento nos próximos anos, evolução 

que justifica uma intervenção prioritária na diversificação das fontes e na eficiência energética. As 

condições climáticas e paisagísticas do Alto Alentejo, favoráveis ao aproveitamento dos recursos 

endógenos para produção de energias renováveis em escala relevante no contexto regional e nacio-

nal (solar, eólica, hídrica, geotérmica e biomassa), permitem posicionar a sub-região como um terri-

tório atrativo e de enorme potencial para dinamização de negócios, para criação de emprego e para 

desenvolvimento regional, em torno das temáticas da energia e do ambiente (Estratégia ….). 

Com recurso a dados do INE de 2013 (Tabela XXXIV) e numa comparação de alguns parâmetros en-

tre o Alto Alentejo e Campo Maior vemos que este concelho está entre os maiores consumos do Alto 

Alentejo sendo que o maior, como já foi referido é na indústria 295 72,8 kWh e por município 

18 040 922 kWh (em 45 142 101 kWh) mas em termos de número de consumidores por município 

é superior no tipo de consumo doméstico (4 158 kWh em 5 172 kWh).  A produção bruta de eletri-

cidade para 2013 no Alto Alentejo foi de 351 573 960 kWh em 399 635 830 kWh. 

 

Tabela XXXIV – Dados de consumo energético de 2013 (Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2014). 

 

CONSUMO ENERIA ELÉCTRICA 

POR CONSUMIDOR KWH 

CONSUMO DOMÉSTICO 

DE ENERGIA ELÉCTRICA 

POR HABITANTE 

CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEL 

AUTOMÓVEL POR 

HABITANTE TEP 

CONSUMO DE GÁS 

NATURAL POR 1 000 

HABITANTES MILHARES 

DE NM3 

Alto Alentejo 5 443,6 1 269,6 0,326 203,408 

Campo Maior 8 728,2 1 423,1 0,188 243,989 

 

3.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ÁREAS CONDICIONADAS 

3.14.1 Introdução 

O ordenamento de território pode contribuir para o desenvolvimento local e das populações atra-

vés de instrumentos de gestão territorial (IGT) de três âmbitos distintos: 

Âmbito Municipal – Planos Intermunicipais e Municipais de Ordenamento do Território como 

PDM, os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP); 

Âmbito Regional – Planos Regionais de Ordenamento do Território; 

Âmbito Nacional – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, Planos Sectoriais 

(PS) e Planos Especiais (PE). 

É feita em seguida uma descrição dos instrumentos de planeamento e gestão incluídos na área de 

projeto. Toda a cartografia com a inclusão da área do projeto nos diferentes IGT é apresentada no 

Volume III. 
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3.14.2 Instrumentos de Gestão Territorial 

Âmbito Municipal 

 Plano Diretor Municipal de Campo Maior (PDM Campo Maior) 

O PDM de Campo Maior foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/95, de 16 de 

Novembro, alterada pelos Avisos n.º 23775/2010, de 17 de Novembro, e 4875/2015, de 5 de maio. 

Neste plano, os espaços agro-florestais (Figura 53) integram as áreas de montado de azinho e sobro 

existentes onde tradicionalmente incidia uma atividade agrícola do domínio da produção cerealífe-

ra e ou de pastagem, tendendo atualmente para a prática agrícola forrageira e para a pastorícia. 

De acordo com o regulamento referido e considerando que estamos a avaliar a implementação de 

um projecto de agro-turístico, devem ser considerados os seguintes condicionamentos para os es-

paços agro-florestais: 

“[…] 

1. Nestas áreas a Câmara Municipal pode licenciar unidades de turismo no espaço rural, de acordo 

com as prescrições constantes do capítulo VIII, «Instalações turísticas». 

2. A habitação de apoio a explorações agrícolas e florestais e instalações de vigilância e combate a 

incêndios florestais pode ser autorizada, quando devidamente justificada, de acordo com os 

condicionamentos seguintes: 

a) A altura máxima de construções, com excepção de silos, depósitos de água ou instalações 

especiais devidamente justificadas, é de 3,5 m, medida da cota de soleira à platibanda ou 

beirado; 

b) Índice de implantação: 0,02; 

c) A superfície máxima de pavimentos é de 400 m2, incluindo habitação até 200 m2, devendo a 

construção ser concentrada; 

d) O afastamento mínimo das edificações aos limites do prédio, sem prejuízo das áreas non 

aedificandi estabelecidas no capítulo VI do regulamento, é de 10 m; 

O abastecimento de água e a drenagem de esgotos devem ser assegurados por sistema autónomo, 

cujas construção e manutenção ficarão a cargo dos interessados, a menos que financiem a extensão 

das redes públicas e esta for também autorizada.”  

Já as instalações de unidades turísticas em meio rural têm os seguintes condicionamentos: 

1. “Sem prejuízo da legislação em vigor para o sector, as instalações turísticas em meio rural, a 

localizar preferencialmente em espaços agroflorestais e silvo pastoris, regem-se pelos se-

guintes condicionamentos específicos:  

a) O uso ficará afeto em exclusivo ao turismo ou a atividades complementares;  

b) Poderá ser permitida a construção de equipamentos de lazer. 

2. Os parâmetros e índices a aplicar são os seguintes: 

a) Densidade populacional: 50 hab./ha; 

b) Índice de implantação: 0,02; 
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c) Cércea e número máximo de pisos: 2; 

d)  Estacionamento: 1 carro/quarto. 

 

Figura 53 - Carta Ordenamento do PDM de Campo Maior. 

 

3. As propostas de intervenção serão consubstanciadas em projecto de ordenamento, segundo 

a legislação em vigor, que integre todo o terreno (prédio, parcela ou conjunto de parcelas), 

incluindo as áreas remanescentes da ocupação. O projecto de ordenamento conterá indica-

ções precisas quanto à execução das acções previstas e seu faseamento. 

4. Deverão ser sempre preservados 90% da área de montado existente na totalidade do pré-

dio, parcela ou conjunto de parcelas. 

5. O empreendimento suportará os custos das infra-estruturas internas e de ligação à rede 

municipal existente, em locais a indicar pela Câmara Municipal, e comparticipará nos custos 

dos sistemas gerais.” 

Em termos ecológicos, parte da área da 3ª fase do projeto é abrangida por área de Reserva Ecológi-

ca Nacional (REN), em particular por uma área classificada com área com risco de erosão (Figura 

54), o que condiciona a actividade humana tornando interditas todas as ações que acelerem a ero-

são do solo, nomeadamente: 

a) Operações de preparação do solo com fins agrícolas ou silvo-pastoris que incluam mobiliza-

ção segundo a linha de maior declive; 

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

erosão; 

c) A prática de queimadas; 

d) A realização de provas de corta-mato para veículos todo o terreno. 

Nenhuma das ações previstas para a implementação deste projecto entra em conflito com as dispo-

sições do regulamento do PDM de Campo Maior no geral, nem com a REN em particular. 
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Figura 54 - Carta de Condicionantes do PDM de Campo Maior. 

 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Campo Maior (PMDFCI Cam-

po Maior) 

O PMDFCI Campo Maior encontra-se enquadrado no Sistema de Gestão Nacional de Defesa da Flo-

resta contra Incêndios. Estando então de acordo com os seguintes diplomas:  

• Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro (Bases Da Política Do Ordenamento Do Territó-

rio E Do Urbanismo); 

• Decreto-Lei n.º 310/2003 de 10 de Dezembro (Alteração ao DL n.º 380/99 de 22 de Se-

tembro); 

• Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto (bases da política do ordenamento do território e do urba-

nismo); 

• Lei n.º 54/2007 de 31 de Agosto (1.ª alteração à Lei 48/98 de 11 de Agosto); 

• Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro (PNPOT); 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001 de 6 de junho de 2001 (Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000); 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio (PNDFCI) 

• Decreto-Lei n.º 204/1999 de 9 de Junho (PROF do Alto Alentejo); 

• Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho (SNDFCI); 

Segundo este Plano, a grande maioria do material combustível do concelho resume-se a campos ce-

realíferos, montados, olivais e matos. A área de projeto encontra-se dentro do segundo tipo, o mon-

tado. Segundo a cartografia de risco de incêndio do PMDFCI, a área de projeto encontra-se numa 

zona com um risco baixo (Figura 55) e perigosidade baixa e média ( 

Figura 56), enquanto que de acordo com a Cartografia de Risco de Incêndio Florestal (CRIF) se en-

quadra num zona de risco Moedrado e Baixo Moderado (Figura 57), mas beneficia de dois pontos 

de abastecimento de água para casos de incêndio na sua proximidade e está ainda situada no centro 

de duas linhas de gestão de combustível, neste caso duas vias de comunicação. 
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A área de projecto em particular, e a área da herdade dos Adães em geral, não são abrangidas pela 

Rede Primária e Secundária de Faixas de Gestão de Combustível 

  

Figura 55 – Carta de Risco de incêndio do PMDFCI para a área de projeto. 
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Figura 56 – Carta de Perigosidade de incêndio do PMDFCI para a área de projeto. 

  

Figura 57 – Carta de Risco de incêndio do CRIF para a área de projeto. 

 

Âmbito Regional 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (PROF-AA)  

O PROF-AA, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 37/2007, de 3 de abril, preconiza uma abor-

dagem multifuncional que integra as funções de produção, de proteção, de conservação de habitats, 

de espécies da fauna e da flora, silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de recreio, en-

quadramento paisagístico. Neste sentido, apresenta como orientações gerais no âmbito deste traba-

lho: 

 Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencia-

lidades:  

i. Desenvolver a atividade cinegética e a pesca nas águas interiores de forma susten-

tável e geradora de riqueza;  

ii. Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal 

como dos produtos florestais, designadamente da cortiça;  

iii. Dinamizar o aproveitamento dos espaços florestais para recreio e lazer com enfo-

que na Serra de S. Mamede;  

iv. Aproveitamento de matos e resíduos florestais para energia;  

v. Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial pro-

dutivo, nomeadamente nas áreas com elevada potencialidade para o desenvolvi-

mento de povoamentos de folhosas de madeira nobre e fruto. 

 Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas:  

i. Planear as novas arborizações tendo em conta o potencial aumento do risco de in-

cêndio;  

ii. Diversificar as espécies e as atividades florestais numa ótica multifuncional enqua-

drá-los nos elementos característicos da paisagem;  
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iii. Promover ações de prevenção dos fogos florestais. 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais:  

i. Promover descontinuidades no coberto arbóreo através do aproveitamento de re-

síduos florestais pelo uso da biomassa; 

ii. Privilegiar o desenvolvimento florestal a regeneração nos povoamentos de Sobrei-

ro e Azinheira; 

iii. Promover a certificação da gestão florestal sustentável e de produtos florestais. 

Para além dos objetivos estratégicos, são apresentados objetivos específicos para as nove sub-

regiões homogéneas definidas (Montados do Alentejo Central, Peneplanície do Alto Alentejo, Char-

neca do Tejo e Sado, Várzeas do Caia e Juromenha, Maciço Calcário Estremoz e Elvas, Pinhais do Al-

to Alentejo, Tejo Superior, Serra de São Mamede), sendo que a Herdade das Argamassas e a Herda-

de dos Adães Novos se encontram na sub-região homogénea das Várzeas do Caia e Juromenha. Os 

objetivos específicos para esta sub-região homogénea passam pela implementação e incrementação 

das funções de conservação dos habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos, de 

silvo pastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de proteção. 

 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Guadia-

na (PGBH da RH7) 

O PGBH da RH7 determinada pelo Despacho n.º 18428/2009 de 10 de agosto, realizado durante um 

período de 18 meses e já de acordo com a consulta pública realizada de julho de 2011 a janeiro de 

2012, incide territorialmente sobre as bacias hidrográficas integradas na Região hidrográfica do Rio 

Guadiana, com uma área de 11 611 km2. 

Tal como todos os planos de recursos hídricos, o PGBH da RH7 tem como objetivos gerais a prote-

ção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as respetivas disponibilida-

des. 

Este plano em particular visa: 

• Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a possibilidade e de as gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades;  

• Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o 

valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das 

águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os 

interesses locais;  

• Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.  

 

 Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O PROTA, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto e alterado 

e republicado pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010 de 1 de outubro 2010 inscreve -se num 

contexto alargado de iniciativas de planeamento de base territorial, que envolveu a aprovação do 
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PNPOT, pela Lei n.º 57/2007, de 4 de setembro. A elaboração simultânea de planos regionais de or-

denamento do território para todas as regiões do continente que não dispunham ainda deste ins-

trumento e, ainda, a elaboração de planos e a tomada de decisões de natureza sectorial com forte 

repercussão no território. São, assumidas quatro grandes opções estratégicas de base territorial pa-

ra o desenvolvimento regional do Alentejo: 

• A integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico 

no contexto nacional e ibérico através do reforço da competitividade que promova a inter-

nacionalização da região, em articulação com as redes de transportes e sistema regional de 

logística empresarial, o desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana 

diferenciadora a par dos singulares recursos naturais e da paisagem; 

• A conservação e a valorização do ambiente e do património natural, garantindo os padrões 

de biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais e das oportunidades 

que se oferecem às atividades produtivas como contributo para o desenvolvimento sus-

tentável dos espaços rurais e dos recursos naturais e para a minimização de situações de 

riscos naturais e tecnológicos; 

• A diversificação e a qualificação da base económica regional, reforçando e desenvolvendo 

os sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro-

silvo-pastoris e para o património natural e cultural como base de uma fileira de produtos 

turísticos de elevada qualidade e identidade; 

• A afirmação do policentrismo suportado num conjunto de centros urbanos capazes de ar-

ticular redes regionais, promover a sua integração funcional e gerar níveis acrescidos de 

cooperação estratégica e de desenvolvimento rural assente na concertação intermunicipal 

de recursos e equipamentos capazes de sustentar a coesão territorial. 

Tendo o projeto do Empreendimento Agro-turístico da Herdade dos Adães no seu todo, para além 

do objectivo deser um pólo de dinamização turística local, tem como base a transmissão de conhe-

cimentos e sensibilização para os valores naturais da região, o que de forma específica contribui pa-

ra o cumprimento dos objectivos estratégicos do PROTA. 

 

Âmbito Nacional 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

O PNDFCI, apresentado no Conselho de Ministros de 23 de março de 2006, foi publicado no Diário 

da República n.º 102, I-B Série, de 26 de maio de 2006. Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 

65/2006, de 26 de maio, é publicado o PNDFCI na íntegra. Com este plano define-se uma estratégia 

e um conjunto articulado de ações com vista a fomentar a gestão ativa da floresta, criando condi-

ções propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais. 

Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, preconizam-se intervenções em 

três domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate. Assim, são identificados cin-

co eixos estratégicos de atuação: 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 
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 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

O PNDFCI acentua a necessidade de uma ação concreta e persistente na política de sensibilização, 

no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como no desenvolvimento de siste-

mas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, detecção e combate, reforçando a capacida-

de operacional. O reforço do número de unidades da capacidade operacional dos sapadores flores-

tais, o papel do GNR e a melhoria da capacidade de intervenção dos Bombeiros visará garantir a re-

dução gradual do tempo de resposta da 1ª intervenção. 

As mudanças estruturais propostas, que deverão sentir-se progressivamente até 2012, com o in-

cremento de uma nova política florestal (prevenção estrutural) e com novos métodos de organiza-

ção ao nível da 1ª intervenção e combate, fazem antever a possibilidade de serem conseguidos os 

objetivos propostos de defesa efetiva da floresta contra incêndios. 

O PNDFCI consagra as decisões que têm sido tomadas pelo Governo ao longo do último ano, nome-

adamente: 

 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF); 

 Revisão do Programa de Sapadores; 

 Revisão do quadro contraordenacional do uso do fogo; 

 Medidas tendentes à regularização da situação jurídica dos prédios rústicos sitos em áreas 

florestais; 

 Estratégia para a recuperação das áreas ardidas; 

 Redução do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) de 21% para 5% nas operações de sil-

vicultura preventiva; 

 Possibilidade de aumento do Imposto Municipal Imobiliário (IMI) por parte das Câmaras 

Municipais. 

 

 Rede Natura 2000 – Sítio São Mamede – Plano Sectorial (RN2000 – Sitio de São Mamede) 

O Plano Sectorial RN2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-

A/2008, de 21 de julho é um instrumento de gestão territorial, que visa a salvaguarda e valorização 

dos Sítios de Interesse Comunitário (SIC) e das Zonas de Proteção Especial (ZPE) do território con-

tinental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável 

nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. 

Trata-se de um plano desenvolvido a uma macro escala (1:100.000) para o território continental, 

que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos 

Sítios e ZPE, e define as orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas 

áreas, considerando os valores naturais que nelas ocorrem.  

O PSRN2000 é um instrumento dinâmico, suscetível de ser atualizado periodicamente, quando as 

alterações na informação de base o justifiquem. 
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Relativamente à RN2000 - Sítio São Mamede, da sua área total (116.114 ha), 9.242 ha localizam-se 

no concelho de Campo Maior, o que significa que 37% da área do concelho é classificada e 8% da 

área do Sítio está inserida neste concelho. Pretende-se que neste Sitio seja condicionada a expansão 

urbano-turística, ordenando a mesma de forma a não afetar áreas mais sensíveis, condicionar a 

construção de grandes infraestruturas em áreas prioritárias. 

Toda a área de projeto se encontra incluída neste sítio de RN2000 (Figura 10), sendo que nenhuma 

das ações previstas para a implementação deste projecto entra em conflito com as condicionantes 

deste instrumento de IGT, estando inclusive já a ser implementado um projecto de Compensação de 

cariz agro-florestal com mitigar alguns dos potenciais impactes. 

 

3.14.3 Compatibilidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial  (IGT) 

aplicáveis  

Sendo um Projeto de Agroturismo, e não envolvendo construções de grande escala, este enquadra-

se em todos instrumentos de Gestão Territorial, sem nenhuma restrição. Na Error! Reference 

source not found., encontram-se os IGT e respetiva afetação.  

 

Tabela XXXV - Grau de Afetação dos IGT. 

Instrumento de Gestão Territorial Grau de Afetação 

PDM – Espaço Agro-florestal 100% 

PDM - REN 13% 

PMDFCI- Baixo risco de incendio 100% 

PROF-AA 100% 

PGBH da RH7 100% 

PROTA – Subsector Turístico A 100% 

PNDFCI 100% 

PSRN2000 – Sitio São Mamede 100% 

 

3.15. PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO 

3.15.1 Metodologia 

O trabalho arqueológico foi executado segundo o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (De-

creto-Lei n.º 164-2014, 4 de novembro). Os trabalhos realizados cumprem a categorização seguida 

pelo descritor de património arqueológico em EIA (Circular do antigo Instituto Português de Ar-

queologia, de 10 de setembro de 2004). 

Assim, segundo as normas do descritor de Património Cultural, consideraram-se: achados (isolados 

ou dispersos), construções, monumentos, sítios e indícios (que podem ser toponímicos ou topográ-
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ficos). Estes vestígios podem, contudo, integrar-se em realidades mais complexas, de natureza ar-

queológica, arquitectónica ou etnológica, independentemente do seu estatuto de proteção ou valor 

cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como ocorrências. 

 

Prospecção arqueológica 

A prospecção arqueológica realizou-se de forma sistemática na área abrangida pelo projeto “Em-

preendimento Agroturístico do Monte dos Adães – 3ª Fase” do proponente Naturdelta, Sociedade 

Empreendedora de Agricultura, Turismo, Educação e Natureza, Lda. 

Por AI entendemos a área de incidência direta do projeto e por AP a área prospetada que compre-

ende a AI. 

 

Registo fotográfico 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens dos vestígios com valor 

patrimonial, registo da paisagem envolvente (com o objetivo de enquadrar a zona em análise e 

eventuais ocorrências), do relevo e da vegetação que cobria o terreno. 

 

Registo cartográfico 

A AP foi demarcada na Carta Militar de Portugal, folha nº 386 (escala 1:25 000). As ocorrências pa-

trimoniais inventariadas foram localizadas em mapas de satélite retiradas do Google Earth. A área 

de estudo e eventuais ocorrências patrimoniais foram georreferenciadas mediante GPS, com o obje-

tivo de facilitar a sua inserção em planta de projeto e consequente avaliação de impactes.  

 

Calendarização  

Os trabalhos de prospecção decorreram em condições meteorológicas adequadas ao fim de minimi-

zar problemas de visibilidade. Os trabalhos desenvolveram-se durante o mês de fevereiro de 2015. 

 

3.15.2 Património Cultural 

Caracterização histórico-económica da freguesia de N.S. da Graça dos Degolados 

A freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados na qual se insere a AI é uma área de carácter 

essencialmente agrícola que, como outras zonas confinantes, sofreu os acontecimentos da Guerra 

de Restauração (1640-1668). Só posteriormente começou um período de crescimento à qual con-

correram os recursos mineiros da área já anteriormente explorados pelos romanos. 

Como era espectável, nesta freguesia foram identificadas, através da informação contida na base de 

dados Endovélico, três ocorrências, duas das quais de período romano (designadas genericamente 

como “Degolados” a primeira e “Monte das Argamassas/Herdade das Argamassas” a villa de perío-

do romano imperial) e uma adscrita provavelmente ao período Paleolítico (Guadalupe). Referimos 

também a presença de 24 ocorrências na limítrofe freguesia de São João Baptista que, junto àquelas 
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acima mencionadas, atestam a riqueza patrimonial do território, circunstância considerada na hora 

dos trabalhos de prospecção.  

 

Ocorrências próximas da AI 

Foram identificadas numa zona próxima da AI uma série de ocorrências de interesse etnográfico, 

denominados “machorros” (Figura 58). A abundância de elementos pétreos da área envolvente 

permitiu o reaproveitamento destes materiais para diferentes estratégias de ocupação do territó-

rio, uma das quais é a acumulação de pedras para a criação de muros circulares sem ligantes. Estas 

estruturas eram utilizadas por motivos inerentes as práticas de caça mas ao mesmo tempo permiti-

am libertar os terrenos das pedras para facilitar às práticas agrícolas. Procedeu-se ao levantamento 

geográfico dos machorros para proporcionar uma visão global da dispersão e da frequência dos 

mesmos no território em questão.  

  

Figura 58 – Dispersão dos machorros próximos da AP (circulo vermelho) com sinalização da AI (em verde). Em laranja, deli-

mitação da Herdade dos Adães Novos. 
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Ocorrências dentro da AI 

É assinalada a presença de um machorro na AP (Figura 59 e Figura 60). 

OCORRÊNCIA 1 MACHORRO 

Tipo Estrutura rural  

Período Moderno – Contemporâneo  

Latitude 39.073167 

Longitude -7.099471 

Caracterização Estrutura de planta quadrangular constituída por muros de pedra de forma arre-

dondada de pequenas e médias dimensões. Encontra-se em mau estado de conser-

vação.  

 

Figura 59 – Machorros. 
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Figura 60 – Ocorrência 1: machorro. 

 

Visibilidade na AI 

Dada a utilização do terreno como montado de azinho e a ausência de cultivos que inviabilizassem 
uma boa apreciação de eventuais vestígios, consideramos as condições de visibilidade do terreno 
ótimas (Figura 61).  

 

3.15.3 Grau de interesse científico e patrimonial das ocorrências  

Para avaliar de forma objectiva o grau de interesse das ocorrências, é necessário expor o grau de in-

teresse de acordo com a Tabela XXXVI. 

O potencial científico determina as características de cada ocorrência, avaliando em que medida 
pode contribuir para o melhor conhecimento da mesma e a importância que pode assumir para a 
investigação duma determinada realidade e período. 

O potencial patrimonial qualifica os elementos pelo seu valor arquitectónico e social e pela sua 
funcionalidade enquanto elementos inseridos em comunidades e em paisagens. 

No que respeita ao estado de conservação, pretende-se classificar as condições físicas em que se 
acham as ocorrências.  

A soma destes três itens expõe de forma objectiva a valorização patrimonial de cada ocorrência, 
considerando a classificação compreendida no intervalo de 3 a 4 como valoração patrimonial redu-
zida; entre os valores 5 e 6 como média; entre os valores 7 e 8 como elevada e muito elevada no va-
lor de 9 (Tabela XXXVII). 
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Figura 61 – Visibilidade na AI. 

Tabela XXXVI – Critério para a valoração patrimonial das ocorrências. 

POTENCIAL CIENTÍFICO 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 

POTENCIAL PATRIMONIAL 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Baixo 1 

Médio 2 

Alto 3 

 

Tabela XXXVII – Valoração patrimonial da ocorrência na AI. 

DESIGNAÇÃO 
POTENCIAL 

CIENTÍFICO 

POTENCIAL 

PATRIMONIAL 

ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
TOTAL 

VALORAÇÃO 

PATRIMONIAL 

Machorro 1 2 1 4 Reduzida 
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O valor patrimonial do machorro é diminuto, devido ao seu estado de abandono e por se encontrar 
em fase avançada de ruína. Contudo não deixa de ser um testemunho da atividade antrópica neste 
território, integrando-se no conjunto de outras estruturas similares detectadas nas proximidades. 
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são identificados e avaliados os vários impactes associados à construção, exploração 

e desativação do projeto por forma a determinar a viabilidade ambiental do mesmo. Para isso re-

correu-se a consulta bibliográfica de estudos similares e/ou feitos na proximidade da área de proje-

to.  

Em primeiro lugar é feita uma identificação dos impactes por cada fase do projeto. Esta identifica-

ção é acompanhada pela previsão e medição dos mesmos com os indicadores:  

Natureza - indica se o impacte ambiental é positivo - quando a ação resulta na melhoria da quali-

dade de um fator ou parâmetro ambiental - ou impacte negativo - quando a ação resulta em um da-

no à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. 

Unidade Territorial –este parâmetro indica se o impacte ambiental é local, regional, nacional ou 

internacional.  

Forma - indica se o impacte ambiental é direto - resultante de uma simples relação de causa e efei-

to - ou indireto - resultante de uma reação secundária em relação à ação. 

Reversibilidade – indica se o impacte ambiental em questão é reversível - quando o fator ou pa-

râmetro ambiental afetado, cessada a ação, retorna às suas condições originais - ou irreversível - 

quando, uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna às suas con-

dições originais em um prazo previsível. 

Nível de Certeza – indica se o impacte ambiental é certo para ocorrência ou incerto. 

Prazo para Ocorrência - indica se o impacte ambiental ocorre a curto - quando o impacte ambien-

tal (efeito) ocorre no mesmo momento em que se dá a atividade transformadora (causa) - de médio 

- quando o impacte ambiental (efeito) ocorre em médio prazo, a partir do momento em que se dá a 

atividade transformadora (causa) - ou longo prazo - quando o impacte ambiental (efeito) ocorre em 

longo prazo, a partir do momento em que se dá a atividade transformadora (causa). 

Duração – indica se o impacte ambiental em questão é temporário - quando o efeito (impacte am-

biental) tem duração determinada - ou  permanente - quando, uma vez executada a atividade trans-

formadora, o efeito não cessa de se manifestar num horizonte temporal conhecido. 

Magnitude - é definida como a medida de gravidade da alteração de parâmetro ambiental e é cate-

gorizada em reduzida, média ou elevada. 

Significância - indica a importância do impacte no contexto da análise. É classificada como alta, 

média ou baixa. 

Esta classificação é resumida no Anexo III. Sendo que os impactes da fase de construção e desativa-

ção serão praticamente equivalentes, estes estão agregados na Tabela XLIV enquanto que os impac-

tes da fase de exploração estão na Tabela XLV. 

Na avaliação global dos impactes, é necessário classificar de acordo com a importância: pouco signi-

ficativo, significativo ou muito significativo. 
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Caso sejam tomadas todas as medidas de minimização descritas para esta componente no Capítulo 

5, estes poderão ser considerados impactes de reduzida magnitude. 

O Anexo III também apresenta o índice de avaliação ponderada de impactes ambientais.  

Apesar do projeto não prever uma fase de desativação, são feitos dois cenários para cada descritor, 

um numa situação de abandono do empreendimento agroturístico e outro numa perspetiva de de-

molição do mesmo. Sendo que se trata de uma fase que não é prevista no projeto, os impactes apre-

sentados poderão nunca ocorrer.  

É importante perceber que o projeto se enquadra numa fase 3 de um empreendimento agroturísti-

co, ou seja, muitos dos impactes mencionados acabam por tomar um formato de impactes cumula-

tivos das fases 1 e 2, tendo esse facto em conta na avaliação da sua significância. 

 

4.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, HIDROGEOLOGIA E 

SISMOLOGIA 

Neste descritor, os impactes que poderão ocorrer estão ligados à Hidrogeologia, mais propriamente 

contaminação dos aquíferos subterrâneos. O projeto em estudo não envolve alteração da Geomorfo-

logia nem a exploração de minérios ou escavações, e todas as obras que serão efetuadas são de pe-

quena escala, sendo os impactes pouco insignificativos. Por outro lado a área que irá ficar imper-

meabilizada é de pequena dimensão e não haverá armazenamento de água, logo, não se corre o ris-

co de afetar o reabastecimento do aquífero subterrâneo. 

Como já se diz não zona do projecto não existem recursos minerais e em termos de sismologia não 

há perigo, então não são originados impactes. 

 

4.2.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção os impactes que podem surgir estão associados a potenciais derrames 

de óleos e gorduras provenientes dos veículos que circularam nas obras e de outros equipamentos 

motorizados, pesticidas ou adubações excessivas, e que estes contaminantes consigam alcançar 

aquíferos subterrâneos, contaminando-os. Uma vez que não é conhecida a existência de um aquífe-

ro subterrâneo na área de projeto, não é possível quantificar os danos que iriam ser causados. 

Os impactes descritos são negativos, regionais, indiretos, irreversível, incertos, de curto prazo para 

ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é de pouco 

significativo. 

 

4.2.2 Fase de Exploração 

Os potenciais impactes, à semelhança do ponto anterior, estão associados a derrames. Além dos 

derrames referidos acima surgem mais tipos de potenciais fugas da ETAR e das redes de drenagem 

associados, e de potenciais derrames de óleos e gorduras no pavilhão de máquinas agrícolas que al-

cancem os solos, bem como derrames semelhantes nos parques de estacionamento e no parque de 
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caravanas. À semelhança do anterior não seria possível quantificar os danos causados por estes 

derrames. 

Os impactes descritos são negativos, regionais, indiretos, irreversível, incertos, de curto prazo para 

ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é de significa-

tivo. 

 

4.2.3 Fase de Desativação 

Nesta fase podem existir dois cenários gerais, abandono por completo do espaço ou demolição do 

espaço. 

Para o primeiro cenário numa situação extrema de abandono, onde se deixariam os tanques de re-

colha de óleos e gorduras cheios bem como a ETAR, ao longo do tempo estes depósitos poderão vir 

a deteriorar-se e com isso criar brechas por onde haveria fugas destes contaminantes, sendo o re-

sultado semelhante aos que já foram descritos acima. Neste mesmo cenário mas onde o abandono 

tenha sido feito com cuidado, e os reservatórios devidamente esvaziados, não é expectável que haja 

qualquer tipo de contaminação dos Aquíferos.  

No segundo cenário de demolição do espaço será expectável existirem impactes semelhantes aos da 

fase de construção, já que se trata de uma intervenção ao nível da construção civil.  

Os impactes descritos são negativos, regionais, indiretos, irreversíveis, incertos, de curto prazo para 

ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é de pouco 

significativo. 

 

4.2.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do projeto, não se prevê qualquer alteração do uso do solo, que por sua vez, 

leva a que as ações anteriormente descritas não aconteçam, não havendo por isso qualquer impacte 

na Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais, Hidrogeologia e Sismologia. 

 

4.3. SOLOS 

4.3.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção os impactes mais importantes são aqueles ligados à mobilização do 

solo para a implantação de infraestruturas. As ações resultantes são as seguintes: 

 Limpeza e preparação do terreno, assim como a limpeza da vegetação; 

 Todo o tipo de construções: edifício para apoio agrícola, canalizações, estaleiro, áreas de es-

tacionamento, parque de caravanismo, salão do eventos e alojamentos móveis, preveem a 

movimentação de terra para modelação do terreno; 

 Modificação das características físico-químicas dos solos e possível erosão. 
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Dentro de todos estes impactes, os mais importantes ao nível do projeto, estão associados à nova 

ocupação, todos aqueles que impliquem construções, resultante da colocação do edifício de apoio 

agrícola, das canalizações, do estaleiro, das áreas de estacionamento, do parque de caravanismo, do 

salão de eventos e dos alojamentos móveis. Tais impactes ocorrem durante a fase de construção e 

permanecem durante a fase de exploração.  

Por outro lado, a movimentação de terras irá expor os solos aos agentes erosivos designadamente à 

erosão provocada pela queda de chuva, em particular se a fase de mobilização de solos decorrer em 

períodos de maiores pluviosidades. Devido à época do ano de implantação os impactes são conside-

rados não significativos. 

Durante a fase de construção, os solos das áreas a construir serão mobilizados, dando origem à mis-

tura dos vários horizontes do solo e à alteração das suas características físico-químicas.  

Os impactes descritos são positivos e negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis, certos, de 

longo prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação global do im-

pacte é de pouco significativo. 

 

4.3.2 Fase de Exploração 

Todas as instalações que sejam permanentes, durante a fase de construção, manter-se-ão na fase de 

exploração, ou seja o edifício de apoio agrícola, as canalizações, o estaleiro, as áreas de estaciona-

mento, o parque de caravanismo, o salão de eventos e os alojamentos móveis. 

Nesta fase, o aumento dos futuros utentes e as construções, podem produzir a compactação do solo. 

Por último, em geral, não se produzirão impactes que originem fenómenos de erosão. Assim, este 

impacte é considerado como nulo. 

Os impactes descritos são negativos, locais, indiretos, reversíveis, incertos, de curto prazo para 

ocorrência, duração temporário e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de pouco 

significativo. 

 

4.3.3 Fase de Desativação 

A fase de desativação do empreendimento, produzirá uma grande quantidade de resíduos de cons-

trução e demolição. Todos os resíduos gerados são provenientes do edifício de apoio agrícola, das 

canalizações, do estaleiro, das áreas de estacionamento, do parque de caravanismo, do salão de 

eventos e  dos alojamentos móveis. Os resíduos deverão ser recolhidos e levados a um destino final 

adequado, para não ter um impacte negativo nos solos. 

Nesta fase, os efeitos sobre as características dos solos, são insignificantes, podendo os mesmos vol-

tar às suas características iniciais. 

Dentro desta fase também pode ocorrer o abandono do empreendimento, que pode levar à conta-

minação dos solos pelos resíduos e o crescimento da vegetação arbustiva. 
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Os impactes descritos são positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, certos, de curto prazo 

para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de 

pouco significativo. 

 

4.3.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. Contudo, como já foi descrito, as alterações no solo até podem ser positivas na fase de 

construção, já que a construção do empreendimento da lugar a proteção das superfícies dos solos 

para não ter erosão. 

 

4.4. CLIMA 

Pela dimensão da área a intervencionar, não são expectáveis impactes climáticos a uma escala regi-

onal. A um nível local, poderão ocorrer alterações pouco significativas, motivadas essencialmente 

pelas ações de reflorestação que, de entre várias influências, vão aumentar as áreas de sombra no 

local. A microescala podem ocorrer ligeiras alterações na evapotranspiração e na temperatura ao 

nível do solo, assim como o aumento da humidade atmosférica que pode ter o efeito de amenização 

do clima, um impacte positivo para o local. Também podem existir alterações a nível da exposição a 

ventos. Estas alterações, a ocorrerem, poderão fazer-se sentir apenas na área de intervenção e na 

sua envolvente direta.  

Tendo em conta a escala das alterações, não é de prever impactes significativos a nível de altera-

ções climáticas globais. 

Os impactes descritos são positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, incertos, de longo prazo 

para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de 

pouco significativo. 

 

4.4.1 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. Contudo, como já foi descrito, as alterações no clima até podem ser positivas na ameni-

zação do local e criação de áreas de sombra, essenciais em locais que podem atingir temperaturas 

superiores a 40 ºC nos meses mais quentes. 
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4.5. RESÍDUOS 

4.5.1 Fase de Construção 

Espera-se que durante esta fase sejam produzidos resíduos de construção e demolição (código 17 

LER), bem como resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça, pesca, e da 

preparação e processamento de produtos alimentares (código LER 02). Esperam-se assim: 

 Solos e outros materiais resultantes de escavações e terraplenagens (código LER 170504); 

 Resíduos silvícolas (código LER 020107); 

 0,5 Ton de Betão (código LER 170101); 

 0,2 Ton de Tijolos (código LER 170102); 

 0,3 Ton de Ladrilhos, telhas e materiais Cerâmicos (código LER 170102); 

 1 Ton Misturas de Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (código LER 

170107). 

 

É durante esta fase que se espera gerar um maior volume de resíduos diários. Está previsto que os 

resíduos silvícolas sejam incorporados no solo, que os solos, resultantes das movimentações sejam 

espalhados pelo terreno, de forma a não haver grande alteração do aspeto geral, onde devem ser 

estudados e definidos cuidadosamente os locais e possibilidades para os depósitos definitivos.  

Os restantes Resíduos serão recolhidos pela VALNOR, entidade certificada para tal. 

Nesta fase, os resíduos que agerar pela instalação da ETAR são resíduos de construção e demolição. 

Uma má gestão dos resíduos pode levar a uma produção anormal dos mesmos, levando à contami-

nação do solo, no caso dos resíduos de construção e demolição. Já no caso da biomassa, se após o 

corte desta não houver uma boa gestão pode aumentar o risco de incêndio. 

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis,  incertos, de curto prazo 

para ocorrência, duração temporária e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de pou-

co significativo. 

 

4.5.2 Fase de Exploração 

Os resíduos que são esperados, nesta fase do projeto, são semelhantes aos resíduos gerados pela 

vida quotidiana da população, ou seja Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do 

comércio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente (código 20 da LER), 

compostos por, fracções recolhidas seletivamente (excepto 1501), resíduos de jardins e parques 

(incluindo cemitérios), outros resíduos urbanos e equiparados, códigos LER 2001, 2002, 2003, res-

petivamente.  

Nesta fase os resíduos serão tratados como na fase de construção, pela VALNOR.  
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A acumulação destes resíduos poderá ter uma série de impactes, visual, devido aos aglomerados 

que se formam; atracão de animais silvestres e indesejados na área humanizada, como gatos, ratos, 

raposas, além destes poderá ainda atrair vectores de transmissão de doenças, como moscas, ou ba-

ratas; contaminação de solos. 

A única diferença com a fase de construção é que pode ser gerados resíduos de estação do trata-

mento de águas residuais, neste caso os resíduos devem ser tratados pela entidade certificada. 

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis,  incertos, de curto prazo 

para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de 

pouco significativo. 

 

4.5.3 Fase de Desativação 

Numa situação de desativação com demolição das infraestruturas, os resíduos gerados são da 

mesma natureza que os da fase de construção, verificando-se apenas um aumento do volume de re-

síduos de construção e demolição, já que se estima que por cada 1 m2 de edificação represente cer-

ca de 1 m3 de volume demolido. 

Numa situação de abandono total do projeto, não se geram resíduos. Assim sendo, na situação hipo-

tética de demolição, espera-se gerar um maior volume diário de resíduos do que os resíduos gera-

dos na fase de construção, onde a sua geração é certa. Os impactes que podem estar associados a es-

ta produção anormal e resíduos devem-se a uma má gestão dos mesmos. A má gestão deste tipo de 

resíduos pode provocar a contaminação do solo, no caso dos resíduos de construção e demolição. 

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos, reversíveis,  incertos, de curto prazo para ocor-

rência, duração temporária e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de pouco signifi-

cativo. 

 

4.5.4 Evolução da área sem projeto 

Num cenário de não implementação do projeto, não é previsível a ocorrência alterações relativa-

mente à situação de referência. Como tal não seriam gerados resíduos nesta área, como sugerido 

nas fases anteriores. 

 

4.6. QUALIDADE DO AR 

4.6.1 Fase de Construção 

Nesta fase os maiores impactes na qualidade do ar, são as emissões de poeiras para a atmosfera, 

devido às atividades envolvidas na fase de obra, principalmente durante o início com a movimenta-

ção de terras. Além disto, a maioria das atividades implicadas na obra produz partículas em sus-

pensão, como o caso da circulação dos veículos. 

A produção das partículas depende de vários fatores: tipo de solo, erosão provocada pelo vento, ti-

po de veículos, época do ano, etc. 
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Além do aumento das partículas, também se dará um aumento de monóxido de carbono (CO), óxi-

dos de azoto (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COV) devido à combustão interna da maquina-

ria. As quantidades emitidas serão pouco significativas. 

Deste modo, o maior impacte será a emissão de poeiras, que podem ser reduzidas nos períodos de 

maior pluviosidade. 

Os impactes  descritos  são negativos,  locais,  diretos, reversíveis,  prováveis,  de  curto prazo  para 

ocorrência,  duração temporária e  magnitude  elevada.  A  avaliação  global  do  impacte  é  de  pou-

co significativo. 

 

4.6.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do empreendimento, os impactes produzidos são permanentes, devi-

do ao tráfego pelos utentes do empreendimento e ao funcionamento das caldeiras. 

O tráfego será a principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos dentro do empreendimento, 

variando a emissão de acordo com as horas do dia. 

Os impactes descritos são negativos, locais, indiretos, reversíveis,  prováveis, de curto prazo para 

ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de pouco 

significativo. 

 

4.6.3 Fase de Desativação 

No cenário de abandono do empreendimento, o impacte sobre a qualidade do ar é positivo, ocor-

rendo uma redução dos poluentes atmosféricos como resultado da redução da circulação dos veícu-

los e de todo o funcionamento do empreendimento. 

Por outro lado, no cenário de demolição, os impactes sobre este descritor serão equivalentes aos da 

fase de construção. 

Os impactes  descritos  são positivos,  locais,  indiretos, reversíveis,  prováveis,  de  curto prazo  para 

ocorrência,  duração temporária e  magnitude  elevada.  A  avaliação  global  do  impacte  é  de  pou-

co significativo. 

 

4.6.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. Contudo, é de notar que o EIA é referente a uma fase 3 do empreendimento agroturís-

tico, ou seja, muitas infraestruturas de alojamento e visitação já existem, o que indica que a maioria 

dos impactes descritos para as fases de construção e exploração já podem ocorrer. 
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4.7. RECURSOS HÍDRICOS 

4.7.1 Fase de Construção 

Os potenciais impactes desta fase do projeto estão associados principalmente aos derrames. Caso 

estes existam, à semelhança da hidrogeologia, vão contaminar as linhas de água, uma vez que estas 

linhas são de pequenas dimensões e efémeras e pode ter lugar num caso extremo a contaminação 

de aquíferos. Caso isso aconteça, pode ter um impacte significativo na fauna e flora destes cursos de 

água, podendo, num caso extremo, causar a morte das espécies existentes ao longo do curso de 

água. 

Outro possível impacte é a criação de novas linhas de escorrimento preferencial de água, devido à 

implementação da ETAR. A abertura de roços para a colocação da canalização dos esgotos, implica a 

passagem de máquinas de peso elevado, para a realização deste trabalho. A passagem destas causa 

compactação no solo, o que poderá criar novas linhas de escorrência preferencial, que de outra 

forma não existiriam. No entanto este impacte é pouco significativo.  

Na fase de construção vai ter lugar actividades de limpeza da vegetação e movimentações de terra, 

isto provoca maior potencial de exposição e arrastre de sedimentos por as águas superficiais, che-

gando em casos extremos às águas subterrâneas. Este impacto pode ser significativo na estação in-

vernal, tendo que ser tomadas precauções e como já se diz no descritor dos impactes dos resíduos 

já se tem um plano de gestão para eles. 

Como faz referência no descritor dos impactes da qualidade do ar, na fase de construção tem lugar 

um aumento de material particulado devido às actividades envolvidas na fase de obra, este aumen-

to pode ser arrastrado às águas pluviais. 

Os impactes descritos são negativos, locais e regionais, diretos e indiretos, reversíveis,  incertos, de 

curto prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do im-

pacte é de significativo. 

 

4.7.2 Fase de Exploração 

Durante esta fase irá ocorrer uma alteração do ciclo normal do caudal das linhas de água. Este im-

pacte deve-se à criação da ETAR, já que esta vai escoar, a água já tratada, para a linha de água mais 

próxima. Num ano normal, esta linha secaria quando acabassem as chuvas, no entanto com a ETAR 

em funcionamento esta linha de água receberá água ao longo de todo o ano, havendo assim a possi-

bilidade de criar um habitat novo ao longo da ribeira.  

Um potencial impacte, prende-se com o bom funcionamento da ETAR, caso o mesmo não suceda, 

poderá haver contaminação da linha de água com coliformes fecais e excesso de nutrientes, poden-

do causar a eutrofização desta linha de água. O mesmo pode acontecer caso haja roturas da ETAR e 

da canalização a ela associada. 

Um impacte positivo desta implementação, prende-se com a potencial criação de novos habitats 

húmidos, aumentando a área dos já existentes. Com isto está-se a potenciar a preservação da espé-

cie Coenagrion mercuriale. 
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Dado o número de parâmetros analisados à água que se destina a abastecer o projeto, o número de 

amostragens, serem pouco representativas do exigido para águas para o consumo humano, e existi-

rem alguns parâmetros fora dos limites desejados, corre-se o risco de abastecer o projeto com água 

imprópria.  

Nesta fase gerem-se águas residuais de tipo doméstico que provêem dos serviços higiénicos, du-

chas, alojamento, etc. As águas residuais de carácter doméstico são em geral uma mistura de nutri-

entes (N,P, K) mais água, microorganismos e micronutrientes, que não são um impacte significativo 

ao ambiente se o funcionamento da ETAR é o correcto. 

Como se diz no descritor dos impactes dos resíduos, durante esta fase gerem-se certos resíduos que 

podem ser acumulados e transportados por as águas superficiais, chegando a ter períodos de infil-

tração, arrastrando elementos às águas subterrâneas. 

Os impactes descritos são negativos e positivos, locais, diretos, reversíveis,  prováveis e incertos, de 

curto prazo para ocorrência, duração temporária e permanente e magnitude elevada. A avaliação 

global do impacte é de significativo. 

 

4.7.3 Fase de Desativação 

Após a desativação da ETAR, elemento com mais significado para as linhas de água, a linha de água 

vai ter tendência a retomar o seu caudal normal. O que levaria à perda do habitat anteriormente de-

senvolvido pela descarga da ETAR ao longo do seu período de funcionamento.  

Numa hipótese de abandono total onde os tanques da ETAR seriam deixados com conteúdo, existe a 

possibilidade de, com o tempo, sejam criadas brechas nas paredes deste, e com isso haver saída de 

estes e com isso contaminar as linhas de água. 

Em ambas as hipóteses, o encerramento da ETAR vai levar ao retorno do regime hídrico normal dos 

cursos de água, levando a uma potencial perda dos habitats que foram gerados graças ao seu funci-

onamento. 

Numa situação de desativação com demolição das infra-estruturas, os resíduos gerados são da 

mesma natureza que os da fase de construção, verificando-se apenas um aumento do volume de re-

síduos de construção e demolição, já que se estima que por cada 1 m2 de edificação represente cer-

ca de 1 m3 de volume demolido. 

Estos resíduos podem ser arrastrados por às águas superficiais, chegando nos casos extremos às 

águas subterrâneas, isto pode prevenir-se se existir um plano de actuação adequado. 

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos, reversíveis,  incertos, de curto prazo para ocor-

rência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é de significativo. 

 

4.7.4 Evolução da área sem projeto 

Não é expectável que haja alteração do curso normal destas linhas de água sem a implementação do 

projeto.  
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4.8. RUÍDO 

4.8.1 Fase de Construção 

Um projeto deste tipo causará uma alteração no ambiente acústico durante as suas fases de cons-

trução, de exploração e de demolição, devido às operações de mobilização do solo e à circulação de 

veículos para transporte de materiais.  

Verifica-se nesta fase um aumento do ruído devido principalmente ao funcionamento das máquinas 

na fase de instalação das infraestruturas do empreendimento agroturístico.  

Uma vez que não existe um núcleo populacional residente próximo da área de projeto pensa-se que 

a emissão de ruído não irá afetar nenhuma população mais próxima. No entanto, o ruído poderá ter 

efeitos de perturbação da fauna local.  

Os impactes descritos são negativos, locais, diretos, reversíveis,  certos, de curto prazo para ocor-

rência, duração  temporária  e  magnitude  reduzida.  A  avaliação  global  do  impacte  é  de  pouco 

significativo. 

 

4.8.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de funcionamento verifica-se pontualmente um aumento do ruído devido à circula-

ção dos veículos de futuros utentes do empreendimento. Apenas terá influência na fauna em geral 

que vive no interior do empreendimento e na área adjacente. 

Os impactes  descritos são negativos, locais, diretos, reversíveis,  incertos,  de curto prazo para 

ocorrência, duração temporária e magnitude reduzida. A avaliação global do impacte é de pouco 

significativo. 

 

4.8.3 Fase de Desativação 

A fase de desativação do empreendimento, entendida como a demolição dos edifícios, será seme-

lhante à fase de construção, uma vez que serão utilizados equipamentos de construção civil, embora 

o tipo de equipamentos possa ser diferente, sendo alguns mais ruidosos que os utilizados na fase de 

construção. 

Existem várias técnicas de demolição, sendo as mais utilizadas aquelas que recorrem aos equipa-

mentos mecânicos e hidráulicos: 

 Demolição por ação da força motriz e peso da máquina, utilizando por exemplo uma esca-

vadora e uma escarificadora (utilizada apenas em pequenas construções); 

 Demolição por impacte; 

 Demolição por meio de máquinas hidráulicas. 

Todas estas técnicas envolvem a utilização de equipamento ruidoso que pode gerar níveis sonoros 

superiores a 90 dB(A) a 10 m de distância. 
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Por outro lado, se o empreendimento fosse abandonado os níveis do ruído podiam ser inferiores, já 

que não existem nenhum tipo de funcionamento das máquinas. 

Os impactes  descritos  são negativos,  locais,  diretos, reversíveis,  certos,  de  curto prazo  para 

ocorrência,  duração  temporária e  magnitude  reduzida.  A  avaliação  global  do  impacte  é  de  

pouco significativo. 

 

4.8.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. Os níveis do ruído provavelmente aumentariam. É de notar que o EIA é referente a 

uma fase 3 do empreendimento agroturístico, ou seja, muitas infraestruturas de alojamento e visi-

tação já existem, o que indica que a maioria dos impactes descritos para as fases de construção e 

exploração já podem ocorrer, mas de forma menos significativa. 

 

4.9. FLORA E HABITATS 

4.9.1 Fase de Construção 

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes do projeto serão sobretudo resultantes das ações 

de mobilização do solo com a consequente destruição e/ou fragmentação de comunidades vegetais 

(colonizáveis por pioneiras se sem intervenção) bem como a eliminação das sementes existentes na 

camada arável do solo e alteração pontual do relevo (pouco significativa no caso deste projeto).  

Para além da substituição de biótopos pode ainda ocorrer a diminuição da produtividade do cober-

to por obstrução dos estomas com poeiras e escapes provenientes das máquinas, um impacte que é 

negativo mas reversível. 

Trabalhos na proximidade de cursos de água podem resultar na instabilização e compactação das 

suas margens, o que pode perturbar/destruir comunidades aquáticas.  

A avaliação do impacte também resulta da importância da sua afetação com o respetivo interesse fi-

tocenótico das espécies vegetais presentes. Destaca-se a afetação permanente e total por destruição 

e eliminação do coberto vegetal sobretudo à base de vegetação esparsa. Este impacte seria particu-

larmente significativo no caso das espécies com estatuto de conservação que se encontrem na área 

de intervenção, levando à perda de valores para a conservação e redução da diversidade ecológica.  

Ocorrerão obras de restauro ecológico através da plantação de espécies autóctones, que beneficia-

rão a área afeta ao projeto ao nível da flora e vegetação. Outro impacte positivo do projeto diz res-

peito à remoção de infestantes.  

Sendo que a maioria das atividades se restringe à área para a qual se propõe o empreendimento e o 

facto de não se prever a eliminação da vegetação arbórea assim como a alta capacidade de regene-

ração do habitat, os impactes são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis e 

irreversíveis, certos e prováveis, de curto prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude 

reduzida a elevada. A avaliação global do impacte é de significativo. 
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4.9.2 Fase de Exploração 

Após a finalização de implementação das infraestruturas, os impactes serão todos relacionados com 

a manutenção do espaço (impactes positivos) e movimentação de visitantes no local (impactes ne-

gativos).  

A manutenção de espaços verdes, continua reflorestação da área, as oportunidades de criação de 

novos habitats e áreas naturais para espécies não só de flora mas também fauna, assim como a ca-

pacidade de elevar a consciência sobre o ambiente e vida selvagem locais são todos impactes favo-

ráveis da presença do empreendimento agroturístico no local. 

Tendo em conta que o empreendimento conta com um parque de caravanismo, espaços para even-

tos e visitação, parques de estacionamento, entre outras infraestruturas que vão possibilitar a des-

locação de pessoas e viaturas, muitos dos impactes que se verificam na fase de construção como a 

destruição ou fragmentação do coberto vegetal, contaminação de habitats, possibilidade de perda 

de valores para a conservação e ainda, aumento dos níveis de poluição pelo tráfego na área, se man-

têm. Estes impactes são reversíveis para as espécies com maior capacidade de regeneração. 

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, certos e 

incertos, de curto prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida a elevada. A 

avaliação global do impacte é de significativo. 

 

4.9.3 Fase de Desativação 

Após a desativação do empreendimento agroturístico é previsível uma diminuição da circulação na 

área (se a ocupação do solo voltar à que tinha antes do inicio do empreendimento, de montado de 

azinho). Eventualmente as infraestruturas serão removidas e poderá ser feita a irrigação e aplica-

ção de agroquímicos nos espaços verdes. A alteração do uso do solo pode também potenciar o au-

mento de ocupação por invasoras mas a tendência é que ocorra um retorno gradual à comunidade 

existente atualmente. 

Se as infraestruturas não forem removidas e ficarem ao abandono, irá ocorrer uma ocupação das 

áreas essencialmente por matos.  

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, incertos, 

de longo prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida a elevada. A avaliação 

do impacte é de significativo. 

 

4.9.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. A tipologia de habitat iria manter-se a mesma. É de notar que o EIA é referente a uma 

fase 3 do empreendimento agroturístico, ou seja, muitas infraestruturas de alojamento e visitação 

já existem, o que indica que a maioria dos impactes descritos para as fases de construção e explora-

ção já podem ocorrer (sem as medidas de minimização e mitigação propostas neste EIA). 

 



 

Página | 139 

4.10. FAUNA 

4.10.1 Fase de Construção 

Esta fase, pela sua duração e tipologias de intervenção, é aquela que apresenta maiores impactes 

sobre a fauna, pois provoca uma alteração do uso do solo, perturbação das comunidades faunísticas 

e alteração de eventuais corredores ecológicos.  

A implantação de estruturas leva à destruição do coberto vegetal que por sua vez origina a remoção 

de áreas de alimento e refúgio. Este impacte pode levar indiretamente à diminuição do efetivo re-

produtor mas se o habitat ao redor for semelhante, atenua o impacte (o que se verifica neste proje-

to, com a permanência de áreas de montado).  

A perturbação direta pode levar à migração de espécies para outras áreas mas as que não têm mo-

bilidade são eliminadas, levando à perda de valores para a conservação.  

O efeito de barreira criado pela alteração da paisagem e pela presença de estruturas de interrupção 

de comunicação entre habitats também exerce um impacte negativo sobre a fauna, particularmente 

para espécies sensíveis. 

Não esquecer também a questão, tal como para a flora e habitats, do transporte de materiais, circu-

lação de veículos e o funcionamento das máquinas que pode levar ao derrame de lubrificantes que 

poderá provocar a contaminação e posterior mortalidade dos animais. 

Assim como para a flora e habitats, os trabalhos na proximidade de cursos de água podem resultar 

na instabilização e compactação das suas margens, o que pode perturbar/destruir comunidades 

aquáticas.  

Existem ainda impactes positivos a mencionar como a criação de habitats de alimentação e refúgio 

para vários grupos faunísticos potenciados pelo projeto de reflorestação que já está a decorrer. 

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis 

e irreversíveis, certos, incertos e prováveis, de curto prazo para ocorrência, duração permanente e 

magnitude reduzida a elevada. A avaliação global do impacte é de significativo. 

 

4.10.2 Fase de Exploração 

Os impactes sobre a fauna na fase de exploração são equivalentes aos da fase de construção, uma 

vez que o tráfego na área se mantem, mesmo que não seja com a mesma intensidade. O único efeito 

que pode ser francamente diferente é o efeito barreira que vai ser atenuado devido à capacidade de 

adaptação dos diferentes grupos faunísticos. 

O impacte positivo mais evidente estará relacionado com as atividades de educação ambiental de-

senvolvidas nos vários espaços do empreendimento agroturístico que irão funcionar como um veí-

culo de sensibilização ambiental. 

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis, 

certos, prováveis e incertos, de curto prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude re-

duzida a elevada. A avaliação global do impacte é de significativo. 
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4.10.3 Fase de Desativação 

Após a desativação do empreendimento agroturístico é previsível uma diminuição da circulação na 

área (se a ocupação do solo voltar à que tinha antes do início do empreendimento, de montado de 

azinho). Eventualmente as infraestruturas serão removidas o que aumenta os fatores de perturba-

ção induzidos pela presença de trabalhadores e atividades de demolição e de transporte de materi-

ais. Pode ocorrer um retorno gradual das comunidades originais. 

Num cenário de abandono de infraestruturas, estas poderão servir de abrigo para diversas espécies 

de fauna como quirópteros, carnívoros de médio porte, entre outros.  

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, incertos,  

de longo prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida a elevada. A avaliação 

global do impacte é de significativo. 

 

4.10.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. É de notar que o EIA é referente a uma fase 3 do empreendimento agroturístico, ou se-

ja, muitas infraestruturas de alojamento e visitação já existem, o que indica que a maioria dos im-

pactes descritos para as fases de construção e exploração já podem ocorrer (sem as medidas de mi-

nimização e mitigação propostas neste EIA). 

 

4.11. PAISAGEM 

4.11.1 Fase de Construção 

Qualquer introdução de novos elementos, dá lugar a alterações na paisagem, que podem ter maior 

ou menor magnitude, dependendo da capacidade de absorção da paisagem. Os impactes originados 

são visuais, isto é, são aquelas alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis. Estas altera-

ções podem ter diferentes magnitudes tendo em conta as alterações que podem provocar. A fase de 

construção do empreendimento agro-turístico é considerada a fase onde surgem a maioria dos im-

pactes. Acções como a instalação de infraestruturas, a movimentação de máquinas e de terras, as 

desmatações das zonas a instalar as infraestruturas, a construção e presença do empreendimento 

agro-turístico, são originárias desses impactes.  

O impacte paisagístico com maior intensidade é a implementação da ETAR, o qual será compensado 

com o projecto de compensação e recuperação da ribeira do Javardo, que terá um impacto positivo.  

Destes trabalhos advêm  impactes visuais que importa considerar, pois, embora a bacia visual da 

Herdade dos Adães se mantenha, a introdução de infraestruturas novas alterará, com toda a certe-

za, o valor intrínseco da paisagem. 

Os impactes descritos são considerados negativos e positivos, locais, diretos, irreversíveis, certos, 

de curto  prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude média e elevada. A avaliação do 

impacte é de significativo. 
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4.11.2 Fase de Exploração 

Pode dizer-se que os impactes na paisagem originados pelo projeto, são de maior intensidade du-

rante a fase de construção, sendo menores na fase de exploração, pela implementação das medidas 

de integração paisagística. Nesta fase, os impactes esperados serão de reduzida magnitude e pouco 

significativos pois serão minimizados através da aplicação das medidas propostas mais à frente. 

Os impactes descritos são considerados negativos, locais,  diretos, irreversíveis, certos,  de  curto  

prazo  para ocorrência,  duração  permanente  e  magnitude  reduzida.  A  avaliação  do  impacte  é  

de pouco significativo. 

 

4.11.3 Fase de Desativação 

Nesta fase podem acontecer dois cenários: o abandono por completo ou a desativação do empreen-

dimento, ocorrendo em ambos casos um impacte visual e paisagístico. 

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, irreversíveis, certos,  

de  longo prazo para ocorrência, duração permanente e  magnitude reduzida. A avaliação do impac-

te é de significativo. 

 

4.11.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. A tipologia de paisagem iria manter-se a mesma, incluindo a já existente unidade de in-

fraestruturas das fases 1 e 2 do empreendimento agroturístico. 

 

4.12. OCUPAÇÃO DO SOLO 

4.12.1 Fase de Construção 

Este projeto caracteriza-se por uma completa alteração do uso do solo. Sendo ao longo desta fase 

que a ocupação do solo atual vai ser alterada para a ocupação final, deixando de ser possível, na 

área construída, a continuidade da ocupação de solo como Montado de Azinho que possuía até en-

tão, passando a ser considerado na categoria de Solo urbanizado. 

Uma vez que será efetuado um projecto de compensação, com o restauro de diferentes habitats, 

prevê-se um impacto positivo resultante deste projecto de compensação. 

Os impactes descritos são negativos e positivos, locais, diretos, irreversíveis, certos, de curto prazo 

para ocorrência, duração permanente e magnitude elevada e média. A avaliação global do impacte é 

de muito significativo. 
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4.12.2 Fase de Exploração 

Nesta fase os impactes mantêm-se constantes relativamente à fase de construção, não havendo al-

teração na ocupação do solo. 

 

4.12.3 Fase de Desativação 

Para esta fase existem dois cenários possíveis, desativação sem alteração das infraestruturas atuais, 

desativação com demolição das infraestruturas.  

No primeiro cenário ao serem deixadas as infraestruturas ao abandono, o uso do solo manter-se-á o 

de pós-projeto, mas será solo urbano abandonado. 

Na segunda hipótese, a demolição das infraestruturas, abre-se espaço para que a ocupação do solo 

retome o seu ciclo original, ou seja, haverá uma tendência para o crescimento de plantas e restitui-

ção do habitat pré-existente. 

Os impactes descritos são negativos e positivos, locais, diretos, reversíveis, incertos, de longo prazo 

para ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é de pou-

co significativo. 

 

4.12.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação deste projeto não é previsível que haja impactes negativos associados às 

construções, uma vez que estas não se realizariam. No entanto, sendo esta uma fase 3 de um projeto 

agroturístico, sem a aplicação deste projeto, as fases anteriores a esta podem sofrer impactes nega-

tivos, nomeadamente quebras no número de turistas esperados. Este facto pode levar ao abandono 

de todo o projeto levando aos cenários descritos na fase de desativação. 

 

4.13. FATORES SOCIOECONÓMICOS 

4.13.1 Fase de Construção 

Tal como a maioria dos descritores do EIA, os fatores socioeconómicos também apresentam impac-

tes positivos e negativos.  

Os impactes positivos estão relacionados essencialmente com a economia local. Ocorrerá o aumen-

to temporário de postos de trabalho para a construção o que poderá induzir a utilização de aloja-

mento temporário e possível alteração do número de habitantes na envolvente do projeto. O facto 

de trazer pessoas para o concelho, mesmo que não residentes, irá contribuir para os rendimentos 

das pessoas ao nível do concelho e das respetivas freguesias. 

Não é preconizada a contratação de trabalhadores externos mas caso venha a acontecer é impor-

tante lembrar que a sua contratação também poderá contribuir para um aumento do consumo de 

bens e serviços locais.  
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Os impactes negativos dizem respeito a possíveis acidentes de trabalho e aumento de tráfego na 

área, com o consequente aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes rodoviários e de-

gradação das vias. É ainda expectável que se verifique uma degradação das variáveis de qualidade 

do ambiente a nível local, nomeadamente qualidade do ar, ruído e paisagem, como descritos nos 

respetivos capítulos. 

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos e indiretos, reversíveis, 

certos e incertos, de curto prazo para ocorrência, duração temporária e magnitude reduzida a mé-

dia. A avaliação global do impacte é de significativo. 

 

4.13.2 Fase de Exploração 

Os impactes da fase de exploração serão muito semelhantes aos da fase de construção mas com 

uma alteração do sector de emprego (de construção para turismo) e numa escala temporal superi-

or.  

É possível ocorrer a alteração nos modos de vida local pela afluência de população exógena e po-

tenciar usos e tradições, festas e romarias locais. 

Considera-se igualmente que os impactes a nível dos equipamentos coletivos se farão sentir essen-

cialmente ao nível dos equipamentos de saúde, sendo que no período de verão é provável um au-

mento de procura destes equipamentos. 

É de ter em atenção tudo o que é preconizado para o projeto para evitar questões de empregabili-

dade sazonal. 

O facto de se tratar de um investimento no setor do turismo também tem a vertente positiva de dar 

resposta às estratégias nacionais neste setor.  

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, certos e 

prováveis, de curto e longo prazo para ocorrência, duração temporária e permanente e magnitude 

média. A avaliação global do impacte é de significativo. 

 

4.13.3 Fase de Desativação 

Mais uma vez os impactes serão similares aos da fase de construção, com oportunidade de emprego 

na desativação das infraestruturas. Aqui temos um impacte negativo acrescido que será o desapa-

recimento de postos de trabalho ligados ao turismo na área de projeto e provável migração de resi-

dentes para fora do concelho de Campo Maior.  

No cenário de abandono das infraestruturas em alternativa à remoção das mesmas, o impacte nega-

tivo será mais agravado pois nem os postos de emprego para a demolição irão existir.  

Os impactes descritos são considerados positivos e negativos, locais, diretos, reversíveis, certos e 

incertos, de curto prazo para ocorrência, duração temporária e magnitude média. A avaliação global 

do impacte é de significativo. 
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4.13.4 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação do empreendimento seria expectável que as alterações mencionadas não 

ocorressem. É de notar que o EIA é referente a uma fase 3 do empreendimento agroturístico, ou se-

ja, muitas infraestruturas de alojamento e visitação já existem, o que indica que a maioria dos im-

pactes descritos para as fases de construção e exploração já podem ocorrer (sem as medidas de mi-

nimização e mitigação propostas neste EIA). 

 

4.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ÁREAS CONDICIONADAS 

Este projeto enquadra-se dentro de todos os IGT, não entrando em conflito com nenhum, mas sim 

respondendo aos objetivos específicos do PROTA, e cumprindo as condicionantes previstas no 

PDM, em particular na REN e na RN2000 que anteriormente foram descritos. Assim sendo, este pro-

jeto demonstra ter um impacte positivo neste descritor. 

Os impactes descritos considerados são positivos, regionais, diretos, reversíveis, certos, de longo 

prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude elevada. A avaliação global do impacte é 

de significativo. 

 

4.14.1 Evolução da área sem projeto 

Sem a implementação deste projeto, não existe previsão de alguma alteração, ou implicação relati-

vamente às medidas de ordenamento do território.  

 

4.15. PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO 

Em todas as fases há sempre a possibilidade, embora reduzida, de destruição de vestígios arqueoló-

gicos, mas fora da área de projeto, uma vez que nesta não foram registadas ocorrências.  

Os impactes descritos são considerados negativos, locais, diretos, irreversíveis, incertos, de curto 

prazo para ocorrência, duração permanente e magnitude reduzida. A avaliação do impacte é de 

pouco significativo. 

 

4.15.1 Evolução da área sem projeto 

A implementação do empreendimento como já foi dito não terá em princípio um impacte relevante 

sobre este descritor. 
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4.16. IMPACTES CUMULATIVOS COM A ENVOLVENTE DO PROJETO 

Neste descritor, serão descritos os impactes cumulativos, i.e. o impacte ambiental derivado da soma 

de outros impactes ou por cadeias de impacte que se somam, gerado pelo empreendimento agrotu-

rístico na envolvente do projeto. 

Considerou-se como envolvente toda a área que se encontra dentro de uma circunferência com raio 

de 4 km, distância em linha reta do local onde de implementação do projeto até à Estrada Nacional 

que lhe dá acesso, e uma envolvente mais próxima, o limite da Herdade dos Adães Novos (Figura 

62). Desta forma é possível englobar a Freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados (Dego-

lados), a Herdade das Argamassas e a Herdade dos Adães Novos, onde será implementado o proje-

to, ambas as Herdades pertencendo ao Grupo Nabeiro. 

 

Figura 62 – Área envolvente do projecto e respectiva Ocupação do Solo. 

 

De modo a facilitar a leitura da análise efetuada, resumem-se de seguida os descritores ambientais 

sobre os quais se prevê que ocorram impactes mais significativos, resultantes do projeto em análi-

se, cumulativamente com impactes resultantes de outros projetos ou ações existentes ou futuras. 
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4.16.1 Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais, Hidrogeologia e Sismologia 

Analisando o projeto do empreendimento no que diz respeito a este descritor não há impactes cu-

mulativos. 

 

4.16.2 Solos 

Os impactes do presente projeto em análise sobre os solos prendem-se com a mobilização e prepa-

ração do solo para o empreendimento agroturístico. Sabe-se que já há instalações com o mesmo ti-

po de impactes sobre o solo, mas considera-se que a conjunção dos seus efeitos com o projeto em 

análise são pouco significativos. 

 

4.16.3 Clima 

Considera-se que a conjunção dos efeitos do projeto de empreendimento já existente sobre o clima 

com o projeto em análise não acresce em termos cumulativos de impacte. Os efeitos sobre o clima 

não tem efeito a uma escala regional, sendo a avaliação do impacte cumulativo de pouco significati-

vo. 

 

4.16.4 Resíduos 

Relativamente a este descritor, se a VALNOR, entidade certificada para recolha dos resíduos, cum-

prir o plano de recolha de resíduos previsto não haverá lugar a nenhum tipo de impacte cumulati-

vo. Se tal não acontecer a acumulação de todos os resíduos gerados pela implementação do empre-

endimento agroturístico terá um impacte cumulativo negativo devido à atracão de animais silves-

tres indesejados na área humanizada, que poderão atrair vetores de transição de doença. 

A potencial acumulação dos resíduos terá também um impacte negativo cumulativo na contamina-

ção dos solos. 

 

4.16.5 Qualidade do ar 

Considerando as ações que possam ter afetado ou afetem com relevância a qualidade do ar da área 

não se crê que haja efeito cumulativo que seja relevante em termos de impactes sobre este descri-

tor. A avaliação do impacte cumulativo de pouco significativo. 

 

4.16.6 Recursos Hídricos 

Dentro deste descritor o impacte cumulativo é a alteração dos cursos da linha da água, devido à im-

plementação da ETAR.  A avaliação do impacte cumulativo de significativo. 
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4.16.7 Ruído 

Nesta componente dar-se-á um aumento dos níveis do ruído, devido às obras e a circulação dos veí-

culos, e a utilização do local por visitantes, mas o aumento é pouco significativo. Poderia ser preo-

cupante se existissem núcleos populacionais perto da área de projeto e assim provocar desconforto 

sonoro nos habitantes locais, mas não é o caso pois trata-se de uma área de elevada ruralidade e 

longe de núcleos populacionais.  

Os efeitos negativos do ruído poderão ocorrer sobre a fauna provocando o seu afugentamento do 

local, no entanto, cada vez mais estudos referem a elevada capacidade adaptativa da fauna sendo o 

impacte cumulativo é pouco significativo. 

 

4.16.8 Flora e Habitats 

Neste descritor não faz sentido mencionar impactes cumulativos uma vez que as ações de mobiliza-

ção dos solos serão concentradas na área do projeto, sem efeitos na sua envolvente. 

 

4.16.9 Fauna 

O presente projeto desenvolve-se na proximidade das fases 1 e 2 do empreendimento agroturístico 

em questão, pelo que os impactes agora causados acumularão com os resultantes das fases anterio-

res.  Assim, os impactes descritos anteriormente serão reforçados com a utilização do local por 

mais visitantes e maior ocupação do espaço, principalmente a nível de corredores ecológicos e efei-

to barreira.  A avaliação do impacte cumulativo sobre a fauna é pouco significativo. 

 

4.16.10 Paisagem 

O facto de já existirem infraestruturas, o impacte sobre a paisagem é menor mas mantém-se, com a 

alteração da paisagem inicial. A avaliação do impacte cumulativo é significativo. 

 

4.16.11 Ocupação do solo 

Neste caso acontece o mesmo que no descritor dos solos, os impactes do presente projeto em análi-

se sobre os solos prendem-se com a alteração do uso do solo na área do empreendimento agroturís-

tico. Sabendo que já há instalações (CINMB, quinta pedagógica, plantação de aromáticas e alojamen-

to fixo) com o mesmo tipo de impactes sobre o solo, considera-se que a conjunção dos seus efeitos 

com o projeto em análise são pouco significativos. 

 

4.16.12 Fatores Socioeconómicos 

Os fatores socioeconómicos serão todos aqueles fatores que influenciarão as realidades sociais e 

económicas que contribuem para o estilo de vida da população local. Foi referido para os descrito-

res qualidade do ar, ruído e paisagem, que o impacte cumulativo para a população poderá ser con-
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siderado pouco significativo mas negativo. No entanto, em termos económicos verifica-se um efeito 

positivo no aumento da oferta turística o que terá influência clara na economia local por uma maior 

procura de bens e serviços locais pelos novos utilizadores dos espaços não só da Herdade de Adães 

Novos mas também de todo o concelho de Campo Maior. A comunidade local também irá beneficiar 

da utilização de um novo espaço com uma dinâmica que promove diversos produtos turísticos de 

destaque para a região ao nível da promoção de património cultural e natural. Entidades como a 

Câmara Municipal já trabalham em rede com as Herdades, nomeadamente na criação de circuitos 

que utilizem espaço na envolvente do projeto (Figura 62). A avaliação do impacte cumulativo é 

significativo. 

 

4.16.13 Ordenamento do Território e Áreas Condicionadas 

Os efeitos positivos sobre o Ordenamento do Território do projeto de empreendimento foram já 

descritos uma vez que o presente projeto contempla todas as medidas que são consideradas obriga-

tórias nos diferentes instrumentos de gestão territorial. Assim sendo, considera-se que o presente 

projeto não induzirá impactes negativos cumulativos sobre o planeamento e gestão do território. 

Pelo contrário, verificar-se-ão impactes positivos cumulativos, pela correta gestão dos recursos flo-

restais, melhoria de acessos aos mesmos e que são extremamente necessários no combate a incên-

dios florestais que poderão ocorrer. A avaliação do impacte cumulativo é significativo. 

 

4.16.14 Património Cultural Construído 

Como já foi referido existem ocorrências fora da área de projeto, algumas com relevância (a villa 

romana e as várias ocorrências na freguesia de São João Baptista) e os vários machorros ao longo 

da Herdade. Deste que estas ocorrências estejam protegidas nas várias fases do projeto, o impacte 

cumulativo será pouco significativo. 

 

4.17. ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DOS IMPACTES AMBIENTAIS 

No Anexo III apresenta-se o Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Como não foi 

possível ter acesso à folha Excel elaborada pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA e 

após confirmação com a CCDR-A foi desenvolvido um índice de avaliação ponderada de impactes 

pela equipa técnica.  

Com base em parâmetros de certeza e importância dos impactes negativos e positivos, o índice foi 

calculado segundo a seguinte equação: 

 

em que: 

I = Importância do impacte ambiental 

C =Certeza do impacte ambiental 

n = descritores ambientais 
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Importância Valores 

Muito significativo 4 

Significativo 3 

Pouco significativo 2 

Sem significado 1 

Certeza 
 

Certo 1,5 

Provável 1 

Incerto 0,5 

Não existe 0 

 

Tendo em conta as características das operações previstas no projeto em causa, foi realizada uma 

ponderação dos impactes entre as fases de construção, exploração e desativação dando peso equi-

valente às três fases. 

O resultado obtido, 0,79, corresponde em nosso entender, à emissão de uma Declaração de Impacte 

Ambiental favorável condicionada. Para conhecimento dos cálculos efetuados, é aconselhada con-

sulta do Anexo III. 
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5. MEDIDAS MINIMIZADORAS/MITIGADORAS 

5.1. INTRODUÇÃO 

Após a avaliação dos impactes ambientais associados às diversas fases do projeto, é necessário 

enumerar as medidas minimizadoras/mitigadoras mais eficazes para os reduzir ou eliminar, bem 

como as medidas potenciadoras que permitam maximizar os seus benefícios. Esta enumeração é 

feita com recurso a um código para facilitar a ligação de cada medida ao impacte respetivo na Tabe-

la XLIV e na Tabela XLV - Anexo III. 

 

5.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, RECURSOS MINERAIS, HIDROGEOLOGIA E 

SISMOLOGIA 

5.2.1 Fase de Construção 

MM.GGRMHS.01: Garantir que as máquinas que possam, eventualmente, produzir derrames de 

óleos ou gorduras, estejam em boas condições de manutenção. 

 

5.2.2 Fase de Exploração 

MM.GGRMHS.02: Monitorizar as condutas, e os tanques da ETAR, de forma a prevenir eventuais ro-

turas, substituindo sempre que necessário estas estruturas, evitando assim, eventuais fugas de po-

tenciais contaminantes. O mesmo se aplica aos tanques existentes no parque de máquinas agrícolas, 

e que este parque possua forma de retenção em caso de derrame, por exemplo um pequeno degrau, 

ou uma calha a toda a volta do recinto de forma a impedir o escoamento dos óleos e gorduras.  

MM.GGRMHS.03: Apesar de não constituir nenhum impacte ambiental, sugere-se como medida mi-

tigadora a criação de um plano de ação em caso de sismo, como demonstrado na Figura 23, o proje-

to encontra-se numa zona de perigosidade VII, um nível elevado. 

 

5.2.3 Fase de Desativação 

MM.GGRMHS.04: Remoção de todos os efluentes, óleos e gorduras que estejam retidos nos reserva-

tórios, antes da desativação da unidade. 
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5.3. SOLOS 

5.3.1 Fase de Construção 

MM.SO.01: Respeitar os limites da área de projeto a fim de só se construir nas áreas destinadas a 

esse fim, nomeadamente nas áreas estabelecidas como áreas para construção.  

MM.SO.02: Os solos ou coberto vegetal, removidos dos locais de escavação ou movimentação de ter-

ras, caso apresentem boas características, não devem ser misturado com o restante material remo-

vido, devendo ser depositados à parte, em zona plana, para posterior utilização, nomeadamente em 

área de espaços verdes de enquadramento. 

MM.SO.03: Recomenda-se a planificação atempada dos locais de circulação e estacionamento de ve-

ículos e maquinaria pesada, bem como da localização do estaleiro, por forma a evitar ocupações 

desnecessárias de solos anexos à área de estudo, minimizando assim a área afetada. 

MM.SO.04: Sugere-se que, sempre que possível, se faça rotação dos locais de estacionamento de via-

turas, especialmente das de maior dimensão, desta forma a compactação sofrida não seja contínua, 

permitindo alguma recuperação do mesmo solo. 

MM.SO.05: Os trabalhos que impliquem a movimentação de máquinas deverão ser executados, 

sempre que tal seja possível, segundo as curvas de nível para que se diminua o seu efeito erosivo de 

devido às águas de escorrência e à força gravítica. 

MM.SO.06: A obra deverá ser programada por forma a que a desmatação ocorra preferencialmente 

no período seco, evitando a época das chuvas, o que reduzirá os riscos de erosão devido ao arras-

tamento das partículas de solo, após desprotegido 

 

5.3.2 Fase de Exploração 

MM.SO.07: As áreas de pisoteio e de instalação de equipamento de autocaravanas e infraestruturas 

deverão ser limitadas aos espaços estabelecidos para o feito. As vias de acesso pedonal e ciclável 

devem estar sinalizadas convenientemente de maneira que fique explicita a proibição de sair-se das 

mesmas. Deverão ainda ser utilizados dissuasores de estacionamento. 

MM.SO.08: De modo a garantir a conservação do solo na envolvente do empreendimento agro-

turistico e em toda a Herdade de Adães, deverá adoptar-se uma gestão sustentável do montado de 

azinho, com uma exploração extensiva. 

 

5.3.3 Fase de Desativação 

MM.SO.08: De modo a garantir a conservação do solo na envolvente do empreendimento agro-

turistico e em toda a Herdade de Adães, deverá adoptar-se uma gestão sustentável do montado de 

azinho, com uma exploração extensiva 

MM.SO.09: Recomenda-se a modelação do terreno para a recuperação das características naturais. 
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5.4. CLIMA 

MM.CL.01: Não proceder ao corte de árvores na área de projeto, por forma a evitar uma alteração 

total a nível microclimático. 

 

5.5. RESÍDUOS 

5.5.1 Fase de Construção 

MM.Res.01: Proceder à recolha dos resíduos pertencentes ao Código Ler 17, por uma entidade certi-

ficada para tal, avisando-a sempre que necessário, de recolhas extra. 

MM.Res.02: Realizar a desmatação e limpeza do terreno durante o Inverno. 

MM.Res.03: Incorporar os resíduos resultantes da desmatação do terreno durante a altura invernal, 

de forma a dar hipótese de que esta seja decomposta de forma adequada. 

 

5.5.2 Fase de Exploração 

MM.Res.04: Implementar de sistema recolhas periódicas dos resíduos, bem como a sua recolha se-

letiva.  

MM.Res.05: Realizar compostagem dos resíduos, que sejam aptos para tal, como por exemplo, ali-

mentos não confecionados.  

MM.Res.06: Estender a medida MM.Res.04 a todos os utilizadores deste espaço, havendo distribui-

ção de informação aos mesmos para que o processo possa ocorrer corretamente. 

MM.Res.07: Contar com o programa para o tratamento dos resíduos gerados pela ETAR 

 

5.5.3 Fase de Desativação 

MM.Res.01: Proceder à recolha dos resíduos pertencentes ao Código Ler 17, por uma entidade certi-

ficada para tal, avisando-a sempre que necessário, de recolhas extra. 

 

5.6. QUALIDADE DO AR 

5.6.1 Fase de Construção 

MM.QA.01: A maquinaria a utilizar deverá estar em bom estado de conservação e manutenção, em 

conformidade com a Portaria n.º 53/94, de 21 de janeiro. 

MM.QA.02: Deve proceder-se à cobertura das cargas dos veículos para evitar dispersão de poeiras 

com uma tela. 

MM.QA.03: Acondicionar devidamente os depósitos de materiais ou resíduos de construção. 
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MM.QA.04: É interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduos. 

MM.QA.05: Para reduzir as emissões de poluentes e material particulado garantir a existência de ca-

talisadores na maquinaria.  

MM.QA.06: Deve garantir-se a limpeza dos veículos à saída de áreas não pavimentadas. 

MM.QA.07: As áreas de solo nu mobilizado, onde haja passagem e/ou laboração de veículos pesados 

durante os períodos mais secos, devem ser regadas regularmente. 

MM:QA.08: Deve reduzir-se a velocidade dos veículos em estradas ou caminhos não pavimentados. 

 

5.6.2 Fase de Exploração 

MM.QA.09: Melhoria e aumento da oferta de transporte coletivo, de modo a fomentar a sua utiliza-

ção pelos visitantes. 

MM.QA.10: Fiscalização do estacionamento e interdição, nomeadamente através da colocação de 

barreiras físicas, por forma a evitar a ocupação de locais interditos junto aos parques. Esta medida 

incentivará indiretamente a utilização de transporte coletivo em detrimento do veículo particular. 

MM.QA.11: Criação de ciclovias e incentivo à sua utilização. 

 

5.6.3 Fase de Desativação 

Para esta fase recomenda-se a adoção do conjunto de medidas identificadas para a fase de constru-

ção, dado os impactes perspetivados serem os característicos desta fase. 

 

5.7. RECURSOS HÍDRICOS 

5.7.1 Fase de Construção 

MM.RH.01: Garantir que as máquinas que possam, eventualmente, produzir derrames de óleos ou 

gorduras, estejam em boas condições de manutenção. 

MM.RH.02: Reduzir o tráfego de maquinaria pesada fora das vias de comunicação ao mínimo indis-

pensável. 

MM.RH.03: Nas linhas de água temporárias, deve ser respeitada uma faixa de proteção de pelo me-

nos 10 metros para cada lado. Exceptuando na fase de implementação da ETAR e condutas associa-

das.  

MM.RH.04: Implementar de um sistema de tratamento de água para consumo humano.  

MM.RH.05: Realizar as actividades de limpeza numa estacao que não seja o inverno. 

MM.RH.06: Implementar a medida de minimização 5 da qualidade do ar. 
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5.7.2 Fase de Exploração 

MM.RH.07: Monitorizar as condutas e os tanques da ETAR, de forma a prevenir eventuais roturas, 

substituindo sempre que necessário estas estruturas, evitando assim, eventuais fugas de potenciais 

contaminantes. O mesmo se aplica aos tanques existentes no parque de máquinas agrícolas, e que 

este parque possua forma de retenção em caso de derrame, por exemplo um pequeno degrau, ou 

uma calha a toda a volta do recinto de forma a impedir o escoamento dos óleos e gorduras.  

MM.RH.08: Monitorizar a qualidade da água na saída da ETAR, caso esta apresente valores fora da 

normalidade, deve haver um bypass de volta à ETAR de forma a voltar a ser tratada. Se o caso de 

não conformidade com os parâmetros estabelecidos se tornar recorrente, deverá ser feito um estu-

do mais aprofundado dos problemas que os estão a causar. 

MM.RH.09: Monitorizar a qualidade da água abastecida e controlar o destino das águas residuais. 

MM.RH.10: Implementar a medida de minimização 4 dos resíduos. 

 

5.7.3 Fase de Desativação 

MM.RH.11: Remoção de todos os eventuais efluentes, óleos e gorduras que estejam retidos nos re-

servatórios, antes da desativação da unidade. 

MM.RH.12: Implementar a medida de minimização 4 dos resíduos. 

 

5.8. RUÍDO 

5.8.1 Fase de Construção 

A previsão da quantidade de ruído sonoro produzido é difícil avaliar pelo que, não é possível indi-

car, de forma detalhada, as medidas de minimização a implementar. Contudo, é possível apontar 

medidas genéricas para a redução dos impactes devidos ao ruído. 

MM.RU.01:Cumprir o volume de decibéis legalmente previsto através da utilização de maquinaria 

que cumpra a legislação e normas. 

MM.RU.02: Uso de equipamentos que gerem menor nível de ruído, sendo que os mais ruidosos so-

mente devem ser usados no período diurno. 

MM.RU.03: Garantir o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados pelos traba-

lhadores. 

MM.RU.04: As atividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de dias úteis. 

Caso se pretenda prolongar este período deve ser solicitada, à Câmara Municipal, Licença Especial 

de Ruído (LER). 

MM.RU.05: Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado espa-

ço, será de equacionar a colocação de tapumes. 
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5.8.2 Fase de Exploração 

Tendo em conta os resultados obtidos não se considera necessária a definição de medidas de mini-

mização nesta componente ambiental. 

No entanto, será recomendável, que se considerem medidas que promovam a diminuição do tráfego 

automóvel gerado pelos parques de caravanismo, devendo para isso ser fomentado o uso do trans-

porte público, o qual deverá ser adequado às necessidades dos utentes, tanto na sua frequência co-

mo na pontualidade e na qualidade do serviço (p.e. medidas MM.QA.XX). 

 

5.8.3 Fase de Desativação 

Para esta fase há a apontar a necessidade de aplicação do conjunto de medidas referidas para a fase 

de construção. 

 

5.9. FLORA E HABITATS 

5.9.1 Fase de Construção 

MM.FVH.01: Limitar à área de implantação das infraestruturas o dano ou destruição do coberto ve-

getal. 

MM.FVH.02: Evitar a acumulação de inertes e restos vegetais nas linhas de água e assegurar a sua 

remoção no final da empreitada. 

MM.FVH.03: As desmatações não devem ultrapassar os limites aprovados para projeto. 

MM.FVH.04: Evitar derramamento sobre solos e meio aquático de óleos e combustíveis, optando 

pela utilização de uma bacia de retenção. 

MM.FVH.05: Utilizar a rede de caminhos já existentes para implantar a rede de acessos ao empre-

endimento. 

MM.FVH.06: Quando aplicável, utilizar fitofármacos com grau de especificidade elevados. 

MM.FVH.07: Sensibilização dos trabalhadores para remoção de infestantes. 

MM.FVH.08: Salvaguardar os afloramentos rochosos e machorros, locais propícios à ocorrência de 

espécies com estatuto de conservação. 

MM.FVH.09: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos. 

MM.FVH.10: Durante período seco regar o coberto vegetal marginal no principais percursos de 

construção, para reduzir poeiras e minimizar efeitos sobre a vegetação. 

MM.FVH.11: Começar os trabalhos de modelação do terreno logo que os solos estejam limpos, evi-

tando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

MM.FVH.12: Os sobrantes (biomassa) provenientes da desmatação e limpeza do terreno deverão 

ser incorporados no solo. 
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5.9.2 Fase de Exploração 

MM.FVH.05: Utilizar a rede de caminhos já existentes para implantar a rede de acessos ao empre-

endimento. 

MM.FVH.08: Salvaguardar os afloramentos rochosos e machorros, locais propícios à ocorrência de 

espécies com estatuto de conservação. 

MM.FVH.09: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos. 

MM.FVH.13: Criar faixas de proteção com cerca de 10 m em torno das linhas de água temporárias. 

MM.FVH.14: Monitorizar e melhorar a qualidade da água das linhas de água próximas à área de pro-

jeto. 

 

5.9.3 Fase de Desativação 

MM.FVH.01: Limitar à área de implantação das infraestruturas o dano ou destruição do coberto ve-

getal. 

MM.FVH.07: Sensibilização dos trabalhadores para remoção de infestantes. 

MM.FVH.09: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos. 

MM.FVH.12: Os sobrantes (biomassa) provenientes da desmatação e limpeza do terreno deverão 

ser incorporados no solo. 

 

5.10. FAUNA 

5.10.1 Fase de Construção 

MM.FA.01: Nas linhas de água temporárias, deve ser respeitada uma faixa de proteção de pelo me-

nos 10 metros para cada lado.  

MM.FA.02: Ocorrem afloramentos rochosos e linhas de água temporárias, que embora não consti-

tuam um habitat prioritário devem ser preservados. A conservação destes espaços e da biodiversi-

dade que lhe está associada cumpre as orientações de gestão definidas para aqueles sítios da 

RN2000. 

MM.FA.03: Ter em atenção os períodos mais sensíveis para a fauna para evitar ou reduzir a pertur-

bação, como é o caso da época de nidificação das aves. 

MM.FA.04: Os trabalhos mais impactantes devem ser realizados em períodos contínuos, para evitar 

recolonização da fauna entretanto. 

MM.FA.05: Evitar derramamento sobre solos e meio aquático de óleos e combustíveis, optando pela 

utilização de uma bacia de retenção. 

MM.FA.06: Manter o projeto de reflorestação da Herdade de Adães Novos. 
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5.10.2 Fase de Exploração 

MM.FA.01: Nas linhas de água temporárias, deve ser respeitada uma faixa de proteção de pelo me-

nos 10 metros para cada lado.  

MM.FA.02: Ocorrem afloramentos rochosos e linhas de água temporárias, que embora não consti-

tuam um habitat prioritário devem ser preservados. A conservação destes espaços e da biodiversi-

dade que lhe está associada cumpre as orientações de gestão definidas para aqueles sítios da 

RN2000. 

MM.FA.07: O atravessamento das linhas de água será somente efetuado nos acessos existentes, ga-

rantindo assim a integridade daqueles espaços. 

MM.FA.08: Monitorizar e melhorar a qualidade da água das linhas de água próximas à área de pro-

jeto. 

MM.FA.09: As orientações da RN2000 indicam a criação de caixas de abrigo para morcegos das es-

pécies Morcego de Bechstein (Myotis bechsteini) e Morcego-lanudo (Myotis emarginatus). 

 

5.10.3 Fase de Desativação 

MM.FA.01: Nas linhas de água temporárias, deve ser respeitada uma faixa de proteção de pelo me-

nos 10 metros para cada lado.  

MM.FA.02: Ocorrem extensos afloramentos rochosos, por vezes associados às linhas de água, que 

embora não constituam um habitat prioritário devem ser preservados. A conservação destes espa-

ços e da biodiversidade que lhe está associada cumpre as orientações de gestão definidas para 

aqueles sítios da RN2000. 

MM.FA.03: Ter em atenção os períodos mais sensíveis para a fauna para evitar ou reduzir a pertur-

bação, como é o caso da época de nidificação das aves. 

MM.FA.04: Os trabalhos mais impactantes devem ser realizados em períodos contínuos, para evitar 

recolonização da fauna entretanto. 

 

5.11. PAISAGEM 

5.11.1 Fase de Construção 

MM.PA.01: Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar 

materiais ou para maquinaria. Quanto menos espaço se perturbar, menor será o impacte e menores 

serão os custos de restabelecimento dos locais afetados. 

MM.PA.02: Realização de molhagens periódicas, se necessário, nas áreas sujeitas a movimentação 

de terras, durante o período estival, nomeadamente nos caminhos de acesso. Esta medida evita, 

deste modo, o levantamento de poeiras que reduzem significativamente a qualidade visual e cénica 

da paisagem. 

MM.PA.03: Os resíduos produzidos em obra deverão ser retirados do local. 
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MM.PA.04: Salvaguarda de todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução 

da obra. 

MM.PA.05: Por forma a evitar abates acidentais de árvores, devem-se sinalizar as áreas onde não se 

procederá a desmatação, nas áreas exteriores e interiores à área de projeto e ainda de exemplares 

isolados a manter 

MM.PA.06: Após a conclusão dos trabalhos de construção o local do estaleiro e todas as zonas onde 

decorreram os trabalhos deverão ser limpas garantindo a remoção de todos os resíduos e eventuais 

solos contaminados, de modo a evitar ações de degradação da paisagem. 

MM.PA.07: Deve ser assegurada a recuperação das zonas intervencionadas, através da descompac-

tação do solo, onde necessário, e da recuperação do coberto vegetal, com a utilização da terra vege-

tal removida e efetuando plantações e/ou sementeiras com o uso, preferencial de espécies autócto-

nes bem adaptadas às condições fitossociológicas locais. 

MM.PA.08: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos. 

 

5.11.2 Fase de Exploração 

MM.PA.08: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos. 

MM.PA.09: Assegurar o acompanhamento da recuperação ambiental das zonas intervencionadas 

para proceder à recuperação, caso seja necessário, das zonas de revestimento vegetal mal sucedi-

das, tal medida contribuirá para assegurar a correta avaliação da eficácia das medidas minimizado-

ras preconizadas. 

MM.PA.10: No que respeita à prevenção de incêndios, recomendam-se cuidados acrescidos com a 

limpeza e a manutenção da vegetação, para além de uma vigilância rigorosa e a inclusão no Regu-

lamento do empreendimento de regras de conduta no que respeita à prevenção de incêndios a 

cumprir pelos utentes. 

 

5.11.3 Fase de Desativação 

Para esta fase recomenda-se essencialmente o conjunto de medidas incluídas na fase de construção, 

à exceção das medidas que se referem às atividades de desmatação, uma vez que nesta fase não se 

perspetiva a ocorrência de tal ação. 

 

5.12. OCUPAÇÃO DO SOLO 

MM.OS.01: Manter o projeto de compensação da Herdade de Adães Novos 

 

5.12.1 Fase de Desativação 
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MM.OS.02: Criar um projeto de reabilitação da área, antes da desativação da unidade, de forma a 

ocupação do solo possa retomar o seu ciclo normal. 

 

5.13. FATORES SOCIOECONÓMICOS 

5.13.1 Fase de Construção 

MM.FSE.01: Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a execução dos traba-

lhos de construção. 

MM.FSE.02: Deverá ser definido um faseamento adequado para a execução dos trabalhos, bem co-

mo os métodos e os equipamentos a utilizar, no sentido de garantir as indispensáveis condições de 

segurança para os trabalhadores e para outras pessoas que utilizem a área durante as suas movi-

mentações. 

MM.FSE.03: As populações mais próximas deverão ser informadas sobre a obra (motivo, tipo, fase-

amento, duração e data prevista para finalização e atividades ruidosas, assim como os benefícios da 

implementação do projeto para a população) e sobre alterações aos planos, nomeadamente prazos. 

MM.FSE.04: A área de obra deverá ser sinalizada de forma a evitar a ocorrência de acidentes. 

MM.FSE.05: Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a atividades desen-

volvidas no empreendimento agroturístico, assim como bens e serviços locais. 

 

5.13.2 Fase de Exploração 

MM.FSE.06: Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a atividades desen-

volvidas no empreendimento agroturístico, assim como bens e serviços locais. 

MM.FSE.07: Desenvolvimento de ações de sensibilização ambiental para os utilizadores do empre-

endimento agroturístico, com enfoque na fauna, flora e habitats que ocorrem no local e o sítio 

RN2000. 

MM.FSE.08: Monitorizar o estado das vias de circulação de acesso ao empreendimento agroturísti-

co. 

MM.FSE.09: Desenvolvimento de projetos que rentabilizem os investimentos no projeto e valorizem 

o destino turístico. 

MM.FSE.10: Promover a utilização de produtos e serviços de Campo Maior. 

 

5.13.3 Fase de Desativação 

MM.FSE.02: Deverá ser definido um faseamento adequado para a execução dos trabalhos, bem co-

mo os métodos e os equipamentos a utilizar, no sentido de garantir as indispensáveis condições de 

segurança para os trabalhadores e para outras pessoas que utilizem a área durante as suas movi-

mentações. 
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MM.FSE.03: As populações mais próximas deverão ser informadas sobre a obra (motivo, tipo, fase-

amento, duração e data prevista para finalização e atividades ruidosas, assim como os benefícios da 

implementação do projeto para a população) e sobre alterações aos planos, nomeadamente prazos. 

MM.FSE.04: A área de obra deverá ser sinalizada de forma a evitar a ocorrência de acidentes. 

MM.FSE.11: Sempre que possível deverá recorrer-se a mão-de-obra local para a execução dos traba-

lhos de desativação, assim como bens e serviços locais. 

 

5.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

MM.OT.01: Deverão ser cumpridas todas as disposições legais preconizadas em cada um dos ins-

trumentos territoriais. 

 

5.15. PATRIMÓNIO CULTURAL CONSTRUÍDO 

MM.PCC.01: Consignar uma área de proteção integral com dimensão mínima e de 30 m de raio cen-

trada na ocorrência designada como machorro. Desta forma, garante-se a preservação, in situ, da to-

talidade da ocorrência, permitindo que possa vir a ser alvo de investigação em trabalhos futuros, 

sejam de âmbito de obra ou científicos. 

MM.PCC.02: Visto o potencial histórico-arqueológico e patrimonial verificado pela presença da villa 

romana a pouca distância da AI e pela presença de várias ocorrências na limítrofe freguesia de São 

João Baptista é proposto o acompanhamento da obra por um arqueólogo com o fim de salvaguardar 

através registo gráfico e fotográfico o aparecimento de eventuais ocorrências. 

 



 

Página | 161 

6. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

6.1 OCUPAÇÃO DO SOLO 

MC.OS.01: Criar um projeto de compensação na área de projeto e envolvente próxima (ver Capítulo 

2.7 Projeto de Compensação). 
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7. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

7.1 MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Durante a fase de execução do projeto deverão ser asseguradas a qualidade de água para consumo 

humano e a água de saída da ETAR. 

Relativamente às águas de saída da ETAR, após o pedido, e aprovação, do título de utilização dos re-

cursos hídricos, será determinado, pelas autoridades competentes, a frequência de amostragem e 

de realização de determinações analíticas. Sendo da responsabilidade, neste caso, do proprietário 

do projeto assegurar que a ETAR se encontra em pleno funcionamento e a cumprir os Valores Limi-

tes de Emissão (VLE) definidos no Anexo XXII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, ou os que 

sejam impostos pela autoridade licenciadora. No PIP já entregue e aceite, é determinado que terá de 

haver um controlo rigoroso dos VLE sobre os seguintes parâmetros: 

 pH; 

 CBO5; 

 CQO; 

 SST; 

 Óleos e Gorduras. 

Relativamente à água para consumo humano, esta é legislada pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, já que se define como uma Água subterrânea destinada à produção de água para consumo 

humano, no artigo 2.º deste mesmo Decreto-Lei, e que na legislação mais recentes, Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de agosto, no artigo 5.º- âmbito de aplicação, no ponto 3 alínea d) refere que este 

documento não se aplica “às águas destinadas à produção de água para consumo humano, abrangi-

das pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto”.  

Uma vez que as exigências para ambos os tipos de águas se encontram no Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto, daqui em diante, por uma questão de facilidade de escrita, apenas serão referidos os 

anexos onde estas se podem encontrar. 

 

7.1.1 Programação temporal 

Água para consumo humano: 

Nos Anexos VIII e IX  pode-se encontrar a programação temporal conforme o tipo de parâmetro, o 

volume de água abastecido e o número de habitantes. 

Efluente da ETAR: 

Será determinado após aprovação do Titulo de Utilização dos Recursos Hídricos. 
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7.1.2 Parâmetros a Monitorizar, Metodologia a aplicar, VMR e VMA, e VLE 

Água para consumo humano: 

No Anexo VI encontram-se, por parâmetro, as unidades, o VMR e o VMA e os Métodos analíticos que 

devem ser seguidos para obtenção destes resultados. 

Efluente da ETAR: 

No Anexo XVIII encontram-se presentes, por parâmetro os VLE, estando descritos os métodos de 

referência descritos no Anexo XXII. 

 

7.1.3 Locais de Amostragem 

Água para consumo humano: 

Devem ser escolhidos pontos representativos da rede de abastecimento de água, com a colheita fei-

ta na boca de saída de água. 

Efluente da ETAR: 

Deve ser feita a colheita antes que haja diluição do mesmo, preferencialmente à saída da ETAR. 

 

7.1.4 Meios Necessários 

Para ambos os casos é necessário que as recolhas sejam feitas por técnicos acreditados, e que as 

análises sejam feitas em laboratórios certificados.  

 

7.1.5 Relatórios a apresentar à autoridade de AIA 

Após a aprovação do projeto é necessário pedir os devidos Títulos de Utilização dos Recursos Hí-

dricos. 

Após a aprovação do Titulo referente à ETAR, a entidade Licenciada tem que apresentar os resulta-

dos de autocontrolo, conforme indicado no título. 

Relativamente à água para consumo humano, a qualidade da água deve ser publicitada trimestral-

mente. Até 15 de março do ano seguinte ao da realização das análises, deve ser comunicado às au-

toridades de Saúde os resultados das análises bem como as medidas tomadas quando ocorrerem 

inconformidades. Estes relatórios serão entregues também junto da autoridade de AIA. 
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7.2 MONITORIZAÇÃO DA FLORA E HABITATS 

A monitorização de espécies de flora com estatuto de conservação que possam ocorrer na área de 

projeto revela-se de grande importância. Ao contrário da fauna, que já possui um Livro Vermelho 

com a listagem de espécies com estatuto de conservação e a sua distribuição, para a flora não exis-

tem este tipo de listagens. Existem as espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas e 

em perigo de extinção) que quando identificadas, deverão ser monitorizadas de futuro.  

Os habitats são um importante recurso como base para a ocorrência de fauna, podendo funcionar 

como áreas de refúgio, alimentação e reprodução para muitas espécies. Os habitats deverão ser 

monitorizados em relação ao seu estado de conservação - estado em que se encontram os habitats 

identificados na área de projeto - no momento da avaliação, que resulta do somatório de influências 

que sobre ele e as suas espécies características atuam, podendo afetar a sua distribuição natural, es-

trutura, funções e sobrevivência dentro do território a longo prazo. 

 

7.2.1 Programação Temporal e Metodologia 

A altura do ano em que deverão ser realizadas ações de monitorização de flora e habitats será na 

primavera, entre os meses de março e maio. Esta é a melhor altura do ano para inventariar estas 

componentes uma vez que coincide com o período de floração da grande maioria de espécies. A me-

todologia a utilizar deverá ser a mesma que foi utilizada aquando dos levantamentos no campo. Pa-

ra a vegetação aconselha-se a metodologia fitossociológica de Braun-Blanquet que deverá ser reali-

zada em áreas de vegetação natural, sobretudo nas linhas de água temporárias, bem como nos aflo-

ramentos rochosos. 

Em relação à avaliação do estado de conservação dos habitats, deverão ser enumerados os diferen-

tes habitats que ocorrem na área de projeto e caracterizados em relação aos seguintes parâmetros:  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

O estado de conservação varia entre quatro classes:  

• Degradado, se o habitat não apresentar a sua estrutura evoluída nem as espécies caracterís-

ticas do habitat se encontrarem presentes por regeneração natural; 

• Evolutivo, se o habitat não apresentar a sua estrutura evoluída mas as espécies característi-

cas do habitat se encontrarem presentes por regeneração natural; 

• Favorável, se o habitat apresentar a sua estrutura evoluída e as espécies características do 

habitat se encontrarem presentes por regeneração natural; 

• Climáxico, se o habitat apresentar a sua estrutura de plenitude funcional, perfeita adequação 

ao território e a máxima disponibilidade de nichos ecológicos previstos para o tipo de habitat, 

bem como as espécies características do habitat se encontrarem presentes por regeneração 

natural. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DO HABITAT 
APRESENTA 

ESTRUTURA EVOLUÍDA 
APRESENTA AS ESPÉCIES 

CARACTERÍSTICAS 
VALOR ECOLÓGICO 

DEGRADADO NÃO NÃO Baixo 

EVOLUTIVO 
NÃO, em fase evolu-

tiva 
SIM, por regeneração 

natural 
Razoável a Bom 

FAVORÁVEL SIM SIM Muito Bom 

CLIMÁXICO SIM SIM Excelente 

 

POTENCIAL DE EVOLUÇÃO  

Previsão da capacidade de evolução dos habitats amostrados em cada local para o estado de suces-

são ecológico seguinte, independentemente do estado em que se encontra. Se o habitat se encontra 

no seu clímax será referido que este já foi atingido. As classes Muito Baixo e Baixo referem-se quer a 

situações de estagnação, quer a possíveis regressões, nomeadamente quando o estado de ameaça é 

Alto a Muito Alto. 

NÍVEL DE AMEAÇA  

Qual o nível de pressão/ameaça a que o habitat está sujeito, independentemente do tipo desta, a 

qual pode colocar em risco a sua manutenção. 

IMPORTÂNCIA PARA FLORA  

Sempre que após levantamento no local se verifique a existência de espécies importantes, nomea-

damente as listadas na Diretiva Habitats, quer individualmente quer como parte integrante de um 

determinado habitat, endemismos e espécies sensíveis. Uma maior proporção de espécies nestas 

circunstâncias confere um grau mais elevado de importância para este ponto. 

IMPORTÂNCIA PARA ANFÍBIOS 

Interesse do local em questão para a ocorrência e conservação do grupo dos anfíbios como um todo 

tendo especial atenção a endemismos, a espécies com estatuto de conservação de ameaça (Vulnerá-

vel, VU; Em Perigo, EN; Criticamente em Perigo, CR) e a espécies contempladas nos vários instru-

mentos legais de proteção (Diretiva Habitats, Convenção de Berna, Convenção de Bona e a CITES). 

IMPORTÂNCIA PARA RÉPTEIS  

Interesse do local em questão para a ocorrência e conservação do grupo dos répteis como um todo 

tendo especial atenção a endemismos, a espécies com estatuto de conservação de ameaça (Vulnerá-

vel, VU; Em Perigo, EN; Criticamente em Perigo, CR) e a espécies contempladas nos vários instru-

mentos legais de proteção (Diretiva Habitats, Convenção de Berna, Convenção de Bona e a CITES). 

IMPORTÂNCIA PARA AVES  

Interesse do local em questão para a ocorrência e conservação do grupo das aves como um todo 

tendo especial atenção a endemismos, a espécies com estatuto de conservação de ameaça (Vulnerá-

vel, VU; Em Perigo, EN; Criticamente em Perigo, CR) e a espécies contempladas nos vários instru-

mentos legais de proteção (Diretiva Aves e Habitats, Convenção de Berna, Convenção de Bona e a 

CITES), bem como as espécies incluídas nas classes de ameaça do índice SPEC da Birdlife Internaci-

onal (2004). 

IMPORTÂNCIA PARA MAMÍFEROS  
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Interesse do local em questão para a ocorrência e conservação do grupo dos mamíferos como um 

todo tendo especial atenção a endemismos, a espécies com estatuto de conservação de ameaça 

(Vulnerável, VU; Em Perigo, EN; Criticamente em Perigo, CR) e a espécies contempladas nos vários 

instrumentos legais de proteção (Diretiva Habitats, Convenção de Berna, Convenção de Bona e a 

CITES). 

INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO  

Referente às zonas de conservação e mais uma vez tendo em conta o seu estado atual e respetivo 

potencial de evolução, bem como a importância relativa aos diversos grupos (flora e fauna), este 

parâmetro será avaliado conforme a escala Muito Baixo a Muito Alto. Este ponto tem ainda em con-

ta a extensão da zona, sua conectividade e representatividade. 

INTERESSE PARA A PROTEÇÃO  

Referente às áreas de proteção e mais uma vez tendo em conta o seu estado atual e respetivo po-

tencial de evolução, bem como a importância relativa aos diversos grupos (flora e fauna), este pa-

râmetro será avaliado conforme a escala Muito Baixo a Muito Alto. Uma área que esteja definida 

como tendo atingido o seu estado climáxico (classe atingido para o nível de ameaça) é automatica-

mente considerada como tendo o máximo interesse para a proteção (Muito Alto). Este ponto tem 

ainda em conta a extensão da área, sua conectividade e representatividade. 

 

Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Legenda: Escala de classes de avaliação para os vários aspetos em análise nas tabelas de Importância para a conservação 

de cada local amostrado, sendo a classe Muito Baixo o mínimo e a classe Muito Alto o máximo. 

 

7.2.2 Espécies de flora e habitats a monitorizar 

Visto que não foram encontradas espécies RELAPE na área de projeto, o enfoque deve ser em novas 

espécies na sua envolvente. Todas as novas espécies de flora identificadas com estatuto de conser-

vação deverão ser acrescentadas à lista de espécies RELAPE e deverão ser monitorizadas. Os habi-

tats que devem ser monitorizados são os que se encontram junto às linhas de água.   

 

7.2.3 Locais a monitorizar 

Os locais a monitorizar serão as linhas de água temporárias, os afloramentos rochosos e os machor-

ros. 

 

7.2.4 Meios necessários 

O Programa de Monitorização deverá ser realizado por um técnico das ciências da vida, que irá per-

correr a área de projeto, procurando avaliar o estado de conservação dos habitats, realizar inventá-

rios fitossociológicos e identificar espécies de flora. 
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7.2.5 Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Deverão ser elaborados relatórios monitorização a apresentar à Autoridade de AIA, por intervalos 

mínimos de 5 anos. 

 

7.3 MONITORIZAÇÃO DA FAUNA 

Dada a avaliação de impactes para esta componente ambiental ter determinado que existem poten-

ciais efeitos negativos decorrentes da construção, exploração e desativação do projeto para algu-

mas espécies, surgiu a necessidade de estabelecer as diretrizes de um programa de monitorização 

para a fauna de modo a conseguir avaliar de modo preciso a magnitude e significância dos efeitos 

para além de possibilitar, caso se revele ser necessário, a adoção de medidas de minimização. 

 

7.3.1 Programação Temporal e Metodologia 

A altura do ano em que os trabalhos devem ser efetuados depende do ciclo biológico das espécies, 

mas sugere-se que se iniciem antes do início das obras para se poder avaliar com maior rigor e pre-

cisão os impactes que ocorrem durante e após as mesmas. No caso da avifauna, os trabalhos deve-

rão privilegiar as épocas de migração (março e setembro) e a época de reprodução (primavera). Pa-

ra as rapinas (espécies mais sensíveis) a monitorização deverá ser dirigida à prospecção de ninhos. 

Em relação aos mamíferos, deverão ser efetuados percursos ao longo dos caminhos uma vez que 

serão os locais com melhor visibilidade de pegadas. O objetivo será o de verificar se esta nova ocu-

pação do solo provocou variações de abundância de espécies. Também deverá ser feita amostragem 

dirigida aos répteis e aos pontos de água na proximidade do monte para verificação das espécies de 

anfíbios. Por último, devem ser iniciados programas para monitorização de quirópteros e ictiofau-

na, em toda a Herdade de Adães Novos. 

 

7.3.2 Espécies de fauna a monitorizar 

É necessário monitorizar todas as espécies descritas na Tabela XVIII, Tabela XIX e ainda a Coena-

grion mercuriale, referidas no capítulo referente à caracterização da situação de referência para o 

descritor fauna. Esta tabela inclui todas as espécies com estatuto de conservação de ameaça identi-

ficadas no local. 

 

7.3.3 Locais a monitorizar 

Todo o “Monte” e a envolvente deve ser sujeito a levantamentos para os vários grupos faunísticos, 

com enfoque nos pontos de amostragem já utilizados previamente. Destacamos as linhas de água, 

os afloramentos rochoso e os machorros, pontos importantes de refúgio e alimentação para um 

número alargado de espécies. 
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7.3.4 Meios necessários 

O Programa de Monitorização deverá ser realizado por um técnico da área das ciências da vida, que 

deverá percorrer a área de projeto, procurando identificar nos locais anteriormente referidos a 

presença das espécies presentes na Tabela XVIII, Tabela XIX e ainda a Coenagrion mercuriale. 

 

7.3.5 Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Deverão ser elaborados relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA, por interva-

los mínimos de 5 anos. 

 

7.4 MONITORIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÓMICOS 

Apesar deste tipo de monitorização não ter geralmente um carácter obrigatório será sempre uma 

mais valia para dados estatísticos regionais e nacionais, assim como para a própria empresa. Além 

disso, estando o estudo enquadrado em áreas classificadas, o parâmetro da capacidade de carga do 

sistema adquire uma maior importância. 

 

7.4.1 Programação Temporal e Metodologia 

A avaliação dos vários parâmetros deve ocorrer durante a fase de exploração e pode-se fazer em 

qualquer altura mas é aconselhada no mínimo uma semana de amostragem por época (alta e baixa). 

A metodologia irá variar consoante o parâmetro e assim seguem algumas ideias para monitorizar a 

área (Tabela XXXVIII). Para qualquer um destes parâmetros deve ser feito um estudo controlo. Um 

exemplo será na medida da eficácia dos painéis interpretativos, verificar quanto tempo é necessário 

para fazer a sua leitura.  

 

Tabela XXXVIII – Parâmetros e metodologias para monitorização dos fatores socioeconómicos. 

Parâmetro Metodologia 

Eficácia dos painéis interpretativos Quantificação do tempo que cada visitante despendeu a olhar/ler 

o painel, assim como o seu comportamento. 

Grau de satisfação e caracterização dos 

turistas 

Através da elaboração de questionários. 

Interesse Medição qualitativa das características do local que são atraentes 

do ponto de vista turístico e que estão sujeitas a mudanças ao 

longo do tempo. 

Pressão Contabilização do número de visitantes/ano 

Capacidade de carga Monitorizar os números para não ultrapassarem o valor fixado 

pela Câmara Municipal de Campo Maior 

Impacte social Rácio turista/habitante (média, por período de tempo) 
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7.4.2 Parâmetros a monitorizar 

Existem uma série de parâmetros que podem ser monitorizados. O foco aqui será da eficácia de 

medidas de sensibilização e na manutenção da capacidade de carga do local.  

 

7.4.3 Locais a monitorizar 

Consoante o parâmetro deve ser monitorizado em locais diferentes. Será junto dos painéis interpre-

tativos ou na recepção do empreendimento. 

 

7.4.4 Meios necessários 

O Programa de Monitorização deverá ser realizado por um técnico da área das ciências e/ou turis-

mo.  

 

7.4.5 Relatórios a apresentar à Autoridade de AIA 

Deverão ser elaborados relatórios de monitorização a apresentar à Autoridade de AIA, por interva-

los mínimos de 5 anos. 
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8. EVOLUÇÃO DA ÁREA SEM PROJETO (ALTERNATIVA ZERO) 

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

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

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

tantes das fases 1 e 2 do projeto.  

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

concretiza-se os impactes sobre as linhas de água e aquíferos/hidrogeologia seriam menores, pois 

implicaria uma menor pressão humana sobre a área. Contudo, iria-se proceder à instalação da 

ETAR, logo os potenciais impactes associados aos descritores geologia, geomorfologia, recursos mi-

nerais, hidrogeologia e sismologia, recursos hídricos e resíduos, poderiam verificar-se, mas em me-

nor escala. 

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

nas sujeitos às alterações decorrentes dos ciclos naturais.  

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

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

namento do território e áreas condicionadas, património cultural construído. 

Relativamente ao descritor Flora e Habitats verifica-se, na Herdade dos Adães Novos, a presença de 

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

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

do  será  perpetuado, e  que  as  comunidades caracterizadas se mantenham. Dado  que  no  povoa-

mento  de  azinho  se  verifica  a  presença  de  arbustos  e  indivíduos jovens de azinheiras, é prová-

vel a continuação da regeneração natural deste habitat.  

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

to vegetal. De modo a poder-se desenvolver este tipo de previsões associadas à evolução vegetal é 

necessário estudar a evolução da sucessão ecológica e denomina-se a isto o estudo da Vegetação 

Potencial para um determinado local. 

A vegetação potencial corresponde à vegetação que existiria num determinado local na ausência to-

tal de perturbação antropogénica. De um modo geral define-se vegetação natural potencial como 

um conjunto de comunidades vegetais que atingiriam o seu máximo ecológico estável. Desde que 

estas condições permaneçam inalteráveis a comunidade mantém-se até que essas condições se al-

terem. O tempo que se poderá demorar para atingir um nível de estado sucessional clímax (estado 

máximo da sucessão ecológica) levará com certeza centenas de anos a ser atingido, pelo que se trata 

de uma previsão a longo prazo. 

A Tabela XXXIX diz respeito à vegetação potencial que existiria nesta área caso esta não sofresse 

perturbação.  

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

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

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

se encontra desenvolvida, não existindo portanto estes salgueirais.  
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A área biogeográfica onde se prevê a execução deste projeto é uma zona plana situada no andar 

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

nhais que por degradação originariam tojais e giestais. No entanto, nos solos neutros sobre carbo-

natos metamórficos paleozoicos com pouco calcário ativo, a vegetação potencial corresponde a azi-

nhais ligeiramente diferentes, onde a madressilva predomina, que por destruição originaram car-

rascais e estevais (Costa et al, 1998).  

 

Tabela XXXIX - Vegetação potencial da área amostrada 

TIPO DE SÉRIES 
COMPLEXOS DE 

VEGETAÇÃO 
SOLOS 

PREDOMINANTES BIOINDICADORES ECOLOGIA TIPOS DE HABITATS 

Edafoxerófila 

Bosque de 
azinhais 
(Pyro-
Quercetum 

rotundifoliae) 

Siliciosos 

Quercus rotundi-
folia 

Pyro bourgeana 

Azinhais silici-
colas 

9340 – Florestas de 
Quercus ilex e Quer-
cus rotundifolia 

Bosque de 
azinhais 
(Lonicero 

implaxae-
Quercetum 
rotundifoliae) 

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

Quercus rotundi-
folia 

Lonicera implexa 

Azinhais neu-
tros 

9340 – Florestas de 
Quercus ilex e Quer-
cus rotundifolia 

Edafohigrófila 

Bosque de 
salgueirais 
(Viti viniferae-
Salicetum 
atrocinereae) 

Solos profun-
dos 

Salix atrocinerea 

Vitis vinifera 

Vales húmidos e 
frescos 

92A0 – Florestas-
galeria de Salix 
alba e Populus alba 

 

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

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

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

Perante a  situação  económica  nacional,  e  em  especial  no  interior  do  Alentejo,  a  ausência  des-

ta  intervenção  representaria  do  ponto  de  vista  socioecónomico,  um impacte  negativo  resultan-

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

centivo local ao investimento no sector empresarial.  
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9. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

As principais lacunas de informação deste EIA diz respeito em alguns casos à inexistência de dados 

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

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

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

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

nas imediações da área de projeto. No primeiro caso, foram usadas estações meteorológicas de ou-

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

Devido à inexistência de mapas de ruído para área afeta ao projeto, optou-se por utilizar os dados 

referentes às medições efetuadas de níveis sonoros referentes a um trabalho de comparação da si-

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

através da Universidade de Coimbra, em outubro de 2008. 

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

detecção, não tiveram trabalho de campo vocacionado para os mesmos (o caso de quirópteros e mi-

cromamíferos). Apesar disso, a informação recolhida no campo juntamente com dados já disponí-

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

que se julga refletir o que existe na área. 

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

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

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

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

de minimização e de monitorização preconizadas para a área foram tidas em conta e que o projeto 

em si, e da forma como foi planeado e estruturado, apresenta vantagens e benefícios para a área em 

causa.  

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

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

empreendimento, qualquer outra alternativa seria mais impactante que a escolhida. Tendo em con-

ta a baixa significância dos impactes negativos no geral, a utilização atual da área em causa e por 

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

inadequada nesta área.  

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

Vai se verificar uma alteração ao nível da ocupação do solo e da paisagem assim como impactes ao 

nível da fauna, flora e habitats, com a destruição de coberto vegetal e perturbação da fauna. Por fim 

se não forem tiras em conta as medidas propostas no que é referente aos recursos hídricos, o proje-

to pode ter impactes irreversíveis sobre o local, através do funcionamento inadequado da ETAR. 

Por outro lado, o único impacte residual previsível, ou seja, impacte não mitigável, será a ocupação 

de solo, uma vez que a alteração é total de uma zona natural de montado para uma zona artificiali-

zada. 

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

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

pouca significância no local.  

É importante ainda referir que este projeto apresenta um conjunto de impactes positivos a nível so-

cioeconómico, principalmente a nível de turísticos e de mercado de trabalho, assim como relativos 

aos descritores de fauna, flora e habitats, com a sensibilização ambiental associada ao funciona-

mento do empreendimento.  

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

de impactes positivos mencionados, e por outro lado evitar a concretização de impactes negativos. 

As principais medidas de mitigação prendem-se com o tratamento de resíduos, criação de buffers de 

segurança e limitação de ações a espaços restritos por forma a minimizar ao máximo o impacte das 

mesmas sobre o espaço. 

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

to de compensação que consiste na plantação de espécies em vários pontos da Herdade dos Adaes, 

nomeadamente na ribeira do javardo e em áreas adaptadas a este tipo de projecto. Planeiam plan-

tar-se cerca de 3140 espécies vegetais em cerca de 12 hectares como forma de compensar os im-

pactes causados pelo projeto agroturistico. 

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

duos, recursos hídricos e fatores socioeconómicos. 
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Este empreendimento de futuro pode requerer o reconhecimento como turismo de natureza pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF), uma vez que se destina a prestar 

serviço de alojamento a turistas em áreas classificadas ou noutras áreas com valores naturais, dis-

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

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

rais, o desporto de natureza e a interpretação ambiental. 

Em suma, as infraestruturas preconizadas para a fase 3 do empreendimento agroturístico comple-

tam a oferta aos visitantes e apresenta uma aposta na região e na manutenção e sensibilização para 

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

pretação ambiental de destaque a nível nacional.   
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ANEXO I – FONTES DE ENERGIA PARA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Tabela XL - Fontes de energia atual e potenciais de consumo para fase de exploração de todo o empreendimento agro-turístico. 

 
CONSUMOS MÁXIMOS CONSUMOS MINIMOS 

CONSUMOS MÉDIOS ESTIMADOS (TAXA MÉDIA DE 

OCUPAÇÃO DE 60%) 

FONTES DE CONSUMO 
CONSUMO 

MENSAL 

MÁX VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MÁX 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

Receção 2,2 2,2 26,4 2,2 2,2 2,2 26,4 2,2 2,2 2,2 26,4 2,2 

A
p

ar
ta

m
en

to
s 

1 2,2 2,2 26,4 2,2 0 0 0 0 2,2 2,2 26,4 2,2 

2 3,0 3,0 36,0 3,0 0 0 0 0 3,0 3,0 36,0 3,0 

3 3,0 3,0 36,0 3,0 0 0 0 0 3,0 3,0 36,0 3,0 

P
ar

q
u

e 
d

e 
C

am
p

is
m

o
 R

u
ra

l Espaço 1 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 2 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 3 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 4 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 5 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 6 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 7 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

Espaço 8 4,0 4,0 48,0 4,0 0 0 0 0 4,0 4,0 48,0 4,0 

P
ar

q
u

e 
d

e 
C

ar
av

an
as

 

Plataformas 1 a 
30 

1,1 1,1 13,2 1,1 0 0 0 0 1,1 1,1 13,2 1,1 

Balneários 
iluminação 

1,1 1,1 13,2 1,1 1,1 1,1 13,2 1,1 1,1 1,1 13,2 1,1 

Balneários 
água quente 

3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 
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CONSUMOS MÁXIMOS CONSUMOS MINIMOS 

CONSUMOS MÉDIOS ESTIMADOS (TAXA MÉDIA DE 

OCUPAÇÃO DE 60%) 

FONTES DE CONSUMO 
CONSUMO 

MENSAL 

MÁX VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MÁX 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

Estação de 
serviço 

11,0 11,0 132,0 11,0 0 0 0 0 11,0 11,0 132,0 11,0 

Iluminação de 
estradas e 
caminhos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iluminação de 
plataformas de 
estacionamento 

3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
s 

co
m

u
n

s 

Piscina - - - - - - - - - - - - 

Cozinha do 
Mercado 

22,0 22,0 264,0 22,0 1,1 1,1 13,2 1,1 22,0 22,0 264,0 22,0 

Iluminação de 
fachadas 

1,1 1,1 13,2 1,1 1,1 1,1 13,2 1,1 1,1 1,1 13,2 1,1 

Iluminação de 
espaços de 
circulação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalações 
sanitárias pú-
blico 

0,75 0,75 9,0 0,75 0,75 0,75 9,0 0,75 0,75 0,75 9,0 0,75 

C
IN

M
B

 

Centro de ex-
posição 

9,0 9,0 108,0 9,0 9,0 9,0 108,0 9,0 9,0 9,0 108,0 9,0 

Melaria 6,5 6,5 78,0 6,5 1,1 1,1 13,2 1,1 6,5 6,5 78,0 6,5 

Horta Pedagó-
gica 

4,0 4,0 48,0 4,0 1,1 1,1 13,2 1,1 4,0 4,0 48,0 4,0 

Quinta Pedagó-
gica sistemas 
de alimentação 

4,0 4,0 48,0 4,0 4,0 4,0 48,0 4,0 4,0 4,0 48,0 4,0 
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CONSUMOS MÁXIMOS CONSUMOS MINIMOS 

CONSUMOS MÉDIOS ESTIMADOS (TAXA MÉDIA DE 

OCUPAÇÃO DE 60%) 

FONTES DE CONSUMO 
CONSUMO 

MENSAL 

MÁX VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MÁX 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL MIN 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED VERÃO 

(KW) 

CONSUMO 

MENSAL 

MED 

INVERNO 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

ANUAL 

(KW) 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL 

(KW) 

de água 

Quinta Pedagó-
gica Iluminação 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E
st

ru
tu

ra
s 

d
e 

ap
o

io
 g

er
al

 

Casa de apoio à 
estufa 

3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 3,0 3,0 36,0 3,0 

Centro de 
bombagem e 
tratamento de 
água 

23,0 23,0 276,0 23,0 23,0 23,0 276,0 23,0 23,0 23,0 276,0 23,0 

Iluminação de 
estradas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ar Condiciona-
do Apartamen-
tos 

45,0 45,0 540,0 45,0 0 0 0 0 45,0 45,0 540,0 45,0 

Ar Condiciona-
do Cozinha de 
mercado 

45,0 45,0 540,0 45,0 45,0 45,0 540,0 45,0 45,0 45,0 540,0 45,0 

In
st

al
aç

õ
es

 d
e 

u
so

 
ag

rí
co

la
 

Palheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalações 
sanitária pes-
soal 

0,35 0,35 4,2 0,35 0,35 0,35 4,2 0,35 0,35 0,35 4,2 0,35 

Armazém de 
alfaias 

14,0 14,0 168,0 14,0 14,0 14,0 168,0 14,0 14,0 14,0 168,0 14,0 
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ANEXO II –ELENCO FLORÍSTICO E RESPETIVOS ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO 

Tabela XLI - Espécies de Flora RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou Em Perigo de extinção) com importância para a conservação ocorrentes nas áreas amostradas. DL 156-

A/2013: Anexo(s) do Decreto-Lei 156-A/2013que transpõem a Diretiva Aves (79/409/CEE) e a Diretiva Habitats (92/43/CEE) em que a espécie consta. Convenção CITES – Anexo(s) da 

Convenção de Washington em que a espécie consta. Convenção Berna – Anexo(s) da Convenção da vida Selvagem e dos habitats naturais da Europa em que a espécie consta. IUCN - European 

Red List – Lista vermelha das plantas vasculares com estatuto de conservação Europeu. Habitats (Ripícola; Matos; Relvados; Rupícola; Matas). Estrato (Arbóreo; Arbustivo; Herbáceo). 

FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

ESTATUTO 

HABITATS ESTRATO RELAPE IUCN 
DL 156-
A/2013 Berna CITES 

 Carqueja Pterospartium tridentatum        Matos Arbustivo 

Rhamnaceae Espinheiro-preto Rhamnus lycioides        Matos Arbustivo 

Apocynaceae Campainhas-do-outono Leucojum autumnale      Matos Herbáceo 

Apocynaceae Loendro Nerium oleander      Ripícola Arbustivo 

Araceae Capuz-de-frade Arisarum vulgare      Matos Herbáceo 

Aristolochiaceae Aristolóquia Aristolochia paucinervis      Matos Herbáceo 

Asparagaceae Espargo-bravo Asparagus aphyllus  LC    Matos Arbustivo 

Boraginaceae Buglossa-ondulada Anchusa undulata      Relvados Herbáceo 

Boraginaceae Soagem Echium plantagineum      Relvados Herbáceo 

Campanulaceae Botão-azul Jasione montana      Relvados Herbáceo 

Caryophyllaceae Cerástio-enovelado; Ore-
lha-de-rato 

Cerastium glomeratum      Relvados Herbáceo 

Caryophyllaceae Erva-dos-linheiros; Erva-
dos-unheiros 

Paronychia argentea      Relvados Herbáceo 

Caryophyllaceae Espergulária-roxa; Sapi-
nho-roxo 

Spergularia purpurea      
Relvados Herbáceo 

Cistaceae Rosêlha-pequena Cistus crispus      Matos Arbustivo 

Cistaceae Esteva; Xara Cistus ladanifer      Matos Arbustivo 
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FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO 

ESTATUTO 

HABITATS ESTRATO RELAPE IUCN 
DL 156-
A/2013 Berna CITES 

Cistaceae Estevinha; Sargaço Cistus salvifolius      Matos Arbustivo 

Cistaceae Erva-sargacinha; Halímio-
pegajoso 

Halimium umbellatum subsp. viscosum End. Europeu     
Matos Arbustivo 

Cistaceae Tuberária-mosqueada Tuberaria guttata      Relvados Herbáceo 

Compositae Alface-dos-calcários; 
Erva-polvilhenta 

Andryala integrifolia      
Relvados Herbáceo 

Compositae Perpétuas Helichrysum stoechas      Matos Arbustivo 

Compositae Leituga; Olho-de-mocho Tolpis barbata      Relvados Herbáceo 

Crassulaceae Arroz-dos-telhados Sedum album      Relvados Herbáceo 

Crassulaceae  Sedum andegavense      Relvados Herbáceo 

Crassulaceae Umbigo-de-vénus Umbilicus rupestris      Relvados Herbáceo 

Cucurbitaceae Briónia; Vide-branca Bryonia dioica      Matas Herbáceo 

Cyperaceae Albafor; Junça Cyperus longus      Matos Herbáceo 

Cyperaceae Bunho Scirpoides holoschoenus      Matos Arbustivo 

Dioscoreaceae Arrebenta-boi; Tamo Tamus communis      Matos Herbáceo 

Euphorbiaceae Tamujo Flueggea tinctoria      Matos Arbustivo 

Euphorbiaceae Barradoiro; Erva-
mercúrio; Mercurial 

Mercurialis annua      Relvados Herbáceo 

Fabaceae Azinheira Quercus rotundifolia      Matas Arbóreo 

Fabaceae Sobreiro Quercus suber      Matas Arbóreo 

Gentianaceae Centáurea-comum; Fel-
da-terra 

Centaurium erythraea 
 LC    Relvados Herbáceo 

Geraniaceae Bico-de-cegonha; Pique-
tas 

Erodium cicutarium      Relvados Herbáceo 

Gramineae Egilope-dobrada; Trigo- Aegilops geniculata      Relvados Herbáceo 
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de-perdiz 

Gramineae Aira-cariofílea Aira caryophyllea subsp. caryophyllea      Relvados Herbáceo 

Gramineae Aveão; Aveião; Balanco-
maior 

Avena sterilis      Relvados Herbáceo 

Gramineae Bule-bule-maior Briza maxima      Relvados Herbáceo 

Gramineae Bromo Bromus hordeaceus      Relvados Herbáceo 

Gramineae Aira-cariofíla  Chaetopogon fasciculatus      Matos Herbáceo 

Gramineae Dactila Dactylis glomerata subsp. hispanica      Relvados Herbáceo 

Gramineae Cevada-das-lebres Hordeum murinum subsp. leporinum      Relvados Herbáceo 

Gramineae Azevém; Gazão Lolium perenne  LC    Relvados Herbáceo 

Gramineae Milho-miúdo; Talha-
dente 

Piptatherum miliaceum      Relvados Herbáceo 

Hyacinthaceae Jacinto-da-tarde Dipcadi serotinum      Relvados Herbáceo 

Hyacinthaceae Jacinto-das-searas Muscari comosum      Relvados Herbáceo 

Hypericaceae Erva-das-sete-sangrias; 
Hipericão-celheado 

Hypericum perfoliatum      
Relvados Herbáceo 

Iridaceae Gladiolo Gladiolus italicus      Relvados Herbáceo 

Iridaceae Lírio-roxo-pequeno Gynandriris sisyrinchium      Relvados Herbáceo 

Labiatae Rosmaninho Lavandula stoechas      Matos Arbustivo 

Labiatae Poejo; Menta Mentha pulegium  LC    Relvados Herbáceo 

Labiatae Rabo-de-raposa Stachys arvensis      Relvados Herbáceo 

Leguminosae Giesta Cytisus scoparius       Matos Arbustivo 

Leguminosae Tremoceiro-amarelo; 
Tremocilha 

Lupinus luteus  LC    Relvados Herbáceo 

Leguminosae Luzerna Medicago nigra      Relvados Herbáceo 
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Leguminosae Senradela-amarela; Sen-
radela-brava; Serradela 

Ornithopus compressus      Relvados Herbáceo 

Leguminosae Cornilhão-esponjoso; 
Cornilhão-grosso 

Scorpiurus vermiculatus      Relvados Herbáceo 

Leguminosae Trevo-entraçado Trifolium cherleri      Relvados Herbáceo 

Leguminosae Trevo-estrelado Trifolium stellatum      Relvados Herbáceo 

Leguminosae Ervilhaca-purpúrea Vicia benghalensis      Relvados Herbáceo 

Linaceae Linho-bravo Linum bienne      Relvados Herbáceo 

Oleaceae Freixo Fraxinus angustifolia      Ripícola Arbóreo 

Orchidaceae Erva-abelha Ophrys apifera  LC   Anexo II Relvados Herbáceo 

Orchidaceae Erva-língua; Serapião Serapias lingua  LC   Anexo II Relvados Herbáceo 

Orobanchaceae  Orobanche amethystea      Relvados Herbáceo 

Plantaginaceae Erva-das-pulgas; Erva-
pulgueira 

Plantago afra      Relvados Herbáceo 

Plantaginaceae Tanchagem; Tanchagem-
do-belárdio 

Plantago bellardii      Relvados Herbáceo 

Plantaginaceae Corno-de-veado; Diabelha Plantago coronopus      Relvados Herbáceo 

Plantaginaceae Acatá; Carrijó Plantago lanceolata      Relvados Herbáceo 

Polygonaceae Azedinha-de-cão; Azedi-
nha-falsa; Azedão 

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus      Relvados Herbáceo 

Primulaceae Erva-do-garrotilho; Mor-
rião 

Anagallis arvensis      
Relvados Herbáceo 

Rhamnaceae Espinheiro-preto; Fura-
panelas 

Rhamnus lycioides subsp. oleoides      Matos Arbustivo 

Rosaceae Pilriteiro Crataegus monogyna      Matos Arbustivo 

Rosaceae Catapereiro; Pereira- Pyrus bourgaeana      Matos Arbustivo 
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brava 

Rosaceae Silva Rubus ulmifolius      Matos Arbustivo 

Rosaceae Pimpinela; Pimpinela-
hortense 

Sanguisorba minor      Relvados Herbáceo 

Rubiaceae Granza; Granza-dos-
campos 

Sherardia arvensis      Relvados Herbáceo 

Salicaceae Álamo; Choupo Populus nigra      Matas Arbóreo 

Salicaceae Salgueiro Salix atrocinerea      Ripícola Arbustivo 

Scrophulariaceae Flor-de-ouro Bellardia trixago      Relvados Herbáceo 

Scrophulariaceae Linária-de-cor-de-
ametista 

Linaria amethystea      Relvados Herbáceo 

Scrophulariaceae Ansarina-dos-campos; 
Linária 

Linaria spartea Endemismo 
europeu 

    Relvados Herbáceo 

Scrophulariaceae Olho-de-gato Misopates orontium      Relvados Herbáceo 

Scrophulariaceae Erva-das-escaldadelas; 
Escrofulária 

Scrophularia auriculata      Matas Arbustivo 

Sinopteridaceae  Cheilanthes sp.      Relvados Herbáceo 

Thymelaeaceae Trovisco Daphne gnidium      Matos Arbustivo 

Thyphaceae Tabúa Typha sp.      Ripícola Arbustivo 

Umbelliferae Cenoura-brava Daucus carota      Matos Herbáceo 

Umbelliferae Funcho Foeniculum vulgare      Matos Herbáceo 

Valerianaceae Calcitrapa Centranthus calcitrapae      Relvados Herbáceo 

Vitaceae Videira-silvestre  Vitis vinífera subsp. sylvestris  Rara     Ripícola Arbóreo 
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ANEXO III – ELENCO E ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA 

Tabela XLII - Lista total de Vertebrados ocorrentes na área de projeto e na sua envolvente. Fen. – Fenologia: E – Estival; I – Invernante; MigRep – Migrador; N – Nidificante; Rep – Reprodutor; 

O – Ocasional; V – Visitante; R – Residente; NInd – Não-indígena (Nota - para casos em que existem populações com fenologias diferentes e/ou casos em que se aplica mais do que uma classe 

fenológica são referidas todas separadas por /). End. – Endemismo: N – Nacional; I – Ibérico; M – Mediterrânico. Estatuto de Conservação: PT - estatuto de conservação em Portugal tal como 

referido no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; IUCN – estatuto de conservação tal como referido no Livro Vermelho da IUCN: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – 

Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD - Dados Insuficientes. DL 156-A/2013: Anexo(s) do Decreto-Lei nº 156-A/2013 que transpõe a Diretiva Aves (79/409/CEE) e 

a Diretiva Habitats (92/43/CEE) em que a espécie consta. Berna – Anexo(s) da Convenção da vida Selvagem e dos habitats naturais da Europa em que a espécie consta. Bona - Anexo(s) da 

Convenção sobre as espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem em que a espécie consta. CITES – Anexo(s) da Convenção de Washington em que a espécie consta. 

FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE 
BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA 

TRABALHO 

DE CAMPO 

AMBIODIV 

TRABALHO 

DE CAMPO 

NATURDELTA FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
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Anfíbios              

Alytidae 
Sapo-parteiro-
ibérico 

Alytes cisternasii X X 
 

R I LC NT B - IV II   

Bufonidae Sapo-comum Bufo bufo  X X R  LC LC  III   

Bufonidae Sapo-corredor Bufo calamita X X X R  LC LC B-IV II   

Discoglossidae 
Rã-de-focinho-
pontiagudo 

Discoglossus galga-
noi 

X  
 

R I NT LC B-II; B-IV II   

Hylidae Rela-comum Hyla arborea X           

Hylidae Rela-meridional Hyla meridionalis  X X R  LC LC B-IV II   

Pelobatidae 
Sapo-de-unha-
negra 

Pelobates cultripes X X 
X 

R  LC LC B-IV II   

Ranidae Rã-ibérica Rana iberica X   R I LC NT B-IV II   

Ranidae Rã-verde Rana perezi X X X R  LC LC B-V III   

Salamandridae Salamandra-de-
costelas-salientes 

Pleurodeles waltl X X 
X 

R  LC LC  III   
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Salamandridae Salamandra-de-
pintas-amarelas 

Salamandra sala-
mandra 

X X 
X 

R  LC LC  III   

Salamandridae Tritão-marmoreado Triturus marmoratus X           

Répteis              

Amphisbaenidae Cobra-cega Blanus cinereus  X X R  LC   III   

Colubridae Cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis X   R  LC  B-IV II   

Colubridae Cobra-de-escada Elaphe scalaris X X X R  LC   III   

Colubridae Cobra-rateira 
Malpolon monspessu-
lanus 

X X 
X 

R  LC   III   

Colubridae 
Cobra-de-água-
viperina 

Natrix maura  X 
X 

R  LC   III   

Emydidae 
Cágado-de-
carapaça-estriada 

Emys orbicularis X  
 

R  EN LR/nt B-II; B-IV II   

Emydidae 
Cágado-
mediterrânico 

Mauremys leprosa X X 
X 

R  LC  B-II; B-IV II   

Gekkonidae Osga 
Tarentola mauritani-
ca 

 X 
X 

R  LC   III   

Lacertidae Sardão Lacerta lepida X X X R  LC   II   

Lacertidae Lagarto-de-água Lacerta schreiberi X   R I LC LR/nt B-II; B-IV II   

Lacertidae Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica  X X R  LC  B-IV III   

Lacertidae Lagartixa-do-mato 
Psammodromus 
algirus 

X X 
X 

R  LC   III   

Scincidae 
Cobra-de-pernas-
pentadáctila 

Chalcides bedriagai X  
 

R I LC  B-IV II   

Aves              
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Accipitridae Abutre-preto Aegypius monachus X X X R  CR NT A-I II II II A 

Accipitridae 
Águia-d’asa-
redonda 

Buteo buteo X X 
X 

R  LC LC  II II II A 

Accipitridae Águia-cobreira Circaetus gallicus X X X R  LC LC  II II II A 

Accipitridae 
Tartaranhão-
cinzento Circus cyaneus 

 X 
X 

R;V  CR/VU LC A-I II II II A 

Accipitridae 
Tartaranhão-
caçador 

Circus pygargus X X 
X 

M/R  EN LC A-I II II II A 

Accipitridae Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus X X X R  NT LC A-I II II II A 

Accipitridae Grifo Gyps fulvus X X X R  NT LC A-I II II II A 

Accipitridae Águia-calçada Hieraaetus pennatus X X X M/R  NT LC A-I II II II A 

Accipitridae Milhafre-preto Milvus migrans X   M/R  LC LC A-I II II II A 

Accipitridae Milhafre-real Milvus milvus  X X R;V  CR/VU LC A-I II II II A 

Accipitridae 
Britango 

Neophron percnopte-
rus 

 X 
X 

MigRep  EN LC A-I II II II A 

Aegithalidae Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus  X X R  LC LC  III   

Alaudidae Cotovia-de-poupa Galerida cristata X X X R  LC LC  III   

Alaudidae Cotovia-escura Galerida theklae X   R  LC LC A-I II   

Alaudidae 
Cotovia-dos-
bosques 

Lullula arborea X X 
X 

R;V  LC LC A-I III   

Alcedinidae Guarda-rios Alcedo atthis X X X R  LC LC A-I II   

Anatidae Pato-real Anas platyrhynchos X X X R;V  LC LC D III II  

Anatidae Frisada Anas strepera X X X R;V  VU/NT LC D III II  
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Anatidae 
Pato-de-bico-
vermelho 

Netta rufina X  
 

R;V  EN/NT LC  III II  

Apodidae Andorinhão-preto Apus apus X X X MigRep  LC LC  III   

Apodidae Andorinhão-pálido Apus pallidus  X X MigRep  LC LC  II   

Ardeidae Garça-real Ardea cinerea X X X R;V  LC LC  III   

Ardeidae Carraceiro Bubulcus ibis X X X R  LC LC  II  A 

Ardeidae Garça-branca Egretta garzetta X X X R  LC LC A-I II  A 

Burhinidae Alcaravão Burhinus oedicnemus X X X R;V  VU LC A-I II II  

Caprimulgidae 
Noitibó-de-nuca-
vermelha 

Caprimulgus ruficol-
lis 

X X 
X 

MigRep  VU LC  II   

Certhiidae Trepadeira do Sul 
Certhia brachydacty-
la 

X X 
X 

R  LC LC  II   

Charadriidae 
Borrelho-pequeno-
de-coleira 

Charadrius dubius X  
 

Rep  LC LC  II II  

Charadriidae Abibe Vanellus vanellus  X X V  LC LC  III II  

Ciconiidae Cegonha-branca Ciconia ciconia X X X MigRep;R  LC LC A-I II II  

Columbidae Pombo-das-rochas Columba livia X X X R  DD LC D III  A 

Columbidae Pombo-torcaz Columba palumbus X X 
X 

R;V  LC LC 
A-I (ssp. 

azorica); D 
   

Columbidae Rola-turca 
Streptopelia decaoc-
to 

X X 
X 

R  LC LC  III   

Columbidae Rola-brava Streptopelia turtur X X X MigRep  LC LC D III  A 

Coraciidae Rolieiro Coracias garrulus X   MigRep  CR LC A-I II II  

Coraciidae Poupa  Upupa epops X X X MigRep;R  LC LC  II   
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Corvidae Corvo Corvus corax X X X R  NT LC  III   

Corvidae Gralha-preta Corvus corone X X X R  LC LC D    

Corvidae Pega-azul Cyanopica cyanus X X X R  LC LC  II   

Corvidae Gaio Garrulus glandarius X X X R  LC LC D    

Corvidae Pega-rabilonga Pica pica X X X R  LC LC D    

Cuculidae Cuco-rabilongo Clamator glandarius X X X MigRep  VU LC  II   

Cuculidae Cuco Cuculus canorus X X X MigRep  LC LC  III   

Emberizidae Trigueirão Emberiza calandra X X X R  LC LC  III   

Falconidae Falcão-peregrino Falco peregrinus       X X R  VU LC A-I II II I A 

Falconidae Penereiro Falco tinnunculus X X X R  LC LC  II II II A 

Fringillidae Pintarroxo Carduelis canabina X X X R  LC LC  II   

Fringillidae Pintassilgo Carduelis carduelis X X X R  LC LC  II   

Fringillidae Verdilhão Carduelis chloris X X X R  LC LC  II   

Fringillidae Lugre Carduelis spinus  X X V  LC LC  II   

Fringillidae Tentilhão Fringilla coelebs X X X R  LC LC  III   

Fringillidae Chamariz Serinus serinus X X X R  LC LC  II   

Glareolidae Perdiz-do-mar Glareola pratincola X   MigRep  VU LC A-I II II  

Gruidae Grou Grus grus X X X Rep;V  RE LC A-I II II II A 

Hirundinidae 
Andorinha-dos-
beirais 

Delichon urbicum X X 
X 

MigRep  LC LC  II   

Hirundinidae Andorinha-dáurica Hirundo daurica X X X MigRep  LC LC  II   
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Hirundinidae 
Andorinha-das-
chaminés 

Hirundo rustica X X 
X 

MigRep  LC LC  II   

Hirundinidae 
Andorinha-das-
rochas 

Ptyonoprogne rupes-
tris 

X  
 

R  LC LC  II   

Laniidae Picanço-real Lanius meridionalis X X X R  LC LC  II   

Laniidae Picanço-barreteiro Lanius senator X X X MigRep  NT LC  II   

Laridae 
Gaivota-de-patas-
amarelas Larus cachinnans 

 X 
X 

R  LC LC  III   

Laridae 
Gaivota-d’asa-
escura 

Larus fuscus X  
 

Rep;V  VU/LC LC     

Meropidae Abelharuco Merops apiaster X X X MigRep  LC LC  II II  

Motacillidae Alvéola-branca Motacilla alba X X X R;V  LC LC  II   

Motacillidae Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea X   R;V  LC LC  II   

Oriolidae Papa-figos Oriolus oriolus  X X MigRep  LC LC  II   

Otitidae Abetarda Otis tarda X X X R  EN VU A-I II II II A 

Otitidae Sisão  Tetrax tetrax X X X R  VU NT A-I II  II A 

Paridae Chapim-carvoeiro Parus ater  X X R  LC LC  II   

Paridae Chapim-azul Parus caeruleus X X X R  LC LC  II   

Paridae Chapim-real Parus major X X X R  LC LC  II   

Passeridae Pardal Passer domesticus X X X R  LC LC     

Passeridae Pardal-espanhol Passer hispaniolensis X   R; MigRep  LC LC  III   

Passeridae Pardal-francês Petronia petronia X   R  LC LC  II   

Phasianidae Perdiz Alectoris rufa X X X R  LC LC D III   
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Phasianidae Codorniz Coturnix coturnix X X X MigRep;V;R  LC LC D III II  

Picidae Picapau-malhado Dendrocopus major  X X R  LC LC  II   

Podicipedidae 
Mergulhão-de-
poupa 

Podicepes cristatus X  
 

R  LC LC  III   

Podicipedidae 
Mergulhão-
pequeno 

Tachybaptus ruficol-
lis 

X X 
X 

R  LC LC  II   

Rallidae Galeirão-comum Fulica atra X   R;V  LC LC D III II  

Rallidae Galinha-d’água Gallinula chloropus X X X R  LC LC D III   

Recurvirostridae Pernilongo 
Himantopus himan-
topus 

X  
 

Rep  LC LC A-I II II  

Sittidae Trpadeira-azul Sitta europaea X X X R  LC LC  II   

Sternidae Tagaz Gelochelidon nilotica  X X MigRep  EN LC A-I II II  

Sternidae Chilreta Sterna albifrons X   MigRep  Vu LC A-I II II  

Strigidae Mocho-galego Athene noctua X X X R  LC LC  II  II A 

Strigidae Mocho-d’orelhas Otus scops  X X MigRep  DD LC  II  II A 

Strigidae Coruja-do-mato Strix aluco X X X R  LC LC  II  II A 

Sturnidae Estorninho-preto Sturnus unicolor X X X R  LC LC  II   

Sturnidae 
Estorninho-
malhado Sturnus vulgaris 

 X 
X 

V  LC LC D    

Sylviidae 
Rouxinol-grande-
dos-caniços 

Acrocephalus arun-
dinaceus 

X X 
X 

MigRep  LC LC  II II  

Sylviidae 
Rouxinol-dos-
caniços 

Acrocephalus scirpa-
ceus 

 X 
X 

MigRep  NT LC  II II  

Sylviidae Rouxinol-bravo Cettia cetti X X X R  LC LC  II II  
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Sylviidae Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis X X X R  LC LC  II II  

Sylviidae Felosa-poliglota Hippolais polyglotta X   MigRep  LC LC  II II  

Sylviidae 
Felosa-de-papo-
branco 

Phylloscopus bonelli X  
 

MigRep  LC LC  II II  

Sylviidae Toutinegra-real Sylvia hortensis X   MigRep  NT LC  II II  

Sylviidae 
Toutinegra-dos-
valados 

Sylvia melanocéfala X X 
X 

R  LC LC  II II  

Sylviidae 
Toutinegra-do-
mato Sylvia undata 

 X 
X 

R  LC LC A-I II   

Troglodytidae Carriça 
Troglodytes troglody-
tes 

X  
 

R  LC LC  II   

Turdidae Solitário 
Cercothichas galacto-
tes 

X  
 

MigRep  NT VU  II II  

Turdidae 
Pisco-de-peito-
ruivo Erithacus rubecula 

 X 
X 

R;V  LC LC  II II  

Turdidae Rouxinol-comum 
Luscinia megarhyn-
chos 

X X 
X 

MigRep  LC LC  II II  

Turdidae Chasco-ruivo Oenanthe hispanica X   MigRep  VU LC  II II  

Turdidae Cartaxo-comum Saxicola torquatus X X X R  LC LC  II II  

Turdidae Tordo-ruivo Turdus iliacus   X X V  LC LC D III II  

Turdidae Melro Turdus merula X X X R  LC LC D III II  

Turdidae Tordo-comum   Turdus philomelos  X X R;V  NT/LC LC D III II  

Turdidae Tordo zornal   Turdus pilaris   X X V  DD LC D III II  

Tytonidae Coruja-das-torres Tyto alba X   R  LC LC  II  II A 

Mamíferos              
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FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE 
BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA 

TRABALHO 

DE CAMPO 

AMBIODIV 

TRABALHO 

DE CAMPO 

NATURDELTA FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
A/2013 BERNA BONA CITES 

Canidae Raposa Vulpes vulpes  X X R  LC LC    D 

Erinacidae Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus  X  R  LC LR/lc  III   

Felidae Gato-bravo Felis silvestris X X  R  VU LC B-IV II  II - A 

Felidae Lince-ibérico Lynx pardinus X   R I CR CR B-II; B-IV II  I-A 

Gliridae Leirão Eliomys quercinus  X  R  DD VU  III   

Leporidae Lebre Lepus granatensis    X X R  LC   III   

Leporidae Coelho-bravo 
Oryctolagus cunicu-
lus 

 X 
X 

R  NT LR/LC     

Miniopteridae 
Morcego-de-
peluche 

Miniopterus schrei-
bersii 

X   R  VU LC B – II; B - IV II II  

Molossidae Morcego-rabudo Tadarida teniotis X   R  DD LR/LC B - IV II II  

Muridae Rato-do-campo Apodemus sylvaticus  X X R  LC LC     

Muridae Rato de Cabrera Microtus cabraerae X   R I VU LR/nt B-II; B-IV II   

Mustelidae Lontra Lutra lutra X X X R  LC NT B-II; B-IV II  I-A 

Mustelidae Fuinha Martes foina  X  R  LC LC  III   

Mustelidae Texugo Meles meles  X X R  LC LR/lc  III   

Mustelidae Doninha Mustela nivalis  X  R  LC LR/lc  III   

Mustelidae Toirão Mustela putorius X X  R  DD LR/lc B-V III   

Rhinolophidae 
Morcego-de-
ferradura-
mediterrânico 

Rhinolophus euryale X   R  CR VU B-II; B-IV II II  

Rhinolophidae 
Morcego-de-
ferradura-grande 

Rhinolophus ferru-
mequinum 

X   R  VU 
LR/ 
NT 

B-II; B-IV II II  
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FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE 
BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA 

TRABALHO 

DE CAMPO 

AMBIODIV 

TRABALHO 

DE CAMPO 

NATURDELTA FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
A/2013 BERNA BONA CITES 

Rhinolophidae 
Morcego-de-
ferradura-pequeno 

Rhinolophus hipposi-
deros 

X   R  VU LC B-II; B-IV II II  

Rhinolophidae 
Morcego-de-
ferradura-mourisco 

Rhinolophus mehelyi X   R  CR VU B-II; B-IV II II  

Soricidae 
Musaranho-de-
dentes-brancos 

Crocidura russula  X X R  LC LC  III   

Suidae Javali Sus scrofa  X X R  LC LR/lc     

Talpidae Toupeira Talpa occidentalis  X X R I LC LR/lc     

Vespertilionidae Morcego-negro 
Barbastella barbas-
tellus 

X   R  DD VU B-II; B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego-hortelão Eptesicus serotinus X   R  LC LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego de Savi Hypsugo savii X   R  DD LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego de Bech-
stein 

Myotis bechsteinii X   R  EN VU B-II; B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego-rato-
pequeno 

Myotis blythii X   R  CR LR/LC B-II; B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego-de-água Myotis daubentonii X   R  LC LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego-lanudo Myotis emarginatus X   R  DD VU B-II;B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego-rato-
grande 

Myotis myotis X   R  VU 
LR/ 
NT 

B-II; B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego-de-
bigodes 

Myotis mystacinus X   R  DD LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego-de-franja Myotis nattereri X   R  VU LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego-
arborícola-gigante 

Nyctalus lasiopterus X   R  DD NT B- IV II II  
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FAMÍLIA NOME COMUM ESPÉCIE 
BIBLIOGRAFIA 

CONSULTADA 

TRABALHO 

DE CAMPO 

AMBIODIV 

TRABALHO 

DE CAMPO 

NATURDELTA FEN END 

EST. CONSERV. INSTRUMENTOS LEGAIS 

PT IUCN 
DL 156-
A/2013 BERNA BONA CITES 

Vespertilionidae 
Morcego-
arborícola-pequeno 

Nyctalus leileri X   R  DD LR/NT B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii X   R  LC LC B-IV II II  

Vespertilionidae Morcego-anão 
Pipistrellus pipis-
trellus 

X   R  LC LC B-IV III II  

Vespertilionidae 
Morcego-orelhudo-
castanho 

Plecotus auritus X   R  DD LR/LC B-IV II II  

Vespertilionidae 
Morcego-orelhudo-
cinzento 

Plecotus austriacus X  
 

R  LC LR/LC B-IV II II  

Viverridae Geneta Genetta genetta X X X NInd  LC LR/lc B-V III   

Viverridae Sacarrabos Herpestes ichneumon X X X NInd  LC LR/lc B-V; D III   

 

Tabela XLIII - Lista total de espécies de Invertebrados ocorrentes na área de projeto e na sua envolvente. End. – Endemismo: N – Nacional; I – Ibérico; M – Mediterrânico. Estatuto de Conser-

vação: PT - estatuto de conservação segundo o guia “As Borboletas de Portugal” (Maravalhas, 2003): 1 – espécie comum em principio não ameaçada, 2 – espécie moderadamente ameaçada, 3 

– espécie ameaçada ; IUCN – estatuto de conservação tal como referido no Livro Vermelho da IUCN: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC 

– Pouco Preocupante; DD - Dados Insuficientes; NE - Não Avaliado. Red Book – European Red List. SPEC – Species of European Conservation Concern. DL 156-A/2013: Anexo(s) do Decreto-

Lei nº 156-A/2013 que transpõe a Diretiva Aves (79/409/CEE) e a Diretiva Habitats (92/43/CEE) em que a espécie consta. 

FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PT IUCN RED BOOK DL 156-A/2013 

Aeshnidae Anax-imperador-maior Anax imperator  1 LC NE - 

Calopterygidae Donzelinha-bela Calopteryx virgo   LC NE - 

Calopterygidae  Calopteryx xanthostoma PI  LC NE - 

Choreutidae  Tebenna micalis PI  NE NE - 

Coenagrionidae  Coenagrion mercuriale   NT NT B - II 
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FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PT IUCN RED BOOK DL 156-A/2013 

Coenagrionidae  Pyrrhosoma nymphula   LC NE - 

Cordulegastridae Libélula-dos-anéis-dourados Cordulegaster boltonii   NE NE - 

Cosmopterigidae  Eteobalea intermediella PI  NE NE - 

Crambidae  Chrysocrambus dentuellus   NE NE - 

Crambidae   Dolichartria punctalis   NE NE - 

Crambidae   Elophila feili   NE NE - 

Crambidae  Parapoynx stratiotata PI  NE NE - 

Crambidae  Pyrausta aurata PI  NE NE - 

Crambidae  Udea ferrugalis PI  NE NE - 

Crambidae  Udea numeralis   NE NE - 

Drepanidae  Watsonalla uncinula PI  NE NE - 

Elachistidae  Ethmia bipunctella PI  NE NE - 

Erebidae  Catocala nymphagoga   NE NE - 

Erebidae  Eilema caniola   NE NE - 

Erebidae  Eilema pygmaeola   NE NE - 

Erebidae  Paidia rica PI  NE NE - 

Erebidae  Pechipogo plumigeralis PI  NE NE - 

Gelechiidae  Mirificarma eburnella PI  NE NE - 

Geometridae  Ennomos erosaria   NE NE - 

Geometridae  Ennomos fuscantaria   NE NE - 

Geometridae  Eupithecia pulchellata PI  NE NE - 

Geometridae  Idaea circuitaria   NE NE - 

Geometridae  Idaea elongaria   NE NE - 

http://www.papillon-poitou-charentes.org/-Crambinae-.html
http://www.papillon-poitou-charentes.org/-Crambinae-.html
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FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PT IUCN RED BOOK DL 156-A/2013 

Geometridae  Idaea infirmaria   NE NE - 

Geometridae  Idaea litigiosaria   NE NE - 

Geometridae  Idaea ochrata   NE NE - 

Geometridae  Lythria cruentaria   NE NE - 

Geometridae  Menophra abruptaria PI  NE NE - 

Geometridae  Rhodometra sacraria PI  NE NE - 

Geometridae  Scopula minorata PI  NE NE - 

Geometridae  Tephronia oranaria PI  NE NE - 

Gomphidae  Onycogomphus uncatus   NE NE - 

Hesperiidae  
Thymelicus acteon 

 2 NT 
NT 

SPEC2 
- 

Hesperiidae Capitão-pequeno Thymelicus sylvestris  1 NE 
LC 

SPEC4b 
- 

Libellulidae Libélula-escarlate Crocothemis erythraea  1 LC - - 

Libellulidae Libélula-achatada Libellula depressa   LC LC - 

Libellulidae Orthétrum-azulado Orthetrum coerulescens  1 LC - - 

Lycaenidae Arícia Aricia cramera  1 NE 
LC 

SPEC4b 
- 

Lycaenidae  Celastrina argiolus  1 NE LC - 

Lycaenidae Acobreada Lycaena phlaeas  1 NE - - 

Lycaenidae Ícaro; Azul comúm Polyommatus icarus  1 NE LC - 

Lycaenidae Borboleta-dos-quercus Satyrium esculii  1 NE 
LC 

SPEC4b 
- 

Noctuidae  Acontia lucida   NE NE - 
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FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PT IUCN RED BOOK DL 156-A/2013 

Noctuidae  Emmelia trabealis   NE NE - 

Noctuidae  Hecatera weissi PI  NE NE - 

Noctuidae  Heliothis incarnata   NE NE - 

Noctuidae  Mythimna albipuncta   NE NE - 

Noctuidae  Tyta luctuosa PI  NE NE - 

Nymphalidae Bela-Dama Vanessa cardui  1 NE LC - 

Oecophoridae  Batia lunaris   NE NE - 

Oecophoridae  Pleurota honorella PI  NE NE - 

Peleopodidae  Carcina quercana   NE NE - 

Pieridae Maravilha Colias croceus  1 NE NE - 

Pieridae  Euchloe belemia  1 NE LC - 

Pieridae Cleópatra Gonepteryx cleopatra  2 NE NE - 

Pieridae Borboleta-pequena-da-couve Pieris rapae  1 NE LC - 

Pyralidae  Endotricha flammealis   NE NE - 

Pyralidae  Homoeosoma sinuella PI  NE NE - 

Pyralidae  Hypsopygia costalis PI  NE NE - 

Pyralidae  Therapne obsoletalis   NE NE - 

Satyridae Pampilha; Nêspera Coenonympha pamphilus  1 NE LC - 

Satyridae Loba Maniola jurtina  1 NE LC - 

Satyridae Malhadinha Pararge aegeria  1 NE LC - 

Satyridae  Pyronia cecilia  1 NE LC - 

Sesiidae  Pyropteron chrysidiformis   NE NE - 

Sesiidae  Synanthedon codeti PI  NE NE - 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noctuidae
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FAMÍLIA NOME COMUM NOME CIENTÍFICO END 

ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PT IUCN RED BOOK DL 156-A/2013 

Tineidae  Crassicornella agenjoi   NE NE - 

Tineidae  Reisserita chrysopterella PI  NE NE - 

Tortricidae  Acleris hastiana   NE NE - 

Tortricidae  Archips xylosteana   NE NE - 

Tortricidae  Clepsis consimilana   NE NE - 

Tortricidae  Cnephasia longana PI  NE NE - 

Tortricidae  Crocidosema plebejana   NE NE - 

Tortricidae  Cydia fagiglandana   NE NE - 
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ANEXO III – AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

Tabela XLIV - Avaliação Global dos Impactes Ambientais – Fase de Construção e de Desactivação. Natureza: Negativo (Neg) ou Positivo (Pos); Unidade Territorial: Regional (R), Local (L), 

Nacional (N) ou Internacional (I); Forma: Direto (Dir) ou Indireto (Indir); Reversibilidade: Reversível (Rev) ou Irreversível (Irr); Certeza: Certo, Incerto ou Provável; Prazo para ocorrência: 

Curto, Médio ou Longo; Duração: Temporário (Temp) ou Permanente (Perm); Magnitude: Reduzida (Red), Média (Med) ou Elevada (Elev); Significância: Pouco significativo (Pouco), Signifi-

cativo (Sign) ou Muito significativo (Muito). 

DESCRITORES 

AMBIENTAIS 
CONSEQUÊNCIAS DAS 

AÇÕES DO PROJETO  IMPACTES 
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Geologia, geo-
morfologia, re-
cursos minerais, 
hidrogeologia e 
sismologia 

-potenciais derrames 
de óleos e gorduras 
provenientes dos 
veículos que circula-
ram nas obras e de 
outros equipamentos 
motorizados, pestici-
das, ou adubações 
excessivas 

-contaminação dos 
aquíferos subterrâneos 

Neg R Indir Irr Incertos Curto Perm Elev Pouco MM.GGRMHS.01 

MM.GGRMHS.02 

-abandono da ETAR e 
tanques de recolha de 
óleos e gorduras com o 
respectivo conteúdo, 
com possivel rotura 
dos mesmos 

-contaminação dos 
aquíferos subterrâneos 

Neg R Indir Irr Incertos Curto Perm Elev Pouco MM.GGRMHS.04 
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DESCRITORES 

AMBIENTAIS 
CONSEQUÊNCIAS DAS 

AÇÕES DO PROJETO  IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

MEDIDAS 
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Solos -mobilização do solo 
para a implantação de 
infraestruturas, resul-
tante da colocação do 
edifício do apoio agrí-
cola, arruamentos, 
canalizações, áreas de 
estacionamento e 
estaleiro 

-exposição dos solos a 
agentes erosivos 

-os solos das áreas a 
construir serão mobili-
zados, dando origem à 
mistura dos vários 
horizontes do solo e à 
alteração das suas 
características físico-
químicas 

Neg L Dir Rev Certo Longo Perm Red Pouco MM.SO.01 

MM.SO.02 

MM.SO.03 

MM.SO.04 

MM.SO.05 

MM.SO.06 

Clima -alteração dos níveis 
médios de temperatu-
ra, humidade e veloci-
dade do vento  

- a temperatura irá 
provavelmente diminu-
ir, pela maior área de 
ensombramento criada 
e pela evapotranspira-
ção a nível do solo 

- aumento do teor de 
humidade 

- variação na exposição 
a ventos 

Neg L Dir Rev Incerto Longo Perm Red Pouco MM.CL.01 

Resíduos -produção de resíduos 
do código Ler 02 e 17 

- contaminação dos 
solos por má gestão dos 
mesmos 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco MM.Res.01 

MM.Res.02 

MM.Res.03 

-produção de resíduos 
silvícolas 

-criação de material 
combustivel, potenci-
ando assim a deflagra-
ção de incendios e a sua 
propagação 

Neg L Indir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco 
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DESCRITORES 

AMBIENTAIS 
CONSEQUÊNCIAS DAS 

AÇÕES DO PROJETO  IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

MEDIDAS 
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Qualidade do ar -atividades envolvidas 
na fase da obra, prin-
cipalmente durante o 
início com a movimen-
tação de terras 

-circulacão dos veícu-
los 

-aumento das partícu-
las em suspensão  

Neg L Dir Rev Provável Curto Temp Elev Pouco MM.QA.01 

MM.QA.02 

MM.QA.03 

MM.QA.04 

MM.QA.05 

MM.QA.06 

MM.QA.07 

MM.QA.08 

-combustão interna da 
maquinaria 

-aumento de monóxido 
de carbono, óxidos de 
azoto e compostos 
orgânicos voláteis. 

Neg L Dir Rev Provável Curto Temp Elev Pouco MM.QA.01 

MM.QA.05 

MM.QA.06 

MM.QA.07 

MM.QA.08 

Recursos hídri-
cos 

- potenciais derrames 
de óleos e gorduras 
provenientes dos 
veículos que circula-
ram nas obras e de 
outros equipamentos 
motorizados, pestici-
das, ou adubações 
excessivas 

- contaminação das 
linhas de água 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Elev Sign MM.RH.01 

 

-a passagem de má-
quinas para a realiza-
ção de trabalhos 

-compactação do solo 
poderá criar novas 
linhas de escorrência 
preferencial 

Neg L Indir Rev Incerto Curto Perm Elev Sign MM.RH.02 

MM.RH.03 
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DESCRITORES 

AMBIENTAIS 
CONSEQUÊNCIAS DAS 

AÇÕES DO PROJETO  IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 
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-abandono da ETAR e 
tanques de recolha de 
óleos e gorduras, com 
o respectivo conteúdo; 
com possiel rotura dos 
mesmos. 

-contaminação dos 
aquíferos subterraneos 

Neg R Indir Rev Incerto Curto Perm Elev Sign MM.RH.08 

Ruído - instalação das infra-
estruturas do empre-
endimento   

-circulacão de veículos 

-funcionamento das 
máquinas 

-aumento do ruído Neg L Dir Rev Certo Curto Temp Red Pouco MM.RU.01 

MM.RU.02 

MM.RU.03 

MM.RU.04 

MM.RU.05 

Flora e Habitats  -destruição da vegeta-
ção 

-destruição dos habi-
tats 

 

-diminuição da capaci-
dade de regeneração 
das comunidades vege-
tais 

-empobrecimento das 
comunidades vegetais 

-perda e fragmentação 
de habitats 

Neg L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.FVH.01 

MM.FVH.03 

MM.FVH.05 

MM.FVH.06 

MM.FVH.07 

MM.FVH.08 

MM.FVH.11 

MM.FVH.12 
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DESCRITORES 

AMBIENTAIS 
CONSEQUÊNCIAS DAS 

AÇÕES DO PROJETO  IMPACTES 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 
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-contaminação dos 
solos 

-destruição de bancos 
de sementes 

-ação de poeiras e 
escapas provenientes 
de máquinas 

 

 

-diminuição da capaci-
dade de regeneração 
das comunidades vege-
tais 

-empobrecimento das 
comunidades vegetais 

-diminuição de produ-
tividade do coberto 
vegetal 

Neg L Dir Irr Provável Curto Perm Med Sign MM.FVH.04 

MM.FVH.10 

 

-instabilização e com-
pactação de margens 

-perturbação ou des-
truição de comunidades 
aquáticas 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Red Pouco MM.FVH.01 

MM.FVH.02 

MM.FVH.04 

MM.FVH.07 

-restauro ecológico 
com plantação de 
espécies autóctones 

-enriquecimento das 
comunidades vegetais  

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.FVH.09 

Fauna -instabilização e com-
pactação de margens 

-perturbação espécies 
dependentes de linhas 
de água 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Red Pouco MM.FA.01 

 

-destruição do coberto 
vegetal 

-eliminação de locais de 
alimentação e refúgio 

-diminuição do efetivo 
reprodutor 

Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign MM.FA.02 

 

-perturbação direta 
(exemplo: tráfego na 
área) 

-migração de espécies 
para outras áreas 

-eliminação de espécies 
sem mobilidade 

Neg L Dir Rev Provável Curto Perm Med Sign MM.FA.02 

MM.FA.03 
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-construção de infraes-
truturas  

-efeito de barreira Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign MM.FA.03 

MM.FA.04 

-contaminação dos 
solos 

 

-morte de individuos Neg L Indir Rev Provável Curto Perm Med Sign MM.FA.05 

 

-projeto de refloresta-
ção 

-criação de abrigos e 
zonas de alimentação 

Pos L Indir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.FA.06 

Paisagem -implantação de infra-
estruturas 

-alteracão da paisagem Neg L Dir Irr Certo Curto Perm Med Sign MM.PA.01 

MM.PA.02 

MM.PA.03 

MM.PA.04 

MM.PA.05 

MM.PA.06 

MM.PA.07 

- restauro ecológico 
com plantação de 
espécies autóctones 

- enriquecimento das 
comunidades vegetais 

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.PA.08 

Ocupação dos 
Solos 

-implantação de infra-
estruturas 

-alteração da ocupação 
do solo atual 

Neg L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Muito MC.OS.01 

-manutenção das 
infraestruturas, após o 
término do projeto 

-criação de escombrei-
ras 

Neg L Dir Rev Provável Curto Perm Elev Pouco MM.OS.01 
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- restauro ecológico 
com plantação de 
espécies autóctones 

- enriquecimento das 
comunidades vegetais 

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.OS.01 

Factores Socio-
económicos 

 

-utilização de mão-de-
obra local  

-criação de empregos 
temporários 

-utilização de alojamen-
to temporário ou per-
manente 

-aumento do consumo 
de bens e serviços 
locais 

Pos L Dir Rev Certo Curto Temp Red Sig MM.FSE.01 

MM.FSE.05 

MM.FSE.11 

-aumento do tráfego 
local 

-eventual aumento de 
acidentes rodoviários e 
degradação das vias  

Neg L Ind Rev Incerto Curto Temp Red Pouco MM.FSE.02 

MM.FSE.03 

MM.FSE.04 

-segurança na realiza-
ção dos trabalhos 

-possibilidade de ocor-
rência de acidentes nos 
trabalhos 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Temp Med Sig 

-resposta aos objecti-
vos e desafios de uma 
série de estratégias e 
planos de acção para a 
região do Alto Alentejo 

-cumprimento das 
estratégias definidas 
para a região 

Pos R Dir Rev Certo Curto Perm Med Sig - 

Ordenamento do 
território 

-implementação do 
projeto 

-dá resposta ao PROTA Pos R Dir Rev Certo Longo Perm Elev Sig MM.OT.01 

MC.OS.01 

Património Cul-
tural Construído 

-destruição das ocor-
rências arqueológicas 

-perda de vestígios 
arqueológicos 

Neg L Dir Irr Incerto Curto Perm Red Pouco  MM.PCC.01 

MM.PCC.02 
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Tabela XLV - Avaliação Global dos Impactes Ambientais – Fase de Exploração. Natureza: Negativo (Neg) ou Positivo (Pos); Unidade Territorial: Regional (R), Local (L), Nacional (N) ou Inter-

nacional (I); Forma: Direto (Dir) ou Indireto (Indir); Reversibilidade: Reversível (Rev) ou Irreversível (Irr); Certeza: Certo, Incerto ou Provável; Prazo para ocorrência: Curto, Médio ou Longo; 

Duração: Temporário (Temp) ou Permanente (Perm); Magnitude: Reduzida (Red), Média (Med) ou Elevada (Elev); Significância: Pouco significativo (Pouco), Significativo (Sign) ou Muito 

significativo (Muito). 
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Geologia, geo-
morfologia, 
recursos mine-
rais, hidrogeo-
logia e sismo-
logia 

-potenciais derrames de 
óleos e gorduras prove-
nientes dos veículos que 
circularam nas obras e 
de outros equipamentos 
motorizados, e derrames 
do parque de máquinas 

- contaminação dos aquí-
feros subterrâneos 

Neg R Indir Irr Incerto Curto Perm Elev Pouco MM.GGRMHS.02 

-fugas da ETAR e redes 
de drenagem associados 

- contaminação dos aquí-
feros subterrâneos 

Neg R Indir Irr Incerto Curto Perm Elev Sign MM.GGRMHS.02 

Solos - melhor ordenamento 
da área florestal 

- maior biodiversidade e 
conservação dos solos 

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.SO.08 

- instalações de infraes-
truturas 

 -compactação dos solos Neg L Indir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco MM.SO.05 

Clima -alteração dos níveis 
médios de temperatura, 
humidade e velocidade 
do vento  

- a temperatura irá prova-
velmente diminuir, pela 
maior área de ensombra-
mento criada e pela eva-
potranspiração a nível do 
solo 

-aumento do teor de hu-
midade 

-variação na exposição a 
ventos 

Neg L Dir Rev Incerto Longo Perm Red Pouco MM.CL.01 

 

-projeto de reflorestação Pos L Dir Rev Incerto Longo Perm Red Pouco 
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Resíduos -produção e acumulação  
de residuos urbanos e 
equiparados 

-impacte visual, atração 
de animais silvestres e 
vectores de doenças 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco MM.Res.04 

MM.Res.05 

MM.Res.06 

-contaminação do solo Neg L Indir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco 

Qualidade do 
ar 

-circulação de veículos 

-funcionamento das 
caldeiras 

-emissão dos poluentes 
atmosféricos 

Neg L Indir Rev Provável Curto Perm Red Pouco MM.QA.09 

MM.QA.10 

MM.QA.11 

Recursos hídri-
cos 

-alteração do caudal 
normal das linhas de 
água devido à implemen-
tação da ETAR 

-criação de habitat para a 
Coenagrion mercuriale 

Pos L Dir Rev Provável Curto Perm Elev Sign - 

-em caso de avaria da 
ETAR contaminação do 
curso de água 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Elev Sign MM.RH.05 

MM.RH.06 

-abastecimento de água -a água, atualmente não é 
própria para consumo 
humano, podendo assim 
causar problemas de 
saúde a quem a consumir 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Temp Elev Sign MM.RH.07 

Ruído -circulação de veículos -aumento do ruído Neg L Dir Rev Incerto Curto Temp Red Pouco - 

Flora e Habi-
tats  

-destruição da vegetação 

-destruição dos habitats 

 

-diminuição da capacida-
de de regeneração das 
comunidades vegetais 

-empobrecimento das 
comunidades vegetais 

-perda e fragmentação de 
habitats 

Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign MM.FVH.05 

MM.FVH.08 
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-instabilização e compac-
tação de margens 

-perturbação ou destrui-
ção de comunidades aquá-
ticas 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Red Pouco MM.FVH.13 

MM.FVH.14 

-restauro ecológico com 
plantação de espécies 
autóctones 

-manutenção de espaços 
verdes 

-enriquecimento das 
comunidades vegetais  

Pos L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign MM.FVH.09 

 

- promoção de atividades 
e práticas sustentáveis 

-sensibilização ambiental Pos L Dir Rev Certo Curto Perm Med Sign - 

 

Fauna -instabilização e compac-
tação de margens 

-perturbação espécies 
dependentes de linhas de 
água 

Neg L Dir Rev Incerto Curto Perm Red Pouco MM.FA.01 

MM.FA.06 

MM.FA.07 

-destruição do coberto 
vegetal 

-eliminação de locais de 
alimentação e refúgio 

-diminuição do efetivo 
reprodutor 

Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign MM.FA.02 

-perturbação direta 
(exemplo: tráfego na 
área) 

-migração de espécies 
para outras áreas 

-eliminação de espécies 
sem mobilidade 

Neg L Dir Rev Provável Curto Perm Med Sign MM.FA.02 

MM.FA.08 

 

-construção de infraes-
truturas  

-efeito de barreira Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Med Sign MM.FA.05 

 

-projeto de reflorestação -criação de abrigos e 
zonas de alimentação 

Pos L Indir Rev Certo Curto Perm Elev Sign - 
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-atividades de educação 
ambiental 

-sensibilização ambiental Pos L Dir Rev Certo Curto Perm Elev Sign - 

Paisagem -restauro ecológico com 
plantação de espécies 
autóctones 

-enriquecimento das 
comunidades vegetais  

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.PA.08 

-implantação de infraes-
truturas 

-alteração da paisagem Neg L Dir Irr Certo Curto Perm Med Sign MM.PA.08 

MM.PA.09 

Ocupação dos 
Solos 

-restauro ecológico com 
plantação de espécies 
autóctones 

-enriquecimento das 
comunidades vegetais  

Pos L Dir Irr Certo Curto Perm Elev Sign MM.OS.01 

Factores Socio-
económicos 

 

-permanência de mão-
de-obra  

-aumento da população 
residente local 

Pos L Dir Rev Provável Longo Temp Med Sign MM.FSE.06 

 

-regresso de mão-de-
obra imigrada às zonas 
de origem 

-diminuição na população 
flutuante local 

Neg L Dir Rev Certo Curto Perm Med Pouco - 

-utilização de mão-de-
obra local 

-criação de empregos a 
longo prazo 

Pos L Dir Ver Certo Longo Perm Med Sign MM.FSE.05 

 

-afluência de população 
exógena 

-alteração dos modos de 
vida local 

-alteração da utilização de 
equipamentos coletivos 

Pos L Dir Rev Certo Longo Perm Med Sign MM.FSE.06 

MM.FSE.07 

MM.FSE.08 

MM.FSE.09 

MM.FSE.10 
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-resposta aos objectivos 
e desafios de uma série 
de estratégias e planos 
de acção para a região do 
Alto Alentejo 

-cumprimento das estra-
tégias definidas para a 
região 

Pos R Dir Rev Certo Curto Perm Med Sig - 

Ordenamento 
do território 

-implementação do 
projeto 

-dá resposta ao PROTA Pos R Dir Rev Certo Longo Perm Elev Sig MM.OT.01 

MC.OS.01 

Património 
Cultural Cons-
truído 

-destruição das ocorrên-
cias arqueológicas 

-perda de vestígios ar-
queológicos 

Neg L Dir Irr Incerto Curto Perm Elev Pouco MM.PCC.01 

MM.PCC.02 
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Tabela XLVI – Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (avaliação de impactes nas diferentes fases do projeto). 

Fase de Construção e Fase de Desativação 

  Impacte negativo Impacte positivo 

Descritor Certeza Importância Certeza Importância 

Geologia, geomorfologia, recursos minerais, hidrogeologia e sismologia 0,5 2 0 1 

Solos 1,5 2 0 1 

Clima 0,5 2 0,5 2 

Residuos 1,5 3 0 1 

Recursos hídricos 1,5 3 1,5 3 

Ruído 1,5 2 0 1 

Qualidade do ar 1 2 0 1 

Flora e Habitats 1,5 3 0 1 

Fauna 1 3 0 1 

Paisagem 1,5 3 0 1 

Ocupação do Solo 1,5 3 1 2 

Fatores socioeconómicos 0,5 3 1,5 3 

Património Cultural Construído 0 1 0 1 

Ordenamento do território 0 1 1,5 3 
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Fase de Exploração 
      Impacte negativo Impacte positivo 

Descritor Certeza Importância Certeza Importância 

Geologia, geomorfologia, recursos minerais, hidrogeologia e sismologia 0,5 2 0 1 

Solos 0,5 2 0 1 

Clima 0,5 2 0,5 2 

Residuos 1,5 2 0 1 

Recursos hídricos 1,5 3 1 3 

Ruído 1,5 2 0 1 

Qualidade do ar 1 2 0 1 

Flora e Habitats 1 3 1,5 3 

Fauna 1 3 1,5 3 

Paisagem 1,5 3 0 1 

Ocupação do Solo 0 1 0 1 

Fatores socioeconómicos 0,5 2 1,5 3 

Património Cultural Construído 0 1 0 1 

Ordenamento do território 0 1 1,5 3 
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Tabela XLVII – Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (média ponderada das fases do projeto). 

  Impacte negativo Impacte positivo 

Descritor Certeza Importância Certeza Importância 

Geologia, geomorfologia, recursos minerais, hidrogeologia e sismologia 0,50 2 0,00 1 

Solos 0,83 2 0,00 1 

Clima 0,50 2 0,50 2 

Residuos 1,50 2 0,00 1 

Recursos hídricos 1,50 3 1,17 3 

Ruído 1,50 2 0,00 1 

Qualidade do ar 1,00 2 0,00 1 

Flora e Habitats 1,17 3 1,00 2 

Fauna 1,00 3 1,00 2 

Paisagem 1,50 3 0,00 1 

Ocupação do Solo 0,50 2 0,33 1 

Fatores socioeconómicos 0,50 2 1,50 3 

Património Cultural Construído 0,00 1 0,00 1 

Ordenamento do território 0,00 1 1,50 3 
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