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Relatório Síntese 

1. Introdução 

1.1. Nota introdutória

O presente documento constitui o Relatório Síntese do 

Turístico “Alcácer Turístico “Alcácer Turístico “Alcácer Turístico “Alcácer VintageVintageVintageVintage””””.  

O empreendimento situa-se no distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal,

Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santi

Santiago, a cerca de 10 km a sul da Cidade de Alcácer do Sal.

O projeto, promovido pela Salk Properties

encontra justificação na carência de projetos com características semelhantes na sua envolvente, 

constituindo assim uma mais-valia para o desenvolvimento t

presentemente na fase de Estudo Prévio (instrução do pedido de licenciamento da operação de 

loteamento) e será avaliado nessa condição no presente EIA.

O EIA tem como objetivo geral analisar a potencial interferênci

socioeconómico, e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação sustentável do 

mesmo. O estudo está organizado nos seguintes volumes:

• Volume I – Relatório Síntese;

• Volume II – Desenhos;

• Volume III – Resumo Não Técnico.

 

 

1.2. Identificação do projeto, do proponente e da entidade 
licenciadora 

O Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

hectares (constituído por parte dos dois prédios rústicos 

– que englobam a Herdade do Pinhal, cf. 

Turístico com um total de 179 

Unidades de Alojamento Turístico
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Nota introdutória 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento 

se no distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal, na União das Freguesias de 

Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana – que integra a anterior freguesia de 

a cerca de 10 km a sul da Cidade de Alcácer do Sal. 

Salk Properties (Portugal), Lda. e desenvolvido pelo Promontório Architects

encontra justificação na carência de projetos com características semelhantes na sua envolvente, 

valia para o desenvolvimento turístico regional. O projeto encontra

presentemente na fase de Estudo Prévio (instrução do pedido de licenciamento da operação de 

loteamento) e será avaliado nessa condição no presente EIA. 

O EIA tem como objetivo geral analisar a potencial interferência do projeto no ambiente biofísico e 

socioeconómico, e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação sustentável do 

mesmo. O estudo está organizado nos seguintes volumes: 

Relatório Síntese; 

Desenhos; 

Resumo Não Técnico. 

Identificação do projeto, do proponente e da entidade 

Alcácer Vintage”, a localizar num terreno com uma área total de cerca 35,1 

hectares (constituído por parte dos dois prédios rústicos - Prédio Nº 2.037 e Prédio Nº 2.489 da C.R.P.A.S. 

que englobam a Herdade do Pinhal, cf. Desenho 1 Desenho 1 Desenho 1 Desenho 1 e    Desenho 2, Desenho 2, Desenho 2, Desenho 2, Volume II), compreende um 

179 lotes e destina-se a licenciar um Aldeamento turístico (AT) com 

ento Turístico (UAT), a que correspondem 946 camas turísticas fixas

 

 

1 

 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento 

na União das Freguesias de 

que integra a anterior freguesia de 

Promontório Architects, 

encontra justificação na carência de projetos com características semelhantes na sua envolvente, 

urístico regional. O projeto encontra-se 

presentemente na fase de Estudo Prévio (instrução do pedido de licenciamento da operação de 

a do projeto no ambiente biofísico e 

socioeconómico, e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação sustentável do 

Identificação do projeto, do proponente e da entidade 

”, a localizar num terreno com uma área total de cerca 35,1 

º 2.037 e Prédio Nº 2.489 da C.R.P.A.S. 

Volume II), compreende um Loteamento 

se a licenciar um Aldeamento turístico (AT) com 205 

camas turísticas fixas.  
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Trata-se de um Aldeamento Turístico integrado em espaço rural, baseado no tema do enoturismo, 

segmento da atividade turística que se apoia na apreciação e fruição das tradições e cultura

vinho, incorporando os diversos aspetos turísticos, paisagísticos, agrícolas e s

estão subjacentes. 

O enquadramento legal do Empreendimento Turístico é o previsto no Decreto

março e respetiva Declaração de Retificação nº 19/2014, para além da

empreendimentos turísticos, sendo a classificação pretendida a de “Aldeamento Turístico de 5 Estrelas”. 

A realização do EIA decorre da alínea c, ponto 12 [Turismo], do Anexo

31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto

Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), referente à construção de “

aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, quando localizados 

fora de zonas urbanas, e projetos associados" 

se o caso geral, uma vez que o projeto não incide sobre "área sen

deverá ser sujeito a um processo formal de Avaliação de Impacte Ambiental 

O pedido de Licenciamento da respetiva 

555/99, de 16 de dezembro, Decreto

legislação complementar. 

O promotorpromotorpromotorpromotor é a Salk Properties (Portugal), Lda

o projeto da autoria de Promontório Architects

do pedido de licenciamento da operação de loteamento). 

A entidade licenciadoraentidade licenciadoraentidade licenciadoraentidade licenciadora competente para o efeito é a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, nos termos da 

lei que estabelece o quadro de transferência de atrib

159/1999 de 14 de setembro (artigo 28.º, n.º 2, alínea b). 

A Autoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte Ambiental

Regional do Alentejo (CCDR-A). 
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se de um Aldeamento Turístico integrado em espaço rural, baseado no tema do enoturismo, 

segmento da atividade turística que se apoia na apreciação e fruição das tradições e cultura

vinho, incorporando os diversos aspetos turísticos, paisagísticos, agrícolas e socioeconómicos que lhe 

O enquadramento legal do Empreendimento Turístico é o previsto no Decreto-Lei n.º 15/2014, de 7 de 

Declaração de Retificação nº 19/2014, para além da restante legislação relativa a 

empreendimentos turísticos, sendo a classificação pretendida a de “Aldeamento Turístico de 5 Estrelas”. 

A realização do EIA decorre da alínea c, ponto 12 [Turismo], do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151

31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo 

Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), referente à construção de “Estabelecimentos hoteleiros, 

s, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, quando localizados 

fora de zonas urbanas, e projetos associados" – "Aldeamentos turísticos com área  ≥  10 h

se o caso geral, uma vez que o projeto não incide sobre "área sensíveis"). Neste contexto, o projeto 

deverá ser sujeito a um processo formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

O pedido de Licenciamento da respetiva operação de Loteamento é feito ao abrigo do Decreto

555/99, de 16 de dezembro, Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, legislação subsequente e respetiva 

(Portugal), Lda. (R. Fábrica Material de Guerra, 10, 1950

Promontório Architects e encontrando-se atualmente em Estudo Prévio (instrução 

do pedido de licenciamento da operação de loteamento).  

competente para o efeito é a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, nos termos da 

lei que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias, Lei n.º 

159/1999 de 14 de setembro (artigo 28.º, n.º 2, alínea b).  

Autoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte AmbientalAutoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se de um Aldeamento Turístico integrado em espaço rural, baseado no tema do enoturismo, 

segmento da atividade turística que se apoia na apreciação e fruição das tradições e cultura da vinha e do 

cioeconómicos que lhe 

Lei n.º 15/2014, de 7 de 

legislação relativa a 

empreendimentos turísticos, sendo a classificação pretendida a de “Aldeamento Turístico de 5 Estrelas”.  

Lei n.º 151-B/2013, de 

Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo 

Estabelecimentos hoteleiros, 

s, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e hotéis rurais, quando localizados 

10 hectares" (aplica-

síveis"). Neste contexto, o projeto 

de Loteamento é feito ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

n.º 26/2010, de 30 de março, legislação subsequente e respetiva 

brica Material de Guerra, 10, 1950-128 Lisboa), sendo 

se atualmente em Estudo Prévio (instrução 

competente para o efeito é a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, nos termos da 

uições e competências para as autarquias, Lei n.º 

(AIA) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
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1.3. Identificação da equipa responsável pelo EIA

A entidade responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental é a 

Ambiental, Lda.Ambiental, Lda.Ambiental, Lda.Ambiental, Lda., sendo a equipa técnica coordenada pelo Dr. Pedro Bettencourt Correia

A elaboração do presente Relatório 

setembro de 2016. 

Quadro 

Técnico 

Pedro Bettencourt Correia 

Júlia Metrass Mendes 

Ana Isabel Quaresma 

Eng.ª Civil, 

Hidráulica e Recursos Hídricos

Ana Dias 

Ana Maria Oliveira 
Bióloga

Cláudia Fulgêncio 

Gonçalo Dumas 

Joana Costa 

Miguel Madeira 

Nuno Silva 

Sofia Gomes 

Pós

Ambiente; Licenciada em História 

Sónia Alcobia 
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da equipa responsável pelo EIA 

A entidade responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental é a NEMUS NEMUS NEMUS NEMUS ––––    Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação 

, sendo a equipa técnica coordenada pelo Dr. Pedro Bettencourt Correia

A elaboração do presente Relatório decorreu de novembro de 2015 a janeiro de 2016 e de junho a 

Quadro 1 – Composição da equipa técnica  

Equipa técnica 

Formação académica Função na equipa

Geólogo; Especialista em 

Geologia Marinha 
Coordenação Geral

Arquiteta Paisagista Coordenação de projeto; Paisagem

Eng.ª Civil, Mestre em Engenharia 

do Ambiente – Ramo de 

Hidráulica e Recursos Hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais

Economista Socio economia

Bióloga; Mestre em Ecologia e 

Gestão Ambiental 
Ecologia, flora e fauna

Engenheira do Ambiente Gestão de resíduos e efluentes

Técnico SIG Cartografia e SIG

Engenheira do Ambiente Uso do solo e ordenamento do território

Arquiteto Paisagista Cartografia e SIG

Engenheiro do Ambiente Ambiente sonoro

Pós-graduada em Arqueologia e 

Ambiente; Licenciada em História 

– variante Arqueologia 

Património arqueológico e arquitetónico

Geóloga 
Geologia e geomorfologia; Recursos 

hídricos subterrâneos
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Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação Gestão e Requalificação 

, sendo a equipa técnica coordenada pelo Dr. Pedro Bettencourt Correia (Quadro 1). 

janeiro de 2016 e de junho a 

Função na equipa 

Coordenação Geral 

Coordenação de projeto; Paisagem 

Recursos Hídricos Superficiais 

economia 

Ecologia, flora e fauna 

Gestão de resíduos e efluentes 

Cartografia e SIG 

Uso do solo e ordenamento do território 

Cartografia e SIG 

Ambiente sonoro 

Património arqueológico e arquitetónico 

Geologia e geomorfologia; Recursos 

hídricos subterrâneos 
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1.4. Âmbito e objetivos do EIA

O âmbito geográfico de análiseâmbito geográfico de análiseâmbito geográfico de análiseâmbito geográfico de análise do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) consiste no terreno do Loteamento 

Turístico “Alcácer Vintage”, compreendendo cerca de 35 ha (

abrangência espacial foi alargada em 

ambiental/social e sempre que justificável ou quando a desagregação dos dados disponíveis o permitiu.

O EIA tem como objetivosobjetivosobjetivosobjetivos principais:

• Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e riscos

pelo projeto e pelas operações necessárias a essa implantação, permitindo uma visão 

geral e uma atempada tomada de decisão relativamente ao projeto, assim como minorar 

os impactes negativos e potenciar os impactes positivos previstos

• Indicar os métodos globalmente mais favoráveis

subsequente exploração, em função de critérios ambientais e operacionais;

• Indicar diretrizes e recomendações

de desenvolvimento do projeto;

• Satisfazer as exigências legais estabelecidas em matéria de avaliação de impacte 

ambiental. 

A um nível mais específico, o EIA identifica e avalia os impactes ambientais decorrentes das intervenções 

necessárias à implementação do projeto a

construção, exploração construção, exploração construção, exploração construção, exploração e    eventual desativaçãoeventual desativaçãoeventual desativaçãoeventual desativação

No EIA são estudados os descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais

projeto, consoante as alterações que serão previsivelmente introduzidas no ambiente, nomeadamente:

• Geologia e geomorfologia;

• Solos; 

• Uso do solo e ordenamento do território;

• Ecologia, flora e fauna;

• Recursos hídricos superficiais;

• Recursos hídricos subterrâneos;

• Gestão de resíduos e

• Ambiente sonoro;

• Paisagem; 

• Património arqueológico e arquitetónico;

• Socio economia.
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e objetivos do EIA 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) consiste no terreno do Loteamento 

”, compreendendo cerca de 35 ha (Desenho 1Desenho 1Desenho 1Desenho 1, Volume II).

abrangência espacial foi alargada em função das análises específicas de cada componente 

ambiental/social e sempre que justificável ou quando a desagregação dos dados disponíveis o permitiu.

principais: 

Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e riscos que poderão vir a ser gerados 

pelo projeto e pelas operações necessárias a essa implantação, permitindo uma visão 

geral e uma atempada tomada de decisão relativamente ao projeto, assim como minorar 

os impactes negativos e potenciar os impactes positivos previstos; 

métodos globalmente mais favoráveis para a implantação do projeto e 

subsequente exploração, em função de critérios ambientais e operacionais;

diretrizes e recomendações de cariz ambiental a integrar nas fases subsequentes 

mento do projeto; 

Satisfazer as exigências legais estabelecidas em matéria de avaliação de impacte 

A um nível mais específico, o EIA identifica e avalia os impactes ambientais decorrentes das intervenções 

necessárias à implementação do projeto avaliado, na fase de Estudo Prévio, englobando as etapas de 

eventual desativaçãoeventual desativaçãoeventual desativaçãoeventual desativação do Loteamento Turístico.  

descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais suscetíveis de serem afetados pelas intervenções do 

rações que serão previsivelmente introduzidas no ambiente, nomeadamente:

Geologia e geomorfologia; 

Uso do solo e ordenamento do território; 

Ecologia, flora e fauna; 

Recursos hídricos superficiais; 

Recursos hídricos subterrâneos; 

Gestão de resíduos e efluentes; 

Ambiente sonoro; 

Património arqueológico e arquitetónico; 

economia. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) consiste no terreno do Loteamento 

, Volume II). Não obstante, a 

função das análises específicas de cada componente 

ambiental/social e sempre que justificável ou quando a desagregação dos dados disponíveis o permitiu. 

erão vir a ser gerados 

pelo projeto e pelas operações necessárias a essa implantação, permitindo uma visão 

geral e uma atempada tomada de decisão relativamente ao projeto, assim como minorar 

para a implantação do projeto e 

subsequente exploração, em função de critérios ambientais e operacionais; 

de cariz ambiental a integrar nas fases subsequentes 

Satisfazer as exigências legais estabelecidas em matéria de avaliação de impacte 

A um nível mais específico, o EIA identifica e avalia os impactes ambientais decorrentes das intervenções 

valiado, na fase de Estudo Prévio, englobando as etapas de 

suscetíveis de serem afetados pelas intervenções do 

rações que serão previsivelmente introduzidas no ambiente, nomeadamente: 
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As metodologias específicas utilizadas para o estudo de cada um dos descritores são descritas nas 

secções respetivas. 

 

 

1.5. Metodologia 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “

com a metodologia geral preconizada pela legislação vigente

Ambiental (AIA), nomeadamente:

• Decreto-Lei n.º 151

Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto

agosto), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos 

projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem e

ambiente; 

• Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro

a que devem obedecer a apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA, a dispensa de 

procedimento de AIA, a proposta de definição de âm

impacte ambiental e a pós

A estruturaestruturaestruturaestrutura do presente relatório inclui os seguintes 

• Introdução (capítulo 

• Objetivos e justificação do projeto (

• Descrição do projeto (

• Caracterização do ambiente afetado pelo projeto (

• Avaliação de impactes ambientais do projeto (

• Medidas ambientais (

• Programa de monitorização (

Avaliação global do projeto (

• Lacunas técnicas e de conhecimento

• Conclusões (capítulo 
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As metodologias específicas utilizadas para o estudo de cada um dos descritores são descritas nas 

Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” foi elaborado de acordo 

metodologia geral preconizada pela legislação vigente em matéria de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), nomeadamente: 

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo 

Lei n.º 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de 

agosto), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos 

projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que estabelece os requisitos técnicos formais 

a que devem obedecer a apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA, a dispensa de 

procedimento de AIA, a proposta de definição de âmbito, o modelo de declaração de 

impacte ambiental e a pós-avaliação. 

do presente relatório inclui os seguintes capítuloscapítuloscapítuloscapítulos: 

capítulo 1); 

Objetivos e justificação do projeto (capítulo 2); 

Descrição do projeto (capítulo 3); 

ão do ambiente afetado pelo projeto (capítulo 4); 

Avaliação de impactes ambientais do projeto (capítulo 5); 

Medidas ambientais (capítulo 6); 

Programa de monitorização (capítulo 7) 

Avaliação global do projeto (capítulo 8); 

Lacunas técnicas e de conhecimento (capítulo 9); 

capítulo 10). 
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As metodologias específicas utilizadas para o estudo de cada um dos descritores são descritas nas 

” foi elaborado de acordo 

em matéria de Avaliação de Impacte 

m as alterações introduzidas pelo 

Lei n.º 179/2015 de 27 de 

agosto), que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos 

feitos significativos no 

, que estabelece os requisitos técnicos formais 

a que devem obedecer a apreciação prévia e decisão de sujeição a AIA, a dispensa de 

bito, o modelo de declaração de 
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A concretização do presente relatório 

• Análise, recolha e tratamento de informação;

• Análise do projeto, da sua área de implantação e dos descritores r

posterior avaliação de impactes ambientais;

• Caracterização do projeto (justificação e descrição);

• Caracterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua evolução na ausência deste;

• Identificação e avaliação de impactes ambientais;

• Identificação de medidas de minimização/potenciação dos impactes ambientais, e da 

monitorização necessária;

• Avaliação global, síntese e conclusões.

Todos os descritores são abordados de uma forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

mediante a realização dos seguintes 

• Recolha, análise e síntese dos dados disponibilizados (elementos bibliográficos e 

cartográficos); 

• Levantamento da legislação aplicável;

• Trabalhos de campo;

• Interpretação, análise e síntese dos dados de campo;

• Cruzamento dos 

• Elaboração do relatório.

Averiguou-se ainda a possível interceção do projeto com 

envolvente, identificaram-se os instrumentos de ordenamento do território

servidões administrativas e restrições de utilidade pública

A escala espacial de análiseescala espacial de análiseescala espacial de análiseescala espacial de análise utilizada na abordagem dos diferentes descritores ambientais foi a escala 

micro, isto é, a área de implementação física do projeto e a sua envolvente imediata, alargando

análise a uma escala mais abrangente 

sensíveis, ou em que tal é necessário para efetuar uma avaliação mais completa dos potenciais impactes.
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relatório desenvolveu-se de forma faseada, envolvendo as seguintes 

Análise, recolha e tratamento de informação; 

Análise do projeto, da sua área de implantação e dos descritores r

posterior avaliação de impactes ambientais; 

Caracterização do projeto (justificação e descrição); 

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua evolução na ausência deste;

Identificação e avaliação de impactes ambientais; 

ficação de medidas de minimização/potenciação dos impactes ambientais, e da 

monitorização necessária; 

Avaliação global, síntese e conclusões. 

Todos os descritores são abordados de uma forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

ização dos seguintes trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos: 

Recolha, análise e síntese dos dados disponibilizados (elementos bibliográficos e 

 

Levantamento da legislação aplicável; 

de campo; 

Interpretação, análise e síntese dos dados de campo; 

Cruzamento dos dados; 

Elaboração do relatório. 

possível interceção do projeto com áreas sensíveis, ou áreas localizadas na sua 

instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo e 

tivas e restrições de utilidade pública aplicáveis. 

utilizada na abordagem dos diferentes descritores ambientais foi a escala 

micro, isto é, a área de implementação física do projeto e a sua envolvente imediata, alargando

análise a uma escala mais abrangente – escala macro ou meso – nos descritores considerados mais 

ou em que tal é necessário para efetuar uma avaliação mais completa dos potenciais impactes.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se de forma faseada, envolvendo as seguintes tarefastarefastarefastarefas: 

Análise do projeto, da sua área de implantação e dos descritores relevantes para a 

Caracterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua evolução na ausência deste; 

ficação de medidas de minimização/potenciação dos impactes ambientais, e da 

Todos os descritores são abordados de uma forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

Recolha, análise e síntese dos dados disponibilizados (elementos bibliográficos e 

, ou áreas localizadas na sua 

em vigor na área de estudo e 

utilizada na abordagem dos diferentes descritores ambientais foi a escala 

micro, isto é, a área de implementação física do projeto e a sua envolvente imediata, alargando-se a 

nos descritores considerados mais 

ou em que tal é necessário para efetuar uma avaliação mais completa dos potenciais impactes. 
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2. Objetivos e justificação do projeto

2.1. Objetivos e justificação do projeto

O projeto do Loteamento Turístico “

integrado em espaço rural com 

baseado no tema do enoturismo e assentando a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a ela 

associadas. A classificação pretendida é a de “

A justificação do loteamentojustificação do loteamentojustificação do loteamentojustificação do loteamento assenta na estratégia de desenvolvimento empresarial do promotor no setor 

do turismo, nomeadamente a criação de empreendimentos turísticos integrados de elevada qualidade, em 

consonância com as orientações do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turism

2020, e em total respeito pelas condicionantes biofísicas, ambientais e administrativas que impendam 

sobre as propriedades em questão. 

No Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal para o período de programação 

comunitária 2014-2020, a Entidade Regional de Turismo perspetiva o Alentejo no horizonte 2020, como 

“um destino turístico a chegar à fase de maturidade, certificado e mais competitivo, com um 

posicionamento assente nos valores identitários da região, os quais são 

A região (…) vende com sucesso produtos organizados, que foram estruturados no encontro virtuoso das 

fileiras produtivas do território”. 

O projeto em avaliação é direcionado para satisfazer a procura prioritariamente de cid

em estadias longas, e também para o mercado nacional para fins

como alternativa ao turismo de “Sol e Praia”, e proporcionando ambientes mais tranquilos e integrados na 

natureza. 

A oportuoportuoportuoportunidade de desennidade de desennidade de desennidade de desenvolvimento sociovolvimento sociovolvimento sociovolvimento socio

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

• A localização do empreendimento na faixa interior do concelho de Alcácer do Sal, em 

alternativa à imediata proximidade das praias da costa atlântica, na medida em que 

potencia o desenvolvimento e a dinâmica económica do interior em zonas onde as 

atividades económicas tradicionais estão estagnadas ou em efetiva depressão;

• A vizinhança confin

benéficos para os potenciais utilizadores do 

das infraestruturas disponíveis na aldeia. 

importantes oportunidades de emprego e de dinamização das atividades associadas ao 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Objetivos e justificação do projeto 

Objetivos e justificação do projeto 

O projeto do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” visa a instalação de um Aldeamento Turístico 

integrado em espaço rural com 179 Unidades de Alojamento Turístico (946 camas turísticas fi

smo e assentando a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a ela 

associadas. A classificação pretendida é a de “Aldeamento Turístico de 5 estrelas”. 

assenta na estratégia de desenvolvimento empresarial do promotor no setor 

do turismo, nomeadamente a criação de empreendimentos turísticos integrados de elevada qualidade, em 

consonância com as orientações do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014

2020, e em total respeito pelas condicionantes biofísicas, ambientais e administrativas que impendam 

sobre as propriedades em questão.  

No Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal para o período de programação 

2020, a Entidade Regional de Turismo perspetiva o Alentejo no horizonte 2020, como 

“um destino turístico a chegar à fase de maturidade, certificado e mais competitivo, com um 

posicionamento assente nos valores identitários da região, os quais são reconhecidos internacionalmente. 

A região (…) vende com sucesso produtos organizados, que foram estruturados no encontro virtuoso das 

 

é direcionado para satisfazer a procura prioritariamente de cid

em estadias longas, e também para o mercado nacional para fins-de-semana e férias, constituindo

como alternativa ao turismo de “Sol e Praia”, e proporcionando ambientes mais tranquilos e integrados na 

volvimento sociovolvimento sociovolvimento sociovolvimento socioeconómicoeconómicoeconómicoeconómico que um projeto turístico com as características do 

Alcácer Vintage” representa, está associada a três aspetos principais:

A localização do empreendimento na faixa interior do concelho de Alcácer do Sal, em 

ternativa à imediata proximidade das praias da costa atlântica, na medida em que 

potencia o desenvolvimento e a dinâmica económica do interior em zonas onde as 

atividades económicas tradicionais estão estagnadas ou em efetiva depressão;

A vizinhança confinante à aldeia de Arez e a proximidade à cidade de Alcácer tem efeitos 

benéficos para os potenciais utilizadores do Loteamento Turístico ao nível do comércio e 

das infraestruturas disponíveis na aldeia. A presença do empreendimento gera 

importantes oportunidades de emprego e de dinamização das atividades associadas ao 
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” visa a instalação de um Aldeamento Turístico 

camas turísticas fixas), 

smo e assentando a sua identidade no cultivo da vinha e nas atividades a ela 

assenta na estratégia de desenvolvimento empresarial do promotor no setor 

do turismo, nomeadamente a criação de empreendimentos turísticos integrados de elevada qualidade, em 

o em Portugal 2014-

2020, e em total respeito pelas condicionantes biofísicas, ambientais e administrativas que impendam 

No Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal para o período de programação 

2020, a Entidade Regional de Turismo perspetiva o Alentejo no horizonte 2020, como 

“um destino turístico a chegar à fase de maturidade, certificado e mais competitivo, com um 

reconhecidos internacionalmente. 

A região (…) vende com sucesso produtos organizados, que foram estruturados no encontro virtuoso das 

é direcionado para satisfazer a procura prioritariamente de cidadãos estrangeiros 

semana e férias, constituindo-se 

como alternativa ao turismo de “Sol e Praia”, e proporcionando ambientes mais tranquilos e integrados na 

que um projeto turístico com as características do 

” representa, está associada a três aspetos principais: 

A localização do empreendimento na faixa interior do concelho de Alcácer do Sal, em 

ternativa à imediata proximidade das praias da costa atlântica, na medida em que 

potencia o desenvolvimento e a dinâmica económica do interior em zonas onde as 

atividades económicas tradicionais estão estagnadas ou em efetiva depressão; 

ante à aldeia de Arez e a proximidade à cidade de Alcácer tem efeitos 

ao nível do comércio e 

presença do empreendimento gera 

importantes oportunidades de emprego e de dinamização das atividades associadas ao 
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comércio e à prestação de serviços externos, necessários ao seu funcionamento 

permanente, pelo que há aqui uma relação de benefício mútuo qu

importante; 

• E finalmente, as vantagens do desenvolvimento do empreendimento turístico 

enquadrado na legislação turística, com efeitos na viabilidade da atividade turística 

decorrente da obrigatoriedade de permanente disponibilidade das fra

aluguer turístico, contrariando a sazonalidade e simultaneamente garantindo que, com a 

permanência da atividade turística, enquanto atividade económica, as novas ocupações 

mantenham a sua função original e não se transformem em meras oper

imobiliárias. 

 

 

2.2. Antecedentes do projeto

O projeto evoluiu desde uma proposta inicial até à fase atual, tendo sido neste processo de 

desenvolvimento estudadas e analisadas 

ambientais. Destas análises resulta o Estudo Prévio atual que 

segundo a equipa que desenvolveu a proposta do plano, ele resulta no melhor compromisso entre 

sustentabilidade ambiental e sustentabilidade so

Com base no Estudo de Incidências Ambientais e no Estudo Preliminar de Impacte Ambiental desenvolvido 

com o objetivo de fornecer elementos necessários para a apreciação do Pedido de Informação Prévia (PIP) 

de 2008, apresentado para este empreendimento, a equipa projetist

a proposta, de forma a obter o melhor compromisso possível entre a viabilização económica e a qualidade 

dos usos previstos e a sustentabilidade ambiental e territorial da sua implantação. 

Neste sentido, o presente projeto passou previamente 

• Foi elaborado 

Aldeamento Turístico Alcácer Vineyard

aprovado; 

• A anteceder o present

Pedido de Informação Prévia que teve como objetivo permitir a entrega de um 

Loteamento Turístico em alternativa à entrega de um licenciamento da arquitetura para a 

totalidade dos edifícios do A
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comércio e à prestação de serviços externos, necessários ao seu funcionamento 

permanente, pelo que há aqui uma relação de benefício mútuo qu

E finalmente, as vantagens do desenvolvimento do empreendimento turístico 

enquadrado na legislação turística, com efeitos na viabilidade da atividade turística 

decorrente da obrigatoriedade de permanente disponibilidade das fra

aluguer turístico, contrariando a sazonalidade e simultaneamente garantindo que, com a 

permanência da atividade turística, enquanto atividade económica, as novas ocupações 

mantenham a sua função original e não se transformem em meras oper

Antecedentes do projeto 

O projeto evoluiu desde uma proposta inicial até à fase atual, tendo sido neste processo de 

desenvolvimento estudadas e analisadas diferentes propostas, e que foram inclusive sujeitas a estudos 

as análises resulta o Estudo Prévio atual que constitui a otimização deste processo: 

segundo a equipa que desenvolveu a proposta do plano, ele resulta no melhor compromisso entre 

ambiental e sustentabilidade socioeconómica. 

udo de Incidências Ambientais e no Estudo Preliminar de Impacte Ambiental desenvolvido 

com o objetivo de fornecer elementos necessários para a apreciação do Pedido de Informação Prévia (PIP) 

de 2008, apresentado para este empreendimento, a equipa projetista do Promontório Architects reajustou 

de forma a obter o melhor compromisso possível entre a viabilização económica e a qualidade 

dos usos previstos e a sustentabilidade ambiental e territorial da sua implantação.  

jeto passou previamente pelas seguintes fases principais:

 um Masterplan que serviu de base ao Pedido de Informação Prévia do 

Aldeamento Turístico Alcácer Vineyard (processo 30/PIP/2008, de 3/3/2008), entretanto 

anteceder o presente projeto de loteamento (Estudo Prévio), foi submetido um novo 

Pedido de Informação Prévia que teve como objetivo permitir a entrega de um 

Loteamento Turístico em alternativa à entrega de um licenciamento da arquitetura para a 

totalidade dos edifícios do Aldeamento Turístico, conforme visava o anterior PIP. Este 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

comércio e à prestação de serviços externos, necessários ao seu funcionamento 

permanente, pelo que há aqui uma relação de benefício mútuo que é extremamente 

E finalmente, as vantagens do desenvolvimento do empreendimento turístico 

enquadrado na legislação turística, com efeitos na viabilidade da atividade turística 

decorrente da obrigatoriedade de permanente disponibilidade das frações em regime de 

aluguer turístico, contrariando a sazonalidade e simultaneamente garantindo que, com a 

permanência da atividade turística, enquanto atividade económica, as novas ocupações 

mantenham a sua função original e não se transformem em meras operações 

O projeto evoluiu desde uma proposta inicial até à fase atual, tendo sido neste processo de 

propostas, e que foram inclusive sujeitas a estudos 

a otimização deste processo: 

segundo a equipa que desenvolveu a proposta do plano, ele resulta no melhor compromisso entre 

udo de Incidências Ambientais e no Estudo Preliminar de Impacte Ambiental desenvolvido 

com o objetivo de fornecer elementos necessários para a apreciação do Pedido de Informação Prévia (PIP) 

Promontório Architects reajustou 

de forma a obter o melhor compromisso possível entre a viabilização económica e a qualidade 

fases principais: 

que serviu de base ao Pedido de Informação Prévia do 

(processo 30/PIP/2008, de 3/3/2008), entretanto 

foi submetido um novo 

Pedido de Informação Prévia que teve como objetivo permitir a entrega de um 

Loteamento Turístico em alternativa à entrega de um licenciamento da arquitetura para a 

ldeamento Turístico, conforme visava o anterior PIP. Este 
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PIP mereceu a aprovação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (26/PIP/2009 de 

28/01/2010) e do Turismo de Portugal (209.S.23092/DQO/DOT 

• Em dezembro de 2010 foi entregue um conjun

a um Loteamento Turístico destinado a um Aldeamento Turístico, a que corresponde o 

Processo nº. LU/2010/02 e que se encontra em fase final de apreciação de acordo como 

a informação sobre o mesmo que consta do Ofic

de junho. 

O conjunto de elementos do projeto agora

elementos entregues em 6 de dezembro de 2010

anteriormente classificada como R

essa área para construção, criando

desafetada da REN, são propostos

A solução em avaliação procede 

mix tipológico de oferta de Unidades de Alojamento Turístico (UAT) 

as diversas infraestruturas, sem alterar a filosofia 

Entre todas as fases houve sempre uma diminuição da área bruta de construção, do número de UAT e do 

número de camas turísticas, no sentido de equilibrar a proposta

progressivo e ponderado de planeamento, o proponente considera que a solução agora proposta é a que

melhor se adequa à realidade so

há necessidade de analisar outras alternativas.

 

 

2.3. Alternativas do projeto

Embora o projeto não inclua quaisquer alternativas, em termos metodológicos impõe

alternativa a ausência de intervenção (alternativa zero), correspondendo basicamente à manutenção da 

situação atual, ou seja, a manutenção da uma área expectante, que poderá vir a ser ocupada por outra 

unidade compatível com o uso definido nos IGT em vigor. 
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PIP mereceu a aprovação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (26/PIP/2009 de 

28/01/2010) e do Turismo de Portugal (209.S.23092/DQO/DOT – Procº. 17.1/416

Em dezembro de 2010 foi entregue um conjunto de elementos (Estudo Prévio), relativos 

a um Loteamento Turístico destinado a um Aldeamento Turístico, a que corresponde o 

Processo nº. LU/2010/02 e que se encontra em fase final de apreciação de acordo como 

a informação sobre o mesmo que consta do Oficio da CMAS nº0751/DPGU/2015 de 30 

do projeto agora apresentados tem como objetivo substituir os

elementos entregues em 6 de dezembro de 2010. A sua substituição decorre da desafetação da área 

ficada como Reserva Ecológica Nacional (REN). A presente solução aproveita em parte

, criando-se os respetivos lotes para construção. Para 

propostos dois lotes agrícolas (para plantação de vinha). 

 igualmente a alguns acertos à solução anterior, no sentido de melhorar o 

tipológico de oferta de Unidades de Alojamento Turístico (UAT) e as soluções técnicas propostas para 

truturas, sem alterar a filosofia ou os princípios de desenho da solução anterior.

Entre todas as fases houve sempre uma diminuição da área bruta de construção, do número de UAT e do 

número de camas turísticas, no sentido de equilibrar a proposta. Como resultado deste processo 

progressivo e ponderado de planeamento, o proponente considera que a solução agora proposta é a que

melhor se adequa à realidade socio territorial e ambiental do local, pelo que na fase de Estudo Prévio não 

outras alternativas. 

Alternativas do projeto 

Embora o projeto não inclua quaisquer alternativas, em termos metodológicos impõe-

alternativa a ausência de intervenção (alternativa zero), correspondendo basicamente à manutenção da 

o atual, ou seja, a manutenção da uma área expectante, que poderá vir a ser ocupada por outra 

unidade compatível com o uso definido nos IGT em vigor.  
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PIP mereceu a aprovação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (26/PIP/2009 de 

Procº. 17.1/416); 

to de elementos (Estudo Prévio), relativos 

a um Loteamento Turístico destinado a um Aldeamento Turístico, a que corresponde o 

Processo nº. LU/2010/02 e que se encontra em fase final de apreciação de acordo como 

io da CMAS nº0751/DPGU/2015 de 30 

como objetivo substituir os referidos 

a desafetação da área 

solução aproveita em parte 

se os respetivos lotes para construção. Para a restante área 

a alguns acertos à solução anterior, no sentido de melhorar o 

as soluções técnicas propostas para 

a solução anterior. 

Entre todas as fases houve sempre uma diminuição da área bruta de construção, do número de UAT e do 

ultado deste processo 

progressivo e ponderado de planeamento, o proponente considera que a solução agora proposta é a que 

territorial e ambiental do local, pelo que na fase de Estudo Prévio não 

-se considerar como 

alternativa a ausência de intervenção (alternativa zero), correspondendo basicamente à manutenção da 

o atual, ou seja, a manutenção da uma área expectante, que poderá vir a ser ocupada por outra 
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2.4. Outros projetos na envolvente

Imediatamente a norte da área de estudo está prevista a concretização do 

do Pinhaldo Pinhaldo Pinhaldo Pinhal (PPHP, Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 43 IIS), com área de cerca de 113,8 hectares, 

pelo que foi considerado o seu efeito cumulativo com o do projeto em avaliação, nos descritores 

pertinentes. 

O PPHP tem como objetivo geral o desenvolvimento de um projeto turístico, na modalidade de conjunto 

turístico, constituído por um aldeamento turístico e um estabelecimento hoteleiro, ambos com a 

classificação de cinco estrelas, tendo como componente fundamental o gol

pelos valores ambientais e paisagísticos da área em que se insere.

Figura 1 – Planta de implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal
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Outros projetos na envolvente 

Imediatamente a norte da área de estudo está prevista a concretização do Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade 

(PPHP, Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 43 IIS), com área de cerca de 113,8 hectares, 

pelo que foi considerado o seu efeito cumulativo com o do projeto em avaliação, nos descritores 

como objetivo geral o desenvolvimento de um projeto turístico, na modalidade de conjunto 

turístico, constituído por um aldeamento turístico e um estabelecimento hoteleiro, ambos com a 

classificação de cinco estrelas, tendo como componente fundamental o golfe e assegurando o respeito 

pelos valores ambientais e paisagísticos da área em que se insere. 

 
Fonte: SNIT, 2015 (acesso em 23-11-2015) 

Planta de implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade Plano de Pormenor da Herdade 

(PPHP, Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 43 IIS), com área de cerca de 113,8 hectares, 

pelo que foi considerado o seu efeito cumulativo com o do projeto em avaliação, nos descritores 

como objetivo geral o desenvolvimento de um projeto turístico, na modalidade de conjunto 

turístico, constituído por um aldeamento turístico e um estabelecimento hoteleiro, ambos com a 

fe e assegurando o respeito 

 

Planta de implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal 
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A programação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHP

• Fase 1 — UOPG 1, UOPG 2, UOPG 3, nas 

subunidade 4.1.1. e campo de jogos do aldeamento turístico, na UOPG 3.4;

• Fase 2 — UOPG 3, na subunid

• Fase 3 -UOPG 3 na subunidade 3.3.1.a 3.3.7. e UOPG 4, na subunidade 4.3.1;

• Fase 4 — UOPG 3 na sub
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programação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHPprogramação da execução do PPHP é definida de acordo com o faseamento seguinte:

UOPG 1, UOPG 2, UOPG 3, nas subunidades 3.1.1. a 3.1.8, UOPG 4, na 

subunidade 4.1.1. e campo de jogos do aldeamento turístico, na UOPG 3.4;

UOPG 3, na subunidade 3.2.1. a 3.2.3 e UOPG 4, na subunidade 4.2.1;

UOPG 3 na subunidade 3.3.1.a 3.3.7. e UOPG 4, na subunidade 4.3.1;

UOPG 3 na subunidade 3.4.1.a 3.4.7. 
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é definida de acordo com o faseamento seguinte: 

3.1.1. a 3.1.8, UOPG 4, na 

subunidade 4.1.1. e campo de jogos do aldeamento turístico, na UOPG 3.4; 

ade 3.2.1. a 3.2.3 e UOPG 4, na subunidade 4.2.1; 

UOPG 3 na subunidade 3.3.1.a 3.3.7. e UOPG 4, na subunidade 4.3.1; 
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3. Descrição do projeto

Neste capítulo são apresentadas as principais características do projeto, em termos estruturais e de 

dimensionamento, movimentação de materiais e equipamentos e faseamento da construção, entre outros 

aspetos associados à fase de construção, 

impactes ambientais, e tendo em vista a recomendação de medidas de minimização dos mesmos.

 

3.1. Enquadramento geográfico 

3.1.1. Localização e características gerais da área de intervenção

A área de intervenção está localizada a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer do Sal, concelho de 

Alcácer do Sal, na União das Freguesias de Alcácer do Sal 

Susana (que integra a anterior freguesia de 

O terreno da intervenção é essencialmente arenoso, coberto maioritariamente por pinheiros 

sobreiros. Na envolvente poente da área em estudo localizam

a povoação de Arez. Na proximidade

Ao nível de acessos rodoviários 

limitado a norte pela estrada EN 382, e tendo acesso próximo ao IC1 e à autoestrada A2 (a men

minutos). Localiza-se assim a cerca de 30 km das praias do Litoral Alentejano, e a cerca de 50 minutos de 

Lisboa e a 85 minutos do Algarve (pela A2). Refere

 

3.1.2. Áreas sensíveis 

A área de implantação do projeto não está inserida em nenhuma Área Sensível, tal como classificado no 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto

de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), com de

e para a Rede Natura 2000 (Desenho 1Desenho 1Desenho 1Desenho 1
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Descrição do projeto 

Neste capítulo são apresentadas as principais características do projeto, em termos estruturais e de 

dimensionamento, movimentação de materiais e equipamentos e faseamento da construção, entre outros 

aspetos associados à fase de construção, e à fase de exploração, de modo a permitir a avaliação 

tendo em vista a recomendação de medidas de minimização dos mesmos.

Enquadramento geográfico e territorial 

Localização e características gerais da área de intervenção

enção está localizada a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer do Sal, concelho de 

União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa 

freguesia de Santiago; Desenho 1Desenho 1Desenho 1Desenho 1 – Volume II).  

intervenção é essencialmente arenoso, coberto maioritariamente por pinheiros 

sobreiros. Na envolvente poente da área em estudo localizam-se povoamentos de eucaliptos e a nascente, 

a povoação de Arez. Na proximidade, a nascente, encontra-se o rio Sado e a sudeste o ribeiro do Arcão. 

Ao nível de acessos rodoviários apresenta uma localização privilegiada, sendo o 

a norte pela estrada EN 382, e tendo acesso próximo ao IC1 e à autoestrada A2 (a men

se assim a cerca de 30 km das praias do Litoral Alentejano, e a cerca de 50 minutos de 

Lisboa e a 85 minutos do Algarve (pela A2). Refere-se ainda a proximidade à linha ferroviária do sul.

 

do projeto não está inserida em nenhuma Área Sensível, tal como classificado no 

B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto

Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), com destaque para as Áreas Protegidas 

Desenho 1Desenho 1Desenho 1Desenho 1 – Volume II). 
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Neste capítulo são apresentadas as principais características do projeto, em termos estruturais e de 

dimensionamento, movimentação de materiais e equipamentos e faseamento da construção, entre outros 

loração, de modo a permitir a avaliação dos seus 

tendo em vista a recomendação de medidas de minimização dos mesmos. 

Localização e características gerais da área de intervenção 

enção está localizada a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer do Sal, concelho de 

(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa 

intervenção é essencialmente arenoso, coberto maioritariamente por pinheiros e por alguns 

de eucaliptos e a nascente, 

se o rio Sado e a sudeste o ribeiro do Arcão.  

 terreno em estudo 

a norte pela estrada EN 382, e tendo acesso próximo ao IC1 e à autoestrada A2 (a menos de 10 

se assim a cerca de 30 km das praias do Litoral Alentejano, e a cerca de 50 minutos de 

linha ferroviária do sul. 

do projeto não está inserida em nenhuma Área Sensível, tal como classificado no 

B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 

staque para as Áreas Protegidas 
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No entanto, na envolvente da área de estudo destaca

ordenadas de acordo com a sua proximidade à área de intervenção (

• O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Comporta/Galé” (PTCON0034)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

Decreto-lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

A/2013) e classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

agosto, com uma área total de 32 051 ha (www.icnf.pt

área de projeto;

• A Zona de Proteção Especial (ZPE) “Estuário do Sado” (PTZPE

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

classificada pelo Decreto

24 633 ha (www.icnf.pt

• O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30

(www.icnf.pt3) –

• A Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES)

de outubro, com uma área total de 23 160 ha (www.icnf.pt

Noroeste da área de projeto;

• O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Cabrela” (PTCON0033)

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resoluç

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 56

a cerca de 14,5 km a norte da área de projeto.

 

                                        

1 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic

2 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/

3 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic

4 http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnes/class

5 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic
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No entanto, na envolvente da área de estudo destaca-se a presença das seguintes áreas classificadas, 

ordenadas de acordo com a sua proximidade à área de intervenção (DesenhoDesenhoDesenhoDesenho    1111, Volume II).

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Comporta/Galé” (PTCON0034)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

A/2013) e classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

agosto, com uma área total de 32 051 ha (www.icnf.pt1) – a cerca de 3,8 km a oeste da 

área de projeto; 

Zona de Proteção Especial (ZPE) “Estuário do Sado” (PTZPE0011), integrada na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156

classificada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, com uma área total de 

633 ha (www.icnf.pt2) – a cerca de 7,2 km a noroeste da área de projeto;

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30

– a cerca de 7,5 km a noroeste da área de projeto; 

Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), criada pelo Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 

bro, com uma área total de 23 160 ha (www.icnf.pt4) – a cerca de 12,7 km a 

Noroeste da área de projeto; 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Cabrela” (PTCON0033), integrado na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resoluç

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 56 555 ha (www.icnf.pt

a cerca de 14,5 km a norte da área de projeto. 

                                            

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/comporta-gale 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/zpe-cont/estsado 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/estuario-do-sado 

nat/rnes/class-carac 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/cabrela 
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Relatório Síntese 

se a presença das seguintes áreas classificadas, 

, Volume II). 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Comporta/Galé” (PTCON0034), integrado na 

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013) e classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

a cerca de 3,8 km a oeste da 

, integrada na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013) e 

com uma área total de 

a cerca de 7,2 km a noroeste da área de projeto; 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011), integrado na 

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30 986 ha 

Lei n.º 430/80, de 1 

a cerca de 12,7 km a 

, integrado na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do Conselho de 

555 ha (www.icnf.pt5) – 
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3.1.3. Instrumentos de gestão territorial

Na área de estudo aplicam-se os seguintes 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

Decreto-Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, com as retificações dadas pela Declaração 

de Retificação n.º 80

103-A/2007, de 2 de novembro;

PNPOT dadas pela RCM

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6)

PGBH do Sado e Mira 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)

n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 30

1 de setembro; 

• Plano Regional de 

Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril, revisto pela Portaria nº 141/2015, de 21 de 

maio; 

• Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal

de abril, tendo sido objeto 

de agosto, e da

sujeita à DR n.º 1

por força da entrada em vigor do PROTA (Aviso n.º 25354/2010, DR 2.ª série n.º 235, de 

6 de dezembro).

Os IGT foram analisados, assim como as classes de ocupação de e

integra, com exceção do PNPOT, dada a 

os demais instrumentos de gestão territorial 

orientações se encontram vertidas nos IGT aplicáveis

território (subcapítulo subcapítulo subcapítulo subcapítulo 4.4.34.4.34.4.34.4.3). 

 

3.1.4. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública

De acordo com os instrumentos de ordenamento em vigor no terreno do loteamento aplicam

seguintes condicionantes, servidões

• Reserva Agrícola Nacional

nº 199/2015, de 16 de setembro);

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Instrumentos de gestão territorial 

se os seguintes instrumentos de gestão territorial (IGT): 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, com as retificações dadas pela Declaração 

de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e pela Declaração de Re

A/2007, de 2 de novembro; sendo as orientações estratégicas para a alteração do 

dadas pela RCM n.º 44/2016, de 23 de agosto;  

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6)

PGBH do Sado e Mira – aprovado pela RCM nº 16-H/2013, de 22 de março;

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela 

n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 30

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril, revisto pela Portaria nº 141/2015, de 21 de 

Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal (PDMAS), ratificado pela RCM

ndo sido objeto da primeira alteração por intermédio da RCM n.º 86/99, de 12 

da segunda por intermédio da RCM n.º 170/2004, de 4 de novembro (esta 

sujeita à DR n.º 1-C/2005, de 24 de janeiro). Foi sujeito a uma 3ª alteração por adaptação 

orça da entrada em vigor do PROTA (Aviso n.º 25354/2010, DR 2.ª série n.º 235, de 

6 de dezembro). 

, assim como as classes de ocupação de espaço nas quais a área do proje

o PNPOT, dada a sua natureza estratégica, e à sua precedência e prevalência sobre 

os demais instrumentos de gestão territorial (artigo 4º da Lei n.º 58/2007), considerando

orientações se encontram vertidas nos IGT aplicáveis – no descritor do uso do solo e ordenamento do 

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública

De acordo com os instrumentos de ordenamento em vigor no terreno do loteamento aplicam

seguintes condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública: 

Reserva Agrícola Nacional (Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, republicado pelo DL 

nº 199/2015, de 16 de setembro); 
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Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – aprovado pelo 

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, com as retificações dadas pela Declaração 

A/2007, de 7 de setembro, e pela Declaração de Retificação n.º 

as orientações estratégicas para a alteração do 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6) – 

H/2013, de 22 de março; 

, aprovado pela RCM 

n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 

, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril, revisto pela Portaria nº 141/2015, de 21 de 

RCM n.º 25/94, de 29 

primeira alteração por intermédio da RCM n.º 86/99, de 12 

segunda por intermédio da RCM n.º 170/2004, de 4 de novembro (esta 

C/2005, de 24 de janeiro). Foi sujeito a uma 3ª alteração por adaptação 

orça da entrada em vigor do PROTA (Aviso n.º 25354/2010, DR 2.ª série n.º 235, de 

spaço nas quais a área do projeto se 

gica, e à sua precedência e prevalência sobre 

, considerando-se que as suas 

uso do solo e ordenamento do 

Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

De acordo com os instrumentos de ordenamento em vigor no terreno do loteamento aplicam-se as 

Lei nº 73/2009, de 31 de março, republicado pelo DL 
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• Proteção do sobreiro e da azinheira

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho);

• Povoamentos florestais percorridos por incêndios

junho republicado pelo Decreto

• Domínio Público Hídrico

34/2014, de 19 junho 

alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto e regulamentado pela Portaria n.º 

1450/2007, de 12 de novembro);

• Área reservada para a prospeção e pesquisa de met

n.º 90/90 e n.º 88/90, ambos de 16 de março);

• Servidão da rede elétrica

longitudinal à EN382, com uma serventia de 4 m associada;

• Servidão rodoviária

de 15 m desde a plataforma da estrada.

Estas servidões e restrições são analisadas com detalhe no 

 

 

3.2. Descrição do projeto

A descrição do projeto baseia-se na Memória Descritiva do “Aldeamento Turístico Alcácer Vintage”, de 

julho de 2016 (Promontório Architects, 2016) e respetivas peças desenhadas. Foi consul

para obtenção de esclarecimentos e informação adicional sobre o projeto.

 

3.2.1. Características gerais 

O projeto é constituído por 179 lotes. 

Unidades de Alojamento Turístico

últimos, uns correspondem diretamente aos requisitos indispensáveis de funcionamento do Aldeamento 

turístico (i.e., portaria, receção, piscinas, spa, restaurante, campos de jogos e serviços de manutenção e 

apoio); e outros como a adega, estão mais ligados à atividade e cultura vitivinícola que constitui a 

identidade do resort.   
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Proteção do sobreiro e da azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado 

ei n.º 155/2004, de 30 de junho); 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro); 

Domínio Público Hídrico (Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, alterada p

34/2014, de 19 junho e Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto; e Decreto-

alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto e regulamentado pela Portaria n.º 

1450/2007, de 12 de novembro); 

Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

n.º 90/90 e n.º 88/90, ambos de 16 de março); 

Servidão da rede elétrica: servidão relativa a uma linha elétrica de média tensão 

longitudinal à EN382, com uma serventia de 4 m associada; 

Servidão rodoviária: servidão rodoviária à EN382, que impõe uma faixa 

de 15 m desde a plataforma da estrada. 

Estas servidões e restrições são analisadas com detalhe no subsubsubsubcapítulo capítulo capítulo capítulo 4.4.44.4.44.4.44.4.4 do presente 

Descrição do projeto 

se na Memória Descritiva do “Aldeamento Turístico Alcácer Vintage”, de 

julho de 2016 (Promontório Architects, 2016) e respetivas peças desenhadas. Foi consul

para obtenção de esclarecimentos e informação adicional sobre o projeto. 

Características gerais  

O projeto é constituído por 179 lotes. Em termos de programa turísticoprograma turísticoprograma turísticoprograma turístico o projeto é constituído por 

Unidades de Alojamento Turístico (UAT) e um conjunto de edifícios/equipamentos de apoio. Destes 

últimos, uns correspondem diretamente aos requisitos indispensáveis de funcionamento do Aldeamento 

portaria, receção, piscinas, spa, restaurante, campos de jogos e serviços de manutenção e 

apoio); e outros como a adega, estão mais ligados à atividade e cultura vitivinícola que constitui a 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado 

Lei n.º 124/2006, de 28 de 

(Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, alterada pela Lei nº 

-Lei n.º 226-A/2007 

alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto e regulamentado pela Portaria n.º 

ais básicos e preciosos (Decretos-lei 

: servidão relativa a uma linha elétrica de média tensão 

doviária à EN382, que impõe uma faixa non-aedificandi 

do presente relatório. 

se na Memória Descritiva do “Aldeamento Turístico Alcácer Vintage”, de 

julho de 2016 (Promontório Architects, 2016) e respetivas peças desenhadas. Foi consultado o projetista 

o projeto é constituído por 205 

) e um conjunto de edifícios/equipamentos de apoio. Destes 

últimos, uns correspondem diretamente aos requisitos indispensáveis de funcionamento do Aldeamento 

portaria, receção, piscinas, spa, restaurante, campos de jogos e serviços de manutenção e 

apoio); e outros como a adega, estão mais ligados à atividade e cultura vitivinícola que constitui a 
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A oferta de serviços de alojamento turís

descritos, correspondendo a um total de 

disposto no Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. 

As unidades terão uma imagem ar

os requisitos definidos pela Portaria n.º 327/2008 e 

independentes, isoladas entre si com saída própria para o exterior.

A exploração será dirigida para satisfazer a procura prioritariamente de cidadãos estrangeiros em estadias 

longas, mas também mercado nacional para fins

turismo de “Sol e praia”, e proporcionando ambientes mais t

O empreendimento turístico será 

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

obriga.  

Os parâmetros essenciais que caracteriza

Quadro 

Características gerais do empreendimento

Área total do terreno

Área bruta de construção

Área total de implantação

Índice líquido de utilização do terreno

N.º de Unidades de Alojamento Turisticas

N.º de camas turísticas

N.º de pisos acima da cota de soleira

Classificação legal pretendida

Total de estacionamentos de uso comum

Os parâmetros urbanísticos para presente localização 

seguintes (Promontório Architects, 2016):

• Densidade máxima de camas turísticas (PDMAS): 35 camas turísticas/hectare;

• Índice de utilização líquido máximo (PDMAS): 0,15 (o que para o terreno em causa 

corresponde a 52 638 m

• Número máximo de pisos: 2. 
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A oferta de serviços de alojamento turístico é feita em quatro tipos de unidades de alojamento

descritos, correspondendo a um total de 946 camas turísticas, sendo as UAT exploradas nos termos do 

disposto no Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos.  

As unidades terão uma imagem arquitetónica coerente, e as infraestruturas e equipamentos respeitarão 

os requisitos definidos pela Portaria n.º 327/2008 e restante legislação aplicável, constituindo unidades 

independentes, isoladas entre si com saída própria para o exterior. 

será dirigida para satisfazer a procura prioritariamente de cidadãos estrangeiros em estadias 

longas, mas também mercado nacional para fins-de-semana e férias, constituindo-se como alternativa ao 

turismo de “Sol e praia”, e proporcionando ambientes mais tranquilos e integrados na natureza.

empreendimento turístico será executado em quatro quatro quatro quatro fasesfasesfasesfases, garantindo-se que na primeira

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

metros essenciais que caracterizam o Loteamento turístico são apresentados no quadro seguinte.

Quadro 2 – Características gerais do empreendimento 

Características gerais do empreendimento 

Área total do terreno 350 920 m

bruta de construção 33 085 m

Área total de implantação 31 895 m

Índice líquido de utilização do terreno 0,094 

N.º de Unidades de Alojamento Turisticas 205 

N.º de camas turísticas 946 

N.º de pisos acima da cota de soleira 1 piso e 2 pisos

Classificação legal pretendida Aldeamento turístico de 5 estrelas

Total de estacionamentos de uso comum 78 
Fonte: Promontório Architects (2016) 

Os parâmetros urbanísticos para presente localização definidos no PDM de Alcácer do Sal (PDMAS) são os 

seguintes (Promontório Architects, 2016): 

Densidade máxima de camas turísticas (PDMAS): 35 camas turísticas/hectare;

Índice de utilização líquido máximo (PDMAS): 0,15 (o que para o terreno em causa 

corresponde a 52 638 m2 de Área Bruta de Construção – ABC); 

Número máximo de pisos: 2.  
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quatro tipos de unidades de alojamento, adiante 

, sendo as UAT exploradas nos termos do 

quitetónica coerente, e as infraestruturas e equipamentos respeitarão 

legislação aplicável, constituindo unidades 

será dirigida para satisfazer a procura prioritariamente de cidadãos estrangeiros em estadias 

se como alternativa ao 

ranquilos e integrados na natureza. 

se que na primeira fase serão 

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

o Loteamento turístico são apresentados no quadro seguinte. 

920 m2 

33 085 m2  

31 895 m2 

 

1 piso e 2 pisos 

Aldeamento turístico de 5 estrelas 

no PDM de Alcácer do Sal (PDMAS) são os 

Densidade máxima de camas turísticas (PDMAS): 35 camas turísticas/hectare; 

Índice de utilização líquido máximo (PDMAS): 0,15 (o que para o terreno em causa 
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No que respeita à observância dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no PDMAS, o número de camas 

turísticas propostas no loteamento (946) fica aquém do estabelecido no PDMAS

teto máximo de 1225 camas turísticas (35 ha x 35 c.t.). Relativamente ao índice de utilização líquido (IUL) 

máximo estabelecido no PDMAS 

de 0,095 (33 085m2/350 920m2).

A solução de edificado proposta 

as morfologias propostas, a valorização e o reforço do seu caráter no pressuposto de que a ocupação 

turística pode e deve ser compatível com a paisagem e com o espaço rural. 

Propõe-se assim, – para além de um conjunto de edifícios isolados, destinados a albergar os serviços do 

empreendimento turístico –, no essencial, quatro tipos de “Unidades de Alojamento Turístico” (

Volume II): 

• 96 unidades de alojamento turístico unifamiliares de

longo das vias no sentido 

aldeia se tratasse, e onde os arruamentos de acesso aproveitam as ténues linhas de 

festo. Este contínuo é por sua vez recortado pela topo

implantação das casas relativamente ao eixo do arruamento e também pela alternância 

entre aquelas que têm dois pisos e as que poderão ter um único piso. Considerou

estas unidades têm na sua maioria um piso, prevendo

mais acentuada, a possibilidade de adotarem uma tipologia de dois pisos sendo um 

deles abaixo da cota de soleira. Cada uma terá uma micro

espaço exterior da sala;

• Um segundo tipo de (64) 

na proximidade dos planos de água previstos, tirando partido das zonas de declive mais 

acentuado. Estas unidades desenvolvem

nascente/poente. Cada lote é dividido em duas f

cada uma delas a uma UAT.

• Um terceiro tipo de (20) 

localizada na zona norte/poente da propriedade

existência de uma mancha de povoamen

sobreiros isolados; 

de um único piso, têm uma morfologia que pretende garantir a facilidade de implantação 

nas zonas de clareira entre árvores, contr

• Um quarto tipo de (25) 

correspondendo
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No que respeita à observância dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no PDMAS, o número de camas 

turísticas propostas no loteamento (946) fica aquém do estabelecido no PDMAS, que corresponderia a um 

s turísticas (35 ha x 35 c.t.). Relativamente ao índice de utilização líquido (IUL) 

 (0,15), o loteamento propõe 33 085 m2 de construção, resultando num IUL 

). 

 resulta do reconhecimento do lugar como espaço natural, e procura com 

as morfologias propostas, a valorização e o reforço do seu caráter no pressuposto de que a ocupação 

turística pode e deve ser compatível com a paisagem e com o espaço rural.  

para além de um conjunto de edifícios isolados, destinados a albergar os serviços do 

, no essencial, quatro tipos de “Unidades de Alojamento Turístico” (

unidades de alojamento turístico unifamiliares de tipologias T2, T3 e T4

longo das vias no sentido norte/sul, formando um contínuo, como se de uma rua de 

aldeia se tratasse, e onde os arruamentos de acesso aproveitam as ténues linhas de 

festo. Este contínuo é por sua vez recortado pela topografia dos diferentes planos de 

implantação das casas relativamente ao eixo do arruamento e também pela alternância 

entre aquelas que têm dois pisos e as que poderão ter um único piso. Considerou

estas unidades têm na sua maioria um piso, prevendo-se, nas zonas com uma topografia 

mais acentuada, a possibilidade de adotarem uma tipologia de dois pisos sendo um 

deles abaixo da cota de soleira. Cada uma terá uma micro piscina na continuação do 

espaço exterior da sala; 

Um segundo tipo de (64) unidades de alojamento turístico, de tipologia T0

na proximidade dos planos de água previstos, tirando partido das zonas de declive mais 

acentuado. Estas unidades desenvolvem-se longitudinalmente no sentido 

nascente/poente. Cada lote é dividido em duas frações autónomas, correspondendo 

cada uma delas a uma UAT. 

Um terceiro tipo de (20) unidades de alojamento turístico, de tipologias T2 e T3

localizada na zona norte/poente da propriedade; de morfologia determinada pela 

existência de uma mancha de povoamento de sobreiros e alguns exemplares de 

sobreiros isolados; as edificações propostas, constituídas por habitações unifamiliares 

de um único piso, têm uma morfologia que pretende garantir a facilidade de implantação 

nas zonas de clareira entre árvores, contribuindo para a organicidade do conjunto;

tipo de (25) unidades de alojamento turístico, de tipologia T4

ndo a três conjuntos de moradias unifamiliares – 1) junto ao limite poente 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

No que respeita à observância dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no PDMAS, o número de camas 

que corresponderia a um 

s turísticas (35 ha x 35 c.t.). Relativamente ao índice de utilização líquido (IUL) o 

de construção, resultando num IUL 

a do reconhecimento do lugar como espaço natural, e procura com 

as morfologias propostas, a valorização e o reforço do seu caráter no pressuposto de que a ocupação 

para além de um conjunto de edifícios isolados, destinados a albergar os serviços do 

, no essencial, quatro tipos de “Unidades de Alojamento Turístico” (Desenho 2Desenho 2Desenho 2Desenho 2, 

tipologias T2, T3 e T4, dispostas ao 

, formando um contínuo, como se de uma rua de 

aldeia se tratasse, e onde os arruamentos de acesso aproveitam as ténues linhas de 

grafia dos diferentes planos de 

implantação das casas relativamente ao eixo do arruamento e também pela alternância 

entre aquelas que têm dois pisos e as que poderão ter um único piso. Considerou-se que 

e, nas zonas com uma topografia 

mais acentuada, a possibilidade de adotarem uma tipologia de dois pisos sendo um 

piscina na continuação do 

tipologia T0, implantadas 

na proximidade dos planos de água previstos, tirando partido das zonas de declive mais 

se longitudinalmente no sentido 

rações autónomas, correspondendo 

unidades de alojamento turístico, de tipologias T2 e T3, 

morfologia determinada pela 

to de sobreiros e alguns exemplares de 

s edificações propostas, constituídas por habitações unifamiliares 

de um único piso, têm uma morfologia que pretende garantir a facilidade de implantação 

ibuindo para a organicidade do conjunto; 

unidades de alojamento turístico, de tipologia T4, 

junto ao limite poente 
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do loteamento, 

nascente/sul –

declive. Estas habitações têm também associada uma pequena piscina.

Quadro 3 – Número de casas e número de camas por tip

 

Tipologia 

T0 

T2 

T3 

T4 

Total 

O loteamento turístico prestará os seguintes serviços

(descritos mais adiante): 

• Portaria; 

• Receção; 

• Adega; 

• Restauração e bar;

• Salão para eventos;

• Spa; 

• Duas piscinas coletivas, uma destinada à utilização de adultos e outra destinada a 

crianças, ambas dimensionadas de

• Dois campos de 

• Serviço de comunicações (correio, internet, telefone e fax); 

• Guarda de valores individuais;

• Arrumação e limpeza;

• Lavandaria e engomadoria;

• Recolha de lixos;

• Segurança e vigilância;

• Conservação e man

• Catering (permitindo o fornecimento de refeições);

• Babysitting e Clube Infantil;

• Organização de passeios pedestres; 

• Organização de passeios de bicicletas;

• Estação de tratamento de águas residuais (ETAR);

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

do loteamento, 2) junto ao limite poente da vinha e, por último, 3) 

– semienterradas e em socalcos que se adaptam às zonas de maior 

declive. Estas habitações têm também associada uma pequena piscina.

Número de casas e número de camas por tipologia de habitação

Alojamento 

N.º UAT  % Camas/tipologia 

64 31 2 

52 25 4 

51 25 6 

38 19 8 

205 100 - 
Fonte: Promontório Architects (2016) 

O loteamento turístico prestará os seguintes serviços turísticos e terá os seguintes equipamentos 

Restauração e bar; 

Salão para eventos; 

Duas piscinas coletivas, uma destinada à utilização de adultos e outra destinada a 

crianças, ambas dimensionadas de acordo com a legislação em vigor;

Dois campos de padel; 

Serviço de comunicações (correio, internet, telefone e fax);  

Guarda de valores individuais; 

Arrumação e limpeza; 

Lavandaria e engomadoria; 

Recolha de lixos; 

Segurança e vigilância; 

Conservação e manutenção de instalações e equipamentos; 

(permitindo o fornecimento de refeições); 

e Clube Infantil; 

Organização de passeios pedestres;  

Organização de passeios de bicicletas; 

Estação de tratamento de águas residuais (ETAR); 

 

 

19 

 

 localizado no limite 

semienterradas e em socalcos que se adaptam às zonas de maior 

declive. Estas habitações têm também associada uma pequena piscina. 

ologia de habitação 

N.º camas 

128 

208 

306 

304 

946 

turísticos e terá os seguintes equipamentos 

Duas piscinas coletivas, uma destinada à utilização de adultos e outra destinada a 

acordo com a legislação em vigor; 
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• Reservatório de água.

 

3.2.2. Espaços verdes de utilização comum e de lazer

Os espaços verdes de utilização comum e de lazer compreendem a totalidade do terreno, com exclusão 

dos lotes para construção e dos lotes 

peões e de veículos e zonas de estacionamento, por se entender que pelo tipo de utilização a que estarão 

condicionadas, características construtivas, de traçado e dimensionamento, e número de potenciais 

utilizadores são, a par das zonas “verdes”, também

tem na totalidade 147 403m2. 

O programa turístico, constituído por um conjunto de unidades de alojamento, organizadas isoladamente 

ou em banda, traduz-se na fase de Estudo Prévio, na criação de arruamento

assumindo-se como rua, ora como pequenos largos onde se integram áreas de estadia associadas a zonas 

de sombra tirando partido do coberto arbóreo existente, integrando este no desenho das ruas, não 

distinguindo zonas pedonais de zona de circulação automóvel, garantindo sempre uma continuidade de 

plano, sem degraus entre zonas de circulação e zonas de estar e de lazer.  

As áreas pavimentadas resumem

aldeamento deste tipo, dando-se prevalência a pavimentos semipermeáveis, tendo por objetivo garantir a 

continuidade do processo de infiltração, compatibilizando a subsistência da paisagem com os novos usos 

a que vai estar sujeita. 

Na zona de uma das linhas de escorrência, e

de uma morfologia tradicional desta zona 

criação de uma charca, sujeita às variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da

característica do sistema húmido. Em anos de seca, esta poderá servir como reservatório de água a utilizar 

na rega (necessária apenas nos primeiros anos de instalação da vegetação, dado que todas as espécies 

usadas serão espécies características

Em termos de vegetação, a proposta terá por base as espécies do s

da Zona Húmida Quente e ser o menos propositivo possível em termos de áreas plantadas, promove

antes, a manutenção do sob 

intervenções paisagísticas). 
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de água. 

Espaços verdes de utilização comum e de lazer 

Os espaços verdes de utilização comum e de lazer compreendem a totalidade do terreno, com exclusão 

dos lotes destinados a uso agrícola, e incluem as vias para circulação 

peões e de veículos e zonas de estacionamento, por se entender que pelo tipo de utilização a que estarão 

condicionadas, características construtivas, de traçado e dimensionamento, e número de potenciais 

a par das zonas “verdes”, também áreas de lazer e passeio. Este conjunto de espaços 

O programa turístico, constituído por um conjunto de unidades de alojamento, organizadas isoladamente 

se na fase de Estudo Prévio, na criação de arruamentos com um caráter informal, ora 

se como rua, ora como pequenos largos onde se integram áreas de estadia associadas a zonas 

de sombra tirando partido do coberto arbóreo existente, integrando este no desenho das ruas, não 

de zona de circulação automóvel, garantindo sempre uma continuidade de 

plano, sem degraus entre zonas de circulação e zonas de estar e de lazer.   

As áreas pavimentadas resumem-se ao mínimo indispensável, ao perfeito funcionamento de um 

se prevalência a pavimentos semipermeáveis, tendo por objetivo garantir a 

continuidade do processo de infiltração, compatibilizando a subsistência da paisagem com os novos usos 

Na zona de uma das linhas de escorrência, e associada à depressão natural existente, propõe

de uma morfologia tradicional desta zona – a armação do terreno para plantação dos campos de arroz 

criação de uma charca, sujeita às variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da

característica do sistema húmido. Em anos de seca, esta poderá servir como reservatório de água a utilizar 

na rega (necessária apenas nos primeiros anos de instalação da vegetação, dado que todas as espécies 

usadas serão espécies características deste tipo de formação vegetal).  

Em termos de vegetação, a proposta terá por base as espécies do sob coberto característico do Carvalhal 

da Zona Húmida Quente e ser o menos propositivo possível em termos de áreas plantadas, promove

o do sob coberto arbustivo e subarbustivo existente (ver secção seguinte 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Os espaços verdes de utilização comum e de lazer compreendem a totalidade do terreno, com exclusão 

destinados a uso agrícola, e incluem as vias para circulação de 

peões e de veículos e zonas de estacionamento, por se entender que pelo tipo de utilização a que estarão 

condicionadas, características construtivas, de traçado e dimensionamento, e número de potenciais 

áreas de lazer e passeio. Este conjunto de espaços 

O programa turístico, constituído por um conjunto de unidades de alojamento, organizadas isoladamente 

s com um caráter informal, ora 

se como rua, ora como pequenos largos onde se integram áreas de estadia associadas a zonas 

de sombra tirando partido do coberto arbóreo existente, integrando este no desenho das ruas, não 

de zona de circulação automóvel, garantindo sempre uma continuidade de 

se ao mínimo indispensável, ao perfeito funcionamento de um 

se prevalência a pavimentos semipermeáveis, tendo por objetivo garantir a 

continuidade do processo de infiltração, compatibilizando a subsistência da paisagem com os novos usos 

associada à depressão natural existente, propõe-se, partindo 

a armação do terreno para plantação dos campos de arroz – a 

criação de uma charca, sujeita às variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da vegetação 

característica do sistema húmido. Em anos de seca, esta poderá servir como reservatório de água a utilizar 

na rega (necessária apenas nos primeiros anos de instalação da vegetação, dado que todas as espécies 

coberto característico do Carvalhal 

da Zona Húmida Quente e ser o menos propositivo possível em termos de áreas plantadas, promovendo, 

ente (ver secção seguinte – 
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3.2.3. Intervenções paisagísticas

A paisagem em que se insere a área de intervenção corresponde ao Carvalhal da Zona Húmida Quente, 

dominada por um coberto de sobro em núcleos mais ou menos densos, com uma dispersão de pinheiro

manso, que na sua maioria, correspondem a exemplares relativamente novos e bem conformados. Na área 

de intervenção, pontualmente, encontram

bosquetes que surgem nos pontos mais baixos do terreno

presença de duas linhas de escorrência natural que cruzam o terreno no sentido norte

estrada EN 382 através de passagens hidrául

As intervenções paisagísticas previstas pretendem reforçar a ocupação matricial de montado de sobro, de 

azinho e de pinheiro manso, adequando

densidade e qualidade de povoamento.

possível, reduzida ao mínimo, partindo

percursos e lotes. 

Na zona nascente da propriedade, numa faixa ao longo do limite norte, é proposta a planta

intervenção paisagística é também constituída por outras intervenções:

• A construção de um plano de água, decisivo em termos cénicos e para as oportunidades 

de vivência coletiva do empreendimento, mas também de grande importância em termos 

do suporte biológico e de incremento da regulação microclimática;

• A recuperação e enfatização da galeria ripícola que ocupa a extrema sul do terreno, 

reforçando o seu desempenho ambiental e ecológico, e simultaneamente, conjugando 

com uma função de visita l

• A constituição de barreiras de proteção ambiental, essencialmente acústica, 

relativamente ao alinhamento da EN 382, compostas por formas de modelação do 

terreno e reforço de plantação especificamente intencionada;

• A definição formal de espaços exteriores individuais para cada unidade turística, 

regados, de escala necessariamente diminuta e perfeitamente confinados a 

‘compartimentos’ na extensão direta da casa, ficando as extensões remanescentes em 

sistema de prado de seq

agricultura biológica em parte das zonas verdes dos lotes das Unidades de Alojamento 

Turístico. 
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Intervenções paisagísticas 

A paisagem em que se insere a área de intervenção corresponde ao Carvalhal da Zona Húmida Quente, 

sobro em núcleos mais ou menos densos, com uma dispersão de pinheiro

manso, que na sua maioria, correspondem a exemplares relativamente novos e bem conformados. Na área 

de intervenção, pontualmente, encontram-se outras espécies espontâneas, sobretudo em p

s pontos mais baixos do terreno. Do ponto de vista fisiográfico, refere

presença de duas linhas de escorrência natural que cruzam o terreno no sentido norte-

estrada EN 382 através de passagens hidráulicas. 

s previstas pretendem reforçar a ocupação matricial de montado de sobro, de 

azinho e de pinheiro manso, adequando-a às novas circunstâncias e incrementando

densidade e qualidade de povoamento. No que se refere à modelação de terreno, esta será, tanto quanto 

possível, reduzida ao mínimo, partindo-se da morfologia do terreno natural para implantar vias e 

nascente da propriedade, numa faixa ao longo do limite norte, é proposta a planta

intervenção paisagística é também constituída por outras intervenções: 

A construção de um plano de água, decisivo em termos cénicos e para as oportunidades 

de vivência coletiva do empreendimento, mas também de grande importância em termos 

o suporte biológico e de incremento da regulação microclimática; 

A recuperação e enfatização da galeria ripícola que ocupa a extrema sul do terreno, 

reforçando o seu desempenho ambiental e ecológico, e simultaneamente, conjugando 

com uma função de visita lúdica, necessariamente condicionada; 

A constituição de barreiras de proteção ambiental, essencialmente acústica, 

relativamente ao alinhamento da EN 382, compostas por formas de modelação do 

terreno e reforço de plantação especificamente intencionada; 

inição formal de espaços exteriores individuais para cada unidade turística, 

regados, de escala necessariamente diminuta e perfeitamente confinados a 

‘compartimentos’ na extensão direta da casa, ficando as extensões remanescentes em 

sistema de prado de sequeiro, limpo, mas não-regado, ou destinadas a hortas de 

agricultura biológica em parte das zonas verdes dos lotes das Unidades de Alojamento 

 

 

21 

 

A paisagem em que se insere a área de intervenção corresponde ao Carvalhal da Zona Húmida Quente, 

sobro em núcleos mais ou menos densos, com uma dispersão de pinheiro-

manso, que na sua maioria, correspondem a exemplares relativamente novos e bem conformados. Na área 

se outras espécies espontâneas, sobretudo em pequenos 

Do ponto de vista fisiográfico, refere-se a 

-sul, atravessando a 

s previstas pretendem reforçar a ocupação matricial de montado de sobro, de 

a às novas circunstâncias e incrementando-a em termos de 

re à modelação de terreno, esta será, tanto quanto 

se da morfologia do terreno natural para implantar vias e 

nascente da propriedade, numa faixa ao longo do limite norte, é proposta a plantação de vinha. A 

A construção de um plano de água, decisivo em termos cénicos e para as oportunidades 

de vivência coletiva do empreendimento, mas também de grande importância em termos 

A recuperação e enfatização da galeria ripícola que ocupa a extrema sul do terreno, 

reforçando o seu desempenho ambiental e ecológico, e simultaneamente, conjugando 

A constituição de barreiras de proteção ambiental, essencialmente acústica, 

relativamente ao alinhamento da EN 382, compostas por formas de modelação do 

inição formal de espaços exteriores individuais para cada unidade turística, 

regados, de escala necessariamente diminuta e perfeitamente confinados a 

‘compartimentos’ na extensão direta da casa, ficando as extensões remanescentes em 

regado, ou destinadas a hortas de 

agricultura biológica em parte das zonas verdes dos lotes das Unidades de Alojamento 
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3.2.4. Equipamentos de apoio

Os edifícios de equipamento e os serviços para apoio ao empreendimento, encontram

três núcleostrês núcleostrês núcleostrês núcleos: 1 – Portaria, campos de jogos e clube infantil, 2 

piscinas do aldeamento, com o objetivo de hierarquizar e organizar o espaço de utilização comum. 

serviços associados a estes equipamentos são descritos de seguida.

Portaria 

O edifício da portaria, onde é feito o controlo de entradas, compreende as seguintes funções 

(Promontório, 2016): 

• Área de portaria/controlo de entradas;

• Lavandaria, engomadoria;

• Oficina e área de manutenção e 

• Balneários Femininos e Masculinos para o pessoal.

• Instalação Sanitária Pública de Apoio aos Campos de Jogos.

Edifício do clube infantil 

Compreende para além da área encerrada uma zona de recreio exterior vigiada.

Adega  

O edifício da adega, para além das instalações de produção de vinho propriamente ditas, compreende 

ainda um salão para eventos que poderá, caso se pretenda, funcionar em conjunto com o restaurante. 

Receção e restaurante 

O edifício do restaurante compreende:

• Receção do aldeamento;

• Loja de produtos regionais e de conveniência;

• Restaurante e bar com área e capacidade exigidas na Portaria nº215/2011 de 31 de 

• Esplanada e bar exterior;

• Spa, piscina interior, sala de tratamentos e balneários;

• Serviços administrativos da 

• Instalações destinadas ao pessoal

(o projeto de licenciamento de arquitetura do edifício poderá propor a divisão em frações autónomas de 

algumas das funções aqui contempladas)
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Equipamentos de apoio 

Os edifícios de equipamento e os serviços para apoio ao empreendimento, encontram

Portaria, campos de jogos e clube infantil, 2 – Receção, restaurante/bar/

piscinas do aldeamento, com o objetivo de hierarquizar e organizar o espaço de utilização comum. 

quipamentos são descritos de seguida. 

O edifício da portaria, onde é feito o controlo de entradas, compreende as seguintes funções 

Área de portaria/controlo de entradas; 

Lavandaria, engomadoria; 

Oficina e área de manutenção e armazenagem; 

Balneários Femininos e Masculinos para o pessoal. 

Instalação Sanitária Pública de Apoio aos Campos de Jogos. 

Compreende para além da área encerrada uma zona de recreio exterior vigiada. 

ra além das instalações de produção de vinho propriamente ditas, compreende 

ainda um salão para eventos que poderá, caso se pretenda, funcionar em conjunto com o restaurante. 

O edifício do restaurante compreende: 

aldeamento; 

Loja de produtos regionais e de conveniência; 

Restaurante e bar com área e capacidade exigidas na Portaria nº215/2011 de 31 de 

Esplanada e bar exterior; 

, piscina interior, sala de tratamentos e balneários; 

Serviços administrativos da gestão do aldeamento; 

Instalações destinadas ao pessoal. 

(o projeto de licenciamento de arquitetura do edifício poderá propor a divisão em frações autónomas de 

algumas das funções aqui contempladas). 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Os edifícios de equipamento e os serviços para apoio ao empreendimento, encontram-se organizados em 

Receção, restaurante/bar/spa e adega, 3 – 

piscinas do aldeamento, com o objetivo de hierarquizar e organizar o espaço de utilização comum. Os 

O edifício da portaria, onde é feito o controlo de entradas, compreende as seguintes funções 

ra além das instalações de produção de vinho propriamente ditas, compreende 

ainda um salão para eventos que poderá, caso se pretenda, funcionar em conjunto com o restaurante.  

Restaurante e bar com área e capacidade exigidas na Portaria nº215/2011 de 31 de maio; 

(o projeto de licenciamento de arquitetura do edifício poderá propor a divisão em frações autónomas de 
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Equipamentos de apoio ao ar livre

• Piscinas coletivas (pa

esplanada; 

• Campos de padel

• Bolsas de estacionamento com solo permeável.

 

3.2.5. Qualificação dos espaços 

Por se tratar de um loteamento turístico

cedência, sendo todos os espaços não constituídos como lotes privados do aldeamento turístico.

Do ponto de vista jurídico, o terreno do loteamento fica com os seguintes tipos de espaço:

• Espaços loteados

destinados à construção, seja para alojamentos turísticos, seja para equipamentos ou 

serviços, e 2 lotes são destinados à atividade agrícola (plantação de vinha), num total de 

179 (lotes); 

• Espaços de uso/utilização comum do aldeamento turístico

espaços verdes e de lazer exteriores aos lotes.

 

3.2.6. Infraestruturas de apoio

3.2.6.1. Rede viária e estacionamento

A ligação do empreendimento à rede viária envolvente será feita através 

estrada EN 382. A rede viária interna é essencialmente constituída por uma via principal (Rua A) na qual se 

apoiam as restantes vias (Rua B a G) assim como o acesso que garante a ligação à 

A definição geométrica, em planta e perfil longitudinal da rede viária interna, obedece ao conceito definido 

pelos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, garantindo uma boa funcionalidade de conjunto, 

termos de traçado e do escoamento de água

circulação (velocidade reduzida), acessos marginais e de parqueamento, tendo sido tomada em 

consideração a topografia do terreno.
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Equipamentos de apoio ao ar livre 

Piscinas coletivas (para adultos e para crianças), com balneários, bar de apoio e 

adel; 

Bolsas de estacionamento com solo permeável. 

Qualificação dos espaços  

Por se tratar de um loteamento turístico, não haverá nesta operação urbanística, lugar a áreas de 

cedência, sendo todos os espaços não constituídos como lotes privados do aldeamento turístico.

o ponto de vista jurídico, o terreno do loteamento fica com os seguintes tipos de espaço:

dos: correspondem ao conjunto de todos os lotes em que 177 são 

destinados à construção, seja para alojamentos turísticos, seja para equipamentos ou 

serviços, e 2 lotes são destinados à atividade agrícola (plantação de vinha), num total de 

ços de uso/utilização comum do aldeamento turístico: correspondem às vias e aos 

espaços verdes e de lazer exteriores aos lotes.  

Infraestruturas de apoio 

Rede viária e estacionamento 

A ligação do empreendimento à rede viária envolvente será feita através de uma rotunda a implantar na 

A rede viária interna é essencialmente constituída por uma via principal (Rua A) na qual se 

apoiam as restantes vias (Rua B a G) assim como o acesso que garante a ligação à EN 382.

A definição geométrica, em planta e perfil longitudinal da rede viária interna, obedece ao conceito definido 

pelos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, garantindo uma boa funcionalidade de conjunto, 

escoamento de águas pluviais, com as limitações inerentes às suas funções de 

circulação (velocidade reduzida), acessos marginais e de parqueamento, tendo sido tomada em 

consideração a topografia do terreno. 
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ra adultos e para crianças), com balneários, bar de apoio e 

não haverá nesta operação urbanística, lugar a áreas de 

cedência, sendo todos os espaços não constituídos como lotes privados do aldeamento turístico. 

o ponto de vista jurídico, o terreno do loteamento fica com os seguintes tipos de espaço: 

: correspondem ao conjunto de todos os lotes em que 177 são 

destinados à construção, seja para alojamentos turísticos, seja para equipamentos ou 

serviços, e 2 lotes são destinados à atividade agrícola (plantação de vinha), num total de 

: correspondem às vias e aos 

de uma rotunda a implantar na 

A rede viária interna é essencialmente constituída por uma via principal (Rua A) na qual se 

382. 

A definição geométrica, em planta e perfil longitudinal da rede viária interna, obedece ao conceito definido 

pelos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, garantindo uma boa funcionalidade de conjunto, em 

s pluviais, com as limitações inerentes às suas funções de 

circulação (velocidade reduzida), acessos marginais e de parqueamento, tendo sido tomada em 
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A via que garante o acesso do empreendimento turístico a partir da 

constituída por um alinhamento reto. Transversalmente a plataforma apresenta duas vias de sentidos 

contrários com um separador central com 4,00 m de largura.

O tráfego que circulará nas vias interiores será essencialmente co

ligeiros; a velocidade de circulação será baixa por motivos de segurança.

• A via interior designada por Rua A constitui 

de construções e na qual se apoiam as restantes vias. Esta

traçado sinuoso com vista a garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo 

constituída por alinhamentos retos concordados com curvas circulares ao eixo

Transversalmente a plataforma apresenta uma largura total de 4.00 m e d

sentidos contrários, sendo ladeada por valetas de plataforma triangulares.

Pontualmente, ao longo desta rua encontram

para veículos ligeiros, com lugares de estacionamento dispostos perpendicularmente ao

seu eixo. 

• As vias identificadas de Ruas B a F, constituem as vias secundárias de acesso direto às 

construções, sendo todas elas vias sem saída, com exceção da Rua F que liga a Rua A à 

liga G.  Em planta, estas vias apresentam igualmente um traçado sinuoso

garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo constituídas por alinhamentos retos 

concordados com curvas circulares ao eixo

Os perfis longitudinais dos diferentes arruamentos foram definidos tendo como objetivo principal garantir 

o seu ajustamento à modelação do terreno natural, garantindo

pluviais para as linhas de água existentes.

possível, de forma a permitir a infiltração das águas pluviais aí ac

O empreendimento possuirá 285 lugares de estacionamento. Esta capacidade é superior à prevista no 

PDM de Alcácer do Sal (1 lugar por fogo). Destes 285, 118 são privativos dentro dos lotes, dos restantes 

167, todos nos espaços de utilização comum 

estacionamento no interior e 78 são de utilização comum, distribuídos pelas bolsas de estacionamento 

junto ao campo de jogos, clube infantil, portaria, receção, restaurante e adega, e ainda pelas vária

de estacionamento ao longo das vias de distribuição.
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A via que garante o acesso do empreendimento turístico a partir da rotunda a construir na EN 382 é 

constituída por um alinhamento reto. Transversalmente a plataforma apresenta duas vias de sentidos 

contrários com um separador central com 4,00 m de largura. 

O tráfego que circulará nas vias interiores será essencialmente constituído unicamente por veículos 

ligeiros; a velocidade de circulação será baixa por motivos de segurança. 

A via interior designada por Rua A constitui a estrutura de acesso aos diferentes núcleos 

de construções e na qual se apoiam as restantes vias. Esta rua apresenta em planta um 

traçado sinuoso com vista a garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo 

constituída por alinhamentos retos concordados com curvas circulares ao eixo

Transversalmente a plataforma apresenta uma largura total de 4.00 m e d

sentidos contrários, sendo ladeada por valetas de plataforma triangulares.

Pontualmente, ao longo desta rua encontram-se distribuídas bolsas de estacionamento 

para veículos ligeiros, com lugares de estacionamento dispostos perpendicularmente ao

As vias identificadas de Ruas B a F, constituem as vias secundárias de acesso direto às 

construções, sendo todas elas vias sem saída, com exceção da Rua F que liga a Rua A à 

Em planta, estas vias apresentam igualmente um traçado sinuoso

garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo constituídas por alinhamentos retos 

concordados com curvas circulares ao eixo. 

perfis longitudinais dos diferentes arruamentos foram definidos tendo como objetivo principal garantir 

justamento à modelação do terreno natural, garantindo-se igualmente o escoamento das águas 

pluviais para as linhas de água existentes. A pavimentação dos arruamentos será

possível, de forma a permitir a infiltração das águas pluviais aí acumuladas. 

O empreendimento possuirá 285 lugares de estacionamento. Esta capacidade é superior à prevista no 

PDM de Alcácer do Sal (1 lugar por fogo). Destes 285, 118 são privativos dentro dos lotes, dos restantes 

167, todos nos espaços de utilização comum do aldeamento, 89 são privativos dos lotes que não têm 

estacionamento no interior e 78 são de utilização comum, distribuídos pelas bolsas de estacionamento 

junto ao campo de jogos, clube infantil, portaria, receção, restaurante e adega, e ainda pelas vária

de estacionamento ao longo das vias de distribuição. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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rotunda a construir na EN 382 é 

constituída por um alinhamento reto. Transversalmente a plataforma apresenta duas vias de sentidos 

nstituído unicamente por veículos 

acesso aos diferentes núcleos 

rua apresenta em planta um 

traçado sinuoso com vista a garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo 

constituída por alinhamentos retos concordados com curvas circulares ao eixo. 

Transversalmente a plataforma apresenta uma largura total de 4.00 m e duas vias de 

sentidos contrários, sendo ladeada por valetas de plataforma triangulares. 

se distribuídas bolsas de estacionamento 

para veículos ligeiros, com lugares de estacionamento dispostos perpendicularmente ao 

As vias identificadas de Ruas B a F, constituem as vias secundárias de acesso direto às 

construções, sendo todas elas vias sem saída, com exceção da Rua F que liga a Rua A à 

Em planta, estas vias apresentam igualmente um traçado sinuoso com vista a 

garantir a circulação a velocidade reduzida, sendo constituídas por alinhamentos retos 

perfis longitudinais dos diferentes arruamentos foram definidos tendo como objetivo principal garantir 

se igualmente o escoamento das águas 

será o mais permeável 

O empreendimento possuirá 285 lugares de estacionamento. Esta capacidade é superior à prevista no 

PDM de Alcácer do Sal (1 lugar por fogo). Destes 285, 118 são privativos dentro dos lotes, dos restantes 

são privativos dos lotes que não têm 

estacionamento no interior e 78 são de utilização comum, distribuídos pelas bolsas de estacionamento 

junto ao campo de jogos, clube infantil, portaria, receção, restaurante e adega, e ainda pelas várias bolsas 
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3.2.6.2. Infraestruturas de distribuição de água

O empreendimento irá consumir água para abastecimento domiciliário, para os serviços e equipamentos 

de apoio, para rega dos espaços verdes e lavagem de p

Neste contexto, o empreendimento contemplará duas origens e duas redes de distribuição de água 

distintas: 

• Água para abastecimento domiciliário (água potável) e para combate a incêndios. A 

origem da água será a conduta 

do Sal, cujo traçado passa junto à estrada EN 382;

• Água para rega de espaços verdes, para lavagens de arruamentos e de equipamentos ou 

outros consumos menos exigentes em termos de qualidade da água. A 

estes usos será captada através de furos, podendo ainda recorrer

do tratamento terciário da ETAR do empreendimento.

Os traçados das redes de alimentação de água serão adaptados à disposição dos arruamentos, com o 

objetivo de aumentar a fiabilidade e segurança na adução de água

avarias nas condutas, sem por em causa o abastecimento de água ao empreendimento.

A rede deverá satisfazer igualmente, o serviço de combate a incêndio, 

de incêndio instalados ao longo dos arruamentos e em todos os cruzamentos, e a rega dos espaços 

verdes. Prevê-se a monitorização das redes de distribuição de água, com objetivo de detetar eventuais 

fugas e/ou avarias. 

O material das condutas será de polietileno de alta densidade (PEAD), PN10.

Com vista ao dimensionamento dos órgãos dos sistemas da totalidade da rede de abastecimento de água, 

os consumos característicos serão:

• Nº camas – 946 Habitantes

• Caudal médio diário (Qm

• Caudal máximo diário (QMd) 

• Fator de ponta da habitação (Fp) 

– 3,00 

• Caudal de ponta da habitação (Qp) 

• Caudal de ponta do comércio 

• Caudal de ponta do empreendimento (Qp) 
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Infraestruturas de distribuição de água 

O empreendimento irá consumir água para abastecimento domiciliário, para os serviços e equipamentos 

de apoio, para rega dos espaços verdes e lavagem de pavimentos e para serviço de incêndio.

Neste contexto, o empreendimento contemplará duas origens e duas redes de distribuição de água 

Água para abastecimento domiciliário (água potável) e para combate a incêndios. A 

origem da água será a conduta de distribuição de água da Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal, cujo traçado passa junto à estrada EN 382; 

Água para rega de espaços verdes, para lavagens de arruamentos e de equipamentos ou 

outros consumos menos exigentes em termos de qualidade da água. A 

estes usos será captada através de furos, podendo ainda recorrer-se a água proveniente 

do tratamento terciário da ETAR do empreendimento. 

Os traçados das redes de alimentação de água serão adaptados à disposição dos arruamentos, com o 

tivo de aumentar a fiabilidade e segurança na adução de água, e da possibilidade de reparar possíveis 

avarias nas condutas, sem por em causa o abastecimento de água ao empreendimento.

A rede deverá satisfazer igualmente, o serviço de combate a incêndio, através da alimentação de marcos 

de incêndio instalados ao longo dos arruamentos e em todos os cruzamentos, e a rega dos espaços 

se a monitorização das redes de distribuição de água, com objetivo de detetar eventuais 

erial das condutas será de polietileno de alta densidade (PEAD), PN10. 

Com vista ao dimensionamento dos órgãos dos sistemas da totalidade da rede de abastecimento de água, 

os consumos característicos serão: 

946 Habitantes 

Caudal médio diário (Qmd) – 300 m3/dia 

Caudal máximo diário (QMd) – Qmd x 1,5 – 450 m3/dia 

Fator de ponta da habitação (Fp) – 2 + 70/(Pop)0.5 ~ 4,27 Fator de ponta do comércio (Fp) 

Caudal de ponta da habitação (Qp) – (QmdxFp)/86 400= 14,00 l/s 

Caudal de ponta do comércio (Qp) – (QmdxFp)/86 400= 1,0 l/s 

Caudal de ponta do empreendimento (Qp) – 15,00 l/s 
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O empreendimento irá consumir água para abastecimento domiciliário, para os serviços e equipamentos 

avimentos e para serviço de incêndio. 

Neste contexto, o empreendimento contemplará duas origens e duas redes de distribuição de água 

Água para abastecimento domiciliário (água potável) e para combate a incêndios. A 

de distribuição de água da Câmara Municipal de Alcácer 

Água para rega de espaços verdes, para lavagens de arruamentos e de equipamentos ou 

outros consumos menos exigentes em termos de qualidade da água. A água destinada a 

se a água proveniente 

Os traçados das redes de alimentação de água serão adaptados à disposição dos arruamentos, com o 

da possibilidade de reparar possíveis 

avarias nas condutas, sem por em causa o abastecimento de água ao empreendimento. 

através da alimentação de marcos 

de incêndio instalados ao longo dos arruamentos e em todos os cruzamentos, e a rega dos espaços 

se a monitorização das redes de distribuição de água, com objetivo de detetar eventuais 

Com vista ao dimensionamento dos órgãos dos sistemas da totalidade da rede de abastecimento de água, 

Fator de ponta do comércio (Fp) 
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Atendendo ao caudal de ponta para garantia de combate a incêndios em função do grau de risco admite

um caudal de ponta de 22,5 l/s, conforme definido no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais 

de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Re

Prevê-se a construção de um reservatório apoiado de forma a regularizar a adução e a garantir uma 

reserva para possibilitar a contínua alimentação do empreendimento. A capacidade do reservatório 

apoiado deve satisfazer o consumo do dia médio acre

represente uma capacidade de 500 m

A água para rega proveniente do tratamento terciário da ETAR e dos furos de captação superficial deverão 

ser conduzidos a um lago ou reservatório de rega.

central hidropressora com capacidade de elevação do caudal de água de serviço à pressão necessária, 

para alimentar os sistemas de rega e outros pontos de consumo. 

 

3.2.6.3. Infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas

Considerando os dados de base e de consumo referidos no subcapítulo anterior e com o intuito de 

dimensionar os órgãos dos sistemas da totalidade da rede de drenagem das águas residuais domésticas, 

estimam-se os seguintes consumos característicos:

• Caudal médio diário de água (Qmd) 

• Coeficiente de afluência (Ca) 

• Caudal médio diário (Qmd) 

• Caudais de infiltração (Qi) 

• Fator de ponta (Fp) 

• Caudal de ponta (Qp) 

Junto ao empreendimento, a Câmara Municipal de Alcácer do Sal não dispõe de redes de drenagem, pelo 

que os coletores projetados, a executar nos terrenos da urbanização, irão descarregar na Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) prevista (lote no limite sul/poente do terreno), e daí será feito o 

tratamento dos esgotos domésticos produzidos no empreendimento, de acordo com a legislação vigente.

Os efluentes tratados pela ETAR deverão ser reaproveitados na rega dos e

modelação da superfície do terreno e à ocupação do Empreendimento, os esgotos domésticos serão 

drenados por gravidade através de coletores principais, até à estação elevatória. Na estação elevatória, 

serão elevados até à ETAR. Os cole

verdes do empreendimento. 
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Atendendo ao caudal de ponta para garantia de combate a incêndios em função do grau de risco admite

um caudal de ponta de 22,5 l/s, conforme definido no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais 

de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais.  

se a construção de um reservatório apoiado de forma a regularizar a adução e a garantir uma 

reserva para possibilitar a contínua alimentação do empreendimento. A capacidade do reservatório 

apoiado deve satisfazer o consumo do dia médio acrescido de 50% para reserva, o que se estima que 

represente uma capacidade de 500 m3. 

A água para rega proveniente do tratamento terciário da ETAR e dos furos de captação superficial deverão 

ser conduzidos a um lago ou reservatório de rega. Anexo ao reservatório, deverá ser 

central hidropressora com capacidade de elevação do caudal de água de serviço à pressão necessária, 

para alimentar os sistemas de rega e outros pontos de consumo.  

Infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas

onsiderando os dados de base e de consumo referidos no subcapítulo anterior e com o intuito de 

dimensionar os órgãos dos sistemas da totalidade da rede de drenagem das águas residuais domésticas, 

se os seguintes consumos característicos: 

io diário de água (Qmd) – 300 m 3/dia 

Coeficiente de afluência (Ca) – 0.80 

Caudal médio diário (Qmd) – caudal diário x Ca = 240 m3/dia 

Caudais de infiltração (Qi) – 1/4 Qmd = 60 m3/dia 

Fator de ponta (Fp) – 1,5 + 60/(Pop)0.5 = 3,50 

Caudal de ponta (Qp) – (Qmdx Fp + Qi) / 86 400 = 10,50 l/s 

Junto ao empreendimento, a Câmara Municipal de Alcácer do Sal não dispõe de redes de drenagem, pelo 

que os coletores projetados, a executar nos terrenos da urbanização, irão descarregar na Estação de 

esiduais (ETAR) prevista (lote no limite sul/poente do terreno), e daí será feito o 

tratamento dos esgotos domésticos produzidos no empreendimento, de acordo com a legislação vigente.

Os efluentes tratados pela ETAR deverão ser reaproveitados na rega dos espaços verdes.

modelação da superfície do terreno e à ocupação do Empreendimento, os esgotos domésticos serão 

drenados por gravidade através de coletores principais, até à estação elevatória. Na estação elevatória, 

Os coletores serão instalados ao longo dos arruamentos e passeios ou zonas 
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Atendendo ao caudal de ponta para garantia de combate a incêndios em função do grau de risco admite-se 

um caudal de ponta de 22,5 l/s, conforme definido no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais 

se a construção de um reservatório apoiado de forma a regularizar a adução e a garantir uma 

reserva para possibilitar a contínua alimentação do empreendimento. A capacidade do reservatório 

scido de 50% para reserva, o que se estima que 

A água para rega proveniente do tratamento terciário da ETAR e dos furos de captação superficial deverão 

ório, deverá ser construída uma 

central hidropressora com capacidade de elevação do caudal de água de serviço à pressão necessária, 

Infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas 

onsiderando os dados de base e de consumo referidos no subcapítulo anterior e com o intuito de 

dimensionar os órgãos dos sistemas da totalidade da rede de drenagem das águas residuais domésticas, 

Junto ao empreendimento, a Câmara Municipal de Alcácer do Sal não dispõe de redes de drenagem, pelo 

que os coletores projetados, a executar nos terrenos da urbanização, irão descarregar na Estação de 

esiduais (ETAR) prevista (lote no limite sul/poente do terreno), e daí será feito o 

tratamento dos esgotos domésticos produzidos no empreendimento, de acordo com a legislação vigente. 

spaços verdes. Face à 

modelação da superfície do terreno e à ocupação do Empreendimento, os esgotos domésticos serão 

drenados por gravidade através de coletores principais, até à estação elevatória. Na estação elevatória, 

tores serão instalados ao longo dos arruamentos e passeios ou zonas 
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3.2.6.4. Infraestrutura de drenagem pluvial

O sistema de drenagem a construir deverá:

• Permitir o escoamento das águas pluviais recolhidas em cada fração/moradia;

• Intercetar sempre as zonas baixas das áreas de intervenção;

• Escoar as águas pluviais caídas nos arruamentos e recolhidas por valetas;

• Encaminhar diretamente os esgotos pluviais para as linhas de água.

Procurar-se-á que as águas recolhidas pelas valetas sejam encam

• As linhas de água existentes através de valas trapezoidais relvadas;

• Os lagos e/ou bacias de retenção com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das 

águas pluviais para posterior reutilização para rega das áreas relvadas;

• Os sistemas de 

 

3.2.6.5. Resíduos sólidos urbanos

O sistema a criar respeitará as exigências do Plano de Arquitetura, as mais

empreendimento desta natureza e as diretrizes, nesta matéria, quer

Sal. Os critérios gerais de conceção e dimensionamento deverão ser os seguintes:

• deposição e recolha separativa, das frações vidro, papel/cartão, embalagens, resíduos 

orgânicos e outros;

• comodidade para utentes e opera

• exploração que passe o mais despercebida possível a visitantes e utentes em geral;

• harmonia com o conjunto, não causando impactos visuais negativos;

• compatibilidade com as 

• compatibilidade económica com os restantes inves

Está prevista a instalação de um ecoponto 

indiferenciados – perto da entrada do empreendimento de modo a facilitar quer o acesso dos utilizador

quer das viaturas de recolha. 
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Infraestrutura de drenagem pluvial 

O sistema de drenagem a construir deverá: 

Permitir o escoamento das águas pluviais recolhidas em cada fração/moradia;

ar sempre as zonas baixas das áreas de intervenção; 

Escoar as águas pluviais caídas nos arruamentos e recolhidas por valetas;

Encaminhar diretamente os esgotos pluviais para as linhas de água. 

á que as águas recolhidas pelas valetas sejam encaminhadas para: 

As linhas de água existentes através de valas trapezoidais relvadas; 

Os lagos e/ou bacias de retenção com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das 

águas pluviais para posterior reutilização para rega das áreas relvadas;

Os sistemas de armazenamento temporário e posterior infiltração da água no solo.

Resíduos sólidos urbanos 

O sistema a criar respeitará as exigências do Plano de Arquitetura, as mais-valias inerentes a um 

empreendimento desta natureza e as diretrizes, nesta matéria, quer do Governo, quer da CM de Alcácer do 

Sal. Os critérios gerais de conceção e dimensionamento deverão ser os seguintes: 

deposição e recolha separativa, das frações vidro, papel/cartão, embalagens, resíduos 

orgânicos e outros; 

comodidade para utentes e operadores; 

exploração que passe o mais despercebida possível a visitantes e utentes em geral;

harmonia com o conjunto, não causando impactos visuais negativos; 

compatibilidade com as infraestruturas a implantar; 

compatibilidade económica com os restantes investimentos a considerar.

um ecoponto – enterrado, que incluirá dois contentores para resíduos 

perto da entrada do empreendimento de modo a facilitar quer o acesso dos utilizador
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Permitir o escoamento das águas pluviais recolhidas em cada fração/moradia; 

Escoar as águas pluviais caídas nos arruamentos e recolhidas por valetas; 

 

 

Os lagos e/ou bacias de retenção com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das 

águas pluviais para posterior reutilização para rega das áreas relvadas; 

armazenamento temporário e posterior infiltração da água no solo. 

valias inerentes a um 

do Governo, quer da CM de Alcácer do 

deposição e recolha separativa, das frações vidro, papel/cartão, embalagens, resíduos 

exploração que passe o mais despercebida possível a visitantes e utentes em geral; 

 

timentos a considerar. 

que incluirá dois contentores para resíduos 

perto da entrada do empreendimento de modo a facilitar quer o acesso dos utilizadores 
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3.2.6.6. Outras infraestruturas

O empreendimento possuirá ainda as seguintes infraestruturas: rede de distribuição de gás, rede elétrica 

e rede de telecomunicações. 

Prevê-se dotar o empreendimento de uma rede de distribuição de gás canalizado. A rede externa de 

distribuição de gás será totalmente enterrada, executada em PEAD e dimensionada com vista a uma futura 

utilização de gás natural. A vala será projetada preferencialmente em zonas não sujeitas a grandes cargas, 

como sejam os passeios, as zonas pedonais e os e

O GPL (Propano Comercial) será instalado em duas centrais de armazenagem para GPL, cada uma 

composta por dois reservatórios de 22,2m

enterrada. Estes reservatórios permitem uma capacidade d

da totalidade dos fogos do empreendimento, bem como uma autonomia de cerca de 30 dias.

A rede de infraestruturas elétricas compreenderá a rede de média tensão e postos de transformação de 

serviço público e/ou privado, a rede de baixa tensão, a rede de iluminação viária e a rede de alimentações 

(ETAR, bombagem, rega, portaria, entre outros). O promotor contactou a entidade distribuidora no sentido 

de apurar a possibilidade de deslocar e simultaneamente proceder ao e

kV, no troço que atravessa o terreno, tendo

se mantenha paralela à via em zona pública.

Estão ainda previstas infraestruturas de telecomunicações, que compreenderã

tubagens e caixas de visita, para a rede privada e pública, que permitirão, a partir de qualquer dos pontos 

de entrada considerados, a possibilidade de lançamento de cabos para os diversos lotes.

Para o empreendimento turístico serão pr

um servidor de internet. 

 

3.2.7. Estimativa de tráfego

Com vista a analisar os impactes decorrentes do aumento dos fluxos de tráfego gerados, foi efetuado um

Estudo de Tráfego (Engimind, 2015). Este

constitui o alvo do EIA e o tráfego gerado pela implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 

de forma a possibilitar a avaliação de impactes cumulativos.
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Outras infraestruturas 

O empreendimento possuirá ainda as seguintes infraestruturas: rede de distribuição de gás, rede elétrica 

se dotar o empreendimento de uma rede de distribuição de gás canalizado. A rede externa de 

stribuição de gás será totalmente enterrada, executada em PEAD e dimensionada com vista a uma futura 

utilização de gás natural. A vala será projetada preferencialmente em zonas não sujeitas a grandes cargas, 

como sejam os passeios, as zonas pedonais e os espaços verdes. 

O GPL (Propano Comercial) será instalado em duas centrais de armazenagem para GPL, cada uma 

composta por dois reservatórios de 22,2m3 de capacidade, cada um, de montagem superficial ou 

enterrada. Estes reservatórios permitem uma capacidade de vaporização adequada ao consumo de ponta 

da totalidade dos fogos do empreendimento, bem como uma autonomia de cerca de 30 dias.

A rede de infraestruturas elétricas compreenderá a rede de média tensão e postos de transformação de 

ado, a rede de baixa tensão, a rede de iluminação viária e a rede de alimentações 

(ETAR, bombagem, rega, portaria, entre outros). O promotor contactou a entidade distribuidora no sentido 

de apurar a possibilidade de deslocar e simultaneamente proceder ao enterramento da linha aérea de 30 

kV, no troço que atravessa o terreno, tendo-se obtido a concordância daquela entidade desde que a linha 

se mantenha paralela à via em zona pública. 

Estão ainda previstas infraestruturas de telecomunicações, que compreenderão toda uma malha de 

tubagens e caixas de visita, para a rede privada e pública, que permitirão, a partir de qualquer dos pontos 

de entrada considerados, a possibilidade de lançamento de cabos para os diversos lotes.

Para o empreendimento turístico serão projetadas as redes de telefones e TV, uma Central Telefónica IP e 

Estimativa de tráfego 

Com vista a analisar os impactes decorrentes do aumento dos fluxos de tráfego gerados, foi efetuado um

015). Este estudo contemplou o tráfego gerado pelo empreendimento que 

constitui o alvo do EIA e o tráfego gerado pela implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 

de forma a possibilitar a avaliação de impactes cumulativos. 
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O empreendimento possuirá ainda as seguintes infraestruturas: rede de distribuição de gás, rede elétrica 

se dotar o empreendimento de uma rede de distribuição de gás canalizado. A rede externa de 

stribuição de gás será totalmente enterrada, executada em PEAD e dimensionada com vista a uma futura 

utilização de gás natural. A vala será projetada preferencialmente em zonas não sujeitas a grandes cargas, 

O GPL (Propano Comercial) será instalado em duas centrais de armazenagem para GPL, cada uma 

de capacidade, cada um, de montagem superficial ou 

e vaporização adequada ao consumo de ponta 

da totalidade dos fogos do empreendimento, bem como uma autonomia de cerca de 30 dias. 

A rede de infraestruturas elétricas compreenderá a rede de média tensão e postos de transformação de 

ado, a rede de baixa tensão, a rede de iluminação viária e a rede de alimentações 

(ETAR, bombagem, rega, portaria, entre outros). O promotor contactou a entidade distribuidora no sentido 

nterramento da linha aérea de 30 

se obtido a concordância daquela entidade desde que a linha 

o toda uma malha de 

tubagens e caixas de visita, para a rede privada e pública, que permitirão, a partir de qualquer dos pontos 

de entrada considerados, a possibilidade de lançamento de cabos para os diversos lotes. 

ojetadas as redes de telefones e TV, uma Central Telefónica IP e 

Com vista a analisar os impactes decorrentes do aumento dos fluxos de tráfego gerados, foi efetuado um 

estudo contemplou o tráfego gerado pelo empreendimento que 

constitui o alvo do EIA e o tráfego gerado pela implantação do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 
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Neste estudo, efetuado com recur

em termos de procura na rede viária: a hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT

da tarde de Domingo (HPT-Dom.). Esta análise foi realizada nos seguintes anos:

• Situação atual: 2015;

• Ano base: 2021, ano em que se espera que a ocupação dos empreendimentos seja cerca 

de 25%; 

• Ano horizonte de projeto: 2026, ano em que se espera que a ocupação dos 

empreendimentos seja total.

Para a avaliação da procura atual de tráfego

envolvente. As contagens de tráfego foram realizadas no entroncamento entre o IC1 e a EN382, nos 

períodos da tarde na sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015, e no domingo, dia 1 de novembro de 2015, 

entre as 16h e as 20h. As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento, com os 

valores registados por períodos de um quarto de hora. Consideraram

e pesados. 

Com base nos resultados das contagens, foram 

HPT-DU e da HPT-Dom. e calibrada a rede modelada, tendo posteriormente esta informação servido de 

base à avaliação das atuais condições de circulação na rede viária.

Da análise das contagens conclui

• Na hora de ponta da tarde de um dia útil foi contabilizado um total de 1.052 unidades de 

veículos ligeiros equivalente (uvl);

• Na hora de ponta da tarde de um domingo foi contabilizado um total de 1.101 uvl;

• Os movimentos com maiores volumes de 

• A percentagem de pesados observada foi de cerca de 11% na HPT

• Para o cálculo da procura futura foi necessário, por um lado, avaliar a geração de tráfego 

do novo empreendimento e, por outro, esti

circula na rede envolvente.

Quadro 4 – Tráfego global gerado pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” nas HPT
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Neste estudo, efetuado com recurso ao software da PTV Visum, foram analisados os períodos mais críticos 

em termos de procura na rede viária: a hora de ponta da tarde de um dia útil (HPT-DU) e a hora de ponta 

Dom.). Esta análise foi realizada nos seguintes anos: 

ituação atual: 2015; 

Ano base: 2021, ano em que se espera que a ocupação dos empreendimentos seja cerca 

Ano horizonte de projeto: 2026, ano em que se espera que a ocupação dos 

empreendimentos seja total. 

Para a avaliação da procura atual de tráfego foram realizadas contagens de tráfego na rede viária 

envolvente. As contagens de tráfego foram realizadas no entroncamento entre o IC1 e a EN382, nos 

feira, dia 30 de outubro de 2015, e no domingo, dia 1 de novembro de 2015, 

re as 16h e as 20h. As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento, com os 

valores registados por períodos de um quarto de hora. Consideraram-se duas classes de veículos: ligeiros 

Com base nos resultados das contagens, foram calculadas as matrizes de fluxos origem/destino atuais da 

Dom. e calibrada a rede modelada, tendo posteriormente esta informação servido de 

base à avaliação das atuais condições de circulação na rede viária. 

conclui-se: 

Na hora de ponta da tarde de um dia útil foi contabilizado um total de 1.052 unidades de 

veículos ligeiros equivalente (uvl); 

Na hora de ponta da tarde de um domingo foi contabilizado um total de 1.101 uvl;

Os movimentos com maiores volumes de tráfego são ao longo do IC1 (mov. 1 e 6);

A percentagem de pesados observada foi de cerca de 11% na HPT-DU e 2% na HPT

Para o cálculo da procura futura foi necessário, por um lado, avaliar a geração de tráfego 

do novo empreendimento e, por outro, estimar o crescimento tendencial do tráfego que 

circula na rede envolvente. 

Tráfego global gerado pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” nas HPT

(uvl/h) 

Fonte: Engimind (2015) 
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, foram analisados os períodos mais críticos 

DU) e a hora de ponta 

Ano base: 2021, ano em que se espera que a ocupação dos empreendimentos seja cerca 

Ano horizonte de projeto: 2026, ano em que se espera que a ocupação dos 

foram realizadas contagens de tráfego na rede viária 

envolvente. As contagens de tráfego foram realizadas no entroncamento entre o IC1 e a EN382, nos 

feira, dia 30 de outubro de 2015, e no domingo, dia 1 de novembro de 2015, 

re as 16h e as 20h. As contagens foram manuais, feitas em separado para cada movimento, com os 

se duas classes de veículos: ligeiros 

calculadas as matrizes de fluxos origem/destino atuais da 

Dom. e calibrada a rede modelada, tendo posteriormente esta informação servido de 

Na hora de ponta da tarde de um dia útil foi contabilizado um total de 1.052 unidades de 

Na hora de ponta da tarde de um domingo foi contabilizado um total de 1.101 uvl; 

tráfego são ao longo do IC1 (mov. 1 e 6); 

DU e 2% na HPT-Dom. 

Para o cálculo da procura futura foi necessário, por um lado, avaliar a geração de tráfego 

mar o crescimento tendencial do tráfego que 

Tráfego global gerado pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” nas HPT-DU e HPT-Dom. 
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Quadro 5 – Distribuição das viagens geradas pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” pelas zonas 

 

As taxas de fatores de crescimento previstos para a zona em estudo na ausência do projeto

pormenor referido) são os seguintes:

Quadro 6 – Taxa média anual de crescimento do tráfego e fatores de crescimento

Os volumes de tráfego estimados nos períodos diurno, entardecer

tráfego desenvolvido, bem como as respetivas matrizes OD, são apresentados no

Relatório, para os anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026

 

 

3.3. Programação temporal

O empreendimento será executado em quatro fases, garantindo

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

obriga. Segundo indicações da equipa projetista, a

• 1ª Fase de construção

• 2ª Fase de construção

• 3ª Fase de construção

• 4ª Fase de construção 
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Distribuição das viagens geradas pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” pelas zonas 

externas nas HPT-DU e HPT-Dom 

Fonte: Engimind (2015) 

As taxas de fatores de crescimento previstos para a zona em estudo na ausência do projeto

pormenor referido) são os seguintes: 

Taxa média anual de crescimento do tráfego e fatores de crescimento

 

Fonte: Engimind (2015) 

Os volumes de tráfego estimados nos períodos diurno, entardecer e noturno, com base no modelo de 

tráfego desenvolvido, bem como as respetivas matrizes OD, são apresentados no    Anexo II Anexo II Anexo II Anexo II 

anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026anos 2015, 2021 e 2026. 

Programação temporal 

O empreendimento será executado em quatro fases, garantindo-se que na primeira fase serão 

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

Segundo indicações da equipa projetista, a programação temporal da empreitada é a seguinte:

1ª Fase de construção (fase A) –  2017-2020;   

2ª Fase de construção (fase B) –   2020-2022;  

3ª Fase de construção (fase C) –   2022-2024; 

4ª Fase de construção (fase D) –  2024-2025. 

Arez 
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Distribuição das viagens geradas pelo Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” pelas zonas 

As taxas de fatores de crescimento previstos para a zona em estudo na ausência do projeto (e do plano de 

Taxa média anual de crescimento do tráfego e fatores de crescimento 

e noturno, com base no modelo de 

Anexo II Anexo II Anexo II Anexo II do presente 

se que na primeira fase serão 

concretizados e disponibilizados todos os equipamentos e serviços a que a legislação turística em vigor 

programação temporal da empreitada é a seguinte: 
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Figura 2 – Faseamento proposto para a construção do empreendimento turístico

 

 

3.4. Empreitada geral 

Neste capítulo é feita uma descrição sumária dos processos e ações a desenvolver no âmbito da 

empreitada de construção do projeto, nomeadamente no que

• Definição da área a afetar pela empreitada;

• Estaleiro e instalações provisórias;

• Principais atividades;

• Principais equipamentos a utilizar;

• Fluxos de materiais;

• Postos de trabalho.
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Faseamento proposto para a construção do empreendimento turístico

Empreitada geral  

Neste capítulo é feita uma descrição sumária dos processos e ações a desenvolver no âmbito da 

empreitada de construção do projeto, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspetos:

Definição da área a afetar pela empreitada; 

Estaleiro e instalações provisórias; 

Principais atividades; 

Principais equipamentos a utilizar; 

Fluxos de materiais; 

Postos de trabalho. 
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Faseamento proposto para a construção do empreendimento turístico 

Neste capítulo é feita uma descrição sumária dos processos e ações a desenvolver no âmbito da 

se refere aos seguintes aspetos: 
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3.4.1. Definição da área a afetar

Considera-se como área potencialmente afetada a área total do terreno, com aproximadamente 35 ha, 

ainda que a área de implantação seja de cerca de 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção prevê

associadas ao projeto, nomeadamente:

• Área de implantação do estaleiro

localização prevista

junto ao limite este da área de intervenção, próximo à povoação de Arez, numa zona de 

clareira entre as árvores

• Área de implantação do aldeamento turístico

de jogos, charca, piscinas e vinha;

• Área de implantação das infraestruturas

funcionamento do aldeamento turístico 

águas e esgotos, ETAR, rede de distribuição de gás, rede elétrica e rede de 

telecomunicações;

• Vias de acesso à zona

que deriva essencialmente do fornecimento e eliminação dos materiais afetos à fase de 

construção. 

 

3.4.2. Estaleiro e instalações provisórias

Prevê-se que o estaleiro seja instalado 

Arez, numa zona de clareira entre as árvores

significativas, dadas a dimensão da obra e as atividades a desenvolver no estal

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Definição da área a afetar 

se como área potencialmente afetada a área total do terreno, com aproximadamente 35 ha, 

ainda que a área de implantação seja de cerca de 31,9 ha (Desenhos 1Desenhos 1Desenhos 1Desenhos 1 e    2222, Volume II). 

prevê-se a afetação de um conjunto de áreas, direta ou indiretamente 

associadas ao projeto, nomeadamente: 

Área de implantação do estaleiro, cuja dimensão é presentemente desconhecida e cuja 

localização prevista, de acordo com informação disponibilizada pe

junto ao limite este da área de intervenção, próximo à povoação de Arez, numa zona de 

clareira entre as árvores; 

Área de implantação do aldeamento turístico – área de implantação dos edifícios, campo 

de jogos, charca, piscinas e vinha; 

Área de implantação das infraestruturas, enterradas ou à superfície, necessárias ao 

funcionamento do aldeamento turístico – vias de circulação, estacionamentos, redes de 

águas e esgotos, ETAR, rede de distribuição de gás, rede elétrica e rede de 

cações; 

Vias de acesso à zona (indiretamente), devido à circulação de tráfego afeto à obra, ação 

que deriva essencialmente do fornecimento e eliminação dos materiais afetos à fase de 

Estaleiro e instalações provisórias 

seja instalado junto ao limite este da área de intervenção, próximo à povoação de 

Arez, numa zona de clareira entre as árvores. Espera-se ainda que as áreas afetadas não sejam 

significativas, dadas a dimensão da obra e as atividades a desenvolver no estaleiro local.
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se como área potencialmente afetada a área total do terreno, com aproximadamente 35 ha, 

se a afetação de um conjunto de áreas, direta ou indiretamente 

, cuja dimensão é presentemente desconhecida e cuja 

, de acordo com informação disponibilizada pelo projetista, será 

junto ao limite este da área de intervenção, próximo à povoação de Arez, numa zona de 

área de implantação dos edifícios, campo 

, enterradas ou à superfície, necessárias ao 

vias de circulação, estacionamentos, redes de 

águas e esgotos, ETAR, rede de distribuição de gás, rede elétrica e rede de 

(indiretamente), devido à circulação de tráfego afeto à obra, ação 

que deriva essencialmente do fornecimento e eliminação dos materiais afetos à fase de 

próximo à povoação de 

se ainda que as áreas afetadas não sejam 

eiro local. 
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Figura 

De forma geral, um estaleiro é composto por instalações do tipo contentores 

com mobiliário de escritório e WC, e com as dimensões necessárias para albergar a direção de obra, apoio 

de pessoal administrativo, restantes técnicos e sala de reuniões. No estaleiro concentrar

equipamento e meios necessários para a execução da empreitada, nomeadamente oficinas e parque de 

máquinas, postos de preparação de armaduras e de fabrico de betão, zonas de armazenamento de inertes 

e outros materiais de construção, entre outros. 

Na fase de obra, para o abasteciment

ligações não forem concretizadas, o abastecimento de água poderá ser feito através de camiões

No caso dos contentores de estaleiros são normalmente instaladas fossas sépticas estanque
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Figura 3 – Localização proposta para o estaleiro 

um estaleiro é composto por instalações do tipo contentores pré-fabricados

com mobiliário de escritório e WC, e com as dimensões necessárias para albergar a direção de obra, apoio 

de pessoal administrativo, restantes técnicos e sala de reuniões. No estaleiro concentrar

rios para a execução da empreitada, nomeadamente oficinas e parque de 

máquinas, postos de preparação de armaduras e de fabrico de betão, zonas de armazenamento de inertes 

e outros materiais de construção, entre outros.  

Na fase de obra, para o abastecimento de água serão efetuadas ligações à rede pública. Enquanto as 

ligações não forem concretizadas, o abastecimento de água poderá ser feito através de camiões

No caso dos contentores de estaleiros são normalmente instaladas fossas sépticas estanque
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fabricados climatizados e 

com mobiliário de escritório e WC, e com as dimensões necessárias para albergar a direção de obra, apoio 

de pessoal administrativo, restantes técnicos e sala de reuniões. No estaleiro concentrar-se-á ainda todo o 

rios para a execução da empreitada, nomeadamente oficinas e parque de 

máquinas, postos de preparação de armaduras e de fabrico de betão, zonas de armazenamento de inertes 

o de água serão efetuadas ligações à rede pública. Enquanto as 

ligações não forem concretizadas, o abastecimento de água poderá ser feito através de camiões-cisterna. 

No caso dos contentores de estaleiros são normalmente instaladas fossas sépticas estanques, sendo o 
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efluente periodicamente recolhido por uma empresa licenciada para o efeito e conduzido a destino final 

adequado. 

 

3.4.3. Principais atividades

As principais ações a desenvolver na 

• Atividades assoc

implantação e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, 

movimentação de veículos e equipamentos e o condicionamento das vias de acesso à 

obra para circulação de 

construtivo; 

• Preparação do terreno /movimentação de terras

ações de escavação e aterro;

• Instalação de infraestruturas

implementação das infraestruturas e execução das intervenções previstas (construção 

de edifícios, campo de jogos, charca, piscinas, vinha, rede viária, zonas de 

estacionamento, redes de água, saneame

rede de telecomunicações).

 

3.4.4. Equipamento a utilizar

De um modo geral prevê-se que seja utilizado na construção algum equipamento pesado, além do 

equipamento ligeiro habitual em obras de construção civil, com

• Camiões para transporte de materiais para, ou resultantes, das ações construtivas;

• Escavadoras (movimentação de terras, operação de carga de camiões);

• Gruas; 

• Autobetoneiras;

• Cilindros (particularmente, para a criação das vias de circulação a

Provavelmente, será ainda utilizado equipamento mais ligeiro, como sejam os martelos pneumáticos. 

Caberá ao empreiteiro definir qual o equipamento que pretende utilizar na execução da obra. 
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efluente periodicamente recolhido por uma empresa licenciada para o efeito e conduzido a destino final 

Principais atividades 

As principais ações a desenvolver na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção são, de um modo geral, as seguintes:

Atividades associadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio

implantação e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, 

movimentação de veículos e equipamentos e o condicionamento das vias de acesso à 

obra para circulação de todas as máquinas e veículos envolvidos no processo 

Preparação do terreno /movimentação de terras – inclui a limpeza prévia do terreno e 

ações de escavação e aterro; 

Instalação de infraestruturas – engloba todas as ações de construção civil de apoio à 

implementação das infraestruturas e execução das intervenções previstas (construção 

de edifícios, campo de jogos, charca, piscinas, vinha, rede viária, zonas de 

estacionamento, redes de água, saneamento, rede de distribuição de gás, rede elétrica e 

rede de telecomunicações). 

Equipamento a utilizar 

se que seja utilizado na construção algum equipamento pesado, além do 

equipamento ligeiro habitual em obras de construção civil, como por exemplo: 

Camiões para transporte de materiais para, ou resultantes, das ações construtivas;

Escavadoras (movimentação de terras, operação de carga de camiões);

Autobetoneiras; 

Cilindros (particularmente, para a criação das vias de circulação associadas).

Provavelmente, será ainda utilizado equipamento mais ligeiro, como sejam os martelos pneumáticos. 

definir qual o equipamento que pretende utilizar na execução da obra. 
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efluente periodicamente recolhido por uma empresa licenciada para o efeito e conduzido a destino final 

são, de um modo geral, as seguintes: 

iadas à obra e funcionamento das estruturas de apoio – incluem a 

implantação e funcionamento do estaleiro e de outras infraestruturas de apoio à obra, 

movimentação de veículos e equipamentos e o condicionamento das vias de acesso à 

todas as máquinas e veículos envolvidos no processo 

inclui a limpeza prévia do terreno e 

engloba todas as ações de construção civil de apoio à 

implementação das infraestruturas e execução das intervenções previstas (construção 

de edifícios, campo de jogos, charca, piscinas, vinha, rede viária, zonas de 

nto, rede de distribuição de gás, rede elétrica e 

se que seja utilizado na construção algum equipamento pesado, além do 

Camiões para transporte de materiais para, ou resultantes, das ações construtivas; 

Escavadoras (movimentação de terras, operação de carga de camiões); 

ssociadas). 

Provavelmente, será ainda utilizado equipamento mais ligeiro, como sejam os martelos pneumáticos. 

definir qual o equipamento que pretende utilizar na execução da obra.  
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3.4.5. Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos

De um modo geral, numa empreitada estão presentes fluxos positivos (

obra, materiais, recursos naturais (

obra, permitindo a execução dos trabalhos associados à

funcionamento das infraestruturas de apoio (estaleiro). Como resultado das operações e atividades 

inerentes à construção são gerados fluxos negativos (

resíduos e ruído. 

Os materiais de construção não se encontram ainda especificados.

Segundo estimativas do projetista o 

de sensivelmente 32 400m3, o que origina um 

conduzido a destino final adequado. 

O local proposto pelo projetista para o 

cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na 

do PP da Herdade do Pinhal). 
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Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos 

um modo geral, numa empreitada estão presentes fluxos positivos (inputs), constituídos por mão de 

obra, materiais, recursos naturais (e.g. energia e água) e equipamentos. Estes inputs

obra, permitindo a execução dos trabalhos associados à construção, assim como a instalação e 

funcionamento das infraestruturas de apoio (estaleiro). Como resultado das operações e atividades 

inerentes à construção são gerados fluxos negativos (outputs), tais como emissões gasosas, efluentes, 

Os materiais de construção não se encontram ainda especificados. 

Segundo estimativas do projetista o volume de escavação volume de escavação volume de escavação volume de escavação será de 38 403,72 m3 e o volume de aterro volume de aterro volume de aterro volume de aterro 

, o que origina um excedente de terraexcedente de terraexcedente de terraexcedente de terras na ordem dos 6 000 m

conduzido a destino final adequado.  

O local proposto pelo projetista para o depósito de terras sobrantesdepósito de terras sobrantesdepósito de terras sobrantesdepósito de terras sobrantes é um areeiro desativado, localizado a 

cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na 
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), constituídos por mão de 

inputs são essenciais à 

construção, assim como a instalação e 

funcionamento das infraestruturas de apoio (estaleiro). Como resultado das operações e atividades 

), tais como emissões gasosas, efluentes, 

volume de aterro volume de aterro volume de aterro volume de aterro será 

s na ordem dos 6 000 m3, que terá de ser 

é um areeiro desativado, localizado a 

cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na área 
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Figura 4 – Localização da 

O local em causa encontra-se degradado devido à extração de inertes que aí se desenvolveu, carecendo 

atualmente de uma intervenção de requalificação e integração paisagística. 

no projeto do Loteamento Turístico consti

permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com os objetivos e ações de requalificação a 

definir no âmbito de um plano de integração paisagística que será elaborado previamente.

O acesso processa-se através de um estradão em terra batida imediatamente a norte da área do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

habitada pelo que não se prevê a afetação de vias públicas ou de recetore

ar), bem como de atividades económicas. 

Considerando o volume de terras sobrante e utilizando camiões caixa de carga com capacidade de 20m

serão necessárias cerca de 300 300 300 300 

proposto. 

 

Localização aproximada da 

para depósito de terras sobrantes
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Localização da área proposta para depósito de terras sobrantes

se degradado devido à extração de inertes que aí se desenvolveu, carecendo 

atualmente de uma intervenção de requalificação e integração paisagística. As terras sobrantes geradas 

no projeto do Loteamento Turístico constituirão uma oportunidade de recuperação deste espaço, 

permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com os objetivos e ações de requalificação a 

definir no âmbito de um plano de integração paisagística que será elaborado previamente.

se através de um estradão em terra batida imediatamente a norte da área do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", bastando para tal cruzar a EN382, e não atravessa qualquer zona 

habitada pelo que não se prevê a afetação de vias públicas ou de recetores sensíveis (ruído, qualidade do 

ar), bem como de atividades económicas.  

Considerando o volume de terras sobrante e utilizando camiões caixa de carga com capacidade de 20m

300 300 300 300 viagensviagensviagensviagens (ida e volta) para transporte das mesmas ao

Localização aproximada da área proposta 

para depósito de terras sobrantes 

Arez 
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sobrantes 

se degradado devido à extração de inertes que aí se desenvolveu, carecendo 

As terras sobrantes geradas 

tuirão uma oportunidade de recuperação deste espaço, 

permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com os objetivos e ações de requalificação a 

definir no âmbito de um plano de integração paisagística que será elaborado previamente. 

se através de um estradão em terra batida imediatamente a norte da área do 

", bastando para tal cruzar a EN382, e não atravessa qualquer zona 

s sensíveis (ruído, qualidade do 

Considerando o volume de terras sobrante e utilizando camiões caixa de carga com capacidade de 20m3 

(ida e volta) para transporte das mesmas ao destino final 
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3.4.6. Postos de trabalho

Estima-se a presença em obra dos seguintes trabalhadores:

• 1ª fase de construção

• 2ª fase de construção (fase B): 

• 3ª fase de construção (fase C): 

• 4ª fase de construção (fase D): 

 

 

3.5. Exploração do projeto

3.5.1. Principais atividades

A fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração abrange todas as atividades decorrentes do funcionamento das infraestruturas 

previstas no projeto ou associadas ao mesmo.

operações com relevância para a avaliação de impactes ambientais do projeto:

• Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas, equipamentos e serviços

que compõem o aldeamento turístico, a presença e circulação de

fornecedores, a circulação de veículos e o funcionamento das redes técnicas;

• Manutenção, que engloba as atividades rotineiras (limpeza e recolha de resíduos, 

tratamento dos espaços verdes, rega, receção e abastecimento de produtos 

etc.) ou pontuais (obras de conservação);

 

3.5.2. Postos de trabalho

Na fase de exploração estima-se a necessidade dos seguintes postos de trabalho:

• 1ª fase (fase A): 

• 2ª fase (fase B)

• 3ª fase (fase C)

• 4ª fase (fase D)

total 42 trabalhadores)
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Postos de trabalho 

se a presença em obra dos seguintes trabalhadores: 

1ª fase de construção (fase A): 190 trabalhadores; 

construção (fase B):  110 trabalhadores; 

construção (fase C): 70 trabalhadores; 

construção (fase D):  40 trabalhadores. 

Exploração do projeto 

Principais atividades 

abrange todas as atividades decorrentes do funcionamento das infraestruturas 

previstas no projeto ou associadas ao mesmo. Deste modo, destacam-se as seguintes atividades ou 

operações com relevância para a avaliação de impactes ambientais do projeto: 

Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas, equipamentos e serviços

que compõem o aldeamento turístico, a presença e circulação de utentes, funcionários e 

fornecedores, a circulação de veículos e o funcionamento das redes técnicas;

, que engloba as atividades rotineiras (limpeza e recolha de resíduos, 

tratamento dos espaços verdes, rega, receção e abastecimento de produtos 

etc.) ou pontuais (obras de conservação); 

Postos de trabalho 

se a necessidade dos seguintes postos de trabalho: 

: 30 funcionários; 

(fase B): + 4 funcionários, relativamente à fase anterior; 

(fase C): + 4 funcionários, relativamente à fase anterior; 

(fase D): + 4 funcionários, relativamente à fase anterior (após a 4ª fase serão no 

total 42 trabalhadores) 
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abrange todas as atividades decorrentes do funcionamento das infraestruturas 

se as seguintes atividades ou 

Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas, equipamentos e serviços 

utentes, funcionários e 

fornecedores, a circulação de veículos e o funcionamento das redes técnicas; 

, que engloba as atividades rotineiras (limpeza e recolha de resíduos, 

tratamento dos espaços verdes, rega, receção e abastecimento de produtos e serviços, 

(após a 4ª fase serão no 
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3.6. Efluentes, resíduos e emissões previsíveis

No presente subcapítulo analisa

atmosféricas, etc.) durante as várias fases de construção e desativação do projeto. Considera

ocorra a desativação do empreendimento, os impactes resultantes serão genericamente 

descritos para a fase de construção, embora devidamente adaptados à menor envergadura das ações a 

desenvolver.  

A análise destes aspetos será efetuada maioritariamente sob uma perspetiva qualitativa, por analogia com 

projetos similares. 

 

Efluentes 

As águas residuais produzidas no estaleiro da obra, durante a 

categorias: drenagem superficial (águas pluviais e de lavagem de pavimentos, máquinas e equipamentos) 

e esgotos das instalações sanitárias, se

efluentes. 

De um modo geral, os efluentes provenientes do estaleiro e frentes de obra caracterizam

essencialmente por elevados teores de sólidos em suspensão, podendo também arrastar algumas 

substâncias poluentes, como hidrocarbonetos ou detergentes, resultantes de pequenos derrames e das 

lavagens do pavimento e máquinas. 

Nas instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores será gerado um esgoto doméstico típico, que será 

conduzido a fossa séptica temporária (sendo o efluente periodicamente recolhido por uma empresa 

licenciada para o efeito e conduzido a destino final adequado).

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, as 

superficial (águas pluviais) e efluentes domésticos (instalações sanitárias, balneários, cozinhas, rega, 

entre outros).  

As águas pluviais recolhidas serão conduzidas: às linhas de água existentes através de valas trapezoida

relvadas; aos lagos e/ou bacias de retenção, com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das águas 

pluviais para posterior reutilização para rega de áreas relvadas; a sistemas de armazenamento 

temporário, com posterior infiltração no solo. 

Os efluentes domésticos serão encaminhados para a ETAR do Aldeamento Turístico. Os efluentes tratados 

na ETAR deverão ser reaproveitados na rega dos espaços verdes.
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Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

analisa-se a produção de efluentes, resíduos e emissões (ruído, emissões 

atmosféricas, etc.) durante as várias fases de construção e desativação do projeto. Considera

ocorra a desativação do empreendimento, os impactes resultantes serão genericamente 

descritos para a fase de construção, embora devidamente adaptados à menor envergadura das ações a 

A análise destes aspetos será efetuada maioritariamente sob uma perspetiva qualitativa, por analogia com 

As águas residuais produzidas no estaleiro da obra, durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, distribuem

categorias: drenagem superficial (águas pluviais e de lavagem de pavimentos, máquinas e equipamentos) 

e esgotos das instalações sanitárias, sendo que na presente fase não é possível quantificar estes 

De um modo geral, os efluentes provenientes do estaleiro e frentes de obra caracterizam

essencialmente por elevados teores de sólidos em suspensão, podendo também arrastar algumas 

tâncias poluentes, como hidrocarbonetos ou detergentes, resultantes de pequenos derrames e das 

lavagens do pavimento e máquinas.  

Nas instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores será gerado um esgoto doméstico típico, que será 

ca temporária (sendo o efluente periodicamente recolhido por uma empresa 

licenciada para o efeito e conduzido a destino final adequado). 

, as águas residuais geradas terão as seguintes proveniências: drenagem 

pluviais) e efluentes domésticos (instalações sanitárias, balneários, cozinhas, rega, 

recolhidas serão conduzidas: às linhas de água existentes através de valas trapezoida

relvadas; aos lagos e/ou bacias de retenção, com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das águas 

pluviais para posterior reutilização para rega de áreas relvadas; a sistemas de armazenamento 

temporário, com posterior infiltração no solo.  

serão encaminhados para a ETAR do Aldeamento Turístico. Os efluentes tratados 

na ETAR deverão ser reaproveitados na rega dos espaços verdes. 
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se a produção de efluentes, resíduos e emissões (ruído, emissões 

atmosféricas, etc.) durante as várias fases de construção e desativação do projeto. Considera-se que caso 

ocorra a desativação do empreendimento, os impactes resultantes serão genericamente os mesmos 

descritos para a fase de construção, embora devidamente adaptados à menor envergadura das ações a 

A análise destes aspetos será efetuada maioritariamente sob uma perspetiva qualitativa, por analogia com 

, distribuem-se em duas 

categorias: drenagem superficial (águas pluviais e de lavagem de pavimentos, máquinas e equipamentos) 

ndo que na presente fase não é possível quantificar estes 

De um modo geral, os efluentes provenientes do estaleiro e frentes de obra caracterizam-se 

essencialmente por elevados teores de sólidos em suspensão, podendo também arrastar algumas 

tâncias poluentes, como hidrocarbonetos ou detergentes, resultantes de pequenos derrames e das 

Nas instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores será gerado um esgoto doméstico típico, que será 

ca temporária (sendo o efluente periodicamente recolhido por uma empresa 

geradas terão as seguintes proveniências: drenagem 

pluviais) e efluentes domésticos (instalações sanitárias, balneários, cozinhas, rega, 

recolhidas serão conduzidas: às linhas de água existentes através de valas trapezoidais 

relvadas; aos lagos e/ou bacias de retenção, com o objetivo de se proceder ao aproveitamento das águas 

pluviais para posterior reutilização para rega de áreas relvadas; a sistemas de armazenamento 

serão encaminhados para a ETAR do Aldeamento Turístico. Os efluentes tratados 
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Resíduos 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção irá ainda ser gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, 

associados à execução de obras desta natureza. Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as 

tipologias e origens indicados no quadro abaixo (segundo classificação da Lista Europeia de Resíduos, 

aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3

junho), incluindo resíduos de construção e demolição, resíduos sólidos urbanos e equiparados e resíduos 

perigosos. A estimativa apresentada relativamente à quantidade de alguns resíduos de constru

demolição produzidos em obra tem como fonte de informação o plano de prevenção e gestão de resíduos 

de construção e demolição (julho, 2016).

terreno, nas áreas onde será necessária.

Quadro 7 – Principais resíduos esperados na fase de construção, segundo o código LER

Designação do resíduo

Óleos usados 

Embalagens de papel e cartão

Embalagens de plástico 

Embalagens de metal 

Embalagens de vidro 

Embalagens contendo ou contaminadas 

por resíduos de substâncias perigosas

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 

filtros de óleo não anteriormente 

especificados), panos de limpeza e 

vestuário de proteção, contaminados por 

substâncias perigosas 

Filtros de ar 

Resíduos de materiais elétricos e 

eletrónicos 

Misturas ou frações separadas de betão, 

tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos contendo, ou não, substâncias 

perigosas 
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irá ainda ser gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, 

associados à execução de obras desta natureza. Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as 

tipologias e origens indicados no quadro abaixo (segundo classificação da Lista Europeia de Resíduos, 

aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março e alterada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 

junho), incluindo resíduos de construção e demolição, resíduos sólidos urbanos e equiparados e resíduos 

perigosos. A estimativa apresentada relativamente à quantidade de alguns resíduos de constru

demolição produzidos em obra tem como fonte de informação o plano de prevenção e gestão de resíduos 

de construção e demolição (julho, 2016). A estes resíduos acrescem os resultantes da desmatação do 

terreno, nas áreas onde será necessária. 

Principais resíduos esperados na fase de construção, segundo o código LER

Designação do resíduo Código LER Origem 

13 01 13* 
Manutenção de 

máquinas e viaturas 

Embalagens de papel e cartão 15 01 01  

Embalagens de 

materiais utilizados 

na construção e 

instalação de 

infraestruturas 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

Embalagens contendo ou contaminadas 

resíduos de substâncias perigosas 
15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo 

filtros de óleo não anteriormente  

especificados), panos de limpeza e 

, contaminados por 

15 02 02* 
Manutenção de 

máquinas e viaturas 

16 01 07 
Manutenção de 

máquinas e viaturas 

Resíduos de materiais elétricos e 
16 02 00 

Construção de 

infraestruturas 

Misturas ou frações separadas de betão, 

materiais 

cerâmicos contendo, ou não, substâncias 
17 01 (06* e 07) 

Construção de 

infraestruturas 
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irá ainda ser gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente 

associados à execução de obras desta natureza. Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as 

tipologias e origens indicados no quadro abaixo (segundo classificação da Lista Europeia de Resíduos, 

Lei n.º 73/2011, de 17 de 

junho), incluindo resíduos de construção e demolição, resíduos sólidos urbanos e equiparados e resíduos 

perigosos. A estimativa apresentada relativamente à quantidade de alguns resíduos de construção e 

demolição produzidos em obra tem como fonte de informação o plano de prevenção e gestão de resíduos 

A estes resíduos acrescem os resultantes da desmatação do 

Principais resíduos esperados na fase de construção, segundo o código LER 

Quantidade 

estimada 

1,5 m3 

3 m3 

3 m3 

3 m3 

1,5 m3 

1,5 m3 

1,5 m3 

1,5 m3 

1,5 m3 

n.d. 
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Designação do resíduo

Madeira, vidro e plástico 

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos 

de alcatrão 

Metais (incluindo ligas) 

Solos e rochas dos processos de 

movimentação de terras 

Materiais de isolamento 

Mistura de resíduos de construção

Resíduos biodegradáveis 

Outros resíduos urbanos e equiparados, 

incluindo misturas de resíduos

* Resíduos perigosos; n.d -  não disponível

No que se refere ao destino final dos resíduos produzidos, os resíduos sólidos urbanos e equiparados 

poderão ser recolhidos pelas autoridades

Sal. Outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de veículos e maquinaria 

norma não deverão acontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes 

encaminhados para entidades licenciadas para gestão desses resíduos ou recolhidos pelos respetivos 

fornecedores. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas à 

utilização e manutenção dos edifícios do loteamento t

resíduos previsivelmente produzidos nesta área são apresentados, com o detalhe possível, no quadro 

abaixo. 

Espera-se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, inclui

embalagens usadas (vidro, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, mas prevê

também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens, ou outros materiais 

resultantes da aplicação de fertilizantes e fitofár
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Designação do resíduo Código LER Origem 

17 02 (01 a 03) 
Construção de 

infraestruturas 

Misturas betuminosas, alcatrão e produtos 
17 03 (01*, 02, 03*) 

Construção de 

infraestruturas 

17 04 (01 a 07) 
Construção de 

infraestruturas 

Solos e rochas dos processos de 
17 05 04 

Preparação do 

terreno 

17 06 04 
Construção de 

infraestruturas 

Mistura de resíduos de construção 17 09 04 
Construção de 

infraestruturas 

20 02 01 
Funcionamento do 

estaleiro 

Outros resíduos urbanos e equiparados, 

incluindo misturas de resíduos 
20 03 01 

Construção de 

infraestruturas e 

funcionamento do 

estaleiro 
não disponível 

No que se refere ao destino final dos resíduos produzidos, os resíduos sólidos urbanos e equiparados 

poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais e englobados no sistema de gestão de Alcácer do 

Sal. Outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de veículos e maquinaria 

norma não deverão acontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes 

nhados para entidades licenciadas para gestão desses resíduos ou recolhidos pelos respetivos 

os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas à 

utilização e manutenção dos edifícios do loteamento turístico e espaços verdes e ao cultivo da vinha. Os 

resíduos previsivelmente produzidos nesta área são apresentados, com o detalhe possível, no quadro 

se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, inclui

embalagens usadas (vidro, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, mas prevê

também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens, ou outros materiais 

resultantes da aplicação de fertilizantes e fitofármacos. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Quantidade 

estimada 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

12 500 t 

n.d. 

n.d. 

720 t 

n.d. 

No que se refere ao destino final dos resíduos produzidos, os resíduos sólidos urbanos e equiparados 

municipais e englobados no sistema de gestão de Alcácer do 

Sal. Outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de veículos e maquinaria – que por 

norma não deverão acontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes – devem ser 

nhados para entidades licenciadas para gestão desses resíduos ou recolhidos pelos respetivos 

os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas à 

urístico e espaços verdes e ao cultivo da vinha. Os 

resíduos previsivelmente produzidos nesta área são apresentados, com o detalhe possível, no quadro 

se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, incluindo 

embalagens usadas (vidro, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, mas prevê-se 

também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens, ou outros materiais 
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Quadro 8 – Resíduos potenciais identificados para a fase de exploração

Código LER 

020108 * e 020109  

020701 
Resíduos da lavagem, limpeza e redução 

020702  Resíduos de destilação de álcool

020703  Resíduos de tratamentos químicos

020704  
Materiais impróprios para consumo ou 

020705 Lama

1501(01 a 07) 

Embalagens de papel, cartão, plástico, 

madeira, metal, compósitas, misturas de 

embalagens, embalagens de vidro

150110* 
Embalagens contendo ou 

resíduos de substâncias perigosas

1502 (02* e 03) 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza e vestuário de proteção

19 08 (01 a 10*) 

Resíd

águas residuais: gradados, resíduos de 

desarenamento, lamas, resinas, misturas de 

200101 

200102 

200108 
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 

200111  

200113 * 

200119* 

200121 * 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

200123 * 
Equipamentos fora de uso 

200125 e 200126 * 

200127 * e 200128  Tintas, produtos adesivos, colas e resinas

200129 * e 200130  

200133 * e 200134  
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Resíduos potenciais identificados para a fase de exploração

Designação do resíduo Origem

Resíduos agroquímicos Vinha

Resíduos da lavagem, limpeza e redução 

mecânica das matérias-primas 
Produção vinícola

Resíduos de destilação de álcool Produção vinícola

Resíduos de tratamentos químicos Produção vinícola

Materiais impróprios para consumo ou 

processamento 
Produção vinícola

Lamas do tratamento local de efluentes Produção vinícola

Embalagens de papel, cartão, plástico, 

madeira, metal, compósitas, misturas de 

embalagens, embalagens de vidro 

Funcionamento do aldeamento turístico

Embalagens contendo ou contaminadas por 

resíduos de substâncias perigosas 
Funcionamento do aldeamento turístico

Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza e vestuário de proteção 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Resíduos de estações de tratamento de 

águas residuais: gradados, resíduos de 

desarenamento, lamas, resinas, misturas de 

gorduras e óleos 

Funcionamento da ETAR

Papel e Cartão Funcionamento do aldeamento turístico

Vidro Funcionamento do aldeamento

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e 

cantinas 
Funcionamento do restaurante

Têxteis Funcionamento do aldeamento 

Solventes Funcionamento do aldeamento turístico

Pesticidas Vinha

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Equipamentos fora de uso contendo 

clorofluorocarbonetos 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Óleos e gorduras 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístic

Detergentes 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Pilhas e acumuladores Funcionamento e manutenção do 
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Resíduos potenciais identificados para a fase de exploração 

Origem 

Vinha 

Produção vinícola 

dução vinícola 

Produção vinícola 

Produção vinícola 

Produção vinícola 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento da ETAR 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Funcionamento do restaurante 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Funcionamento do aldeamento turístico 

Vinha 

uncionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 
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Código LER 

200135* e 200136  

 

Equipamento elétrico e eletrónico fora de 

200137* e 200138  

200139 

200140 

200201 

200202  

200203  Outros 

200301 
Outros resíduos equiparados, incluindo 

misturas de resíduos urbanos e equiparados

200303 

200307 

* Resíduos perigosos 

Os resíduos sólidos urbanos e equiparados poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais e 

englobados no sistema de gestão de Alcácer do Sal, caso a produção não exceda os 1100 l diários. Caso 

contrário, bem como no caso de outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de 

veículos e maquinaria, entre outras, devem ser encaminhados para entidad

desses resíduos ou recolhidos pelos respetivos fornecedores.

 

Emissões atmosféricas 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção destacam

maquinaria afetos à obra (camiões, retroescavadoras, gruas, entre outros) em resultado da queima de 

combustíveis fósseis. Os principais poluentes associados são os típicos das fo

nomeadamente monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão (PM2,5 e PM10). É ainda de assinalar a suspensão de poeiras 

devido a operações de desmatação, escavações e movime

componente não seja problemática, atendendo à inexistência de recetores sensíveis na envolvente direta, 

à fraca magnitude das ações a desenvolver e ao seu desenvolvimento faseado.
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Designação do resíduo Origem

aldeamento turístico

Equipamento elétrico e eletrónico fora de 

uso 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Madeira 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Plásticos 
Funcionamento e manutençã

aldeamento turístico

Metais 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Resíduos biodegradáveis Manutenção de espaços verdes

Terras e pedras Manutenção de espaços verdes

Outros resíduos não biodegradáveis 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Outros resíduos equiparados, incluindo 

misturas de resíduos urbanos e equiparados 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Resíduos de limpeza de ruas 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Monstros 
Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico

Os resíduos sólidos urbanos e equiparados poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais e 

sistema de gestão de Alcácer do Sal, caso a produção não exceda os 1100 l diários. Caso 

contrário, bem como no caso de outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de 

veículos e maquinaria, entre outras, devem ser encaminhados para entidades licenciadas para gestão 

desses resíduos ou recolhidos pelos respetivos fornecedores. 

destacam-se os poluentes emitidos pelos sistemas de combustão dos veículos e 

maquinaria afetos à obra (camiões, retroescavadoras, gruas, entre outros) em resultado da queima de 

combustíveis fósseis. Os principais poluentes associados são os típicos das fo

nomeadamente monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão (PM2,5 e PM10). É ainda de assinalar a suspensão de poeiras 

devido a operações de desmatação, escavações e movimentação de terras. Contudo, prevê

componente não seja problemática, atendendo à inexistência de recetores sensíveis na envolvente direta, 

à fraca magnitude das ações a desenvolver e ao seu desenvolvimento faseado. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Origem 

aldeamento turístico 

ento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Manutenção de espaços verdes 

Manutenção de espaços verdes 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Funcionamento e manutenção do 

aldeamento turístico 

Os resíduos sólidos urbanos e equiparados poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais e 

sistema de gestão de Alcácer do Sal, caso a produção não exceda os 1100 l diários. Caso 

contrário, bem como no caso de outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de 

es licenciadas para gestão 

se os poluentes emitidos pelos sistemas de combustão dos veículos e 

maquinaria afetos à obra (camiões, retroescavadoras, gruas, entre outros) em resultado da queima de 

combustíveis fósseis. Os principais poluentes associados são os típicos das fontes móveis, 

nomeadamente monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão (PM2,5 e PM10). É ainda de assinalar a suspensão de poeiras 

ntação de terras. Contudo, prevê-se que esta 

componente não seja problemática, atendendo à inexistência de recetores sensíveis na envolvente direta, 
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Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração há a cons

provenientes do funcionamento dos veículos dos utentes, funcionários e fornecedores do aldeamento 

turístico, sendo igualmente aplicáveis as considerações relativas à potencial afetação da quali

durante a fase de construção. 

 

Ruído e vibrações 

Associada à fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, e em resultado da operação dos veículos e equipamento a utilizar, haverá 

igualmente lugar à produção de ruído e vibrações, destacando

• Funcionamento do estaleiro e frente de obra;

• Circulação de veículos pesados de transporte de materiais e estruturas, com origem 

e/ou destino na área de intervenção;

• Circulação e funcionamento de máquinas e equipamentos necessários à execução dos 

trabalhos. 

Os níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria 

empregue, o que dependerá da estratégia de construção a adotar pelos futuros empreiteiros, pelo que não 

é possível apresentar uma estimativa concreta nesta fase. 

seguinte alguns níveis de pressão sonora típicos de equipamentos normalmente utilizados em obras.

Quadro 9 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e equip

comummente utilizados em obras de construção civil

Operação/Equipamento

Movimentos de 
Terra 

Compactadores

Carregadores

Retroescavadora

Tratores

Niveladoras

Asfaltadoras

Camiões

Transporte de 
Materiais 

Escav.- Carregad.

Grua Móvel

Grua Torre

Equipamentos 
Estacionários 

Bombas

Geradores

Compressores

Maquinaria de 
Impactes 

Martelos Demolid.

Martelos Perfurad.
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há a considerar como principais fontes poluidoras sobretudo as emissões 

provenientes do funcionamento dos veículos dos utentes, funcionários e fornecedores do aldeamento 

turístico, sendo igualmente aplicáveis as considerações relativas à potencial afetação da quali

, e em resultado da operação dos veículos e equipamento a utilizar, haverá 

igualmente lugar à produção de ruído e vibrações, destacando-se as principais fontes: 

onamento do estaleiro e frente de obra; 

Circulação de veículos pesados de transporte de materiais e estruturas, com origem 

e/ou destino na área de intervenção; 

Circulação e funcionamento de máquinas e equipamentos necessários à execução dos 

níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria 

empregue, o que dependerá da estratégia de construção a adotar pelos futuros empreiteiros, pelo que não 

é possível apresentar uma estimativa concreta nesta fase. São, no entanto, apresentados no quadro 

seguinte alguns níveis de pressão sonora típicos de equipamentos normalmente utilizados em obras.

Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e equip

comummente utilizados em obras de construção civil 

Operação/Equipamento 
Nível de Ruído dB(A) a 15 m

60 65 70 75 80 85 90 

Compactadores 
       

Carregadores 
       

Retroescavadora 
       

Tratores 
       

Niveladoras 
       

Asfaltadoras 
       

Camiões 
       

Carregad. 
       

Grua Móvel 
       

Grua Torre 
       

Bombas 
       

Geradores 
       

Compressores 
       

Martelos Demolid. 
       

Martelos Perfurad. 
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iderar como principais fontes poluidoras sobretudo as emissões 

provenientes do funcionamento dos veículos dos utentes, funcionários e fornecedores do aldeamento 

turístico, sendo igualmente aplicáveis as considerações relativas à potencial afetação da qualidade do ar 

, e em resultado da operação dos veículos e equipamento a utilizar, haverá 

 

Circulação de veículos pesados de transporte de materiais e estruturas, com origem 

Circulação e funcionamento de máquinas e equipamentos necessários à execução dos 

níveis gerados estarão intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria 

empregue, o que dependerá da estratégia de construção a adotar pelos futuros empreiteiros, pelo que não 

apresentados no quadro 

seguinte alguns níveis de pressão sonora típicos de equipamentos normalmente utilizados em obras. 

Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e equipamentos 

Nível de Ruído dB(A) a 15 m 
95 100 105 
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Operação/Equipamento

Outros 
Vibradores

Serras
Fonte: Adaptado de Sociedad Española de Acústica (1991)

Os fatores mais importantes na produção de ruído rodoviário

transmissão, a ventilação e o sistema de exaustão, a interação pneu/estrada (circulação) e, também, o 

ruído aerodinâmico. 

Outros fatores importantes que afetam o ruído produzido pelo tráfego são o volume, a propor

veículos pesados (estudos efetuados permitem concluir que a velocidades de cerca de 60 km/h um veículo 

pesado produz um ruído equivalente a 6

também a forma de condução (por exemplo,

bem como uma redução substancial do ruído, de aproximadamente 5 dB para os carros e veículos pesados 

e de 7 dB para motas).  

Relativamente à fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

ruído a circulação dos veículos dos utilizadores e fornecedores do aldeamento turístico. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração as fontes de ruído poderão ser de dois tipos distintos:

• Fontes fixasFontes fixasFontes fixasFontes fixas, como os e

ventilação, sistemas AVAC, bombas, compactadores de resíduos, etc.);

• Fontes móveisFontes móveisFontes móveisFontes móveis

veículos e máquinas usadas na manutenção (recolha de resíduos, corta

O Decreto Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões 

sonoras de equipamento para utilização no exterior. As emissões sonoras para o exterior de equipamentos 

a instalar no interior de edifícios devem ficar acauteladas nos respetivos projetos acústicos em sede de 

licenciamento. 

As atividades de manutenção (obras de reparação/co

verdes, entre outros) poderão também gerar ruído. Estas perturbações tendem, no entanto, a ser pontuais 

e a ter pouca expressão. 
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Operação/Equipamento 
Nível de Ruído dB(A) a 15 m

60 65 70 75 80 85 90 

Vibradores 
       

Serras 
       Fonte: Adaptado de Sociedad Española de Acústica (1991) 

Os fatores mais importantes na produção de ruído rodoviário são o funcionamento do motor, incluindo a 

transmissão, a ventilação e o sistema de exaustão, a interação pneu/estrada (circulação) e, também, o 

Outros fatores importantes que afetam o ruído produzido pelo tráfego são o volume, a propor

veículos pesados (estudos efetuados permitem concluir que a velocidades de cerca de 60 km/h um veículo 

pesado produz um ruído equivalente a 6-7 veículos ligeiros), a fluidez do tráfego, a inclinação da via, e 

também a forma de condução (por exemplo, uma condução passiva permite uma redução dos consumos, 

bem como uma redução substancial do ruído, de aproximadamente 5 dB para os carros e veículos pesados 

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, destacam se principalmente como principais fontes geradoras de 

ruído a circulação dos veículos dos utilizadores e fornecedores do aldeamento turístico. 

as fontes de ruído poderão ser de dois tipos distintos: 

, como os equipamentos eventualmente instalados no exterior (e.g. 

ventilação, sistemas AVAC, bombas, compactadores de resíduos, etc.);

Fontes móveisFontes móveisFontes móveisFontes móveis, ou seja, o tráfego associado ao normal funcionamento, bem como 

veículos e máquinas usadas na manutenção (recolha de resíduos, corta

O Decreto Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões 

ento para utilização no exterior. As emissões sonoras para o exterior de equipamentos 

a instalar no interior de edifícios devem ficar acauteladas nos respetivos projetos acústicos em sede de 

As atividades de manutenção (obras de reparação/construção de infraestruturas, manutenção de espaços 

verdes, entre outros) poderão também gerar ruído. Estas perturbações tendem, no entanto, a ser pontuais 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Nível de Ruído dB(A) a 15 m 
95 100 105 

   

   

são o funcionamento do motor, incluindo a 

transmissão, a ventilação e o sistema de exaustão, a interação pneu/estrada (circulação) e, também, o 

Outros fatores importantes que afetam o ruído produzido pelo tráfego são o volume, a proporção de 

veículos pesados (estudos efetuados permitem concluir que a velocidades de cerca de 60 km/h um veículo 

7 veículos ligeiros), a fluidez do tráfego, a inclinação da via, e 

uma condução passiva permite uma redução dos consumos, 

bem como uma redução substancial do ruído, de aproximadamente 5 dB para os carros e veículos pesados 

, destacam se principalmente como principais fontes geradoras de 

ruído a circulação dos veículos dos utilizadores e fornecedores do aldeamento turístico.  

quipamentos eventualmente instalados no exterior (e.g. 

ventilação, sistemas AVAC, bombas, compactadores de resíduos, etc.); 

o tráfego associado ao normal funcionamento, bem como 

veículos e máquinas usadas na manutenção (recolha de resíduos, corta-relvas, etc.). 

O Decreto Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões 

ento para utilização no exterior. As emissões sonoras para o exterior de equipamentos 

a instalar no interior de edifícios devem ficar acauteladas nos respetivos projetos acústicos em sede de 

nstrução de infraestruturas, manutenção de espaços 

verdes, entre outros) poderão também gerar ruído. Estas perturbações tendem, no entanto, a ser pontuais 
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3.7. Perspetivas para a fase de desativação do projeto

A fase de desativação não está definida no projeto de loteamento. Tendo em conta que o tempo de vida 

útil de aldeamentos turísticos deste género se estima em várias décadas, a respetiva fase de desativação 

reveste-se de grandes incertezas. O próprio conceito de “desativação” pode 

que se adote para a cessação da exploração. A decisão de desativar um loteamento desta natureza poderá 

estar associada a alterações no mercado ou nas políticas de desenvolvimento da região, mas que são de 

todo, à data, impossíveis de prever.

Face à ausência de dados mais concretos, o 

das estruturas/atividades que compõem o

requalificação física e ambiental de toda a área afe

a salvaguardar de forma sustentada todos os aspetos ambientais passíveis de afetação. 

Isto terá como consequência direta a impossibilidade de manter a utilização turística na zona. A ocupação 

futura será definida em função dos instrumentos de gestão territorial em vigor na altura de desativação.

 

 

3.8. Projetos complementares ou subsidiários

Não se identificaram quaisquer projetos complementares ou subsidiários indispensáveis ao pleno 

funcionamento do loteamento turístico em avaliação, uma vez que todas as intervenções necessárias 

estão contempladas no mesmo. 
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Perspetivas para a fase de desativação do projeto

está definida no projeto de loteamento. Tendo em conta que o tempo de vida 

útil de aldeamentos turísticos deste género se estima em várias décadas, a respetiva fase de desativação 

se de grandes incertezas. O próprio conceito de “desativação” pode diferir em função do cenário 

que se adote para a cessação da exploração. A decisão de desativar um loteamento desta natureza poderá 

estar associada a alterações no mercado ou nas políticas de desenvolvimento da região, mas que são de 

eis de prever. 

Face à ausência de dados mais concretos, o cenário considerado na avaliação foi a da remoção/

das estruturas/atividades que compõem o loteamento, procedendo-se seguidamente a uma 

requalificação física e ambiental de toda a área afetada, enquadrada num plano de desativação

de forma sustentada todos os aspetos ambientais passíveis de afetação. 

Isto terá como consequência direta a impossibilidade de manter a utilização turística na zona. A ocupação 

definida em função dos instrumentos de gestão territorial em vigor na altura de desativação.

Projetos complementares ou subsidiários 

Não se identificaram quaisquer projetos complementares ou subsidiários indispensáveis ao pleno 

to turístico em avaliação, uma vez que todas as intervenções necessárias 
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Perspetivas para a fase de desativação do projeto 

está definida no projeto de loteamento. Tendo em conta que o tempo de vida 

útil de aldeamentos turísticos deste género se estima em várias décadas, a respetiva fase de desativação 

diferir em função do cenário 

que se adote para a cessação da exploração. A decisão de desativar um loteamento desta natureza poderá 

estar associada a alterações no mercado ou nas políticas de desenvolvimento da região, mas que são de 

cenário considerado na avaliação foi a da remoção/ demolição 

se seguidamente a uma 

esativação, de forma 

de forma sustentada todos os aspetos ambientais passíveis de afetação.  

Isto terá como consequência direta a impossibilidade de manter a utilização turística na zona. A ocupação 

definida em função dos instrumentos de gestão territorial em vigor na altura de desativação. 

 

Não se identificaram quaisquer projetos complementares ou subsidiários indispensáveis ao pleno 

to turístico em avaliação, uma vez que todas as intervenções necessárias 
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4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto

4.1. Introdução

No presente capítulo apresenta-

estudo, a qual consiste fundamentalmente na descrição das condições de cada descritor ambiental no 

cenário atual. 

Os descritores ambientais estudados são abordados de forma integrada na área de estudo e na sua 

envolvente, reportando sempre à legislação na matéria em vigor, bem como aos planos de ordenamento e 

outros diplomas considerados pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise.

A caracterização é realizada a diferentes escalas, dependendo do descritor em a

a análise diferenciada dos impactes do projeto

inerente à caracterização do ambiente potencialmente afetado.

Finalmente, procede-se a uma análise das perspetivas de evoluç

referência num cenário futuro de ausência do projeto (alternativa zero), de forma a ser possível avaliar na 

próxima fase as consequências da decisão de implementação do projeto.

Os pontos seguintes apresentam as análises

descritores: geologia e geomorfologia; solos; uso do solo e ordenamento do território; ecologia, flora e 

fauna; recursos hídricos superficiais; recursos hídricos subterrâneos; gestão de resíduo

ambiente sonoro; paisagem; património arqueológico, arqu

 

 

4.2. Geologia e geomorfologia

4.2.1. Enquadramento geológico

O projeto de Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” localiza

entre a unidade morfoestrutural mais recente e a mais antiga do território português, respetivamente a 

Bacia do Tejo-Sado e o Maciço Hespérico. A área de intervenção abrange, contudo, unicamente terrenos 

da Bacia do Tejo-Sado, nomeadamente da sub
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Caracterização do ambiente afetado pelo projeto

Introdução 

-se a caracterização da situação de referência do ambiente na

consiste fundamentalmente na descrição das condições de cada descritor ambiental no 

Os descritores ambientais estudados são abordados de forma integrada na área de estudo e na sua 

rtando sempre à legislação na matéria em vigor, bem como aos planos de ordenamento e 

outros diplomas considerados pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise.

A caracterização é realizada a diferentes escalas, dependendo do descritor em análise, de modo a permitir 

a análise diferenciada dos impactes do projeto, sendo explicitado, quando relevante, o grau de incerteza 

inerente à caracterização do ambiente potencialmente afetado. 

se a uma análise das perspetivas de evolução da caracterização da situação de 

referência num cenário futuro de ausência do projeto (alternativa zero), de forma a ser possível avaliar na 

próxima fase as consequências da decisão de implementação do projeto. 

s pontos seguintes apresentam as análises temáticas da caracterização da situação de referência para os 

descritores: geologia e geomorfologia; solos; uso do solo e ordenamento do território; ecologia, flora e 

fauna; recursos hídricos superficiais; recursos hídricos subterrâneos; gestão de resíduo

ambiente sonoro; paisagem; património arqueológico, arquitetónico e etnográfico e socio economia

Geologia e geomorfologia 

Enquadramento geológico 

O projeto de Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” localiza-se numa zona de 

entre a unidade morfoestrutural mais recente e a mais antiga do território português, respetivamente a 

Sado e o Maciço Hespérico. A área de intervenção abrange, contudo, unicamente terrenos 

Sado, nomeadamente da sub bacia do Sado. 
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rência do ambiente na área de 

consiste fundamentalmente na descrição das condições de cada descritor ambiental no 

Os descritores ambientais estudados são abordados de forma integrada na área de estudo e na sua 

rtando sempre à legislação na matéria em vigor, bem como aos planos de ordenamento e 

outros diplomas considerados pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise. 

nálise, de modo a permitir 

sendo explicitado, quando relevante, o grau de incerteza 

ão da caracterização da situação de 

referência num cenário futuro de ausência do projeto (alternativa zero), de forma a ser possível avaliar na 

temáticas da caracterização da situação de referência para os 

descritores: geologia e geomorfologia; solos; uso do solo e ordenamento do território; ecologia, flora e 

fauna; recursos hídricos superficiais; recursos hídricos subterrâneos; gestão de resíduos e efluentes; 

socio economia. 

se numa zona de transição 

entre a unidade morfoestrutural mais recente e a mais antiga do território português, respetivamente a 

Sado e o Maciço Hespérico. A área de intervenção abrange, contudo, unicamente terrenos 
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O preenchimento da Bacia do Tejo

de intercalações marinhas e conteúdo fossilífero. No geral, correspondem a sedimentos cenozóicos, com 

predominância da unidade miocéni

plistocénica, plistocénica e depósitos mais recentes associados às principais linhas de água. Estes 

terrenos sedimentares terciários assentam sobre o soco hercínico (Paleozoico) de rochas 

metassedimentares e vulcânicas.

De acordo com a Carta Geológica do Torrão, folha 39

área do projeto afloram rochas pertencentes à Formação da Marateca 

continental, sobre a qual assentam manchas dispersas de areias de duna do Quaternário e aluviões 

recentes depositadas na dependência das principais linhas de água, em particular do rio Sado. 

Seguidamente descrevem-se, das mais recentes até às mais antigas, e de acordo com a Carta Geo

acima mencionada, as principais características litológicas das unidades geológicas, que abrangem a área 

de intervenção e a sua envolvente próxima (

• Holocénico Holocénico Holocénico Holocénico ––––    Aluviões (a):Aluviões (a):Aluviões (a):Aluviões (a):

pelas margens do rio Sado e dos seus afluentes, nomeadamente da ribeira que limita a 

área de intervenção a Sul (linha de água afluente do ribeiro do Arcão). Estas manchas 

aluvionares, de espessura relativamente significativa na proximidade do rio

essencialmente constituídas por areias mais ou menos finas intercaladas com siltes e 

pelitos. 

• Holocénico Holocénico Holocénico Holocénico ––––    

transportadas pelo vento, que cobrem a Formação da Marateca. Apesar da d

estes depósitos, com espessuras, em geral, inferiores a 2 m, não apresentam formas de 

estruturas dunares. As manchas dunares têm particular desenvolvimento junto à costa 

(cobrindo grande parte da planície costeira), verificando

que se avança em direção ao rio Sado, que os afloramentos se restringem a 

afloramentos dispersos. Os afloramentos de areias de duna deixam de ocorrer para 

oriente do rio Sado. 

• Pliocénico Pliocénico Pliocénico Pliocénico ––––    Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma):

unidade geológica do Pliocénico (idade compreendida entre os 2 e os 5 milhões de 

anos), constituída essencialmente por areias arcósicas, conglomerados e pelitos. De 

acordo com a Carta Geológica do Torrão (folha 39

espessura compreendida entre os 30 m e os 70 m e os sedimentos que a constituem são 

de origem continental, ou seja, provenientes dos terrenos envolventes do Maciço 

Hespérico, nomeadamente de rochas granitoides da Zona de Ossa Morena (uma das seis 
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O preenchimento da Bacia do Tejo-Sado é feito por depósitos detríticos, de origem continental, com níveis 

de intercalações marinhas e conteúdo fossilífero. No geral, correspondem a sedimentos cenozóicos, com 

predominância da unidade miocénica, surgindo localmente manchas de idade paleogénica, plio

plistocénica, plistocénica e depósitos mais recentes associados às principais linhas de água. Estes 

terrenos sedimentares terciários assentam sobre o soco hercínico (Paleozoico) de rochas 

mentares e vulcânicas. 

De acordo com a Carta Geológica do Torrão, folha 39-D, à escala 1:50 000 (Gonçalves & Antunes, 1992), na 

área do projeto afloram rochas pertencentes à Formação da Marateca – sequência detrítica de origem 

entam manchas dispersas de areias de duna do Quaternário e aluviões 

recentes depositadas na dependência das principais linhas de água, em particular do rio Sado. 

se, das mais recentes até às mais antigas, e de acordo com a Carta Geo

acima mencionada, as principais características litológicas das unidades geológicas, que abrangem a área 

de intervenção e a sua envolvente próxima (Desenho 3Desenho 3Desenho 3Desenho 3, Volume II): 

Aluviões (a):Aluviões (a):Aluviões (a):Aluviões (a): depósitos detríticos recentes que se distribuem pel

pelas margens do rio Sado e dos seus afluentes, nomeadamente da ribeira que limita a 

área de intervenção a Sul (linha de água afluente do ribeiro do Arcão). Estas manchas 

aluvionares, de espessura relativamente significativa na proximidade do rio

essencialmente constituídas por areias mais ou menos finas intercaladas com siltes e 

    Areias de duna (Ad):Areias de duna (Ad):Areias de duna (Ad):Areias de duna (Ad): depósitos detríticos de areias selecionadas e 

transportadas pelo vento, que cobrem a Formação da Marateca. Apesar da d

estes depósitos, com espessuras, em geral, inferiores a 2 m, não apresentam formas de 

estruturas dunares. As manchas dunares têm particular desenvolvimento junto à costa 

(cobrindo grande parte da planície costeira), verificando-se de forma gradu

que se avança em direção ao rio Sado, que os afloramentos se restringem a 

afloramentos dispersos. Os afloramentos de areias de duna deixam de ocorrer para 

oriente do rio Sado.  

Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma):Formação da Marateca (Ma): a Formação da Marateca cor

unidade geológica do Pliocénico (idade compreendida entre os 2 e os 5 milhões de 

anos), constituída essencialmente por areias arcósicas, conglomerados e pelitos. De 

acordo com a Carta Geológica do Torrão (folha 39-D) esta unidade geológica t

espessura compreendida entre os 30 m e os 70 m e os sedimentos que a constituem são 

de origem continental, ou seja, provenientes dos terrenos envolventes do Maciço 

Hespérico, nomeadamente de rochas granitoides da Zona de Ossa Morena (uma das seis 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Sado é feito por depósitos detríticos, de origem continental, com níveis 

de intercalações marinhas e conteúdo fossilífero. No geral, correspondem a sedimentos cenozóicos, com 

ca, surgindo localmente manchas de idade paleogénica, plio-

plistocénica, plistocénica e depósitos mais recentes associados às principais linhas de água. Estes 

terrenos sedimentares terciários assentam sobre o soco hercínico (Paleozoico) de rochas 

D, à escala 1:50 000 (Gonçalves & Antunes, 1992), na 

sequência detrítica de origem 

entam manchas dispersas de areias de duna do Quaternário e aluviões 

recentes depositadas na dependência das principais linhas de água, em particular do rio Sado.  

se, das mais recentes até às mais antigas, e de acordo com a Carta Geológica 

acima mencionada, as principais características litológicas das unidades geológicas, que abrangem a área 

depósitos detríticos recentes que se distribuem pelo leito e 

pelas margens do rio Sado e dos seus afluentes, nomeadamente da ribeira que limita a 

área de intervenção a Sul (linha de água afluente do ribeiro do Arcão). Estas manchas 

aluvionares, de espessura relativamente significativa na proximidade do rio Sado são 

essencialmente constituídas por areias mais ou menos finas intercaladas com siltes e 

depósitos detríticos de areias selecionadas e 

transportadas pelo vento, que cobrem a Formação da Marateca. Apesar da designação, 

estes depósitos, com espessuras, em geral, inferiores a 2 m, não apresentam formas de 

estruturas dunares. As manchas dunares têm particular desenvolvimento junto à costa 

se de forma gradual, à medida 

que se avança em direção ao rio Sado, que os afloramentos se restringem a 

afloramentos dispersos. Os afloramentos de areias de duna deixam de ocorrer para 

a Formação da Marateca corresponde a uma 

unidade geológica do Pliocénico (idade compreendida entre os 2 e os 5 milhões de 

anos), constituída essencialmente por areias arcósicas, conglomerados e pelitos. De 

D) esta unidade geológica tem uma 

espessura compreendida entre os 30 m e os 70 m e os sedimentos que a constituem são 

de origem continental, ou seja, provenientes dos terrenos envolventes do Maciço 

Hespérico, nomeadamente de rochas granitoides da Zona de Ossa Morena (uma das seis 
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zonas paleogeográficas em que se subdivide o Maciço Hespérico). Na Carta Geológica de 

Alcácer do Sal, folha 39

considerada como sendo de idade miocénica (Miocénico superior, aproximadamente 

entre 5 e 11 milhões de anos). Estudos posteriores levados a cabo pelos autores da Carta 

Geológica do Torrão permitiram aferir, com base em critérios estratigráficos, que esta 

unidade é mais recente do que se considerou nos levantamentos geológicos dos anos 80 

e a partir dos quais foi elaborada a Carta Geológica de Alcácer do Sal.

 

4.2.2. Enquadramento geomorfológico

A morfologia da bacia do Tejo-Sado caracteriza

conferido pelas formações detríticas cenozóicas (

Peneplanície Alentejana – extensa aplanação formada pelos terrenos paleozoicos do Maciço Hespérico e 

que na proximidade da área de intervenção são representados pela aplanação de Évora (a nordeste, 

definida por rochas riolíticas aplanadas a cotas médias da ordem dos 240 m). 

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, caracte

do Tejo e do Sado, com cotas relativamente baixas que variam entre os 8 m e os 63 m, que se prendem 

com as características geológicas da região, nomeadamente com o comportamento de rochas brandas que 

os depósitos detríticos possuem.

As cotas mais altas ocorrem nos limites noroeste (63 m) e oeste (58 m) da propriedade. À medida que se 

avança para este e sul, ou seja, respetivamente em direção ao leito do rio Sado e de um afluente do ribeiro 

do Arcão, as cotas vão gradualmente descendo para

apresenta declives inferiores a 3%, correspondendo as zonas mais declivosas aos taludes que definem o 

antigo areeiro, onde se registam declives da ordem dos 25%, no seu limite sul, e de 36 %, na transi

para o rio Sado.  

Devido às características de porosidade e de permeabilidade das rochas da região, a infiltração é 

favorecida relativamente à escorrência, pelo que a rede de drenagem superficial se caracteriza por ser 

pouco densa, com linhas de água p

ravinamento dos materiais detríticos, evidenciando o arrastamento das partículas móveis. 
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nas paleogeográficas em que se subdivide o Maciço Hespérico). Na Carta Geológica de 

Alcácer do Sal, folha 39-C (Antunes & Pais, 1983), esta unidade geológica havia sido 

considerada como sendo de idade miocénica (Miocénico superior, aproximadamente 

e 11 milhões de anos). Estudos posteriores levados a cabo pelos autores da Carta 

Geológica do Torrão permitiram aferir, com base em critérios estratigráficos, que esta 

unidade é mais recente do que se considerou nos levantamentos geológicos dos anos 80 

partir dos quais foi elaborada a Carta Geológica de Alcácer do Sal.

Enquadramento geomorfológico 

Sado caracteriza-se pelo predomínio do relevo suave e pouco acentuado 

conferido pelas formações detríticas cenozóicas (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 1111) que contrasta com o relevo ondulado da 

extensa aplanação formada pelos terrenos paleozoicos do Maciço Hespérico e 

na proximidade da área de intervenção são representados pela aplanação de Évora (a nordeste, 

definida por rochas riolíticas aplanadas a cotas médias da ordem dos 240 m).  

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, caracte

do Tejo e do Sado, com cotas relativamente baixas que variam entre os 8 m e os 63 m, que se prendem 

com as características geológicas da região, nomeadamente com o comportamento de rochas brandas que 

os depósitos detríticos possuem. 

otas mais altas ocorrem nos limites noroeste (63 m) e oeste (58 m) da propriedade. À medida que se 

avança para este e sul, ou seja, respetivamente em direção ao leito do rio Sado e de um afluente do ribeiro 

do Arcão, as cotas vão gradualmente descendo para valores inferiores a 8 m e 27 m. Grande parte da área 

apresenta declives inferiores a 3%, correspondendo as zonas mais declivosas aos taludes que definem o 

antigo areeiro, onde se registam declives da ordem dos 25%, no seu limite sul, e de 36 %, na transi

Devido às características de porosidade e de permeabilidade das rochas da região, a infiltração é 

favorecida relativamente à escorrência, pelo que a rede de drenagem superficial se caracteriza por ser 

pouco densa, com linhas de água pouco encaixadas que afluem ao rio Sado. De forma pontual verifica

ravinamento dos materiais detríticos, evidenciando o arrastamento das partículas móveis. 
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nas paleogeográficas em que se subdivide o Maciço Hespérico). Na Carta Geológica de 

C (Antunes & Pais, 1983), esta unidade geológica havia sido 

considerada como sendo de idade miocénica (Miocénico superior, aproximadamente 

e 11 milhões de anos). Estudos posteriores levados a cabo pelos autores da Carta 

Geológica do Torrão permitiram aferir, com base em critérios estratigráficos, que esta 

unidade é mais recente do que se considerou nos levantamentos geológicos dos anos 80 

partir dos quais foi elaborada a Carta Geológica de Alcácer do Sal. 

se pelo predomínio do relevo suave e pouco acentuado 

) que contrasta com o relevo ondulado da 

extensa aplanação formada pelos terrenos paleozoicos do Maciço Hespérico e 

na proximidade da área de intervenção são representados pela aplanação de Évora (a nordeste, 

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, característico das Bacias 

do Tejo e do Sado, com cotas relativamente baixas que variam entre os 8 m e os 63 m, que se prendem 

com as características geológicas da região, nomeadamente com o comportamento de rochas brandas que 

otas mais altas ocorrem nos limites noroeste (63 m) e oeste (58 m) da propriedade. À medida que se 

avança para este e sul, ou seja, respetivamente em direção ao leito do rio Sado e de um afluente do ribeiro 

valores inferiores a 8 m e 27 m. Grande parte da área 

apresenta declives inferiores a 3%, correspondendo as zonas mais declivosas aos taludes que definem o 

antigo areeiro, onde se registam declives da ordem dos 25%, no seu limite sul, e de 36 %, na transição 

Devido às características de porosidade e de permeabilidade das rochas da região, a infiltração é 

favorecida relativamente à escorrência, pelo que a rede de drenagem superficial se caracteriza por ser 

ouco encaixadas que afluem ao rio Sado. De forma pontual verifica-se o 

ravinamento dos materiais detríticos, evidenciando o arrastamento das partículas móveis.  
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Fotografia 

 

4.2.3. Enquadramento tectónico e sismicidade

4.2.3.1. Tectónica regional

A Bacia Cenozoica do Sado corresponde a uma extensa área de subsidência, definida por um graben de 

idade terciária, provavelmente Oligocénico Superior ou Miocénico Inferior. A formação da bacia está 

associada à reativação de estruturas tardi

WNW-ESE, com consequente subsidência e delimitação entre falhas de dimensão regional 

Messejana, a sul, e falhas do vale inferior do Tejo, a norte

A individualização e o afundamento da Bacia do Tejo

estrutural, tendo o seu preenchimento de base sido iniciado no Paleogénico por materiais detríticos 

grosseiros de origem continental com alguma imaturidade

acarreio terrígeno das formações paleozoicas de zonas circundantes, tendo

miocénica, associada a fenómenos transgressivos, de fácies continental, com influências marinhas e 

intercalações salobras. 

A compressão bética de orientação NNW

pela orogenia Alpina, determinaram a compartimentação da Bacia Cenozóica do Tejo

unidades estruturais com evolução paleogeográfica
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Fotografia 1 – Aspeto da fisiografia da propriedade 

Enquadramento tectónico e sismicidade 

Tectónica regional 

do Sado corresponde a uma extensa área de subsidência, definida por um graben de 

idade terciária, provavelmente Oligocénico Superior ou Miocénico Inferior. A formação da bacia está 

associada à reativação de estruturas tardi-hercínicas do maciço hespérico, com orientação NNE

ESE, com consequente subsidência e delimitação entre falhas de dimensão regional 

Messejana, a sul, e falhas do vale inferior do Tejo, a norte.  

A individualização e o afundamento da Bacia do Tejo-Sado ocorrem ao longo de linhas de debilidade 

estrutural, tendo o seu preenchimento de base sido iniciado no Paleogénico por materiais detríticos 

grosseiros de origem continental com alguma imaturidade sedimentológica. Estes materiais resultam do 

acarreio terrígeno das formações paleozoicas de zonas circundantes, tendo-se seguido uma sedimentação 

miocénica, associada a fenómenos transgressivos, de fácies continental, com influências marinhas e 

A compressão bética de orientação NNW-SSE, que ocorre no Miocénico Médio, e as tensões originadas 

pela orogenia Alpina, determinaram a compartimentação da Bacia Cenozóica do Tejo

unidades estruturais com evolução paleogeográfica comum (Bacia do Baixo Tejo e Bacia do Sado).
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do Sado corresponde a uma extensa área de subsidência, definida por um graben de 

idade terciária, provavelmente Oligocénico Superior ou Miocénico Inferior. A formação da bacia está 

hercínicas do maciço hespérico, com orientação NNE-SSW e 

ESE, com consequente subsidência e delimitação entre falhas de dimensão regional - falha da 

Sado ocorrem ao longo de linhas de debilidade 

estrutural, tendo o seu preenchimento de base sido iniciado no Paleogénico por materiais detríticos 

sedimentológica. Estes materiais resultam do 

se seguido uma sedimentação 

miocénica, associada a fenómenos transgressivos, de fácies continental, com influências marinhas e 

SSE, que ocorre no Miocénico Médio, e as tensões originadas 

pela orogenia Alpina, determinaram a compartimentação da Bacia Cenozóica do Tejo-Sado em duas 

comum (Bacia do Baixo Tejo e Bacia do Sado). 
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A sedimentação de idade pliocénica e quaternária, também de origem continental, assenta em 

discordância sobre todos os sedimentos terciários, com maior representatividade para os terraços 

escalonados plistocénicos, que se encontram ao longo de toda a bacia e afluentes.

Galopim de Carvalho (1985) refere que a evolução da bacia se tem caracterizado pela contínua 

subsidência, sendo esta compensada por sedimentação que colmata a área em depressão, apresentando 

as formações uma atitude perto da sub

Apesar do enquadramento tectónico regional, na área de intervenção não se encontram registadas falhas 

a cortar a continuidade das formações geológicas aflorantes. Contudo, e atendendo à proximidade de 

acidentes tectónicos ativos ou a direções de fracturação paralelas a falhas ativas que sofreram 

movimentação nos últimos 2 milhões de anos, importa considerar os seguintes acidentes tectónicos 

constantes na Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1 000 000 

• Falha da MessejanaFalha da MessejanaFalha da MessejanaFalha da Messejana

acidentes tectónicos com movimentação recente, sendo acompanhada por várias outras 

falhas secundárias. Esta falha, com uma direção NE

quase 500 km, entre Odemira e Ávila (território Espanhol) e localiza

intervenção; 

• Falha de GrândolaFalha de GrândolaFalha de GrândolaFalha de Grândola

vertical do tipo normal. Esta falha, com uma orientação geral média 

de movimentação normal, ocorre a sul da área de intervenção;

• Lineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNW

• Lineamentos orientados NNELineamentos orientados NNELineamentos orientados NNELineamentos orientados NNE

 

4.2.3.2. Sismicidade 

O concelho de Alcácer do Sal apresenta uma elevada suscetibilidade a um evento sísmico. Na Carta de 

Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, este concelho apresenta intensidades 

sísmicas máximas compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

Mercalli Modificada. 

Um sismo de grau VIII origina dano

pode originar o desmoronamento de edifícios, mesmo em construções sólidas. Um sismo de grau IX pode 

originar o pânico total, incluindo, para além da destruição de infraestruturas, a moviment
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A sedimentação de idade pliocénica e quaternária, também de origem continental, assenta em 

discordância sobre todos os sedimentos terciários, com maior representatividade para os terraços 

cos, que se encontram ao longo de toda a bacia e afluentes. 

Galopim de Carvalho (1985) refere que a evolução da bacia se tem caracterizado pela contínua 

subsidência, sendo esta compensada por sedimentação que colmata a área em depressão, apresentando 

rmações uma atitude perto da sub-horizontalidade.  

Apesar do enquadramento tectónico regional, na área de intervenção não se encontram registadas falhas 

a cortar a continuidade das formações geológicas aflorantes. Contudo, e atendendo à proximidade de 

entes tectónicos ativos ou a direções de fracturação paralelas a falhas ativas que sofreram 

movimentação nos últimos 2 milhões de anos, importa considerar os seguintes acidentes tectónicos 

constantes na Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1 000 000 (S.G.P, 1989):  

Falha da MessejanaFalha da MessejanaFalha da MessejanaFalha da Messejana - falha ativa certa. Corresponde a um dos mais importantes 

acidentes tectónicos com movimentação recente, sendo acompanhada por várias outras 

falhas secundárias. Esta falha, com uma direção NE-SW, desenvolve

quase 500 km, entre Odemira e Ávila (território Espanhol) e localiza-se a este da área de 

Falha de GrândolaFalha de GrândolaFalha de GrândolaFalha de Grândola - falha ativa certa a provável em alguns troços com movimentação 

vertical do tipo normal. Esta falha, com uma orientação geral média 

de movimentação normal, ocorre a sul da área de intervenção; 

Lineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNWLineamentos orientados NNW----SSESSESSESSE; 

Lineamentos orientados NNELineamentos orientados NNELineamentos orientados NNELineamentos orientados NNE----SSWSSWSSWSSW. 

O concelho de Alcácer do Sal apresenta uma elevada suscetibilidade a um evento sísmico. Na Carta de 

Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, este concelho apresenta intensidades 

sísmicas máximas compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

Um sismo de grau VIII origina danos acentuados em construções sólidas, enquanto um sismo de grau IX 

pode originar o desmoronamento de edifícios, mesmo em construções sólidas. Um sismo de grau IX pode 

originar o pânico total, incluindo, para além da destruição de infraestruturas, a moviment
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A sedimentação de idade pliocénica e quaternária, também de origem continental, assenta em 

discordância sobre todos os sedimentos terciários, com maior representatividade para os terraços 

Galopim de Carvalho (1985) refere que a evolução da bacia se tem caracterizado pela contínua 

subsidência, sendo esta compensada por sedimentação que colmata a área em depressão, apresentando 

Apesar do enquadramento tectónico regional, na área de intervenção não se encontram registadas falhas 

a cortar a continuidade das formações geológicas aflorantes. Contudo, e atendendo à proximidade de 

entes tectónicos ativos ou a direções de fracturação paralelas a falhas ativas que sofreram 

movimentação nos últimos 2 milhões de anos, importa considerar os seguintes acidentes tectónicos 

falha ativa certa. Corresponde a um dos mais importantes 

acidentes tectónicos com movimentação recente, sendo acompanhada por várias outras 

SW, desenvolve-se ao longo de 

se a este da área de 

falha ativa certa a provável em alguns troços com movimentação 

vertical do tipo normal. Esta falha, com uma orientação geral média WNW-ESE e marcas 

O concelho de Alcácer do Sal apresenta uma elevada suscetibilidade a um evento sísmico. Na Carta de 

Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, este concelho apresenta intensidades 

sísmicas máximas compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

s acentuados em construções sólidas, enquanto um sismo de grau IX 

pode originar o desmoronamento de edifícios, mesmo em construções sólidas. Um sismo de grau IX pode 

originar o pânico total, incluindo, para além da destruição de infraestruturas, a movimentação de terras. 
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Fonte: Adaptado de ANPC (2014)

Figura 5 – Suscetibilidade a um evento sísmico

As cartas de isossistas disponíveis para o território de Po

sismos muito intensos na região em que se insere o projeto, dos quais se destacam os ocorridos nas 

seguintes datas: 

• 1356: sismo de grau VIII (sismo ruinoso)

• 1722: sismo de grau VI/VII (sismo forte / muito forte)

• 1909: sismo de grau V (sismo pouco forte)

• 1964: sismo de grau IV (sismo médio)

• 1969: sismo de grau VIII (sismo ruinoso)

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEP 

n.º 235/83, de 31 de maio), a regi

A caracterizada por solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos. A esta zona 

corresponde um coeficiente de sismicidade de 1,0. 

O zonamento sísmico considerado no 

uma ação sísmica do tipo 1 (interplaca), ou seja, de geração de um sismo de maior distância focal, e na 

zona 2.3 para uma ação sísmica do tipo 2 (intraplaca).
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Fonte: Adaptado de ANPC (2014)  

Suscetibilidade a um evento sísmico Figura 6 – Intensidade macrossísmica

As cartas de isossistas disponíveis para o território de Portugal Continental mostram ocorrências de 

sismos muito intensos na região em que se insere o projeto, dos quais se destacam os ocorridos nas 

1356: sismo de grau VIII (sismo ruinoso) 

1722: sismo de grau VI/VII (sismo forte / muito forte) 

1909: sismo de grau V (sismo pouco forte) 

1964: sismo de grau IV (sismo médio) 

1969: sismo de grau VIII (sismo ruinoso) 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEP 

n.º 235/83, de 31 de maio), a região em que se insere o projeto situa-se numa zona de sismicidade do tipo 

por solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos. A esta zona 

corresponde um coeficiente de sismicidade de 1,0.  

O zonamento sísmico considerado no Euro código 8 inclui o concelho de Alcácer do Sal na zona 1.3, para 

uma ação sísmica do tipo 1 (interplaca), ou seja, de geração de um sismo de maior distância focal, e na 

zona 2.3 para uma ação sísmica do tipo 2 (intraplaca). 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Intensidade macrossísmica 

rtugal Continental mostram ocorrências de 

sismos muito intensos na região em que se insere o projeto, dos quais se destacam os ocorridos nas 

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEP – Decreto-lei 

se numa zona de sismicidade do tipo 

por solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos. A esta zona 

8 inclui o concelho de Alcácer do Sal na zona 1.3, para 

uma ação sísmica do tipo 1 (interplaca), ou seja, de geração de um sismo de maior distância focal, e na 
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4.2.4. Recursos geológicos

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na área de 

intervenção não existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos mineiros 

concedidos por contratos de concessão de exploração.

Na Carta de condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, a área de intervenção insere

numa área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos. No Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), esta área 

de exploração de sulfuretos polimetálicos.

De acordo com a legislação neste domínio (Lei nº 54/2015 de 22 de junho 

bases do regime jurídico da revelação e aproveitamento dos recursos 

lei n.º 90/90 de 16 de março 

aproveitamento de depósitos minerais naturais), as áreas reservadas são definidas como aquelas sobre as 

quais incidem direitos exclusivos sobre recursos geológicos integrados no domínio público do Estado. 

De facto, a propriedade afeta ao projeto insere

metálicos (nomeadamente associados a sulfuretos maciços), tendo existido ne

ao longo dos anos para descoberta de eventuais jazidas. Há pouco anos, o Instituto Geológico e Mineiro, 

recorrendo a vários trabalhos de prospeção geofísica (nomeadamente gravimetria), fez a descoberta de 

uma jazida mineral na proximidade do projeto 

De acordo com informação cedida pela Direção Geral de Energia e Geologia, existe atualmente um pedido 

da EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A (MNPPP0364) (que engloba

para a prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos (
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Recursos geológicos 

com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na área de 

não existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos mineiros 

concedidos por contratos de concessão de exploração.  

ta de condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, a área de intervenção insere

numa área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos. No Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), esta área está igualmente incluída numa área potencial 

de exploração de sulfuretos polimetálicos. 

De acordo com a legislação neste domínio (Lei nº 54/2015 de 22 de junho – diploma que estabelece as 

bases do regime jurídico da revelação e aproveitamento dos recursos geológicos e que revoga o Decreto

 –, e Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março – diploma que rege o 

aproveitamento de depósitos minerais naturais), as áreas reservadas são definidas como aquelas sobre as 

clusivos sobre recursos geológicos integrados no domínio público do Estado. 

De facto, a propriedade afeta ao projeto insere-se numa zona com elevado potencial de recursos minerais 

metálicos (nomeadamente associados a sulfuretos maciços), tendo existido nesta zona diversos contratos 

ao longo dos anos para descoberta de eventuais jazidas. Há pouco anos, o Instituto Geológico e Mineiro, 

recorrendo a vários trabalhos de prospeção geofísica (nomeadamente gravimetria), fez a descoberta de 

roximidade do projeto – no local de Lagoa Salgada, a sul da área de intervenção.

De acordo com informação cedida pela Direção Geral de Energia e Geologia, existe atualmente um pedido 

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A (MNPPP0364) (que engloba a área de intervenção), 

para a prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos (
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com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na área de 

não existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos mineiros 

ta de condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, a área de intervenção insere-se 

numa área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos. No Plano Regional de 

está igualmente incluída numa área potencial 

diploma que estabelece as 

geológicos e que revoga o Decreto-

diploma que rege o 

aproveitamento de depósitos minerais naturais), as áreas reservadas são definidas como aquelas sobre as 

clusivos sobre recursos geológicos integrados no domínio público do Estado.  

se numa zona com elevado potencial de recursos minerais 

sta zona diversos contratos 

ao longo dos anos para descoberta de eventuais jazidas. Há pouco anos, o Instituto Geológico e Mineiro, 

recorrendo a vários trabalhos de prospeção geofísica (nomeadamente gravimetria), fez a descoberta de 

no local de Lagoa Salgada, a sul da área de intervenção. 

De acordo com informação cedida pela Direção Geral de Energia e Geologia, existe atualmente um pedido 

a área de intervenção), 

para a prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos (Figura Figura Figura Figura 7777). 
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Figura 7 – Área afeta ao pedido de prospeção e pesquisa de minerais metálicos na área de intervenção

No que diz respeito aos recursos minerais não metálicos, o concelho de Alcácer do Sal, em geral, e a 

freguesia em que se insere o projeto,

sobretudo areeiros. Refira-se inclusivamente a nordeste da área de intervenção, a presença de um areeiro, 

atualmente desativado (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 
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Área afeta ao pedido de prospeção e pesquisa de minerais metálicos na área de intervenção

No que diz respeito aos recursos minerais não metálicos, o concelho de Alcácer do Sal, em geral, e a 

freguesia em que se insere o projeto, em particular, têm tido várias pedreiras ao longo dos anos, 

se inclusivamente a nordeste da área de intervenção, a presença de um areeiro, 

Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 2222). 
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Área afeta ao pedido de prospeção e pesquisa de minerais metálicos na área de intervenção 

No que diz respeito aos recursos minerais não metálicos, o concelho de Alcácer do Sal, em geral, e a 

em particular, têm tido várias pedreiras ao longo dos anos, 

se inclusivamente a nordeste da área de intervenção, a presença de um areeiro, 
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Fotografia 2 – Antigo areeiro localizado a 

Embora a Câmara Municipal de Alcácer do Sal nã

pedreiras na região em que se insere o projeto, no cadastro da DGEG verifica

freguesia em que se insere o projeto, existe um areeiro em funcionamento. No mesmo cadastro são 

identificadas quatro outras explorações em

Quadro 10 –

Denominação 

Água Formosinha 

Arapouco 

Casal Ventoso (Concessão 

Mineira) 

Courela da Saibreira Velha 

Pedreira de Areia da Charneca 
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Antigo areeiro localizado a norte da propriedade (local proposto para depósito das terras 

sobrantes) 

Embora a Câmara Municipal de Alcácer do Sal não tenha disponibilizado informação sobre a existência de 

pedreiras na região em que se insere o projeto, no cadastro da DGEG verifica-se que atualmente, na 

freguesia em que se insere o projeto, existe um areeiro em funcionamento. No mesmo cadastro são 

explorações em fase de abandono ou já mesmo com exploração caducada.

– Cadastro de pedreiras no concelho de Alcácer do Sal 

Entidade Registada Substância 

Somincor - Sociedade Mineira de 

Neves - Corvo S.A.  
Areia comum 

Paula Cristina C. S. Crispim Paula 

Cristina C. S. Crispim  
Areia comum Em abandono

SIFUCEL - SÍLICAS, LDA.  
Areia 

especial 

Paula Cristina C. S. Crispim Paula 

Cristina C. S. Crispim 
Areia comum 

 
BA - Fábrica de Vidros Barbosa & 

Almeida, SA 

Areia 

especial 
Em abandono

Fonte: DGEG (2016) 
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da propriedade (local proposto para depósito das terras 

o tenha disponibilizado informação sobre a existência de 

se que atualmente, na 

freguesia em que se insere o projeto, existe um areeiro em funcionamento. No mesmo cadastro são 

fase de abandono ou já mesmo com exploração caducada. 

 

Estado 

Ativa 

Em abandono 

Caducada 

Abandonada 

Em abandono 
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4.2.5. Património geológico

Na área de intervenção não se localiza nenhuma estrutura, forma ou unidade geológica classificada como 

património geológico nacional ou municipal ou que esteja referenciada como tendo interesse geológico ou 

geomorfológico pela sua singularidade, grandiosidade ou impo

 

4.2.6. Síntese 

Da caracterização da geologia e geomorfologia da área de estudo, destacam

• O projeto insere

correspondendo a uma “depressão tec

sequência detrítica do Cenozóico; 

• As principais formações geológicas pertencem à Formação da Marateca 

geológica do Pliocénico, sobre a qual assentam níveis de areias de duna e, na 

dependência do rio Sado 

• A área de intervenção caracteriza

relevo plano a suave e cotas relativamente baixas e constantes;

• De acordo com o zonamento da sismicidade do território Portugu

intervenção desenvolve

de sismicidade de 1,0. Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de 

Meteorologia, o concelho de Alcácer do Sal apresenta intensidades sísmic

compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

Mercalli Modificada;

• A área de intervenção insere

de recursos minerais metálicos; numa área reservada 

metais básicos e preciosos (

Alcácer do Sal e PROTALentejo). De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia a 

área de intervenção insere

de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos

condições previstas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto

90/90 de 16 de março, e no Decreto

• Embora existam sinais de antiga exploração de recursos geológicos na área de 

intervenção (areeiro a nordeste da propriedade), não existe à data nenhuma extração de 
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intervenção não se localiza nenhuma estrutura, forma ou unidade geológica classificada como 

património geológico nacional ou municipal ou que esteja referenciada como tendo interesse geológico ou 

geomorfológico pela sua singularidade, grandiosidade ou importância científica ou didática.

Da caracterização da geologia e geomorfologia da área de estudo, destacam-se as seguintes conclusões:

O projeto insere-se na Bacia do Tejo-Sado, nomeadamente na sub

correspondendo a uma “depressão tectónica complexa” preenchida por uma 

detrítica do Cenozóico;  

As principais formações geológicas pertencem à Formação da Marateca 

geológica do Pliocénico, sobre a qual assentam níveis de areias de duna e, na 

dependência do rio Sado e linhas de água afluentes a este, aluviões; 

A área de intervenção caracteriza-se pela relativa homogeneidade geomorfológica, com 

relevo plano a suave e cotas relativamente baixas e constantes; 

De acordo com o zonamento da sismicidade do território Portugu

intervenção desenvolve-se na zona sísmica do tipo A, à qual corresponde um coeficiente 

de sismicidade de 1,0. Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de 

Meteorologia, o concelho de Alcácer do Sal apresenta intensidades sísmic

compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

Mercalli Modificada; 

A área de intervenção insere-se numa zona com potencialidade para o desenvolvimento 

de recursos minerais metálicos; numa área reservada para a prospeção e pesquisa de 

metais básicos e preciosos (cf. Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de 

Alcácer do Sal e PROTALentejo). De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia a 

área de intervenção insere-se totalmente numa área destinada à prospeção e pesquisa 

cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos, estando sujeita às 

condições previstas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto

90/90 de 16 de março, e no Decreto-lei e n.º 88/90 de 16 de março; 

Embora existam sinais de antiga exploração de recursos geológicos na área de 

intervenção (areeiro a nordeste da propriedade), não existe à data nenhuma extração de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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intervenção não se localiza nenhuma estrutura, forma ou unidade geológica classificada como 

património geológico nacional ou municipal ou que esteja referenciada como tendo interesse geológico ou 

rtância científica ou didática. 

se as seguintes conclusões: 

Sado, nomeadamente na sub-bacia do Sado, 

tónica complexa” preenchida por uma mega 

As principais formações geológicas pertencem à Formação da Marateca – unidade 

geológica do Pliocénico, sobre a qual assentam níveis de areias de duna e, na 

 

se pela relativa homogeneidade geomorfológica, com 

De acordo com o zonamento da sismicidade do território Português, a área de 

se na zona sísmica do tipo A, à qual corresponde um coeficiente 

de sismicidade de 1,0. Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de 

Meteorologia, o concelho de Alcácer do Sal apresenta intensidades sísmicas máximas 

compreendidas entre o grau VIII (sismo ruinoso) e IX (sismo desastroso) na Escala de 

se numa zona com potencialidade para o desenvolvimento 

para a prospeção e pesquisa de 

Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de 

Alcácer do Sal e PROTALentejo). De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia a 

stinada à prospeção e pesquisa 

, estando sujeita às 

condições previstas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto-lei n.º 

Embora existam sinais de antiga exploração de recursos geológicos na área de 

intervenção (areeiro a nordeste da propriedade), não existe à data nenhuma extração de 
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recursos minerais não metálicos ou contrato para futuras explorações na área de 

intervenção; 

• Na área de intervenção não existe património geológico classificado, formas ou 

estruturas com interesse deste ponto de vista.

 

4.2.7. Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Na ausência de projeto, e atendendo que a área se insere num

pesquisa de minerais metálicos, é possível que se venham a desenvolver operações tendo em vista a 

revelação de recursos minerais e a determinação das suas características, podendo eventualmente, e de 

acordo com o seu valor económico, vir a ser objeto de concessão para futura exploração.

Não são conhecidos outros projetos ou intervenções suscetíveis de alterar as condições geológicas e 

geomorfológicas. 

 

 

4.3. Solos  

4.3.1. Enquadramento

A metodologia utilizada para a caracterização e 

na pesquisa cartográfica e bibliográfica de todos os elementos considerados relevantes para a elaboração 

deste descritor.  

Assim, no âmbito da avaliação deste domínio ambiental classificou

considerando dois parâmetros: o tipo de solos e a capacidade de uso do solo. 

A identificação das unidades pedológicas presentes na área a ocupar pelo projeto foi elaborada com base 

na Carta de Solos de Portugal (n.º 485 e n.º 486, escala 

Ordenamento Agrário, Secretaria de Estado da Agricultura, Ministério da Economia). Por outro lado, foi 

também analisada a aptidão agrícola dos solos com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo de 

Portugal, (n.º 485 e n.º 486, escala 1:25 000), editada também pelo SROA/CNROA.
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recursos minerais não metálicos ou contrato para futuras explorações na área de 

Na área de intervenção não existe património geológico classificado, formas ou 

estruturas com interesse deste ponto de vista. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Na ausência de projeto, e atendendo que a área se insere numa área reservada para a prospeção e 

pesquisa de minerais metálicos, é possível que se venham a desenvolver operações tendo em vista a 

revelação de recursos minerais e a determinação das suas características, podendo eventualmente, e de 

or económico, vir a ser objeto de concessão para futura exploração.

Não são conhecidos outros projetos ou intervenções suscetíveis de alterar as condições geológicas e 

Enquadramento 

A metodologia utilizada para a caracterização e análise dos solos presentes na área de estudo baseou

na pesquisa cartográfica e bibliográfica de todos os elementos considerados relevantes para a elaboração 

Assim, no âmbito da avaliação deste domínio ambiental classificou-se o solo d

considerando dois parâmetros: o tipo de solos e a capacidade de uso do solo.  

A identificação das unidades pedológicas presentes na área a ocupar pelo projeto foi elaborada com base 

na Carta de Solos de Portugal (n.º 485 e n.º 486, escala 1:25 000), série SROA/CNROA (Serviços de 

Ordenamento Agrário, Secretaria de Estado da Agricultura, Ministério da Economia). Por outro lado, foi 

também analisada a aptidão agrícola dos solos com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo de 

85 e n.º 486, escala 1:25 000), editada também pelo SROA/CNROA. 
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recursos minerais não metálicos ou contrato para futuras explorações na área de 

Na área de intervenção não existe património geológico classificado, formas ou 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

a área reservada para a prospeção e 

pesquisa de minerais metálicos, é possível que se venham a desenvolver operações tendo em vista a 

revelação de recursos minerais e a determinação das suas características, podendo eventualmente, e de 

or económico, vir a ser objeto de concessão para futura exploração. 

Não são conhecidos outros projetos ou intervenções suscetíveis de alterar as condições geológicas e 

análise dos solos presentes na área de estudo baseou-se 

na pesquisa cartográfica e bibliográfica de todos os elementos considerados relevantes para a elaboração 

se o solo da área de estudo 

A identificação das unidades pedológicas presentes na área a ocupar pelo projeto foi elaborada com base 

1:25 000), série SROA/CNROA (Serviços de 

Ordenamento Agrário, Secretaria de Estado da Agricultura, Ministério da Economia). Por outro lado, foi 

também analisada a aptidão agrícola dos solos com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo de 
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4.3.2. Tipo de solos 

O tipo de solos está relacionado com as características físicas do solo, nomeadamente com a formação 

dos seus horizontes pedológicos e com as características desses mesmos horiz

Para o estudo do tipo de solos na área em análise, utilizou

escala 1:25 000 – SROA/CNROA, 1959). No quadro que se segue e no 

se os principais tipos de solos presentes n

taxonómica, apresentando-se ainda a quantificação da área correspondente e a percentagem em relação à 

área de intervenção do projeto (35 ha). 

Quadro 11 – Principais tipos de solos presentes na área de intervenção

Símbolo 
cartográfico 

Ordem  

Rg Solos incipientes

Rg + Ap 
Solos incipientes + 

Solos podzolizados

Caa 

Solos hidromórficos

Cal 

Ap + Pz Solos podzolizados

Pct Solos calcários

Fontes: Carta de Solos

Como se pode verificar pelo quadro anterior, a maior parte dos solos presentes na área de intervenção 

pertence às ordens dos solos incipientes, solos podzolizados, ou ainda uma associação entre os dois 

tipos, totalizando cerca de 86,6 % da área de projeto. 

No quadro seguinte apresentam

tentando apresentar, sempre que possível, informação para os vários níveis da classificação taxonómica.
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O tipo de solos está relacionado com as características físicas do solo, nomeadamente com a formação 

dos seus horizontes pedológicos e com as características desses mesmos horizontes. 

Para o estudo do tipo de solos na área em análise, utilizou-se a Carta de Solos (n.º 485 e n.º 486, ambas à 

SROA/CNROA, 1959). No quadro que se segue e no Desenho 4Desenho 4Desenho 4Desenho 4 (Volume II) apresentam

se os principais tipos de solos presentes na área de intervenção do Loteamento Turístico

se ainda a quantificação da área correspondente e a percentagem em relação à 

área de intervenção do projeto (35 ha).  

Principais tipos de solos presentes na área de intervenção

 
Subordem, grupo,  
subgrupo e família 

Área
(ha)

Solos incipientes 
Regossolos, dos climas sub-húmidos e 
semiáridos, psamíticos, não húmidos 

15,6

Solos incipientes +  

Solos podzolizados 

Regossolos, dos climas sub-húmidos e 
semiáridos, psamíticos, não húmidos + 

Podzóis (não hidromórficos), sem 
surraipa, (…), de areias ou arenitos 

13,0

Solos hidromórficos 

Sem horizonte fluvial, (…), para-
aluviossolos, de aluviões ou coluviais de 

textura pesada 
0,5 

Sem horizonte eluvial, (…), para-
aluviossolos, de aluviões ou coluviais de 

textura ligeira 
2,5 

Solos podzolizados 

Podzóis (não hidromórficos), sem 
surraipa, (…), de areias ou arenitos + 

Podzóis (não hidromórficos), com 
surraipa, (…), de areias ou arenitos 

1,7 

Solos calcários 
Pardos, dos climas sub-húmidos e 

semiáridos, normais, de outros arenitos 
calcários 

1,7 

Fontes: Carta de Solos do SROA/CNROA (1959); Cardoso (1965) 

Como se pode verificar pelo quadro anterior, a maior parte dos solos presentes na área de intervenção 

pertence às ordens dos solos incipientes, solos podzolizados, ou ainda uma associação entre os dois 

do cerca de 86,6 % da área de projeto.  

No quadro seguinte apresentam-se as principais características dos solos presentes na área de estudo, 

tentando apresentar, sempre que possível, informação para os vários níveis da classificação taxonómica.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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O tipo de solos está relacionado com as características físicas do solo, nomeadamente com a formação 

 

se a Carta de Solos (n.º 485 e n.º 486, ambas à 

(Volume II) apresentam-

Loteamento Turístico, por categoria 

se ainda a quantificação da área correspondente e a percentagem em relação à 

Principais tipos de solos presentes na área de intervenção 

Área 
(ha) 

% área de 
intervenção 

15,6 44,5 

13,0 37,1 

3,0 

1,3 

8,5 

7,2 

 5,0 

 4,9 

Como se pode verificar pelo quadro anterior, a maior parte dos solos presentes na área de intervenção 

pertence às ordens dos solos incipientes, solos podzolizados, ou ainda uma associação entre os dois 

se as principais características dos solos presentes na área de estudo, 

tentando apresentar, sempre que possível, informação para os vários níveis da classificação taxonómica. 
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Quadro 12 – Principais características dos solos presentes na área de estudo

Classificação dos solos 

Solos incipientes  

 

(regossolos, dos climas sub-
húmidos e semiáridos, 

psamíticos, não húmidos) 

claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. A fraca 
vegetação que, em condições naturais, os cobre, e a pobreza mineralógica da sua 

Os regossolos são constituídos por materiais não consolidados, normalmente de 

designados por se desenvolverem sob os climas re

Em particular, a família dos regossolos psamíticos não húmidos (Rg) é constituída 

Solos podzolizados 

 

(podzóis (não hidromórficos), 
sem surraipa, (…), de areias ou 

arenitos) 

sobre as restantes. O teor orgânico nos horizontes A1 (ou Ap) é bastante baixo, 

Na Ordem dos Solos Podzolizados estão definidas duas Subordens: a dos Podzóis 

Solos hidromórficos 

 

(Sem horizonte eluvial, (…), 
para-aluviossolos, de aluviões 

ou coluviais de textura pesada) 

 

(Sem horizonte eluvial, (…), 
para-aluviossolos, de aluviões 
ou coluviais de textura ligeira) 

permanent

profundidade. As razões C/N são baixas ou medianas e decrescem quase sempre 

As

de argila é sempre superior no horizonte B que frequentemente pertence ao tipo 
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Principais características dos solos presentes na área de estudo

Principais características 

Os solos incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos 
claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. A fraca 
vegetação que, em condições naturais, os cobre, e a pobreza mineralógica da sua 

parte mineral contribuem também para a sua limitada diferenciação.

Os regossolos são constituídos por materiais não consolidados, normalmente de 
grande espessura efetiva.  

Os regossolos psamíticos (dos climas sub-húmidos e semiáridos, assim 
designados por se desenvolverem sob os climas referidos), são constituídos por 

materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros.

Em particular, a família dos regossolos psamíticos não húmidos (Rg) é constituída 
por solos arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada 

diferenciados, possuindo, quanto muito, um delgado horizonte superficial com 
pequena acumulação de matéria orgânica.

Os Solos Podzolizados são solos evoluídos, com textura muito 
predominando as frações areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira, 

sobre as restantes. O teor orgânico nos horizontes A1 (ou Ap) é bastante baixo, 
diminuindo rapidamente nos horizontes A2 para aumentar novamente no B2, 
comprovando a migração do húmus do horizonte eluvial para este último. A 

relação C/N é relativamente elevada. 

Na Ordem dos Solos Podzolizados estão definidas duas Subordens: a dos Podzóis 
Não Hidromórficos e a dos Podzóis Hidromórficos, ambas subdivididas 

consoante existe ou não surraipa dura ou branda, contínua ou descontínua. Os 
Podzóis Não Hidromórficos (presentes na área de estudo) possuem horizonte 
eluvial A2 nítido, de cor clara e sem apresentarem sintomas de hidromorfismo.

Os Podzóis Não Hidromórficos Sem Surraipa são os solos em que não aparece 
surraipa dura ou branda. 

Na área de intervenção identificam-se duas Famílias de Podzóis (Não 
Hidromórficos): Sem surraipa, de areias ou arenitos (Ap) e Com surraipa, de 

areias ou arenitos (Pz). 

Os Solos Hidromórficos são solos sujeitos a encharcamento temporário ou 
permanente que provoca intensos fenómenos de redução em todo ou em parte 

do seu perfil. O teor orgânico é geralmente baixo, diminuindo com a 
profundidade. As razões C/N são baixas ou medianas e decrescem quase sempre 
nos horizontes inferiores. Excluem-se desta ordem os Podzóis Hidromórficos e 

muitos Solos Salinos de acentuado hidromorfismo.

Os Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial são aqueles em que não se 
observa um evidente horizonte A2. 

Os Para-aluviossolos são solos desenvolvidos em formações aluvionares.

As texturas dos Solos Hidromórficos são muito variáveis de Família para Família, 
indo desde a arenosa até à franco-argilosa (ou mesmo argilosa). A percentagem 

de argila é sempre superior no horizonte B que frequentemente pertence ao tipo 
“textural”.  

 

 

59 

 

Principais características dos solos presentes na área de estudo 

incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos 
claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. A fraca 
vegetação que, em condições naturais, os cobre, e a pobreza mineralógica da sua 

ara a sua limitada diferenciação. 

Os regossolos são constituídos por materiais não consolidados, normalmente de 

húmidos e semiáridos, assim 
feridos), são constituídos por 

materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros. 

Em particular, a família dos regossolos psamíticos não húmidos (Rg) é constituída 
por solos arenosos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada 

ossuindo, quanto muito, um delgado horizonte superficial com 
pequena acumulação de matéria orgânica. 

Os Solos Podzolizados são solos evoluídos, com textura muito ligeira, 
predominando as frações areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira, 

sobre as restantes. O teor orgânico nos horizontes A1 (ou Ap) é bastante baixo, 
diminuindo rapidamente nos horizontes A2 para aumentar novamente no B2, 

ação do húmus do horizonte eluvial para este último. A 
 

Na Ordem dos Solos Podzolizados estão definidas duas Subordens: a dos Podzóis 
Não Hidromórficos e a dos Podzóis Hidromórficos, ambas subdivididas 

u não surraipa dura ou branda, contínua ou descontínua. Os 
Podzóis Não Hidromórficos (presentes na área de estudo) possuem horizonte 
eluvial A2 nítido, de cor clara e sem apresentarem sintomas de hidromorfismo. 

os solos em que não aparece 

se duas Famílias de Podzóis (Não 
Hidromórficos): Sem surraipa, de areias ou arenitos (Ap) e Com surraipa, de 

Os Solos Hidromórficos são solos sujeitos a encharcamento temporário ou 
e que provoca intensos fenómenos de redução em todo ou em parte 

do seu perfil. O teor orgânico é geralmente baixo, diminuindo com a 
profundidade. As razões C/N são baixas ou medianas e decrescem quase sempre 

m os Podzóis Hidromórficos e 
muitos Solos Salinos de acentuado hidromorfismo. 

Os Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial são aqueles em que não se 

aluviossolos são solos desenvolvidos em formações aluvionares. 

texturas dos Solos Hidromórficos são muito variáveis de Família para Família, 
argilosa (ou mesmo argilosa). A percentagem 

de argila é sempre superior no horizonte B que frequentemente pertence ao tipo 
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Classificação dos solos 

Solos calcários 

 

(Pardos, dos climas sub-
húmidos e semiáridos, normais, 

de outros arenitos calcários) 

habitualmente no
próprias dos Barros. A textura destes solos é geralmente mediana ou pesada. A 

percentagem de matéria orgânica é baixa. A relação C/N é normalmente bastante 

atividade biológica. Dada a escassa cobertura vegetal e a rápida decomposição da 

Pela análise das características dos principais tipos de solos presentes na área de intervenção e 

envolvente (solos Incipientes e Podzolizados), verifica

maioritariamente composta por solos Incipientes, que são solos pouco evoluído

limitada (desenho 4desenho 4desenho 4desenho 4, Volume II)

Podzolizados, que são solos evoluídos com textura muito ligeira, predominando as frações de areia grossa 

e fina, mais frequentemente a pri

uma associação de solos Incipientes com solos Podzolizados. Na zona sul existem também pequenas 

manchas de solos Hidromórficos (sujeitos a encharcamento temporário) e 

evoluídos). 

 

4.3.3. Capacidade de uso do solo

A capacidade de uso do solo corresponde ao potencial que os solos apresentam face às possíveis 

utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, pelo que se encontra bastante 

dependente das características dos horizontes superficiais do solo.

A classificação dos Serviços de Ordenamento Agrário considera cinco classes de capacidade de uso (A, B, 

C, D e E), em que os solos das três primeiras classes (A, B e C) são suscetíveis de utilização agrícola

outra, e os solos das classes restantes (D e E) não são, normalmente, suscetíveis desse tipo de utilização. 

As principais características de cada uma dessas classes são apresentadas no quadro que se segue. 
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Principais características 

Os Solos calcários são solos pouco evoluídos, formados a partir de rochas 
calcárias, com percentagem variável de carbonatos (maior concentração 

habitualmente no horizonte C) ao longo de todo o perfil e sem as características 
próprias dos Barros. A textura destes solos é geralmente mediana ou pesada. A 

percentagem de matéria orgânica é baixa. A relação C/N é normalmente bastante 
reduzida, indicando uma decomposição muito rápida por virtude de intensa 

atividade biológica. Dada a escassa cobertura vegetal e a rápida decomposição da 
matéria orgânica características destas regiões de baixa pluviosidade e elevada 

temperatura, os solos apresentam-se com baixo teor de húm

Os Solos Calcários Pardos, dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos, são solos de 
cores pardacentas, desenvolvidos nos climas mencionados. 

Os Solos Calcários Pardos, dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos, Normais, 
correspondem ao conceito central do grupo a que pertencem.

Os Solos Calcários Pardos, dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos, Normais, de 
Outros Arenitos Calcários desenvolvem-se normalmente em relevo normal, 

embora sejam mais frequentes na região de Mora.

Fonte: Cardoso (1965) 

erísticas dos principais tipos de solos presentes na área de intervenção e 

envolvente (solos Incipientes e Podzolizados), verifica-se que a área nascente da área de intervenção é 

maioritariamente composta por solos Incipientes, que são solos pouco evoluídos e com diferenciação 

, Volume II). Por outro lado, a noroeste existe uma pequena parcela de solos 

Podzolizados, que são solos evoluídos com textura muito ligeira, predominando as frações de areia grossa 

e fina, mais frequentemente a primeira sobre as restantes. Na parte central da área de intervenção, existe 

uma associação de solos Incipientes com solos Podzolizados. Na zona sul existem também pequenas 

manchas de solos Hidromórficos (sujeitos a encharcamento temporário) e calcários 

Capacidade de uso do solo 

A capacidade de uso do solo corresponde ao potencial que os solos apresentam face às possíveis 

utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, pelo que se encontra bastante 

cterísticas dos horizontes superficiais do solo. 

A classificação dos Serviços de Ordenamento Agrário considera cinco classes de capacidade de uso (A, B, 

C, D e E), em que os solos das três primeiras classes (A, B e C) são suscetíveis de utilização agrícola

outra, e os solos das classes restantes (D e E) não são, normalmente, suscetíveis desse tipo de utilização. 

As principais características de cada uma dessas classes são apresentadas no quadro que se segue. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Os Solos calcários são solos pouco evoluídos, formados a partir de rochas 
calcárias, com percentagem variável de carbonatos (maior concentração 

horizonte C) ao longo de todo o perfil e sem as características 
próprias dos Barros. A textura destes solos é geralmente mediana ou pesada. A 

percentagem de matéria orgânica é baixa. A relação C/N é normalmente bastante 
o muito rápida por virtude de intensa 

atividade biológica. Dada a escassa cobertura vegetal e a rápida decomposição da 
matéria orgânica características destas regiões de baixa pluviosidade e elevada 

se com baixo teor de húmus. 

húmidos e Semiáridos, são solos de 
cores pardacentas, desenvolvidos nos climas mencionados.  

húmidos e Semiáridos, Normais, 
que pertencem. 

húmidos e Semiáridos, Normais, de 
se normalmente em relevo normal, 

embora sejam mais frequentes na região de Mora. 

erísticas dos principais tipos de solos presentes na área de intervenção e 

se que a área nascente da área de intervenção é 

s e com diferenciação 

. Por outro lado, a noroeste existe uma pequena parcela de solos 

Podzolizados, que são solos evoluídos com textura muito ligeira, predominando as frações de areia grossa 

meira sobre as restantes. Na parte central da área de intervenção, existe 

uma associação de solos Incipientes com solos Podzolizados. Na zona sul existem também pequenas 

calcários (solos pouco 

A capacidade de uso do solo corresponde ao potencial que os solos apresentam face às possíveis 

utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, pelo que se encontra bastante 

A classificação dos Serviços de Ordenamento Agrário considera cinco classes de capacidade de uso (A, B, 

C, D e E), em que os solos das três primeiras classes (A, B e C) são suscetíveis de utilização agrícola ou 

outra, e os solos das classes restantes (D e E) não são, normalmente, suscetíveis desse tipo de utilização. 

As principais características de cada uma dessas classes são apresentadas no quadro que se segue.  



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Relatório Síntese 

Quadro 13 – Classes 

Classes 

A 

� Poucas ou nenhumas limitações

� Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros

� Suscetível de utilização agrícola intensiva

B 

� Limitações moderadas

� Riscos de erosão no máximo moderados

� Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva

C 

� Limitações acentuadas

� Riscos de erosão no máximo elevados

� Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva

D 

� Limitações severas

� Riscos de erosão elevados a muito 

� Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais

� Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração florestal

E 

� Limitações muito severas

� Riscos de erosão muito elevados

� Não suscetível de utilização 

� Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal

� Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação

� Ou não suscetível de qualquer utilização

Para efeitos de classificação de capacidade de uso do solo consideram

• Subclasse “e” –

• Subclasse “h” –

• Subclasse “s” –

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo (n.º 485 e n.º 486, ambas à escala 1:25 000 

SROA/CNROA, 1959), a área de estudo é coincidente com as classes de capacidade de uso do solo 

apresentadas no quadro que se segue (ver também 

área ocupada por cada uma das classes (e subclasses) e a sua relação com a área do projeto.

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Classes de capacidade de uso do solo e suas características principais

Características principais 

Poucas ou nenhumas limitações 

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 

Suscetível de utilização agrícola intensiva 

Limitações moderadas 

erosão no máximo moderados 

Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

Limitações acentuadas 

Riscos de erosão no máximo elevados 

Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva 

Limitações severas 

Riscos de erosão elevados a muito elevados 

Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 

Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração florestal

Limitações muito severas 

Riscos de erosão muito elevados 

Não suscetível de utilização agrícola 

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal

Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação

Ou não suscetível de qualquer utilização 
Fonte: MADRP/DGADR (2008) 

Para efeitos de classificação de capacidade de uso do solo consideram-se ainda três subclasses: 

– solos sujeito a erosão e escoamento superficial; 

– solos com excesso de água; 

– solos com limitações na zona radicular. 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo (n.º 485 e n.º 486, ambas à escala 1:25 000 

SROA/CNROA, 1959), a área de estudo é coincidente com as classes de capacidade de uso do solo 

apresentadas no quadro que se segue (ver também Desenho 5Desenho 5Desenho 5Desenho 5, Volume II), onde está também referida a 

área ocupada por cada uma das classes (e subclasses) e a sua relação com a área do projeto.
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de capacidade de uso do solo e suas características principais 

Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração de matos e exploração florestal 

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal 

Ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação 

se ainda três subclasses:  

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo (n.º 485 e n.º 486, ambas à escala 1:25 000 – 

SROA/CNROA, 1959), a área de estudo é coincidente com as classes de capacidade de uso do solo 

olume II), onde está também referida a 

área ocupada por cada uma das classes (e subclasses) e a sua relação com a área do projeto. 
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Quadro 14 

Classe 

E 

B 

Fonte: a partir de Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA/CNROA (1959)

Analisando os valores apresentados no quadro anterior verifica

projeto pertence à classe de capacidade de uso do solo E, perfazendo 32,1 ha (correspondente a 91,5% da 

área de intervenção), onde o solo possui limitações muito severas à agricultura, pastagens, matos e 

explorações florestais. De acordo com esta classificação, o 

vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação. São ainda solos maioritariamente pertencentes 

à subclasse “s”, onde existem muitas limitações na zona radicular das plantações. Existem ainda 

pequenas parcelas da classe B na parte sul da área de intervenção, que não totalizam mais que 3 ha.

 

4.3.4. Síntese 

A área abrangida pelo Loteamento Turístico coincide com solos maioritariamente das Ordens dos solos 

Incipientes e Podzolizados (aproximadamente 86,6%). Os solos Inc

diferenciação limitada. Os solos Podzolizados são solos evoluídos com textura muito ligeira, 

predominando as frações de areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira sobre as restantes. Existe 

ainda uma área central na zona de intervenção

Quanto à capacidade de uso do solo, a área abrangida pelo projeto 

classe Eclasse Eclasse Eclasse E (92% da área de intervenção), correspondente a solos com limitações 

pastagens, matos e explorações florestais. São ainda solos maioritariamente pertencentes à subclasse 

“s”, onde existem muitas limitações na zona radicular das plantações.

 

4.3.5. Evolução da situação de referência na ausência do proje

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de estudo, 

pelo que as características pedológicas do solo, assim como a sua capacidade de uso, deverão manter

inalteradas. 
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 – Capacidade de uso do solo na área de intervenção 

Subclasse 
Área  
(ha) 

% área de 
intervenção 

e 11,9 
32,1 

33,8 
91,5 

s 20,2 57,7 

s 3,0 8,5 

Fonte: a partir de Carta de Capacidade de Uso do Solo do SROA/CNROA (1959) 

Analisando os valores apresentados no quadro anterior verifica-se que a maior parte da área afeta ao 

pertence à classe de capacidade de uso do solo E, perfazendo 32,1 ha (correspondente a 91,5% da 

área de intervenção), onde o solo possui limitações muito severas à agricultura, pastagens, matos e 

explorações florestais. De acordo com esta classificação, o solo nesta categoria serve apenas para 

vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação. São ainda solos maioritariamente pertencentes 

à subclasse “s”, onde existem muitas limitações na zona radicular das plantações. Existem ainda 

da classe B na parte sul da área de intervenção, que não totalizam mais que 3 ha.

A área abrangida pelo Loteamento Turístico coincide com solos maioritariamente das Ordens dos solos 

Incipientes e Podzolizados (aproximadamente 86,6%). Os solos Incipientes são pouco evoluídos e com 

diferenciação limitada. Os solos Podzolizados são solos evoluídos com textura muito ligeira, 

predominando as frações de areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira sobre as restantes. Existe 

na zona de intervenção, onde ocorre uma associação destes dois tipos de solos.

Quanto à capacidade de uso do solo, a área abrangida pelo projeto coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a 

% da área de intervenção), correspondente a solos com limitações muito severas à agricultura, 

pastagens, matos e explorações florestais. São ainda solos maioritariamente pertencentes à subclasse 

“s”, onde existem muitas limitações na zona radicular das plantações. 

Evolução da situação de referência na ausência do proje

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de estudo, 

pelo que as características pedológicas do solo, assim como a sua capacidade de uso, deverão manter

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

 

se que a maior parte da área afeta ao 

pertence à classe de capacidade de uso do solo E, perfazendo 32,1 ha (correspondente a 91,5% da 

área de intervenção), onde o solo possui limitações muito severas à agricultura, pastagens, matos e 

solo nesta categoria serve apenas para 

vegetação natural ou floresta de proteção ou recuperação. São ainda solos maioritariamente pertencentes 

à subclasse “s”, onde existem muitas limitações na zona radicular das plantações. Existem ainda 

da classe B na parte sul da área de intervenção, que não totalizam mais que 3 ha. 

A área abrangida pelo Loteamento Turístico coincide com solos maioritariamente das Ordens dos solos 

ipientes são pouco evoluídos e com 

diferenciação limitada. Os solos Podzolizados são solos evoluídos com textura muito ligeira, 

predominando as frações de areia grossa e fina, mais frequentemente a primeira sobre as restantes. Existe 

dois tipos de solos. 

coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a coincide maioritariamente com a 

muito severas à agricultura, 

pastagens, matos e explorações florestais. São ainda solos maioritariamente pertencentes à subclasse 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de estudo, 

pelo que as características pedológicas do solo, assim como a sua capacidade de uso, deverão manter-se 
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4.4. Uso do solo e ordenamento do terri

4.4.1. Enquadramento

No presente capítulo é feito o enquadramento da área de estudo no que diz respeito ao 

instrumentos de ordenamento do território

14 de maio. Foi também realizada uma análise das 

pública que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento 

do território e, consequentemente, às intervenções que se encontram previstas.

 

4.4.2. Uso do solo 

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, com cotas relativamente 

baixas, que variam entre os 14 e os 56 m, e com declives inferiores a 3%. 

Atualmente o solo é ocupado por povoamentos arbóreos, de densidade 

pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A oeste existem parcelas com plantações de 

eucaliptos. A nascente da área de intervenção situa

populacional mais próximo, adjacente ao rio Sado.

Relativamente a infraestruturas lineares, a área de estudo:

• É limitada a norte pela estrada EN 382;

• Tem na envolvente oeste a Autoestrada A2, a cerca de 850

• Tem na sua envolvente oeste a Linha Ferroviá

 

4.4.3. Instrumentos de ordenamento do território

4.4.3.1. Plano de Gestão da Região Hidrográfica RH6 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) que integra a região hidrográfica 6 (RH6) 

Sado/Mira foi aprovado para RCM nº 16

A RH6 apresenta uma área total de 12.149 km2 (incluindo as respetivas águas subterrâneas e costeiras 

adjacentes) e engloba 23 concelhos, dos quais sete estão totalmente integrados nesta Região Hidrográfica 

(um dos quais, Alcácer do Sal). 
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Uso do solo e ordenamento do território  

Enquadramento 

o enquadramento da área de estudo no que diz respeito ao 

instrumentos de ordenamento do território que nela incidem, nos termos do Decreto-

ada uma análise das servidões administrativas e restrições de utilidade 

constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento 

do território e, consequentemente, às intervenções que se encontram previstas. 

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, com cotas relativamente 

baixas, que variam entre os 14 e os 56 m, e com declives inferiores a 3%.  

Atualmente o solo é ocupado por povoamentos arbóreos, de densidade média, compostos sobretudo por 

pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A oeste existem parcelas com plantações de 

eucaliptos. A nascente da área de intervenção situa-se a povoação de Arez, que constitui o aglomerado 

, adjacente ao rio Sado. 

Relativamente a infraestruturas lineares, a área de estudo: 

É limitada a norte pela estrada EN 382; 

envolvente oeste a Autoestrada A2, a cerca de 850 m, e a estrada IC1 (3.000

na sua envolvente oeste a Linha Ferroviária do Sul (2.300 m). 

Instrumentos de ordenamento do território 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica RH6 – Sado/Mira

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) que integra a região hidrográfica 6 (RH6) 

Sado/Mira foi aprovado para RCM nº 16-H/2013, de 22 de março. 

A RH6 apresenta uma área total de 12.149 km2 (incluindo as respetivas águas subterrâneas e costeiras 

adjacentes) e engloba 23 concelhos, dos quais sete estão totalmente integrados nesta Região Hidrográfica 
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o enquadramento da área de estudo no que diz respeito ao uso do solo e aos 

-Lei n.º 80/2015, de 

servidões administrativas e restrições de utilidade 

constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento 

A morfologia da área de implantação do projeto é marcada por um relevo suave, com cotas relativamente 

média, compostos sobretudo por 

pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A oeste existem parcelas com plantações de 

se a povoação de Arez, que constitui o aglomerado 

m, e a estrada IC1 (3.000 m); 

Sado/Mira 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) que integra a região hidrográfica 6 (RH6) – PGRH 

A RH6 apresenta uma área total de 12.149 km2 (incluindo as respetivas águas subterrâneas e costeiras 

adjacentes) e engloba 23 concelhos, dos quais sete estão totalmente integrados nesta Região Hidrográfica 
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A área de intervenção do projeto está localizada na Bacia Hidrográfica do Sado, limitada a 

do Tejo, a este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a o

diretamente para o mar.  

Em termos de águas subterrâneas, parte da área de intervenção desenvolve

Sado/Margem Esquerda e parte na Bacia do Tejo

subterrânea da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda corresponde a um aquífe

a RH6, tendo o seu planeamento sido efetuado no âmbito do 

O PGBH da RH6 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de 

planeamento, para orientar a proteção e a gestão das água

as respetivas disponibilidades de forma a (n.º 1 do Artigo 24.º da Lei da Água):

• Garantir a utilização sustentável da água

gerações atuais sem comprometer a poss

suas próprias necessidades; 

• Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos

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

 

4.4.3.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de gestão de política setorial, que 

incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, 

ocupação, utilização e ordenamento florestal, 

serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. As normas constantes do PROF do Alentejo 

Litoral vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram todos os projetos e ações a 

desenvolver nos espaços florestais públicos e privados.

A elaboração destes instrumentos de ordenamento do território constitui o contributo do setor florestal 

para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos especiais de ordenamento 

do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que respeita 

especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais. Articulam

os planos regionais de ordenamento do território (PROT).
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A área de intervenção do projeto está localizada na Bacia Hidrográfica do Sado, limitada a 

este pela bacia do Guadiana, a sul pela bacia do Mira e a oeste por uma faixa costeira que drena 

de águas subterrâneas, parte da área de intervenção desenvolve-se na Bacia do Tejo

Sado/Margem Esquerda e parte na Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. A massa de água 

Sado/Margem Esquerda corresponde a um aquífero partilhado entre a RH5 e 

a RH6, tendo o seu planeamento sido efetuado no âmbito do PGRH do Tejo (RH5).  

O PGBH da RH6 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de 

planeamento, para orientar a proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com 

as respetivas disponibilidades de forma a (n.º 1 do Artigo 24.º da Lei da Água): 

Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a possibilidade 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 

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de gestão de política setorial, que 

incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, 

ocupação, utilização e ordenamento florestal, de modo a promover e garantir a produção de bens e 

serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. As normas constantes do PROF do Alentejo 

Litoral vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram todos os projetos e ações a 

florestais públicos e privados. 

A elaboração destes instrumentos de ordenamento do território constitui o contributo do setor florestal 

para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos especiais de ordenamento 

OT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que respeita 

especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais. Articulam

os planos regionais de ordenamento do território (PROT). 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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A área de intervenção do projeto está localizada na Bacia Hidrográfica do Sado, limitada a norte pela bacia 

este por uma faixa costeira que drena 

se na Bacia do Tejo-

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. A massa de água 

ro partilhado entre a RH5 e 

O PGBH da RH6 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de 

s e a compatibilização das suas utilizações com 

, assegurando a satisfação das necessidades das 

ibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 

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 

e os critérios relativos ao estado das águas. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos de gestão de política setorial, que 

incidem sobre os espaços florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, 

mover e garantir a produção de bens e 

serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços. As normas constantes do PROF do Alentejo 

Litoral vinculam diretamente todas as entidades públicas e enquadram todos os projetos e ações a 

A elaboração destes instrumentos de ordenamento do território constitui o contributo do setor florestal 

para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos especiais de ordenamento 

OT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que respeita 

especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais. Articulam-se ainda com 
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Pinhais do Pinhais do Pinhais do Pinhais do 

O plano em análise assume como prioridade a defesa e a proteção de espécies florestais que carecem de 

especial proteção, designadamente: 

• Espécies protegidas por legislação específica: sobreiro (

rotundifolia), bem como as árvores, maciç

• Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção 

específica: piorro (Juniperus navicularis

folhas-estreitas (Fraxinus angustifol

europaea sylvestris

bourgaena), rododendro (

carvalho-cerquinho (

O PROF do Alentejo Litoral faz uma divisão da sua área territorial em 

intervenção coincidente com duas 

 

Figura 8 – Enquadramento da área de intervenção no PROF do Alentejo Litoral

Especificamente para a sub-região homogénea “

implementar e incrementar as funções de proteção, de conservação de habitats, de espécies da fauna e da 

flora e de geomonumentos e de recreio, enquadramento e estética da paisagem, o 

outras, as seguintes linhas de orientação com interesse para a área de estudo:

• Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados;

• Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de 

interesse paisagístico.
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Estuário e Estuário e Estuário e Estuário e 
Vale do Baixo Vale do Baixo Vale do Baixo Vale do Baixo 

SadoSadoSadoSado    
Pinhais do Pinhais do Pinhais do Pinhais do 

Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo 
LitoralLitoralLitoralLitoral    

se assume como prioridade a defesa e a proteção de espécies florestais que carecem de 

especial proteção, designadamente:  

Espécies protegidas por legislação específica: sobreiro (Quercus suber) e azinheira (

), bem como as árvores, maciços e alamedas de interesse público;

Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção 

Juniperus navicularis), sabina-da-praia (Juniperus turbinata

Fraxinus angustifolia), samouco-do-brabante (Myrica gale

europaea sylvestris), aderno-de-folhas-largas (Phillyrea latifolia), catapereiro (

), rododendro (Rhododendron ponticum), sanguinho-de-água (

cerquinho (Quercus faginea) e carvalho de Monchique (Quercus canariensis

O PROF do Alentejo Litoral faz uma divisão da sua área territorial em subsubsubsub----regiões homogéneasregiões homogéneasregiões homogéneasregiões homogéneas

intervenção coincidente com duas destas: “Estuário e Vale do Baixo Sado” e “Pinhais do Alentej

Enquadramento da área de intervenção no PROF do Alentejo Litoral

região homogénea “Estuário e Vale do Baixo Sado”, e com o objetivo de 

implementar e incrementar as funções de proteção, de conservação de habitats, de espécies da fauna e da 

flora e de geomonumentos e de recreio, enquadramento e estética da paisagem, o PROF

uintes linhas de orientação com interesse para a área de estudo: 

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados; 

Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

interesse paisagístico. 

Arez 
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se assume como prioridade a defesa e a proteção de espécies florestais que carecem de 

e azinheira (Quercus 

os e alamedas de interesse público; 

Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas de proteção 

Juniperus turbinata), freixo-de-

Myrica gale), zambujeiro (Olea 

), catapereiro (Pyrus 

água (Frangula alnus), 

Quercus canariensis).” 

regiões homogéneasregiões homogéneasregiões homogéneasregiões homogéneas. A área de 

Pinhais do Alentejo Litoral”.  

Enquadramento da área de intervenção no PROF do Alentejo Litoral 

”, e com o objetivo de 

implementar e incrementar as funções de proteção, de conservação de habitats, de espécies da fauna e da 

PROF estabelece, entre 

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

recreio e de espaços de 
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No que diz respeito à sub-região homogénea “

e incrementação das funções de produção de recreio, enquadramento e estética da paisagem e de 

proteção - o PROF, estabelece os seguintes objetivos com interesse para o projeto em estudo:

• Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

interesse paisagístico;

• Diminuir o risco de fogos florestais;

• Adequar a gestão dos

fauna e da flora classificados.

De acordo com a classificação adotada neste Plano, a área de estudo não se situa sobre nenhuma Zona 

Florestal Relevante. No entanto, segundo a Carta Síntese

interceta duas Zonas Sensíveis, designadamente:

• Zona afetada (PROLUNP 

Pinheiro); 

• Áreas críticas do ponto de vista da floresta contra incêndios.

Relativamente à Zona afetada (PROLUNP),

alteração (e republicação) do Decreto

fitossanitária extraordinárias consideradas indispe

pinheiro Bursaphelenchus xylophilus

dispersão e permitir a sua erradicação no território nacional, entre outros aspetos, no que se refere ao 

abate de árvores. Contudo, e embora considerando a delimitação do PROF do Alentejo Litoral, de acordo 

com o Anexo II do diploma legal mencionado, no concelho de Alcácer do Sal apenas as freguesias de Santa 

Maria do Castelo, Comporta e São Martinho fazem pa

No que diz respeito às Áreas críticas do ponto de vista da floresta contra incêndios

conteúdo dos artigos: 

• 43º – Relativo à gestão de combustíveis que engloba o “conjunto de medidas ap

povoamentos florestais, matos e outras formações espontâneas, ao nível da composição 

específica e do seu arranjo estrutural, com os objetivos de diminuir o perigo de incêndio e de 

garantir a máxima resistência da vegetação à passagem do fogo”. 

a ter em conta nas unidades de gestão florestal, nas ações de arborização, de rearborização e 

de reconversão florestal associadas a uma superfície contínua máxima de 50 ha.
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região homogénea “Pinhais do Alentejo Litoral” - onde se visa a implementação 

e incrementação das funções de produção de recreio, enquadramento e estética da paisagem e de 

os seguintes objetivos com interesse para o projeto em estudo:

Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

interesse paisagístico; 

Diminuir o risco de fogos florestais; 

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados. 

De acordo com a classificação adotada neste Plano, a área de estudo não se situa sobre nenhuma Zona 

Florestal Relevante. No entanto, segundo a Carta Síntese do PROF do Alentejo Litoral, a área do projeto 

interceta duas Zonas Sensíveis, designadamente: 

Zona afetada (PROLUNP – Programa Nacional de Luta Contra o Nemátodo da Madeira do 

Áreas críticas do ponto de vista da floresta contra incêndios. 

Zona afetada (PROLUNP), o Decreto-Lei nº 123/2015, de 3 de julho que procede à primeira 

alteração (e republicação) do Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, estabelece as medidas de proteção 

fitossanitária extraordinárias consideradas indispensáveis para o combate ao nemátodo de madeira do 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) e do seu inseto vetor, de modo a evitar a sua 

dispersão e permitir a sua erradicação no território nacional, entre outros aspetos, no que se refere ao 

abate de árvores. Contudo, e embora considerando a delimitação do PROF do Alentejo Litoral, de acordo 

com o Anexo II do diploma legal mencionado, no concelho de Alcácer do Sal apenas as freguesias de Santa 

Maria do Castelo, Comporta e São Martinho fazem parte da zona afetada pelo nemátodo acima referido.

Áreas críticas do ponto de vista da floresta contra incêndios, estas devem seguir o 

Relativo à gestão de combustíveis que engloba o “conjunto de medidas ap

povoamentos florestais, matos e outras formações espontâneas, ao nível da composição 

específica e do seu arranjo estrutural, com os objetivos de diminuir o perigo de incêndio e de 

garantir a máxima resistência da vegetação à passagem do fogo”. Define ainda c

a ter em conta nas unidades de gestão florestal, nas ações de arborização, de rearborização e 

de reconversão florestal associadas a uma superfície contínua máxima de 50 ha.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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onde se visa a implementação 

e incrementação das funções de produção de recreio, enquadramento e estética da paisagem e de 

os seguintes objetivos com interesse para o projeto em estudo: 

Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

De acordo com a classificação adotada neste Plano, a área de estudo não se situa sobre nenhuma Zona 

do PROF do Alentejo Litoral, a área do projeto 

Programa Nacional de Luta Contra o Nemátodo da Madeira do 

que procede à primeira 

, estabelece as medidas de proteção 

nsáveis para o combate ao nemátodo de madeira do 

) e do seu inseto vetor, de modo a evitar a sua 

dispersão e permitir a sua erradicação no território nacional, entre outros aspetos, no que se refere ao 

abate de árvores. Contudo, e embora considerando a delimitação do PROF do Alentejo Litoral, de acordo 

com o Anexo II do diploma legal mencionado, no concelho de Alcácer do Sal apenas as freguesias de Santa 

rte da zona afetada pelo nemátodo acima referido. 

, estas devem seguir o 

Relativo à gestão de combustíveis que engloba o “conjunto de medidas aplicadas aos 

povoamentos florestais, matos e outras formações espontâneas, ao nível da composição 

específica e do seu arranjo estrutural, com os objetivos de diminuir o perigo de incêndio e de 

Define ainda considerações 

a ter em conta nas unidades de gestão florestal, nas ações de arborização, de rearborização e 

de reconversão florestal associadas a uma superfície contínua máxima de 50 ha. 
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• 44º – Relativo às redes regionais de defesa da floresta 

“concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais 

decorrente da estratégia de planeamento regional de defesa contra incêndios.”

Este último artigo remete para o 

Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro e pelo DL nº 83/2014, de 23 de maio).

 

4.4.3.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) acolhe

Territoriais para o Alentejo estabelecidas pelo PNPOT e incorpora, ainda, orientações resultantes de um 

vasto conjunto de Estratégias e Programas Nacionais de Âmbito Setorial.

De referir que um dos objetivos estratégicos do PR

associado a uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região.”

As figuras seguintes apresentam o enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA 

e na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral.

O Modelo Territorial estabelece uma estratégia regional de desenvolvimento turístico, 

definição de cinco zonas. A área de intervenção insere

designa “a concretização de conjuntos turísticos integrados (

fundamentais as instalações e equipamentos hoteleiros, de lazer e de turismo (nomeadamente, campos 

de golfe e instalações associadas) devem garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou 

das atividades rurais, acautelando os valores cénicos e a identidade da paisagem e da

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Relativo às redes regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) que 

“concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais 

decorrente da estratégia de planeamento regional de defesa contra incêndios.”

Este último artigo remete para o DL nº 124/2006 de 28 de junho (com a nova redação que lhe foi dada pelo 

Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro e pelo DL nº 83/2014, de 23 de maio). 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) acolhe as Orientações Estratégicas 

Territoriais para o Alentejo estabelecidas pelo PNPOT e incorpora, ainda, orientações resultantes de um 

vasto conjunto de Estratégias e Programas Nacionais de Âmbito Setorial.  

De referir que um dos objetivos estratégicos do PROTA é: “Consolidar o Alentejo como destino turístico 

associado a uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região.”

uras seguintes apresentam o enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA 

e na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral. 

O Modelo Territorial estabelece uma estratégia regional de desenvolvimento turístico, 

definição de cinco zonas. A área de intervenção insere-se na Zona E — Litoral Alentejano, para a qual se 

designa “a concretização de conjuntos turísticos integrados (resorts), onde predominem como atividades 

equipamentos hoteleiros, de lazer e de turismo (nomeadamente, campos 

de golfe e instalações associadas) devem garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou 

das atividades rurais, acautelando os valores cénicos e a identidade da paisagem e da cultura”.
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contra incêndios (RDFCI) que 

“concretizam territorialmente, de forma coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais 

decorrente da estratégia de planeamento regional de defesa contra incêndios.” 

(com a nova redação que lhe foi dada pelo 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

as Orientações Estratégicas 

Territoriais para o Alentejo estabelecidas pelo PNPOT e incorpora, ainda, orientações resultantes de um 

OTA é: “Consolidar o Alentejo como destino turístico 

associado a uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na Região.” 

uras seguintes apresentam o enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA 

O Modelo Territorial estabelece uma estratégia regional de desenvolvimento turístico, consubstanciada na 

Litoral Alentejano, para a qual se 

), onde predominem como atividades 

equipamentos hoteleiros, de lazer e de turismo (nomeadamente, campos 

de golfe e instalações associadas) devem garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou 

cultura”. 
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Figura 9 – Enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

 

 

Enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA

Arez 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

 

Enquadramento da área de intervenção no modelo territorial do PROTA 
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Figura 10 – Enquadramento da área de intervenção na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Nas normas específicas para o Desenvolvimento Turístico

• “(…) devem também ser promovidas as novas potencialidades assentes em r

produtos diversificadores da oferta atual visando, nomeadamente, segmentos turísticos mais 

direcionados, tais como: a

Turismo náutico de recreio, e) Turismo equestre, f) Geoturis

• “A partir dessa base inicial de estruturação da oferta, há que promover o investimento em 

empreendimentos turísticos e de animação que estimulem a atratividade e criem condições 

para estadas prolongadas de turistas, no sentido de obter o crescimento d

turísticas com valências económicas mais fortes.”
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Enquadramento da área de intervenção na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental e do Litoral 

Desenvolvimento Turístico, o PROTA refere: 

“(…) devem também ser promovidas as novas potencialidades assentes em r

produtos diversificadores da oferta atual visando, nomeadamente, segmentos turísticos mais 

direcionados, tais como: a) conjuntos turísticos (resorts); b) Golfe; c) Saúde e bem

Turismo náutico de recreio, e) Turismo equestre, f) Geoturismo.” 

“A partir dessa base inicial de estruturação da oferta, há que promover o investimento em 

empreendimentos turísticos e de animação que estimulem a atratividade e criem condições 

para estadas prolongadas de turistas, no sentido de obter o crescimento d

turísticas com valências económicas mais fortes.” 
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Enquadramento da área de intervenção na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

“(…) devem também ser promovidas as novas potencialidades assentes em recursos e 

produtos diversificadores da oferta atual visando, nomeadamente, segmentos turísticos mais 

b) Golfe; c) Saúde e bem-estar; d) 

“A partir dessa base inicial de estruturação da oferta, há que promover o investimento em 

empreendimentos turísticos e de animação que estimulem a atratividade e criem condições 

para estadas prolongadas de turistas, no sentido de obter o crescimento de atividades 
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Figura 11 – Enquadramento da área de intervenção no Subsistema de Desenvolvimento Turístico do 

 

4.4.3.4. Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal, publicado através da RCM n.º 25/94, de 29 de abril, foi 

sujeito às seguintes alterações: 1ª alteração 

170/2004 de 22 de novembro; e 

por força da entrada em vigor do PROTA, incidindo esta última alteração sobre o artigo 7.º, que define as 

regras relativas à Ocupação Turística em Solo Rural,

De acordo com a Planta de OrdenamentoPlanta de OrdenamentoPlanta de OrdenamentoPlanta de Ordenamento

seguintes classes e subclasses de ocupação do espaço (

• Classe “Espaços Urbanos e Urbanizáveis”

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

 
 

Enquadramento da área de intervenção no Subsistema de Desenvolvimento Turístico do 

PROTA 

Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal, publicado através da RCM n.º 25/94, de 29 de abril, foi 

sujeito às seguintes alterações: 1ª alteração – RCM n.º 86/99 de 12 de agosto; 2ª alteração 

 à 3ª alteração por adaptação – Aviso n.º 25 354/2010 de 6 de dezembro, 

por força da entrada em vigor do PROTA, incidindo esta última alteração sobre o artigo 7.º, que define as 

Ocupação Turística em Solo Rural, e sobre os artigos 9.º, 10.º e 24.º.  

Planta de OrdenamentoPlanta de OrdenamentoPlanta de OrdenamentoPlanta de Ordenamento do PDM de Alcácer do Sal, a área de intervenção sobrepõe

seguintes classes e subclasses de ocupação do espaço (Desenho 6Desenho 6Desenho 6Desenho 6, Volume II): 

Classe “Espaços Urbanos e Urbanizáveis” – subclasse “Áreas Urbanas e Urbanizáveis”;

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

 

Enquadramento da área de intervenção no Subsistema de Desenvolvimento Turístico do 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal, publicado através da RCM n.º 25/94, de 29 de abril, foi 

RCM n.º 86/99 de 12 de agosto; 2ª alteração – RCM n.º 

Aviso n.º 25 354/2010 de 6 de dezembro, 

por força da entrada em vigor do PROTA, incidindo esta última alteração sobre o artigo 7.º, que define as 

 

do PDM de Alcácer do Sal, a área de intervenção sobrepõe-se às 

ubclasse “Áreas Urbanas e Urbanizáveis”; 
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• Classe “Espaços Florestais”

Pastoris)”; e Subclasse “

• Classe “Espaços Agrícolas”

• Classe “Espaços Canais”

(IP) – Proposto” e “EN

No limite sudeste da área de intervenção localiza

do Sal como “Área Urbana e Urbanizável”, mais propriamente no “Nú

De acordo com a 3ª alteração do PDM de Alcácer do Sal por adaptação, o n.º 1, alínea b do artigo 7.º 

determina que a ocupação turística em solo rural no concelho é permitida, no caso de empreendimentos 

turísticos isolados (ETI). Nos termos do n.º 7 desse mesmo artigo, os ETI devem obedecer às seguintes 

condições: 

• “7.1 — No caso dos Empreendimentos Turísticos Isolados, são admitidos os seguintes tipos 

de empreendimentos:

- Estabelecimentos Hoteleiros associados a temáticas 

atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.);

- Empreendimentos de TER;

- Empreendimentos de turismo de habitação;

- Parques de Campismo e de Caravanismo; e

- Empreendimentos de turismo da natureza nas ti

• 7.2 — Os edifícios integrados nos empreendimentos referidos em 7.1 devem obedecer aos 

seguintes parâmetros:

- Não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira;

- O índice de utilização líquido máximo do solo não pode 

empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e 

agroturismo e nos empreendimentos de turismo de habitação;

- A capacidade máxima admitida, com exceção para os Parques de Campismo e Caravanismo, 

é de 200 camas; 

- As áreas mínimas de estacionamento devem ser as de 1 lugar por cada 3 camas turísticas ou 

1 lugar por cada apartamento. (…) ”.
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Classe “Espaços Florestais” – subclasse “de Produção (Florestais ou Pratenses ou Silvo

Subclasse “de Proteção (Matas ou Matos e Proteção e Recuperação)”;

Classe “Espaços Agrícolas” – subclasse “De Regadio”; 

Classe “Espaços Canais” – subclasse “Rede Rodoviária”, designadamente “Itinerário Principal 

Proposto” e “EN 382”. 

No limite sudeste da área de intervenção localiza-se a povoação de Arez, classificada no PDM de Alcácer 

do Sal como “Área Urbana e Urbanizável”, mais propriamente no “Núcleo Urbano na Paisagem Rural”.

De acordo com a 3ª alteração do PDM de Alcácer do Sal por adaptação, o n.º 1, alínea b do artigo 7.º 

determina que a ocupação turística em solo rural no concelho é permitida, no caso de empreendimentos 

TI). Nos termos do n.º 7 desse mesmo artigo, os ETI devem obedecer às seguintes 

No caso dos Empreendimentos Turísticos Isolados, são admitidos os seguintes tipos 

de empreendimentos: 

Estabelecimentos Hoteleiros associados a temáticas específicas (saúde, desporto, 

atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.); 

Empreendimentos de TER; 

Empreendimentos de turismo de habitação; 

Parques de Campismo e de Caravanismo; e 

Empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias previstas neste número.

Os edifícios integrados nos empreendimentos referidos em 7.1 devem obedecer aos 

seguintes parâmetros: 

Não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira; 

O índice de utilização líquido máximo do solo não pode ser superior a 0,15, exceto nos 

empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e 

agroturismo e nos empreendimentos de turismo de habitação; 

A capacidade máxima admitida, com exceção para os Parques de Campismo e Caravanismo, 

As áreas mínimas de estacionamento devem ser as de 1 lugar por cada 3 camas turísticas ou 

1 lugar por cada apartamento. (…) ”. 
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Produção (Florestais ou Pratenses ou Silvo-

Proteção (Matas ou Matos e Proteção e Recuperação)”; 

e “Rede Rodoviária”, designadamente “Itinerário Principal 

se a povoação de Arez, classificada no PDM de Alcácer 

cleo Urbano na Paisagem Rural”. 

De acordo com a 3ª alteração do PDM de Alcácer do Sal por adaptação, o n.º 1, alínea b do artigo 7.º 

determina que a ocupação turística em solo rural no concelho é permitida, no caso de empreendimentos 

TI). Nos termos do n.º 7 desse mesmo artigo, os ETI devem obedecer às seguintes 

No caso dos Empreendimentos Turísticos Isolados, são admitidos os seguintes tipos 

específicas (saúde, desporto, 

 

pologias previstas neste número. 

Os edifícios integrados nos empreendimentos referidos em 7.1 devem obedecer aos 

ser superior a 0,15, exceto nos 

empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e 

A capacidade máxima admitida, com exceção para os Parques de Campismo e Caravanismo, 

As áreas mínimas de estacionamento devem ser as de 1 lugar por cada 3 camas turísticas ou 
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Inserindo-se o projeto na designada “

segundo o qual “os empreendimentos turísticos em solo rural devem ainda obedecer às seguintes 

condições”: 

• “(…) 8.3 — 

Empreendimentos Turísticos Isolados terão que obedecer aos seguintes requisitos:

- Densidade máxima 

que será de 100 campistas/ha.

- Índice de utilização líquido 

De acordo com a Planta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de Condicionantes

condicionantes (Desenho 7Desenho 7Desenho 7Desenho 7, Volume II):

• Reserva Agrícola Nacional;

• Servidões da Rede de Alta e Média Tensão 

• Servidões rodoviárias 

• Áreas Afetas à Exploração de Massas Minerais

Prospeção e Pesquisa de Metais Básicos e Preciosos;

• Aglomerados urbanos (povoação de Arez).

As condicionantes com interferência direta na área de intervenção serão analisadas seguidamente.

 

4.4.4. Servidões e Restrições

Nesta secção analisam-se as servidões e restrições com influência direta na área de intervenção:

• Reserva Agrícola Nacional

Lei nº 199/2015, de 16 de setembro);

• Proteção do sobreiro

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho

• Povoamentos florestais percorridos por incêndios

republicado pelo Decret

• Domínio Público Hídrico

19 de junho e Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto;

nº44/2012, de 29 de agosto e regu

novembro); 
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se o projeto na designada “Faixa InteriorFaixa InteriorFaixa InteriorFaixa Interior” aplica-se igualmente o n.º 8.3

qual “os empreendimentos turísticos em solo rural devem ainda obedecer às seguintes 

 Na “Faixa Interior” identificada na Planta de Ordenamento, os 

Empreendimentos Turísticos Isolados terão que obedecer aos seguintes requisitos:

dade máxima - 35 camas/ha, com exceção dos parques de campismo e caravanismo, 

que será de 100 campistas/ha. 

Índice de utilização líquido - máximo 0,15”. 

Planta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de CondicionantesPlanta de Condicionantes do PDM, na área de intervenção estão presentes as seguintes 

, Volume II): 

Reserva Agrícola Nacional; 

Servidões da Rede de Alta e Média Tensão – Linha de Média Tensão (30 kV);

Servidões rodoviárias – Itinerário Complementar/Outras estradas (EN 382);

Áreas Afetas à Exploração de Massas Minerais e Depósitos Minerais – Área Reservada para a 

Prospeção e Pesquisa de Metais Básicos e Preciosos; 

Aglomerados urbanos (povoação de Arez). 

As condicionantes com interferência direta na área de intervenção serão analisadas seguidamente.

Restrições 

se as servidões e restrições com influência direta na área de intervenção:

Reserva Agrícola Nacional (Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de março, republicado pelo Decreto

Lei nº 199/2015, de 16 de setembro); 

Proteção do sobreiro e da azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio

Lei n.º 155/2004, de 30 de junho); 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro); 

Domínio Público Hídrico (Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, alterada pela Lei nº34/2014, de 

e Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto; e Decreto-Lei n.º 226-A/2007 alterado pela Lei 

nº44/2012, de 29 de agosto e regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se igualmente o n.º 8.3    do referido artigo, 

qual “os empreendimentos turísticos em solo rural devem ainda obedecer às seguintes 

Na “Faixa Interior” identificada na Planta de Ordenamento, os 

Empreendimentos Turísticos Isolados terão que obedecer aos seguintes requisitos: 

35 camas/ha, com exceção dos parques de campismo e caravanismo, 

do PDM, na área de intervenção estão presentes as seguintes 

Linha de Média Tensão (30 kV); 

382); 

Área Reservada para a 

As condicionantes com interferência direta na área de intervenção serão analisadas seguidamente. 

se as servidões e restrições com influência direta na área de intervenção: 

Lei nº 73/2009 de 31 de março, republicado pelo Decreto-

Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo 

Lei n.º 124/2006 de 28 de junho 

(Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, alterada pela Lei nº34/2014, de 

A/2007 alterado pela Lei 

lamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
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• Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

90/90 e n.º 88/90, ambos de 16 de março);

• Servidão da rede elétrica

• Servidão rodoviária.

Nos termos da atual delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a área do município de Alcácer do 

Sal, aprovada e publicada pelo Despacho (extrato) n.º 12212/2014, DR, 2.ª série 

outubro, a área de intervenção não é coincidente com áreas da REN.

 

4.4.4.1. Reserva Agrícola Nacional

Os solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção (que tem 35 ha) são 

de reduzida expressão (cerca de 3 ha)

principais que atravessam a propriedade no sentido norte

Correspondem a solos da classe B

De acordo com o diploma que regulamenta a RAN 

pelo DL nº 199/2015, de 16 de setembro 

seguintes atividades: 

• Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação;

• Intervenções ou utilizações que provoquem 

compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações;

• Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos;

As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem ver

não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável 

fora das terras ou solos da RAN. Entre estas utilizações, estão:

• Empreendimentos de turismo no espaço rural e de t

empreendimentos reconhecidos como turismo de natureza, complementares à atividade 

agrícola; 

• Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural;

• Obras de captação de águas ou de implantação de 
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Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

88/90, ambos de 16 de março); 

Servidão da rede elétrica; 

 

ual delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a área do município de Alcácer do 

Sal, aprovada e publicada pelo Despacho (extrato) n.º 12212/2014, DR, 2.ª série —

outubro, a área de intervenção não é coincidente com áreas da REN. 

rva Agrícola Nacional 

s solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção (que tem 35 ha) são 

de reduzida expressão (cerca de 3 ha), localizados ao longo de parte dos troços das duas linhas de água 

propriedade no sentido norte-sul (cf. Desenhos 8 Desenhos 8 Desenhos 8 Desenhos 8 e 

classe B, relativamente à capacidade de uso (cf.    Desenho 5Desenho 5Desenho 5Desenho 5, Volume

De acordo com o diploma que regulamenta a RAN – Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

pelo DL nº 199/2015, de 16 de setembro – nos terrenos da RAN são interditos (artigo 21º), entre outras, as 

Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação;

Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações; 

Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos;

As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, 

não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável 

fora das terras ou solos da RAN. Entre estas utilizações, estão: 

Empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação, bem como 

empreendimentos reconhecidos como turismo de natureza, complementares à atividade 

Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural;

Obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas.
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Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos (Decretos-lei n.º 

ual delimitação da Reserva Ecológica Nacional para a área do município de Alcácer do 

— n.º 191, de 3 de 

s solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) na área de intervenção (que tem 35 ha) são 

localizados ao longo de parte dos troços das duas linhas de água 

e 10101010, no Volume II). 

, Volume II). 

73/2009, de 31 de março, republicado 

nos terrenos da RAN são interditos (artigo 21º), entre outras, as 

Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação; 

a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

se quando, cumulativamente, 

não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável 

urismo de habitação, bem como 

empreendimentos reconhecidos como turismo de natureza, complementares à atividade 

Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural; 

infraestruturas hidráulicas. 
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De acordo com o diploma legal acima mencionado, carecem de parecer prévio vinculativo das respetivas 

entidades regionais da RAN as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja 

necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia.

 

4.4.4.2. Proteção do sobreiro e da azinheira

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio

estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e azinheira. Segundo o artigo 7.º, as disposições contidas 

no referido diploma prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas constantes de instrumentos 

de gestão territorial. Este regime estabelece que o corte ou o arranque de 

povoamentos ou isolados, carece de autorização.

Em face da presença de sobreiros na propriedade, o projetista procedeu a um levantamento topográfico 

de pormenor dos exemplares existentes, com vista à delimitação de povoamentos e 

proteção para os exemplares isolados. No 

Para todos os exemplares foi definida uma área de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros.

Segundo o referido levantamento topogr

valores relativos a esta espécie protegida:

• 1,7 ha ocupados por povoamentos de sobreiros;

• 1244 exemplares de sobreiros isolados. 

Os povoamentos surgem em 3 zonas distintas: na zona noroeste, na

existente e na zona sul/nascente junto a um afluente do ribeiro do Arcão

respeitar esta condicionante. 

 

4.4.4.3. Povoamentos florestais percorridos por incêndios

Segundo o Plano Municipal de Def

(Figura 12), a área em análise insere
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De acordo com o diploma legal acima mencionado, carecem de parecer prévio vinculativo das respetivas 

entidades regionais da RAN as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja 

rovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia.

Proteção do sobreiro e da azinheira 

Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho

proteção ao sobreiro e azinheira. Segundo o artigo 7.º, as disposições contidas 

no referido diploma prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas constantes de instrumentos 

de gestão territorial. Este regime estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em 

povoamentos ou isolados, carece de autorização. 

Em face da presença de sobreiros na propriedade, o projetista procedeu a um levantamento topográfico 

de pormenor dos exemplares existentes, com vista à delimitação de povoamentos e a definir medidas de 

proteção para os exemplares isolados. No desenho desenho desenho desenho 10101010 (Volume II) podem ver-se os exemplares em causa. 

Para todos os exemplares foi definida uma área de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros.

Segundo o referido levantamento topográfico na área de intervenção foram identificados os seguintes 

valores relativos a esta espécie protegida: 

1,7 ha ocupados por povoamentos de sobreiros; 

1244 exemplares de sobreiros isolados.  

Os povoamentos surgem em 3 zonas distintas: na zona noroeste, na zona central junto à linha de água 

nascente junto a um afluente do ribeiro do Arcão. O projeto foi 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Segundo o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2014-2018 de Alcácer do Sal 

área em análise insere-se na categoria de risco de incêndio “moderado” e “

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

De acordo com o diploma legal acima mencionado, carecem de parecer prévio vinculativo das respetivas 

entidades regionais da RAN as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja 

rovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia. 

Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

proteção ao sobreiro e azinheira. Segundo o artigo 7.º, as disposições contidas 

no referido diploma prevalecem sobre os regulamentos ou quaisquer normas constantes de instrumentos 

sobreiros e azinheiras, em 

Em face da presença de sobreiros na propriedade, o projetista procedeu a um levantamento topográfico 

a definir medidas de 

se os exemplares em causa. 

Para todos os exemplares foi definida uma área de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros. 

áfico na área de intervenção foram identificados os seguintes 

zona central junto à linha de água 

foi definido de forma a 

2018 de Alcácer do Sal 

” e “baixo”. 
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GTF, 2014 in Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2014 

Figura 12 – Mapa de perigosidade de incêndio florestal do concelho de Alcácer do Sal

O Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho (republicado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro e alterado 

pelo DL nº 83/2014, de 23 de maio) estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra In

críticascríticascríticascríticas, que correspondem a “manchas florestais onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas 

mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que 

função do seu valor patrimonial, social ou ecológico, (…) sendo estas identificadas, demarcadas e alvo de 

planeamento próprio nos planos regionais de ordenamento florestal”. 

Este DL define a existência de um planeamento da defesa florestal

Defesa da Floresta contra Incêndios); a nível regional; a nível municipal e intermunicipal (Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios); e a nível local.

As redes primárias de faixas de gestão de combustível

são de interesse municipal e desenvolvem

transporte e distribuição de energia elétrica; as envolventes aos aglomerados populacionais e a t

edificações, aos parques de campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e 

polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários. Por seu lado, as redes terciárias 
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Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 2014 – 2018 de Alcácer do Sal

Mapa de perigosidade de incêndio florestal do concelho de Alcácer do Sal, com 

área do projeto 

Lei nº 124/2006, de 28 de junho (republicado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro e alterado 

pelo DL nº 83/2014, de 23 de maio) estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFCI). O referido decreto define a existência de 

, que correspondem a “manchas florestais onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas 

mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que 

função do seu valor patrimonial, social ou ecológico, (…) sendo estas identificadas, demarcadas e alvo de 

planeamento próprio nos planos regionais de ordenamento florestal”.  

Este DL define a existência de um planeamento da defesa florestal a nível nacional (Plano Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios); a nível regional; a nível municipal e intermunicipal (Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios); e a nível local. 

As redes primárias de faixas de gestão de combustível são de interesse distrital, enquanto as secundárias 

são de interesse municipal e desenvolvem-se sobre: as redes viárias e ferroviárias públicas; as linhas de 

transporte e distribuição de energia elétrica; as envolventes aos aglomerados populacionais e a t

edificações, aos parques de campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e 

polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários. Por seu lado, as redes terciárias 

Arez 
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2018 de Alcácer do Sal 

, com indicação da 

Lei nº 124/2006, de 28 de junho (republicado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro e alterado 

pelo DL nº 83/2014, de 23 de maio) estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema 

efine a existência de zonas zonas zonas zonas 

, que correspondem a “manchas florestais onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas 

mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em 

função do seu valor patrimonial, social ou ecológico, (…) sendo estas identificadas, demarcadas e alvo de 

a nível nacional (Plano Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios); a nível regional; a nível municipal e intermunicipal (Plano Municipal 

são de interesse distrital, enquanto as secundárias 

se sobre: as redes viárias e ferroviárias públicas; as linhas de 

transporte e distribuição de energia elétrica; as envolventes aos aglomerados populacionais e a todas as 

edificações, aos parques de campismo, às infraestruturas e parques de lazer e de recreio, aos parques e 

polígonos industriais, às plataformas logísticas e aos aterros sanitários. Por seu lado, as redes terciárias 
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são de interesse local e “apoiam

florestal ou agroflorestal (….)” 

Segundo o artigo 15º do Decreto

combustível, “os proprietários, arrendatários, usu

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, 

fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à 

volta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação (…) ”. O n.º 3 

do artigo 6º indica que em espaço florestal ou com ele confinante, as novas edificações fora das áreas 

edificadas consolidadas têm que salvaguardar

extrema da propriedade uma faixa nunca inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior de 

edificação. 

 

4.4.4.4. Domínio Público Hídrico

A planta de condicionantes do 

Hídrico, definido nos termos da 

de junho e Lei n.º 31/2016, de 23 de agosto).

No entanto, a análise do levantamento topográfico, 

observação do terreno na visita de campo

sejam espécies típicas da vegetação, 

intervenção, na zona central e poente

Consideraram-se assim, para efeitos do DPH, estes dois cursos de água, como pertencentes 

público lacustre e fluvial, enquadráveis 

“Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que as suas águas 

transponham, abandonadas, os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram 

conduzidas pelo seu dono, se no final forem lançar

respetivos leitos e margens (10 metros)

da mesma Lei). 

O artigo 21º do referido diploma define as servidões administrativas sobre parcelas privadas de leitos e 

margens de águas públicas, referindo o 

temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas 

públicas correspondentes. 
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são de interesse local e “apoiam-se nas redes viária, elétrica e divisional das unidades locais de gestão 

Segundo o artigo 15º do Decreto-lei em questão, referente às redes secundárias de faixas de gestão de 

combustível, “os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, 

fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à 

olta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação (…) ”. O n.º 3 

do artigo 6º indica que em espaço florestal ou com ele confinante, as novas edificações fora das áreas 

edificadas consolidadas têm que salvaguardar na implementação no terreno a garantia da distância à 

extrema da propriedade uma faixa nunca inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior de 

Domínio Público Hídrico 

A planta de condicionantes do PDM de Alcácer do Sal não integra a delimitação do

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (alterada pela Lei nº 34/2014, de 19 

n.º 31/2016, de 23 de agosto). 

No entanto, a análise do levantamento topográfico, da ortofoto e da carta de solos, conjuntamente com 

de campo, evidenciaram aspetos característicos de cursos

sejam espécies típicas da vegetação, em duas faixas de sentido norte-sul, que atravessam a área de 

zona central e poente. 

se assim, para efeitos do DPH, estes dois cursos de água, como pertencentes 

enquadráveis na alínea h) do artigo 5.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro

gáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que as suas águas 

transponham, abandonadas, os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram 

conduzidas pelo seu dono, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas pública

respetivos leitos e margens (10 metros). O domínio público lacustre e fluvial pertence ao Estado (artigo 6.º 

diploma define as servidões administrativas sobre parcelas privadas de leitos e 

s públicas, referindo o impedimento da execução de quaisquer obras permanentes ou 

temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

nas redes viária, elétrica e divisional das unidades locais de gestão 

lei em questão, referente às redes secundárias de faixas de gestão de 

frutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, 

fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à 

olta daquelas edificações ou instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação (…) ”. O n.º 3 

do artigo 6º indica que em espaço florestal ou com ele confinante, as novas edificações fora das áreas 

na implementação no terreno a garantia da distância à 

extrema da propriedade uma faixa nunca inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior de 

a a delimitação do Domínio Público 

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (alterada pela Lei nº 34/2014, de 19 

, conjuntamente com a 

cursos de água, como 

sul, que atravessam a área de 

se assim, para efeitos do DPH, estes dois cursos de água, como pertencentes ao domínio 

da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro – 

gáveis nem flutuáveis nascidos em prédios privados, logo que as suas águas 

transponham, abandonadas, os limites dos terrenos ou prédios onde nasceram ou para onde foram 

se no mar ou em outras águas públicas” – com os 

O domínio público lacustre e fluvial pertence ao Estado (artigo 6.º 

diploma define as servidões administrativas sobre parcelas privadas de leitos e 

impedimento da execução de quaisquer obras permanentes ou 

temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas 
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A utilização privativa dos recursos hídricos do domí

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (que aprova a Lei da Água e foi alterada pelo Decreto

nº130/2012, de 22 de junho) e Decreto

jurídico da utilização dos recursos hídricos e foi alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto), 

regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

O artigo 59º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro refere que o direito de utilização privativa de domín

público só pode ser atribuído por licença ou por concessão (…). O

a licença prévia, nomeadamente, a 

utilizações do domínio público sujeitas a conces

destinem à edificação de empreendimentos turísticos e similares”.

De acordo com o n.º 1 do artigo 37.º do Decreto

utilização sujeita a avaliação de im

atribuição de título de utilização só pode iniciar

favorável ou condicionalmente favorável (…)”. 

 

4.4.4.5. Área reservada para a prospeção e 

preciosos 

Na Planta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal está definida uma área reservada para a prospeção 

e pesquisa de metais básicos e preciosos que está sujeita às restrições da legislação em vigor, 

nomeadamente nos Decretos-lei n.º 90/90 e n.º

que as áreas reservadas são aquelas sobre as quais incidem direitos decorrentes de licenças de prospeção 

e pesquisa ou direitos de exploração.

Com efeito, a área de intervençã

recursos minerais metálicos, por estar localizada numa área reservada para a prospeção e pesquisa de 

metais básicos e preciosos. De acordo com a Direção Geral de Geologia e Energia a área d

se totalmente numa área destinada à prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata, estanho, 

ferro, manganês, bário e pirites (consultar subcapítulo 4.2.4 para um enquadramento mais completo desta 

condicionante e dos antecedente
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A utilização privativa dos recursos hídricos do domínio público encontra-se sujeita ao regime estabelecido 

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (que aprova a Lei da Água e foi alterada pelo Decreto

nº130/2012, de 22 de junho) e Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (que estabelece o regime 

da utilização dos recursos hídricos e foi alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto), 

regulamentado pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

O artigo 59º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro refere que o direito de utilização privativa de domín

público só pode ser atribuído por licença ou por concessão (…). O artigo 60º define as utilizações sujeitas

a licença prévia, nomeadamente, a realização de aterros ou de escavações. O artigo 61º define as 

utilizações do domínio público sujeitas a concessões, incluindo a “utilização de terrenos (…) que se 

destinem à edificação de empreendimentos turísticos e similares”. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, na sua atual redação “No caso de 

utilização sujeita a avaliação de impacte ambiental nos termos da legislação aplicável, o procedimento de 

atribuição de título de utilização só pode iniciar-se após a emissão de declaração de impacte ambiental 

favorável ou condicionalmente favorável (…)”.  

Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e 

Na Planta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal está definida uma área reservada para a prospeção 

e pesquisa de metais básicos e preciosos que está sujeita às restrições da legislação em vigor, 

lei n.º 90/90 e n.º 88/90, ambos de 16 de março. Estes diplomas definem 

que as áreas reservadas são aquelas sobre as quais incidem direitos decorrentes de licenças de prospeção 

e pesquisa ou direitos de exploração. 

Com efeito, a área de intervenção insere-se numa zona com potencialidade para o desenvolvimento de 

recursos minerais metálicos, por estar localizada numa área reservada para a prospeção e pesquisa de 

metais básicos e preciosos. De acordo com a Direção Geral de Geologia e Energia a área d

se totalmente numa área destinada à prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata, estanho, 

ferro, manganês, bário e pirites (consultar subcapítulo 4.2.4 para um enquadramento mais completo desta 

condicionante e dos antecedentes da área de estudo e sua envolvente). 
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se sujeita ao regime estabelecido 

na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (que aprova a Lei da Água e foi alterada pelo Decreto-Lei 

A/2007, de 31 de maio (que estabelece o regime 

da utilização dos recursos hídricos e foi alterado pela Lei nº44/2012, de 29 de agosto), 

O artigo 59º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro refere que o direito de utilização privativa de domínio 

artigo 60º define as utilizações sujeitas 

. O artigo 61º define as 

sões, incluindo a “utilização de terrenos (…) que se 

A/2007, na sua atual redação “No caso de 

pacte ambiental nos termos da legislação aplicável, o procedimento de 

se após a emissão de declaração de impacte ambiental 

pesquisa de metais básicos e 

Na Planta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal está definida uma área reservada para a prospeção 

e pesquisa de metais básicos e preciosos que está sujeita às restrições da legislação em vigor, 

88/90, ambos de 16 de março. Estes diplomas definem 

que as áreas reservadas são aquelas sobre as quais incidem direitos decorrentes de licenças de prospeção 

se numa zona com potencialidade para o desenvolvimento de 

recursos minerais metálicos, por estar localizada numa área reservada para a prospeção e pesquisa de 

metais básicos e preciosos. De acordo com a Direção Geral de Geologia e Energia a área do projeto insere-

se totalmente numa área destinada à prospeção e pesquisa de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata, estanho, 

ferro, manganês, bário e pirites (consultar subcapítulo 4.2.4 para um enquadramento mais completo desta 
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4.4.4.6. Servidões da rede elétrica

De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal (

intervenção é atravessada por linhas elétricas, com tensão nominal de 30

Até à entrada em vigor da legislação referida no n.º 1 do art. 75º do DL 172/2006, mantêm

disposições do Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, na matéria relativa à implantação de 

instalações elétricas e à constituição de servidões.

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, os condutores nus deverão ficar, 

desviados ou não pelo vento, a uma distância D em relação às coberturas, chaminés e todas as partes 

salientes de edifícios suscetíveis de serem escaladas por pessoa

arredondada ao decímetro) não deve ser inferior à dada pela expressão: D

kV) é a tensão nominal da linha.  

Como a tensão nominal da linha que atravessa a área de intervenção é de 30 kV, no caso d

D é de 3,2 m. Contudo, o artigo 29.º

inferior a 4 m. 

 

4.4.4.7. Servidões rodoviárias

De acordo com o Regulamento do PDM de Alcácer do Sal, mais especificamente com o seu artigo 17.º, 

relativo às servidões rodoviárias, à Rede de Interesse Regional 

Complementares, onde se inclui a EN 382, constitui servidão administrativa uma faixa 

uma largura, para cada lado da plataforma da estra

 

4.4.5. Síntese 

Relativamente ao uso do solouso do solouso do solouso do solo, a área de intervenção está ocupada por povoamentos arbóreos de média 

densidade, compostos sobretudo por pinheiros mansos e por alguns sobreiros. Na envolvente imediata, a 

nascente, localiza-se a povoação de Arez. A área do projeto é limitada a 

Na área de intervenção, aplicam-

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica 6 

significativas a aplicar na área de intervenção;
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Servidões da rede elétrica 

De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal (desenho desenho desenho desenho 7777, Volume II),

intervenção é atravessada por linhas elétricas, com tensão nominal de 30 kV. 

em vigor da legislação referida no n.º 1 do art. 75º do DL 172/2006, mantêm

Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, na matéria relativa à implantação de 

instalações elétricas e à constituição de servidões. 

o com o Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, os condutores nus deverão ficar, 

desviados ou não pelo vento, a uma distância D em relação às coberturas, chaminés e todas as partes 

salientes de edifícios suscetíveis de serem escaladas por pessoas. A distância D (em metros e 

arredondada ao decímetro) não deve ser inferior à dada pela expressão: D = 3,0 + 0,0075.U, em que U (em 

 

Como a tensão nominal da linha que atravessa a área de intervenção é de 30 kV, no caso d

m. Contudo, o artigo 29.º do diploma legal referido indica que o valor de D não deverá ser 

Servidões rodoviárias 

De acordo com o Regulamento do PDM de Alcácer do Sal, mais especificamente com o seu artigo 17.º, 

relativo às servidões rodoviárias, à Rede de Interesse Regional – Itinerários Regionais Principais e 

Complementares, onde se inclui a EN 382, constitui servidão administrativa uma faixa non aedificandi

uma largura, para cada lado da plataforma da estrada, de 15 m para usos habitacionais.

, a área de intervenção está ocupada por povoamentos arbóreos de média 

densidade, compostos sobretudo por pinheiros mansos e por alguns sobreiros. Na envolvente imediata, a 

se a povoação de Arez. A área do projeto é limitada a norte pela Estrada Nacional 382.

-se os seguintes instrumentos de gestão territorialinstrumentos de gestão territorialinstrumentos de gestão territorialinstrumentos de gestão territorial:  

Plano de Gestão da Região Hidrográfica 6 – RH6 Sado/Mira: não apresenta c

significativas a aplicar na área de intervenção; 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

, Volume II),    a área de 

em vigor da legislação referida no n.º 1 do art. 75º do DL 172/2006, mantêm-se em vigor as 

Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, na matéria relativa à implantação de 

o com o Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, os condutores nus deverão ficar, 

desviados ou não pelo vento, a uma distância D em relação às coberturas, chaminés e todas as partes 

s. A distância D (em metros e 

0,0075.U, em que U (em 

Como a tensão nominal da linha que atravessa a área de intervenção é de 30 kV, no caso de estudo o valor 

do diploma legal referido indica que o valor de D não deverá ser 

De acordo com o Regulamento do PDM de Alcácer do Sal, mais especificamente com o seu artigo 17.º, 

Itinerários Regionais Principais e 

non aedificandi com 

da, de 15 m para usos habitacionais. 

, a área de intervenção está ocupada por povoamentos arbóreos de média 

densidade, compostos sobretudo por pinheiros mansos e por alguns sobreiros. Na envolvente imediata, a 

pela Estrada Nacional 382. 

: não apresenta condicionantes 
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• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral

coincidente com as sub

Litoral”; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA):

de desenvolvimento turístico a área de intervenção insere

para a qual se designa que “a concretização de conjuntos turísticos integrados (…) deve

garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou das atividades rurais, 

acautelando os valores cénicos e a identidade da paisagem e da cultura”;

• Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal

classes e subclasses de ocupação do espaço, de acordo com a planta de ordenamento: classe 

“Espaços Urbanos e Urbanizáveis” (subclasse “Áreas Urbanas e Urbanizáveis”); classe 

“Espaços Florestais” (subclasses de produção e de proteção); classe “Espaços Agrícolas” 

(subclasse “De Regadio”); classe “Espaços Canais” (subclasse “Rede Rodoviária”); a 

ocupação turística em solo rural no concelho é permitida no caso de empreendimentos 

turísticos isolados (ETI), que não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira, e

que, na “Faixa Interior”, terão que obedecer aos seguintes requisitos: densidade máxima 

35 camas/ha; índice de utilização líquido 

Em termos de servidões e restriçõesservidões e restriçõesservidões e restriçõesservidões e restrições

• duas pequenas parcelas (3 ha) na zona sul e sudoeste da área intervenção classificadas como 

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

• exemplares isolados e povoamentos de 

estabelecidas pelo 

155/2004, de 30 de junho

• Domínio Público Hídrico

zona correspondente aos seus leitos e margens (largura de 10 metros);

• a área em estudo está definida como ‘

básicos e preciosos

90/90, ambos de 16 de março. Contudo, de acordo com a Direção Geral da Geologia e Energia, 

não existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos minérios 

concedidos por contrato de concessão de exploração;

• servidões da rede elétrica

(correspondente a 15

A área de intervenção não se encontra abrangida por 

termos do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral: a área de intervenção é 

coincidente com as sub-regiões “Estuário e Vale do Baixo Sado” e “Pinhais do Alentejo 

al de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA): no âmbito do subsistema 

de desenvolvimento turístico a área de intervenção insere-se na Zona E 

para a qual se designa que “a concretização de conjuntos turísticos integrados (…) deve

garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou das atividades rurais, 

acautelando os valores cénicos e a identidade da paisagem e da cultura”; 

Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal: a área de intervenção sobrepõe

subclasses de ocupação do espaço, de acordo com a planta de ordenamento: classe 

“Espaços Urbanos e Urbanizáveis” (subclasse “Áreas Urbanas e Urbanizáveis”); classe 

“Espaços Florestais” (subclasses de produção e de proteção); classe “Espaços Agrícolas” 

bclasse “De Regadio”); classe “Espaços Canais” (subclasse “Rede Rodoviária”); a 

ocupação turística em solo rural no concelho é permitida no caso de empreendimentos 

turísticos isolados (ETI), que não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira, e

que, na “Faixa Interior”, terão que obedecer aos seguintes requisitos: densidade máxima 

35 camas/ha; índice de utilização líquido — máximo 0,15; 

servidões e restriçõesservidões e restriçõesservidões e restriçõesservidões e restrições com influência direta na área de intervenção, identificaram

uenas parcelas (3 ha) na zona sul e sudoeste da área intervenção classificadas como 

Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

exemplares isolados e povoamentos de sobreiros, cujas medidas de proteção são 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio alterado pelo 

155/2004, de 30 de junho; 

Domínio Público Hídrico, duas linhas de água intersetadas pela área do

zona correspondente aos seus leitos e margens (largura de 10 metros); 

o está definida como ‘Área reservada para prospeção e pesquisa de metais 

básicos e preciosos’, ficando sujeita às restrições impostas nos Decretos

90/90, ambos de 16 de março. Contudo, de acordo com a Direção Geral da Geologia e Energia, 

o existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos minérios 

concedidos por contrato de concessão de exploração; 

rede elétrica (servidão de 4 m em altura) e da rede rodoviária

(correspondente a 15 m de largura). 

área de intervenção não se encontra abrangida por áreas consideradas sensíveisáreas consideradas sensíveisáreas consideradas sensíveisáreas consideradas sensíveis, tal como definidas nos 

B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto
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: a área de intervenção é 

regiões “Estuário e Vale do Baixo Sado” e “Pinhais do Alentejo 

no âmbito do subsistema 

se na Zona E – Litoral Alentejano 

para a qual se designa que “a concretização de conjuntos turísticos integrados (…) deve 

garantir a manutenção e valorização dos espaços naturais ou das atividades rurais, 

 

: a área de intervenção sobrepõe-se às seguintes 

subclasses de ocupação do espaço, de acordo com a planta de ordenamento: classe 

“Espaços Urbanos e Urbanizáveis” (subclasse “Áreas Urbanas e Urbanizáveis”); classe 

“Espaços Florestais” (subclasses de produção e de proteção); classe “Espaços Agrícolas” 

bclasse “De Regadio”); classe “Espaços Canais” (subclasse “Rede Rodoviária”); a 

ocupação turística em solo rural no concelho é permitida no caso de empreendimentos 

turísticos isolados (ETI), que não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira, e 

que, na “Faixa Interior”, terão que obedecer aos seguintes requisitos: densidade máxima — 

com influência direta na área de intervenção, identificaram-se: 

uenas parcelas (3 ha) na zona sul e sudoeste da área intervenção classificadas como 

, cujas medidas de proteção são 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 

intersetadas pela área do projeto, com uma 

Área reservada para prospeção e pesquisa de metais 

’, ficando sujeita às restrições impostas nos Decretos-Lei n.º 88/90 e 

90/90, ambos de 16 de março. Contudo, de acordo com a Direção Geral da Geologia e Energia, 

o existe atualmente nenhuma extração de recursos minerais metálicos ou direitos minérios 

rede rodoviária – estrada EN 382 

, tal como definidas nos 

(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
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n.º 47/2014, de 24 de março e pelo

Protegidas e Rede Natura 2000 (ver 

Nacional, pelo que não se aplica o respetivo regime jurídico.

 

4.4.6. Evolução da situação de refer

Prevê-se que a evolução da situação de referência na ausência do projeto esteja apenas condicionada 

pelos instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor e respetivas revisões.

 

 

4.5. Ecologia, flora e fauna 

4.5.1. Enquadramento

Na caracterização dos habitats e das comunidades florística e faunística, suscetíveis de serem afetadas 

pelas ações do projeto, considerou

do projeto, alargando-se a escala de análise q

projeto a áreas naturais com interesse para a conservação.

Tendo em consideração que as ações a desenvolver incidirão fundamentalmente sobre ecossistemas 

terrestres, a caracterização da situação de refe

relevando os grupos biológicos potencialmente mais afetados pelo projeto. 

Desta forma, e segundo a tipologia das ações a realizar, efetuou

biológicos: 

• VegetaçãoVegetaçãoVegetaçãoVegetação    terrestre terrestre terrestre terrestre 

distribuição; 

• Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres 

distribuição, alimentação e refúgio;

• Avifauna Avifauna Avifauna Avifauna – afetada pela diminuição das áreas de alimenta

potencial. 

Em termos gerais, a metodologia adotada para a caracterização baseou

bibliográfica disponível sobre a área em estudo e sua envolvente, incluindo instrumentos de ordenamento 

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), com destaque para Áreas 

Protegidas e Rede Natura 2000 (ver Desenho 1Desenho 1Desenho 1Desenho 1), nem é coincidente com áreas da Reserva Ecológica 

Nacional, pelo que não se aplica o respetivo regime jurídico. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

se que a evolução da situação de referência na ausência do projeto esteja apenas condicionada 

pelos instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor e respetivas revisões.

Ecologia, flora e fauna  

ento 

Na caracterização dos habitats e das comunidades florística e faunística, suscetíveis de serem afetadas 

pelas ações do projeto, considerou-se um âmbito geográfico do estudo centrado na área de intervenção 

se a escala de análise quando pertinente, dada a proximidade da área afeta ao 

projeto a áreas naturais com interesse para a conservação. 

Tendo em consideração que as ações a desenvolver incidirão fundamentalmente sobre ecossistemas 

terrestres, a caracterização da situação de referência concentrou-se sobre as comunidades deste meio, 

relevando os grupos biológicos potencialmente mais afetados pelo projeto.  

Desta forma, e segundo a tipologia das ações a realizar, efetuou-se a caracterização dos seguintes grupos 

terrestre terrestre terrestre terrestre – afetada pela alteração do meio e/ou diminuição da área de 

Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres Vertebrados terrestres – afetados pela alteração e/ou diminuição das áreas de 

distribuição, alimentação e refúgio; 

afetada pela diminuição das áreas de alimentação, refúgio e reprodução 

Em termos gerais, a metodologia adotada para a caracterização baseou-se na consulta de informação 

bibliográfica disponível sobre a área em estudo e sua envolvente, incluindo instrumentos de ordenamento 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto), com destaque para Áreas 

, nem é coincidente com áreas da Reserva Ecológica 

ência na ausência do projeto 

se que a evolução da situação de referência na ausência do projeto esteja apenas condicionada 

pelos instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor e respetivas revisões. 

Na caracterização dos habitats e das comunidades florística e faunística, suscetíveis de serem afetadas 

se um âmbito geográfico do estudo centrado na área de intervenção 

uando pertinente, dada a proximidade da área afeta ao 

Tendo em consideração que as ações a desenvolver incidirão fundamentalmente sobre ecossistemas 

se sobre as comunidades deste meio, 

se a caracterização dos seguintes grupos 

afetada pela alteração do meio e/ou diminuição da área de 

afetados pela alteração e/ou diminuição das áreas de 

ção, refúgio e reprodução 

se na consulta de informação 

bibliográfica disponível sobre a área em estudo e sua envolvente, incluindo instrumentos de ordenamento 
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do território de âmbito geral, como é o caso do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Litoral (PROF AL) (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007). Esta 

informação foi posteriormente aferida e complementada com trabalhos de campo

2008 e em dezembro de 2015, durante os quais foi efetuado um reconhecimento dos principais habitats e 

comunidades biológicas em presença.

 

4.5.2. Habitats 

4.5.2.1. Caracterização geral

A área de projeto situa-se no litoral alentejano, a cerca de 2

do Rio Sado, no seu troço inferior, numa zona onde do ponto de vista da ocupação de solo predominam as 

matas de pinheiro. O PROF-AL classifica

de vista do risco de incêndio. A área não integra nenhuma das faixas definidas como corredores ecológicos 

no PROF-AL, embora se situe nas imediações do corredor constituído pelo Rio Sado.

A área em estudo não interceta igualmente nenhuma área classificada para a 

quer no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, quer no âmbito da Rede Natura 2000. Todavia, a 

região enquadrante apresenta alguma relevância em termos ecológicos e conservacionistas (que também 

se pode verificar pela existência de várias Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA) que se 

referem abaixo), sendo de destacar a presença das seguintes áreas classificadas, ordenadas de acordo 

com a sua proximidade à área de intervenção:

• O Sítio de Importância Comunitária (

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

Decreto-lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

A/2013) e classificado pela Resolução do 

agosto, com uma área total de 32 051 ha (www.icnf.pt

área de projeto;

• A Zona de Proteção Especial (ZPE) “Estuário do Sado” (PTZPE0011)

Natura 2000 ao abrigo da D

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

classificada pelo Decreto

                                        

6 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic
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âmbito geral, como é o caso do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Litoral (PROF AL) (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007). Esta 

informação foi posteriormente aferida e complementada com trabalhos de campo, realizados em março de 

2008 e em dezembro de 2015, durante os quais foi efetuado um reconhecimento dos principais habitats e 

comunidades biológicas em presença. 

Caracterização geral 

se no litoral alentejano, a cerca de 25 km da linha de costa, na margem esquerda 

do Rio Sado, no seu troço inferior, numa zona onde do ponto de vista da ocupação de solo predominam as 

AL classifica-a, bem como a uma vasta envolvente, como área crítica do ponto 

a do risco de incêndio. A área não integra nenhuma das faixas definidas como corredores ecológicos 

AL, embora se situe nas imediações do corredor constituído pelo Rio Sado. 

A área em estudo não interceta igualmente nenhuma área classificada para a conservação da natureza, 

quer no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, quer no âmbito da Rede Natura 2000. Todavia, a 

região enquadrante apresenta alguma relevância em termos ecológicos e conservacionistas (que também 

ia de várias Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA) que se 

referem abaixo), sendo de destacar a presença das seguintes áreas classificadas, ordenadas de acordo 

com a sua proximidade à área de intervenção: 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Comporta/Galé” (PTCON0034

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto

A/2013) e classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

agosto, com uma área total de 32 051 ha (www.icnf.pt6) – a cerca de 3,8 km a oeste da 

área de projeto; 

Zona de Proteção Especial (ZPE) “Estuário do Sado” (PTZPE0011), integrada na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156

classificada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro, com uma área total de 24 

                                            

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/comporta-gale 
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âmbito geral, como é o caso do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

Litoral (PROF AL) (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007). Esta 

, realizados em março de 

2008 e em dezembro de 2015, durante os quais foi efetuado um reconhecimento dos principais habitats e 

5 km da linha de costa, na margem esquerda 

do Rio Sado, no seu troço inferior, numa zona onde do ponto de vista da ocupação de solo predominam as 

a, bem como a uma vasta envolvente, como área crítica do ponto 

a do risco de incêndio. A área não integra nenhuma das faixas definidas como corredores ecológicos 

conservação da natureza, 

quer no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, quer no âmbito da Rede Natura 2000. Todavia, a 

região enquadrante apresenta alguma relevância em termos ecológicos e conservacionistas (que também 

ia de várias Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA) que se 

referem abaixo), sendo de destacar a presença das seguintes áreas classificadas, ordenadas de acordo 

SIC) “Comporta/Galé” (PTCON0034), integrado na 

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, transposta pelo 

lei n.º 140/99, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de 

a cerca de 3,8 km a oeste da 

, integrada na Rede 

iretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, transposta pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013) e 

B/99, de 23 de setembro, com uma área total de 24 
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633 ha (www.icnf.pt

área são totalmente coincidentes com a Área Importante para as Aves e Biodiversidade 

(IBA) “Estuário do Sado” (PT023

• O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30 986 ha 

(www.icnf.pt9) –

• A Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES)

de outubro, com uma área total de 23 160 ha (www.icnf.pt

Noroeste da área de projeto;

• O Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Cabrela” (PTCON0033),

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 56

a cerca de 14,5 km a norte da área de projeto. Este Sítio é totalme

Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) “Cabrela” (PT043

seu limite sudeste cerca de 7 km para sul.

Com efeito, a proximidade da área de estudo a estas áreas classificadas faz aumentar a probabilidade de 

ocorrência de muitos dos valores naturais que as caracterizam.

 

4.5.2.2. Caracterização dos habitats presentes na área de estudo

Durante os trabalhos de campo identificaram

Em termos gerais, a área em estudo cor

predominantemente de pinhal manso. A componente arbórea é dominante, maioritariamente constituída 

por matas de Pinus pinea (pinheiro

(sobreiro). O sob coberto existente é pouco desenvolvido (

superior às áreas com coberto vegetal. 

                                        

7 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/zpe

8 http://ibas-terrestres.spea.pt/fotos/editor2/pt023.pdf

9 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/reso

10 http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnes/class

11 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic

12 http://ibas-terrestres.spea.pt/fotos/editor2/pt043.pdf
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633 ha (www.icnf.pt7) – a cerca de 7,2 km a noroeste da área de projeto. Os limites desta 

área são totalmente coincidentes com a Área Importante para as Aves e Biodiversidade 

(IBA) “Estuário do Sado” (PT0238); 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011)

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30 986 ha 

– a cerca de 7,5 km a noroeste da área de projeto; 

atural do Estuário do Sado (RNES), criada pelo Decreto-Lei n.º 430/80, de 1 

de outubro, com uma área total de 23 160 ha (www.icnf.pt10) – a cerca de 12,7 km a 

Noroeste da área de projeto; 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Cabrela” (PTCON0033), 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 56 555 ha (www.icnf.pt

a cerca de 14,5 km a norte da área de projeto. Este Sítio é totalme

Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) “Cabrela” (PT043

seu limite sudeste cerca de 7 km para sul. 

Com efeito, a proximidade da área de estudo a estas áreas classificadas faz aumentar a probabilidade de 

rência de muitos dos valores naturais que as caracterizam. 

Caracterização dos habitats presentes na área de estudo

Durante os trabalhos de campo identificaram-se os habitats em presença e o seu estado de conservação. 

Em termos gerais, a área em estudo corresponde a uma zona de planalto com ocupação 

predominantemente de pinhal manso. A componente arbórea é dominante, maioritariamente constituída 

(pinheiro-manso), coexistente com alguns indivíduos de 

oberto existente é pouco desenvolvido (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 3333), sendo a percentagem de solo 

superior às áreas com coberto vegetal.  

                                            

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/zpe-cont/estsado 

terrestres.spea.pt/fotos/editor2/pt023.pdf 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/estuario-do-sado 

nat/rnes/class-carac 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/sic-cont/cabrela 

terrestres.spea.pt/fotos/editor2/pt043.pdf 
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cerca de 7,2 km a noroeste da área de projeto. Os limites desta 

área são totalmente coincidentes com a Área Importante para as Aves e Biodiversidade 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Sado” (PTCON0011), integrado na 

Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, com uma área total de 30 986 ha 

Lei n.º 430/80, de 1 

a cerca de 12,7 km a 

 integrado na Rede 

Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Habitats e classificado pela Resolução do Conselho de 

555 ha (www.icnf.pt11) – 

a cerca de 14,5 km a norte da área de projeto. Este Sítio é totalmente englobado pela 

Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) “Cabrela” (PT04312), que estende o 

Com efeito, a proximidade da área de estudo a estas áreas classificadas faz aumentar a probabilidade de 

Caracterização dos habitats presentes na área de estudo 

se os habitats em presença e o seu estado de conservação. 

responde a uma zona de planalto com ocupação 

predominantemente de pinhal manso. A componente arbórea é dominante, maioritariamente constituída 

manso), coexistente com alguns indivíduos de Quercus suber 

), sendo a percentagem de solo nu 
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Fotografia 3 – Vista da área de estudo sendo evidente o sob

Não obstante, durante o trabalho de campo foi possível identificar diferentes tipos de estruturação e 

composição básicas do sob coberto vegetal. O pastoreio desen

menos em parte, a existência deste mosaico.

Perante a já mencionada dominância das áreas de pinheiro

de apenas um habitat, por se achar que apenas a variação do sob

um habitat diferente. Justifica-se, deste modo, a não realização de uma Carta de Habitats para a área de 

estudo. 

O habitat dominante na área de estudo não corresponde a qualquer habitat classificado como prioritário 

ou de importância comunitária segundo a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, revista e transposta para 

o direito interno pelo Decreto-Lei nº 140/99, alterado e republicado pelo Decreto

alterado pelo Decreto-Lei nº 156

estudo, por apresentar uma boa capacidade de suporte das comunidades faunísticas potencialmente 

ocorrentes. 

Procede-se seguidamente à caracterização deste habitat, com as devidas variações na constituição do seu 

sob coberto, indicando-se a sua importância ecológica relativa para a flora e para a fauna.

 

Pinhal 

A área de pinhal alvo de estudo é formada por Pinheiro

identificados igualmente alguns indivíduos de 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Vista da área de estudo sendo evidente o sob coberto pouco desenvolvido

Não obstante, durante o trabalho de campo foi possível identificar diferentes tipos de estruturação e 

coberto vegetal. O pastoreio desenvolvido na área poderá justificar, pelo 

menos em parte, a existência deste mosaico. 

Perante a já mencionada dominância das áreas de pinheiro-manso, optou-se por considerar a existência 

de apenas um habitat, por se achar que apenas a variação do sob coberto não justificava a atribuição de 

se, deste modo, a não realização de uma Carta de Habitats para a área de 

O habitat dominante na área de estudo não corresponde a qualquer habitat classificado como prioritário 

mportância comunitária segundo a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, revista e transposta para 

Lei nº 140/99, alterado e republicado pelo Decreto

Lei nº 156-A/2013), embora seja indiscutível a importância ecológica da área de 

estudo, por apresentar uma boa capacidade de suporte das comunidades faunísticas potencialmente 

se seguidamente à caracterização deste habitat, com as devidas variações na constituição do seu 

se a sua importância ecológica relativa para a flora e para a fauna.

A área de pinhal alvo de estudo é formada por Pinheiro-manso (Pinus pinea), embora tenham sido 

identificados igualmente alguns indivíduos de Quercus suber. Optou-se por não considerar a existência de 
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coberto pouco desenvolvido 

Não obstante, durante o trabalho de campo foi possível identificar diferentes tipos de estruturação e 

volvido na área poderá justificar, pelo 

se por considerar a existência 

não justificava a atribuição de 

se, deste modo, a não realização de uma Carta de Habitats para a área de 

O habitat dominante na área de estudo não corresponde a qualquer habitat classificado como prioritário 

mportância comunitária segundo a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE, revista e transposta para 

Lei nº 140/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e 

scutível a importância ecológica da área de 

estudo, por apresentar uma boa capacidade de suporte das comunidades faunísticas potencialmente 

se seguidamente à caracterização deste habitat, com as devidas variações na constituição do seu 

se a sua importância ecológica relativa para a flora e para a fauna. 

), embora tenham sido 

se por não considerar a existência de 
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diferentes unidades de habitat já que os indivíduos de 

definida, mas imiscuídos nas áreas de pinhal (

Fotografia 4 – Exemplar de Quercus suber

densa e característica da linha de água que ali passa)

Foi efetuado um levantamento topográfico dos indivíduos de 

proceder à delimitação das zonas de povoamento, tendo

sobreiros isolados, para os quais foi definida uma área de proteç

Desenho 10Desenho 10Desenho 10Desenho 10, Volume II) – esta informação condicionou a disposição das várias componentes do 

aldeamento, desde os lotes, as áreas edificadas, aos arruamentos e estacionamentos, entre outros, como 

se pode verificar nas peças desenhadas do projeto. No entanto, se estritamente necessário para o 

desenvolvimento do projeto o corte ou arranque de exemplares desta espécie, deve limitar

isolados e cumprir o disposto no Decreto

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho), ou seja, devendo ser realizado um pedido de autorização 

às autoridades competentes. 

Ao nível do estrato arbóreo identificaram

(amieiro) e Quercus faginea (carvalho

intermitente que atravessa a área de estudo sensivelmente a meio

A área afeta ao projeto apresenta um sob

existentes pertencem à ordem fitossociológica 

Halimium halimifolium, tendo-se também identificado a presença de alguns elementos característicos da 

classe Quercetea ilicis, como 
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diferentes unidades de habitat já que os indivíduos de Quercus suber não se encontravam numa área 

definida, mas imiscuídos nas áreas de pinhal (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 4444).  

Quercus suber em pleno pinhal de Pinus pinea (ao fundo, vegetação mais 

densa e característica da linha de água que ali passa) 

Foi efetuado um levantamento topográfico dos indivíduos de Quercus suber existentes, de forma a 

proceder à delimitação das zonas de povoamento, tendo-se paralelamente efetuado a marcação dos 

sobreiros isolados, para os quais foi definida uma área de proteção com um diâmetro mínimo de 15 m (ver 

esta informação condicionou a disposição das várias componentes do 

aldeamento, desde os lotes, as áreas edificadas, aos arruamentos e estacionamentos, entre outros, como 

peças desenhadas do projeto. No entanto, se estritamente necessário para o 

desenvolvimento do projeto o corte ou arranque de exemplares desta espécie, deve limitar

isolados e cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio (com as alterações introduzidas 

Lei n.º 155/2004 de 30 de junho), ou seja, devendo ser realizado um pedido de autorização 

Ao nível do estrato arbóreo identificaram-se ainda exemplares de Ulmus minor (ulmeiro), 

(carvalho-cerquinho) a ladear uma pequena linha de água de caráter 

intermitente que atravessa a área de estudo sensivelmente a meio, com sentido norte-sul

A área afeta ao projeto apresenta um sob coberto pouco desenvolvido. Algumas das espécies arbustivas 

existentes pertencem à ordem fitossociológica Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati

se também identificado a presença de alguns elementos característicos da 

, como Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor), e da classe 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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não se encontravam numa área 

  

(ao fundo, vegetação mais 

existentes, de forma a 

se paralelamente efetuado a marcação dos 

ão com um diâmetro mínimo de 15 m (ver 

esta informação condicionou a disposição das várias componentes do 

aldeamento, desde os lotes, as áreas edificadas, aos arruamentos e estacionamentos, entre outros, como 

peças desenhadas do projeto. No entanto, se estritamente necessário para o 

desenvolvimento do projeto o corte ou arranque de exemplares desta espécie, deve limitar-se a indivíduos 

m as alterações introduzidas 

Lei n.º 155/2004 de 30 de junho), ou seja, devendo ser realizado um pedido de autorização 

(ulmeiro), Alnus glutinosa 

cerquinho) a ladear uma pequena linha de água de caráter 

sul. 

ido. Algumas das espécies arbustivas 

Halimietalia commutati, como 

se também identificado a presença de alguns elementos característicos da 

menor), e da classe Cisto-
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Lavanduletea, como as espécies 

mouro) (Rívas-Martínez et al., 1990).

A componente herbácea engloba um 

família Asteraceae (compostas), tendo também sido identificadas espécies pertencentes às famílias 

Cistaceae, Asparagaceae, Fabaceae e Boraginaceae.

Em termos faunísticos, o habitat da área de estudo

que várias espécies consideradas relevantes do ponto de vista da conservação poderão utilizá

noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus

(Oryctolagus cuniculus), a par de outras espécies mais abundantes no território como o sapo

negra (Pelobates cultripes), a cobra

o peto-verde (Picus viridis) ou o ratinho

 

4.5.3. Flora e Vegetação

4.5.3.1. Enquadramento fitogeográfico

A tipologia fitogeográfica mais recente para Portugal Continental foi proposta por Costa et al. (1998) e 

recentemente revista por Rivas-Martínez et al. (2014) e estabelece um modelo tipológico hierár

território, com expressão espacial, no qual são delineadas e individualizadas 

em função dos tipos de vegetação potencial que se pensa poderem existir em cada região, em função das 

características climáticas, litológicas

presente.  

Em termos biogeográficos, a área em estudo integra

Andaluza Costeira (=Gatidano-Onubo

Martínez et al., 2014).  

Os territórios Gatidano-Onubo

endemismos, constituindo uma área provável de especiação 

uma importante via de migração de diversas espécies vegetais mediterrâni

Gomes, 2000). Os territórios Ribatagano

húmidos, de topografia plana, sendo a vegetação edafo

por sobreirais de Oleo sylvestris

de endemicidade onde se salientam, entre outras espécies, o endemismo 

verticillatum e os endemismos Sadenses 
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, como as espécies Lithodora prostata (erva-da-sete-sangrias) e Cistus salviifolius

Martínez et al., 1990). 

A componente herbácea engloba um maior número de espécies que se incluem dominantemente na 

família Asteraceae (compostas), tendo também sido identificadas espécies pertencentes às famílias 

Cistaceae, Asparagaceae, Fabaceae e Boraginaceae. 

Em termos faunísticos, o habitat da área de estudo apresenta uma boa capacidade de sustentação, pelo 

que várias espécies consideradas relevantes do ponto de vista da conservação poderão utilizá

Caprimulgus europaeus), o morcego-rato-grande (Myotis myotis) e o coelho

), a par de outras espécies mais abundantes no território como o sapo

), a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), o peneireiro (

) ou o ratinho-ruivo (Mus spretus). 

Flora e Vegetação 

Enquadramento fitogeográfico 

A tipologia fitogeográfica mais recente para Portugal Continental foi proposta por Costa et al. (1998) e 

Martínez et al. (2014) e estabelece um modelo tipológico hierár

território, com expressão espacial, no qual são delineadas e individualizadas eco regiões

em função dos tipos de vegetação potencial que se pensa poderem existir em cada região, em função das 

características climáticas, litológicas, geomorfológicas e edáficas dominantes e do elenco florístico 

Em termos biogeográficos, a área em estudo integra-se na Região Mediterrânica, Província Lusitano

Onubo-Algarviense), Setor Ribatagano-Sadense, Distrito 

Onubo-Algarvienses são essencialmente litorais, com uma flora rica em 

endemismos, constituindo uma área provável de especiação – constituindo os substratos dunares móveis 

migração de diversas espécies vegetais mediterrânicas (Paiva

Gomes, 2000). Os territórios Ribatagano-Sadenses são maioritariamente termomediterrânicos sub

húmidos, de topografia plana, sendo a vegetação edafo-climatófila potencial em grande parte constituída 

Oleo sylvestris-Quercetum suberis. Em termos florísticos são áreas com elevadas taxas 

de endemicidade onde se salientam, entre outras espécies, o endemismo Ribatagano Halimium 

e os endemismos Sadenses Armeria rouyana e Juniperus navicularis (Paiva
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Cistus salviifolius (saganho-

maior número de espécies que se incluem dominantemente na 

família Asteraceae (compostas), tendo também sido identificadas espécies pertencentes às famílias 

apresenta uma boa capacidade de sustentação, pelo 

que várias espécies consideradas relevantes do ponto de vista da conservação poderão utilizá-lo, como o 

) e o coelho-bravo 

), a par de outras espécies mais abundantes no território como o sapo-de-unha-

), o peneireiro (Falco tinnunculus), 

A tipologia fitogeográfica mais recente para Portugal Continental foi proposta por Costa et al. (1998) e 

Martínez et al. (2014) e estabelece um modelo tipológico hierárquico do 

eco regiões, essencialmente 

em função dos tipos de vegetação potencial que se pensa poderem existir em cada região, em função das 

, geomorfológicas e edáficas dominantes e do elenco florístico 

se na Região Mediterrânica, Província Lusitano-

Sadense, Distrito Sadense (Rivas-

Algarvienses são essencialmente litorais, com uma flora rica em 

constituindo os substratos dunares móveis 

as (Paiva-Ferreira & Pinto-

Sadenses são maioritariamente termomediterrânicos sub-

de parte constituída 

. Em termos florísticos são áreas com elevadas taxas 

Ribatagano Halimium 

(Paiva-Ferreira & Pinto-
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Gomes, 2000), cujo bosque potencial (Franco, 1971, 1984, 1998) situa a região em termos fitogeográficos 

na zona Sudoeste Setentrional. 

 

4.5.3.2. Flora 

Com o intuito de caracterizar a flora e vegetação da

sistemáticas por toda a área através de percursos realizados a pé. Nestes percursos procurou

inventariar o máximo número de espécies. 

No Quadro I.1 Quadro I.1 Quadro I.1 Quadro I.1 (Anexo I do presente volume)

durante os trabalhos de campo realizados em março de 2008 e em dezembro de 2015, com indicação da 

espécie, do nome comum e da respetiva família, e ainda do local/área em que foram observadas.

Foram inventariadas 43 espécies pertencentes a um total de 28 famílias. Em 2008 obteve

duas espécies RELAPE (espécies com estatuto de “rara”, “endémica”, “localizada”, “ameaçada” ou “em 

perigo de extinção”): Fritillaria lusitanica 

subsp. algarbiensis (endemismo europeu), o que pode ser explicado pela época do ano em que a 

campanha de campo foi realizada. Na saída de campo mais recente observou

RELAPE, o Ulex australis subsp. 

rouyana, que integra dois anexos da Diretiva Habitats: o Anexo B

vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação” e o Anexo B-IV, este relativo às “Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 

exigem uma proteção rigorosa”. 

espécies muito comuns na área de estudo.
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Gomes, 2000), cujo bosque potencial (Franco, 1971, 1984, 1998) situa a região em termos fitogeográficos 

 

Com o intuito de caracterizar a flora e vegetação da área em estudo, foram efetuadas prospeções 

sistemáticas por toda a área através de percursos realizados a pé. Nestes percursos procurou

inventariar o máximo número de espécies.  

(Anexo I do presente volume)    encontram-se listadas as espécies da flora inventariadas 

durante os trabalhos de campo realizados em março de 2008 e em dezembro de 2015, com indicação da 

espécie, do nome comum e da respetiva família, e ainda do local/área em que foram observadas.

Foram inventariadas 43 espécies pertencentes a um total de 28 famílias. Em 2008 obteve

duas espécies RELAPE (espécies com estatuto de “rara”, “endémica”, “localizada”, “ameaçada” ou “em 

Fritillaria lusitanica (endemismo ibérico) (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 5555) e Calendula suffruticosa 

(endemismo europeu), o que pode ser explicado pela época do ano em que a 

ha de campo foi realizada. Na saída de campo mais recente observou-se também outra espécie 

subsp. welwitschianus (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 6666) e ainda a espécie prioritária 

, que integra dois anexos da Diretiva Habitats: o Anexo B-II, relativo às “Espécies animais e 

vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

IV, este relativo às “Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 

exigem uma proteção rigorosa”. Estas últimas (ambas endémicas de Portugal continental

espécies muito comuns na área de estudo. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Gomes, 2000), cujo bosque potencial (Franco, 1971, 1984, 1998) situa a região em termos fitogeográficos 

área em estudo, foram efetuadas prospeções 

sistemáticas por toda a área através de percursos realizados a pé. Nestes percursos procurou-se 

es da flora inventariadas 

durante os trabalhos de campo realizados em março de 2008 e em dezembro de 2015, com indicação da 

espécie, do nome comum e da respetiva família, e ainda do local/área em que foram observadas. 

Foram inventariadas 43 espécies pertencentes a um total de 28 famílias. Em 2008 obteve-se o registo de 

duas espécies RELAPE (espécies com estatuto de “rara”, “endémica”, “localizada”, “ameaçada” ou “em 

Calendula suffruticosa 

(endemismo europeu), o que pode ser explicado pela época do ano em que a 

se também outra espécie 

) e ainda a espécie prioritária Armeria 

II, relativo às “Espécies animais e 

vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

IV, este relativo às “Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 

ambas endémicas de Portugal continental) são, contudo, 
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Fotografia 5 – Fritillaria lusitanica 

RELAPE) na área de estudo

Com base na composição florística potencial e no elenco florístic

componente florística da área de estudo é rica e diversificada.

 

4.5.3.3. Vegetação 

Do ponto de vista das formações vegetais em presença, a área de estudo abrange uma ocupação 

predominantemente florestal, com dominância de pi

presença pontual de indivíduos de sobreiro (

de carvalho-cerquinho (Quercus faginea

de estudo, como referido anteriormente.

Apesar da classificação da área de estudo como zona afetada pelo nemátodo da madeira do pinheiro (mais 

precisamente, como local de intervenção) segundo o Plano de Ação nacional para o controlo do Nemátodo 

da Madeira do Pinheiro para o período 2013

aparentemente normal, possivelmente devido à grande maioria dos exemplares arbóreos se tratar de 

pinheiros-mansos (Pinus pinea), espécie pouco suscetível a esta praga (AFN,

Ocorrem zonas de sob coberto arbustivo, embora pouco desenvolvido, compostas essencialmente por 

espécies características das classes fitossociológicas 

comunidades caracteristicamente psamófilas que s
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Fritillaria lusitanica (espécie 

RELAPE) na área de estudo 

Fotografia 6 – Ulex australis subsp. welwitschianus 

(espécie RELAPE) na área de estudo

Com base na composição florística potencial e no elenco florístico identificado, poderá afirmar

componente florística da área de estudo é rica e diversificada. 

Do ponto de vista das formações vegetais em presença, a área de estudo abrange uma ocupação 

predominantemente florestal, com dominância de pinhal de pinheiro-manso (Pinus pinea

presença pontual de indivíduos de sobreiro (Quercus suber). Detetou-se ainda a presença de um exemplar 

Quercus faginea) próximo a uma das linhas de água que são englobadas na área 

estudo, como referido anteriormente. 

Apesar da classificação da área de estudo como zona afetada pelo nemátodo da madeira do pinheiro (mais 

precisamente, como local de intervenção) segundo o Plano de Ação nacional para o controlo do Nemátodo 

Pinheiro para o período 2013-2017, o estado fitossanitário do pinhal evidenciou

aparentemente normal, possivelmente devido à grande maioria dos exemplares arbóreos se tratar de 

), espécie pouco suscetível a esta praga (AFN, 2012). 

coberto arbustivo, embora pouco desenvolvido, compostas essencialmente por 

espécies características das classes fitossociológicas Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati

comunidades caracteristicamente psamófilas que se desenvolvem sobre solos arenosos, pobres em 
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welwitschianus 

(espécie RELAPE) na área de estudo 

o identificado, poderá afirmar-se que a 

Do ponto de vista das formações vegetais em presença, a área de estudo abrange uma ocupação 

Pinus pinea), embora com a 

se ainda a presença de um exemplar 

) próximo a uma das linhas de água que são englobadas na área 

Apesar da classificação da área de estudo como zona afetada pelo nemátodo da madeira do pinheiro (mais 

precisamente, como local de intervenção) segundo o Plano de Ação nacional para o controlo do Nemátodo 

2017, o estado fitossanitário do pinhal evidenciou-se 

aparentemente normal, possivelmente devido à grande maioria dos exemplares arbóreos se tratar de 

coberto arbustivo, embora pouco desenvolvido, compostas essencialmente por 

Halimietalia commutati, 

e desenvolvem sobre solos arenosos, pobres em 
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nutrientes; Cisto-Lavanduletea, comunidades cuja vegetação é tipicamente xerófita e 

constitui uma etapa de substituição de bosques mediterrânicos climácicos. 

São espécies representantes d

halimifolium e Stauracanthus genistoides

de estudo as espécies Cistus salviifolius

identificados na área afeta ao projeto

Paralelamente à componente arbustiva ocorrem também registos herbáceos pertencentes às famílias 

Compositae, Poaceae e Hyacinthaceae, entre outras. Na cam

espécie Silene colorata, inclusa na família Caryophyllaceae. 

A presença de exemplares de Ulmus minor

de água, na medida em que são espécies de ocorrência c

Em suma, a importância da flora e vegetação da área em projeto apresenta algumas formações típicas, 

embora do ponto de vista da conservação o seu interesse não seja muito significativo, uma vez que os 

valores importantes do ponto de vista conservacionista ocorrentes saldam

RELAPE e uma inclusa nos Anexos B

apresentado como uma das espécies mais frequentes na área de estudo. Globalmente,

ecológicos a importância da flora e vegetação é significativa, na medida em que se constitui como um 

meio com boa capacidade de suporte para a fauna potencialmente ocorrente.

 

4.5.4. Fauna 

A inventariação do elenco faunístico da área de estudo incidiu 

suscetíveis de serem afetados pelas ações decorrentes da realização do projeto em análise. A 

identificação das várias espécies com ocorrência potencial foi efetuada com recurso a bibliografia 

especializada (Loureiro et al., 2010; Bruun et al., 1995; Mathias et al., 1999), tendo sempre como base as 

características e capacidade de suporte do meio evidenciada pelos habitats presentes.

 

A) Herpetofauna 

Dentro das espécies de anfíbios e répteis descritas para a região pela

(Loureiro et al., 2010), teve-se em consideração a tipologia dos habitats em presença na área em estudo e 

as exigências ecológicas de cada espécie. O facto de existirem linhas de água na área traduz
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, comunidades cuja vegetação é tipicamente xerófita e Quercetea ilicis

constitui uma etapa de substituição de bosques mediterrânicos climácicos.  

São espécies representantes da classe Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati

Stauracanthus genistoides. Da classe Cisto-Lavanduletea são elementos existentes na área 

Cistus salviifolius e Lithodora prostata. Da classe Quercetea 

identificados na área afeta ao projeto Asparagus acutifolius e Daphne gnidium (trovisco).

Paralelamente à componente arbustiva ocorrem também registos herbáceos pertencentes às famílias 

Compositae, Poaceae e Hyacinthaceae, entre outras. Na campanha de 2008 foi identificada ainda a 

, inclusa na família Caryophyllaceae.  

Ulmus minor, Alnus glutinosa e Juncus acutus acusam a presença de linhas 

de água, na medida em que são espécies de ocorrência comum a marginar sistemas aquáticos.

Em suma, a importância da flora e vegetação da área em projeto apresenta algumas formações típicas, 

embora do ponto de vista da conservação o seu interesse não seja muito significativo, uma vez que os 

do ponto de vista conservacionista ocorrentes saldam-se em apenas três espécies 

RELAPE e uma inclusa nos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats, a Armeria rouyana

apresentado como uma das espécies mais frequentes na área de estudo. Globalmente,

ecológicos a importância da flora e vegetação é significativa, na medida em que se constitui como um 

meio com boa capacidade de suporte para a fauna potencialmente ocorrente. 

A inventariação do elenco faunístico da área de estudo incidiu em particular sobre os grupos animais mais 

suscetíveis de serem afetados pelas ações decorrentes da realização do projeto em análise. A 

identificação das várias espécies com ocorrência potencial foi efetuada com recurso a bibliografia 

ro et al., 2010; Bruun et al., 1995; Mathias et al., 1999), tendo sempre como base as 

características e capacidade de suporte do meio evidenciada pelos habitats presentes. 

Dentro das espécies de anfíbios e répteis descritas para a região pela bibliografia de referência mais atual 

se em consideração a tipologia dos habitats em presença na área em estudo e 

as exigências ecológicas de cada espécie. O facto de existirem linhas de água na área traduz

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Quercetea ilicis, que 

Halimietalia commutati: Halimium 

são elementos existentes na área 

Quercetea ilicis foram 

(trovisco). 

Paralelamente à componente arbustiva ocorrem também registos herbáceos pertencentes às famílias 

panha de 2008 foi identificada ainda a 

acusam a presença de linhas 

omum a marginar sistemas aquáticos. 

Em suma, a importância da flora e vegetação da área em projeto apresenta algumas formações típicas, 

embora do ponto de vista da conservação o seu interesse não seja muito significativo, uma vez que os 

se em apenas três espécies 

Armeria rouyana, tendo-se 

apresentado como uma das espécies mais frequentes na área de estudo. Globalmente, em termos 

ecológicos a importância da flora e vegetação é significativa, na medida em que se constitui como um 

em particular sobre os grupos animais mais 

suscetíveis de serem afetados pelas ações decorrentes da realização do projeto em análise. A 

identificação das várias espécies com ocorrência potencial foi efetuada com recurso a bibliografia 

ro et al., 2010; Bruun et al., 1995; Mathias et al., 1999), tendo sempre como base as 

 

bibliografia de referência mais atual 

se em consideração a tipologia dos habitats em presença na área em estudo e 

as exigências ecológicas de cada espécie. O facto de existirem linhas de água na área traduz-se num 
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elenco mais alargado do que considerando apenas uma área de pinhal. Assim, a lista de espécies 

herpetofaunísticas de possível ocorrência é apresentada no 

Das 18 espécies elencadas, duas são endemismos ibéricos: o sapo

rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi

nacional (segundo o Livro Vermelho 

apresentam como “Pouco Preocupantes”. A nível internacional, de acordo com a UICN (2015), das espécies 

avaliadas apenas três apresentam estatuto “Quase Ameaçado”: a salamandra

(Pleurodeles waltl), o sapo-parteiro

cultripes), estanto as restantes também classificadas com o nível “Pouco preocupante”.

Quanto à integração das espécies nos anexos da Diretiva Habitats (Decreto

fevereiro), são nove as que se encontram listada

(Hyla meridionalis), integrando o B

uma proteção rigorosa, o cágado

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e o B

ainda a rã-verde (Rana perezi), que integra o anexo B

interesse comunitário cuja captura ou colheita na N

gestão. 

Nos anexos da Convenção de Berna, relativa à proteção da vida selvagem e do ambiente natural na 

Europa, todas as espécies surgem incluídas ou no Anexo II (“Espécies da fauna estritamente protegida

como o sapo-de-unha-negra ou o sardão, ou no Anexo III (“Espécies da fauna protegidas”), sendo 

exemplos o tritão-marmorado e a lagartixa

Relativamente à probabilidade de ocorrência na área de estudo que é apresentada no elenco 

herpetofaunístico, e tendo sempre por base a ecologia das espécies relativamente ao local em estudo, foi 

definida pelo seguinte:  

• Ocorrência provável

quadrícula UTM 10x10 km que engloba a área de

• Ocorrência possível

contíguas. 
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alargado do que considerando apenas uma área de pinhal. Assim, a lista de espécies 

herpetofaunísticas de possível ocorrência é apresentada no Quadro I.2Quadro I.2Quadro I.2Quadro I.2 (Anexo I do presente volume

Das 18 espécies elencadas, duas são endemismos ibéricos: o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii

Discoglossus galganoi). Esta última apresenta estatuto de conservação 

nacional (segundo o Livro Vermelho – Cabral et al.. 2008) “Quase Ameaçado”, sendo que as restantes se 

reocupantes”. A nível internacional, de acordo com a UICN (2015), das espécies 

avaliadas apenas três apresentam estatuto “Quase Ameaçado”: a salamandra-de

parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) e o sapo-de-unha

), estanto as restantes também classificadas com o nível “Pouco preocupante”.

Quanto à integração das espécies nos anexos da Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.o 156

fevereiro), são nove as que se encontram listadas em pelo menos um. São exemplos a rela

), integrando o B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem 

uma proteção rigorosa, o cágado-comum (Mauremys leprosa), o B-II – Espécies animais e vegetais de 

teresse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e o B

), que integra o anexo B-V desta Diretiva – espécies animais e vegetais de 

interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de 

Nos anexos da Convenção de Berna, relativa à proteção da vida selvagem e do ambiente natural na 

Europa, todas as espécies surgem incluídas ou no Anexo II (“Espécies da fauna estritamente protegida

negra ou o sardão, ou no Anexo III (“Espécies da fauna protegidas”), sendo 

marmorado e a lagartixa-do-mato-comum. 

Relativamente à probabilidade de ocorrência na área de estudo que é apresentada no elenco 

unístico, e tendo sempre por base a ecologia das espécies relativamente ao local em estudo, foi 

Ocorrência provável: a ocorrência da espécie está registada por Loureiro et al. (2010) na 

quadrícula UTM 10x10 km que engloba a área de intervenção; 

Ocorrência possível: os mesmos autores apenas registam a espécie em quadrículas 

 

 

89 

 

alargado do que considerando apenas uma área de pinhal. Assim, a lista de espécies 

do presente volume). 

Alytes cisternasii) e a 

). Esta última apresenta estatuto de conservação 

. 2008) “Quase Ameaçado”, sendo que as restantes se 

reocupantes”. A nível internacional, de acordo com a UICN (2015), das espécies 

de-costelas-salientes 

unha-negra (Pelobates 

), estanto as restantes também classificadas com o nível “Pouco preocupante”. 

Lei n.o 156-A/2013, de 24 de 

s em pelo menos um. São exemplos a rela-meridional 

Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem 

Espécies animais e vegetais de 

teresse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e o B-IV e 

espécies animais e vegetais de 

atureza e exploração podem ser objeto de medidas de 

Nos anexos da Convenção de Berna, relativa à proteção da vida selvagem e do ambiente natural na 

Europa, todas as espécies surgem incluídas ou no Anexo II (“Espécies da fauna estritamente protegidas”), 

negra ou o sardão, ou no Anexo III (“Espécies da fauna protegidas”), sendo 

Relativamente à probabilidade de ocorrência na área de estudo que é apresentada no elenco 

unístico, e tendo sempre por base a ecologia das espécies relativamente ao local em estudo, foi 

: a ocorrência da espécie está registada por Loureiro et al. (2010) na 

: os mesmos autores apenas registam a espécie em quadrículas 
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Posto isto, considera-se que apresentam maior probabilidade de ocorrência na área de estudo as 

seguintes espécies:  

• Sapo-comum (Bufo bufo

• Rela-comum (Hyla arborea

• Rela-meridional (

• Rã-verde (Rana perezi

• Osga-comum (Tarentola mauritanica

• Sardão (Lacerta lepida

• Lagartixa-do-mato

• Cobra-de-escada (

• Cobra-rateira (Malpolon monspessul

As espécies de anfíbios referidas são frequentadoras de locais abertos com solos pouco compactados e 

utilizam pequenos charcos temporários (Ferrand de Almeida 

características da área de estudo, nomeadamente e

Já os répteis que se relevam ocorrem em áreas de pinhal, de solo arenoso, umas optando por zonas mais 

expostas, como a cobra-de-escada, enquanto outras preferem zonas de cobertura arbustiva mais ou 

menos densa, como a lagartixa-do

Durante a prospeção de campo em 2008 foi efetuada a deteção acústica de um indivíduo provável de rã

verde na ribeira, embora não tenha sido possível efetuar com certeza a sua identificação. 

 

B) Avifauna 

A área de estudo engloba habitats potenciais para um variado elenco avifaunístico que se apresenta no 

Quadro I.3Quadro I.3Quadro I.3Quadro I.3 (Anexo I do presente volume

Dos grupos de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, o que apresenta maior diversidade 

específica são os passeriformes, que representam a maior das ordens. Espécies de diferente dimensão, 

consoante a família a que pertencem, variam também na tipologia do habitat que utilizam mais 

frequentemente: terrenos abertos arenosos, terrenos arbustivos e florestas de

Das espécies de possível ocorrência são várias as que apresentam estatuto de conservação segundo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

diversos diplomas internacionais, com

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

se que apresentam maior probabilidade de ocorrência na área de estudo as 

Bufo bufo); 

Hyla arborea); 

meridional (Hyla meridionalis); 

Rana perezi); 

Tarentola mauritanica); 

Lacerta lepida); 

mato-comum (Psammodromus algirus);  

escada (Elaphe scalaris); 

Malpolon monspessulanus). 

As espécies de anfíbios referidas são frequentadoras de locais abertos com solos pouco compactados e 

utilizam pequenos charcos temporários (Ferrand de Almeida et al., 2001), o que vai ao encontro das 

características da área de estudo, nomeadamente em termos da sua escassez de água. 

Já os répteis que se relevam ocorrem em áreas de pinhal, de solo arenoso, umas optando por zonas mais 

escada, enquanto outras preferem zonas de cobertura arbustiva mais ou 

do-mato-comum. 

Durante a prospeção de campo em 2008 foi efetuada a deteção acústica de um indivíduo provável de rã

verde na ribeira, embora não tenha sido possível efetuar com certeza a sua identificação. 

A área de estudo engloba habitats potenciais para um variado elenco avifaunístico que se apresenta no 

do presente volume). 

Dos grupos de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, o que apresenta maior diversidade 

os passeriformes, que representam a maior das ordens. Espécies de diferente dimensão, 

consoante a família a que pertencem, variam também na tipologia do habitat que utilizam mais 

frequentemente: terrenos abertos arenosos, terrenos arbustivos e florestas de variada natureza.

Das espécies de possível ocorrência são várias as que apresentam estatuto de conservação segundo o 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2008) e as que se encontram ao abrigo dos 

diversos diplomas internacionais, como é especificado no Anexo II da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se que apresentam maior probabilidade de ocorrência na área de estudo as 

As espécies de anfíbios referidas são frequentadoras de locais abertos com solos pouco compactados e 

., 2001), o que vai ao encontro das 

m termos da sua escassez de água.  

Já os répteis que se relevam ocorrem em áreas de pinhal, de solo arenoso, umas optando por zonas mais 

escada, enquanto outras preferem zonas de cobertura arbustiva mais ou 

Durante a prospeção de campo em 2008 foi efetuada a deteção acústica de um indivíduo provável de rã-

verde na ribeira, embora não tenha sido possível efetuar com certeza a sua identificação.  

A área de estudo engloba habitats potenciais para um variado elenco avifaunístico que se apresenta no 

Dos grupos de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, o que apresenta maior diversidade 

os passeriformes, que representam a maior das ordens. Espécies de diferente dimensão, 

consoante a família a que pertencem, variam também na tipologia do habitat que utilizam mais 

variada natureza. 

Das espécies de possível ocorrência são várias as que apresentam estatuto de conservação segundo o 

., 2008) e as que se encontram ao abrigo dos 

o é especificado no Anexo II da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE, 
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revista e transposta para o direito interno pelo Decreto

Lei n.º 49/2005 e alterado pelo Decreto

Destacam-se algumas espécies com estatuto de ameaça elevado, nomeadamente: o falcão

(Pernis apivorus), o noitibó-cinzento (

estatuto de “Vulnerável” segundo o Livro Vermelho. Sublinha

Perigo” das populações nidificantes de milhano (

embora apenas a primeira espécie seja potencial utilizadora da área de estudo com esse fim, já que a área 

de nidificação do tartaranhão-azulado se resume à faixa norte de Portugal continental. Não obstante, são 

potenciais utilizadoras da área afeta ao projeto as populações invernantes desta mesma espécie.

No desenvolvimento do trabalho de campo foram avistadas várias espécies d

identificação não foi possível por terem sido detetados apenas em voo. Excetuam

espécies carriça (Troglodytes troglodytes

possível. 

 

C) Mamofauna 

Dentro deste grupo, as características ecológicas da área de estudo e os dados de distribuição das 

diferentes espécies permitem considerar como potencialmente ocorrentes as espécies listadas no 

I.4I.4I.4I.4 (Anexo I do presente volume

ocorrência no local:  

• Ouriço-cacheiro (

• Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus

• Ratinho-do-campo (

• Raposa (Vulpes vulpes

• Javali (Sus scrofa

Especificamente em relação aos quiróptero

estabelecimento de colónias, a área de estudo constitui

das espécies: 

• Morcego-de-ferradura

• Morcego-rato-grande
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revista e transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº 140/99, alterado e republicado pelo Decreto

Lei n.º 49/2005 e alterado pelo Decreto-Lei nº 156-A/2013).  

espécies com estatuto de ameaça elevado, nomeadamente: o falcão

cinzento (Caprimulgus europaeus) e o açor (Accipiter gentilis

estatuto de “Vulnerável” segundo o Livro Vermelho. Sublinha-se ainda o estatuto de “Criticamente em 

Perigo” das populações nidificantes de milhano (Milvus milvus) e tartaranhão-azulado (

embora apenas a primeira espécie seja potencial utilizadora da área de estudo com esse fim, já que a área 

azulado se resume à faixa norte de Portugal continental. Não obstante, são 

potenciais utilizadoras da área afeta ao projeto as populações invernantes desta mesma espécie.

No desenvolvimento do trabalho de campo foram avistadas várias espécies de passeriformes, cuja 

identificação não foi possível por terem sido detetados apenas em voo. Excetuam

Troglodytes troglodytes) e rola-turca (Streptopelia decaocto), cuja confirmação foi 

upo, as características ecológicas da área de estudo e os dados de distribuição das 

diferentes espécies permitem considerar como potencialmente ocorrentes as espécies listadas no 

do presente volume), das quais se destacam as seguintes pela sua maior probabilidade de 

cacheiro (Erinaceus europaeus); 

Oryctolagus cuniculus); 

campo (Apodemus sylvaticus); 

Vulpes vulpes); 

Sus scrofa). 

Especificamente em relação aos quirópteros, e na ausência de deteção de locais potenciais de abrigo e 

estabelecimento de colónias, a área de estudo constitui-se como habitat potencial de caça, por exemplo, 

ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros);  

grande (Myotis myotis). 
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Lei nº 140/99, alterado e republicado pelo Decreto-

espécies com estatuto de ameaça elevado, nomeadamente: o falcão-abelheiro 

Accipiter gentilis), todas com 

estatuto de “Criticamente em 

azulado (Circus cyaneus), 

embora apenas a primeira espécie seja potencial utilizadora da área de estudo com esse fim, já que a área 

azulado se resume à faixa norte de Portugal continental. Não obstante, são 

potenciais utilizadoras da área afeta ao projeto as populações invernantes desta mesma espécie. 

e passeriformes, cuja 

identificação não foi possível por terem sido detetados apenas em voo. Excetuam-se os casos das 

), cuja confirmação foi 

upo, as características ecológicas da área de estudo e os dados de distribuição das 

diferentes espécies permitem considerar como potencialmente ocorrentes as espécies listadas no Quadro Quadro Quadro Quadro 

ela sua maior probabilidade de 

s, e na ausência de deteção de locais potenciais de abrigo e 

se como habitat potencial de caça, por exemplo, 
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Neste grupo, surgem três espécies com estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral 

o morcego-de-peluche, todos com estatuto de 

engloba-se na categoria de “Quase Ameaçado”. O leirão e o toirão surgem com “Informação Insuficiente”, 

e o gamo como “Não Aplicável”. 

No decorrer do trabalho de campo em 2008 foram avistados dois indivídu

possivelmente da espécie ratinho

bravo e pegadas de javali. 

Tendo em conta a inventariação das comunidades faunísticas descritas para a área, esta parece 

apresentar interesse para a fauna, quer pela diversidade que potencialmente suporta, quer pela possível 

ocorrência de determinadas espécies com estatuto de conservação.

Desta forma, poderá afirmar-se que a área em estudo se constitui como uma área de importante valor 

ecológico, pelos valores florísticos e faunísticos que potencialmente pode suportar.

 

4.5.5. Síntese 

A área em estudo corresponde a uma zona de planalto com ocupação predominantemente de pinhal de 

Pinus pinea, coexistente com alguns indivíduos de 

heterogéneo, constituído essencialmente por espécies arbustivas e herbáceas esparsamente distribuídas.

A fração arbórea existente completa

e Quercus faginea a marginar o curso de água intermitente mais expressivo que atravessa a área de 

estudo. 

A definição de uma única unidade de habitat, em função do padrão dominante da fração arbórea pelo 

pinhal, não descura a existência de diferentes áreas onde o sobcoberto 

estruturação e composição específica. Deste modo, foram identificadas áreas com estrato arbustivo 

dominado essencialmente pela ordem 

Cisto-Lavanduletea e Quercetea i

pertencentes às famílias Compositae, Cistaceae, Asparagaceae, Fabaceae e Boraginaceae.

No elenco florístico resultante da prospeção efetuada, foram inventariadas para a área de estudo 43 

espécies, pertencentes a um total de 28 famílias, tendo sido registadas três ocorrências de espécies 

RELAPE (espécies com estatuto de “rara”, “endémica”, “l
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Neste grupo, surgem três espécies com estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2008): o morcego-de-ferradura-pequeno, o morcego

peluche, todos com estatuto de “Vulnerável”. Na restante mamofauna, o coelho

se na categoria de “Quase Ameaçado”. O leirão e o toirão surgem com “Informação Insuficiente”, 

 

No decorrer do trabalho de campo em 2008 foram avistados dois indivíduos roedores, muito 

possivelmente da espécie ratinho-ruivo. Na saída de campo de 2015, observaram-se dejetos de coelho

Tendo em conta a inventariação das comunidades faunísticas descritas para a área, esta parece 

sse para a fauna, quer pela diversidade que potencialmente suporta, quer pela possível 

ocorrência de determinadas espécies com estatuto de conservação. 

se que a área em estudo se constitui como uma área de importante valor 

gico, pelos valores florísticos e faunísticos que potencialmente pode suportar. 

A área em estudo corresponde a uma zona de planalto com ocupação predominantemente de pinhal de 

, coexistente com alguns indivíduos de Quercus suber, a par de um sobcoberto relativamente 

heterogéneo, constituído essencialmente por espécies arbustivas e herbáceas esparsamente distribuídas.

A fração arbórea existente completa-se com a referência aos exemplares de Ulmus minor

marginar o curso de água intermitente mais expressivo que atravessa a área de 

A definição de uma única unidade de habitat, em função do padrão dominante da fração arbórea pelo 

pinhal, não descura a existência de diferentes áreas onde o sobcoberto assume diferentes tipos de 

estruturação e composição específica. Deste modo, foram identificadas áreas com estrato arbustivo 

dominado essencialmente pela ordem Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati

Quercetea ilicis. Na componente herbácea identificaram-se registos essencialmente 

pertencentes às famílias Compositae, Cistaceae, Asparagaceae, Fabaceae e Boraginaceae.

No elenco florístico resultante da prospeção efetuada, foram inventariadas para a área de estudo 43 

espécies, pertencentes a um total de 28 famílias, tendo sido registadas três ocorrências de espécies 

RELAPE (espécies com estatuto de “rara”, “endémica”, “localizada”, “ameaçada” ou “em perigo de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Neste grupo, surgem três espécies com estatuto de conservação segundo o Livro Vermelho dos 

pequeno, o morcego-rato-grande e 

“Vulnerável”. Na restante mamofauna, o coelho-bravo 

se na categoria de “Quase Ameaçado”. O leirão e o toirão surgem com “Informação Insuficiente”, 

os roedores, muito 

se dejetos de coelho-

Tendo em conta a inventariação das comunidades faunísticas descritas para a área, esta parece 

sse para a fauna, quer pela diversidade que potencialmente suporta, quer pela possível 

se que a área em estudo se constitui como uma área de importante valor 

A área em estudo corresponde a uma zona de planalto com ocupação predominantemente de pinhal de 

de um sobcoberto relativamente 

heterogéneo, constituído essencialmente por espécies arbustivas e herbáceas esparsamente distribuídas. 

Ulmus minor, Alnus glutinosa 

marginar o curso de água intermitente mais expressivo que atravessa a área de 

A definição de uma única unidade de habitat, em função do padrão dominante da fração arbórea pelo 

assume diferentes tipos de 

estruturação e composição específica. Deste modo, foram identificadas áreas com estrato arbustivo 

Halimietalia commutati e pelas classes 

se registos essencialmente 

pertencentes às famílias Compositae, Cistaceae, Asparagaceae, Fabaceae e Boraginaceae. 

No elenco florístico resultante da prospeção efetuada, foram inventariadas para a área de estudo 43 

espécies, pertencentes a um total de 28 famílias, tendo sido registadas três ocorrências de espécies 

ocalizada”, “ameaçada” ou “em perigo de 
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extinção”) – Ulex australis subsp.

(endemismo ibérico) e Calendula suffruticosa

prioritária integrante dos Anexos B

Na avifauna são potencialmente ocorrentes espécies com estatuto de ameaça elevado como o milhano 

(Milvus milvus) e o tartaranhão

Perigo” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

adquirem igualmente estatuto elevado de conservação, como são exemplo as espécies classificadas como 

“Vulneráveis”: falcão-abelheiro (

(Accipiter gentilis). 

Na mamofauna, é no grupo dos quirópteros que surgem espécies com estatuto de conservação elevado, 

embora deva também ser considerado, na restante mamofauna, o coelho

de “Quase Ameaçado”.  

A área de estudo apresenta um importante valor ecológico, o que se deve essencialmente à capacidade de 

suporte do meio particularmente para o elenco faunístico potencial da área.

 

4.5.6. Evolução da situação de referênc

Na ausência do projeto, mas verificando

natureza antrópica, prevê-se a manutenção do habitat dominante e do seu atual estado de conservação, 

principalmente devido à existência de pastoreio, que contribui para a manutenção da vegetação de modo 

esparso. 

No caso deste tipo de perturbação cessar, é esperada a colonização progressiva do estrato arbustivo, 

resultando no aumento dos níveis de cobertura da vegetação. Assistir

evolução das comunidades vegetais para estádios mais avançados da sucessão ecológica, que deverá ser 

acompanhada de uma alteração gradual das comunidades florísticas e faunísticas associadas.

Considera-se também provável a ocor

essencialmente de origem humana, que poderão provocar regressões da sucessão teórica, abrindo 

caminho à colonização por espécies pioneiras, e causar danos na estrutura dos solos.
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subsp. welwitschianus (endemismo de Portugal continental), 

Calendula suffruticosa ssp. algarbiensis (endemismo europeu) e uma espécie 

ia integrante dos Anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats, a Armeria rouyana. 

Na avifauna são potencialmente ocorrentes espécies com estatuto de ameaça elevado como o milhano 

) e o tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), ambos com estatuto de “

Perigo” segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2008). Outras espécies 

adquirem igualmente estatuto elevado de conservação, como são exemplo as espécies classificadas como 

abelheiro (Pernis apivorus), noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus

Na mamofauna, é no grupo dos quirópteros que surgem espécies com estatuto de conservação elevado, 

embora deva também ser considerado, na restante mamofauna, o coelho-bravo, englobado na categoria 

A área de estudo apresenta um importante valor ecológico, o que se deve essencialmente à capacidade de 

suporte do meio particularmente para o elenco faunístico potencial da área. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Na ausência do projeto, mas verificando-se a existência de fatores de perturbação, particularmente de 

se a manutenção do habitat dominante e do seu atual estado de conservação, 

stência de pastoreio, que contribui para a manutenção da vegetação de modo 

No caso deste tipo de perturbação cessar, é esperada a colonização progressiva do estrato arbustivo, 

resultando no aumento dos níveis de cobertura da vegetação. Assistir-se-á igualmente a uma provável 

evolução das comunidades vegetais para estádios mais avançados da sucessão ecológica, que deverá ser 

acompanhada de uma alteração gradual das comunidades florísticas e faunísticas associadas.

se também provável a ocorrência de perturbações de origem natural (como o fogo), mas 

essencialmente de origem humana, que poderão provocar regressões da sucessão teórica, abrindo 

caminho à colonização por espécies pioneiras, e causar danos na estrutura dos solos. 

 

 

93 

 

(endemismo de Portugal continental), Fritillaria lusitanica 

(endemismo europeu) e uma espécie 

Na avifauna são potencialmente ocorrentes espécies com estatuto de ameaça elevado como o milhano 

), ambos com estatuto de “Criticamente em 

., 2008). Outras espécies 

adquirem igualmente estatuto elevado de conservação, como são exemplo as espécies classificadas como 

Caprimulgus europaeus) e açor 

Na mamofauna, é no grupo dos quirópteros que surgem espécies com estatuto de conservação elevado, 

nglobado na categoria 

A área de estudo apresenta um importante valor ecológico, o que se deve essencialmente à capacidade de 

ia na ausência do projeto 

se a existência de fatores de perturbação, particularmente de 

se a manutenção do habitat dominante e do seu atual estado de conservação, 

stência de pastoreio, que contribui para a manutenção da vegetação de modo 

No caso deste tipo de perturbação cessar, é esperada a colonização progressiva do estrato arbustivo, 

á igualmente a uma provável 

evolução das comunidades vegetais para estádios mais avançados da sucessão ecológica, que deverá ser 

acompanhada de uma alteração gradual das comunidades florísticas e faunísticas associadas. 

rência de perturbações de origem natural (como o fogo), mas 

essencialmente de origem humana, que poderão provocar regressões da sucessão teórica, abrindo 
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4.6. Recursos hídric

4.6.1. Enquadramento

A análise dos recursos hídricos superficiais realizou

da rede hidrográfica e seus escoamentos; usos da água; fontes de poluição; qualidade da água; e risco de 

cheias. 

 

4.6.2. Caracterização dos regimes de escoamento nas linhas de água 

existentes 

4.6.2.1. Rede hidrográfica

Tendo por base o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6, a área de intervenção 

integra-se na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do Arcão) pertencente à Bacia Hidrográfica do Sado. 

A rede hidrográfica da zona em estudo é constituída pel

486, apresentadas no Desenho 11Desenho 11Desenho 11Desenho 11

afluentes do Barranco da Albergaria (622 23 01

no Sado. O Barranco da Albergaria tem um comprimento de 9 km e uma bacia hidrográfica com 17.1 km

A delimitação das bacias hidrográficas é apresentada no 

das bacias hidrográficas e da rede hidrográfica da á

Optou-se por identificar as bacias hidrográficas numerando

do Barranco da Albergaria. 

                                        

13 Classificação decimal in DGRAH/INAG 

14 Idem 
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Recursos hídricos superficiais 

Enquadramento 

A análise dos recursos hídricos superficiais realizou-se atendendo aos seguintes aspetos: caracterização 

da rede hidrográfica e seus escoamentos; usos da água; fontes de poluição; qualidade da água; e risco de 

rização dos regimes de escoamento nas linhas de água 

Rede hidrográfica 

Tendo por base o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6, a área de intervenção 

se na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do Arcão) pertencente à Bacia Hidrográfica do Sado. 

A rede hidrográfica da zona em estudo é constituída pelas linhas de água cartografadas na Carta Militar 

Desenho 11Desenho 11Desenho 11Desenho 11, no Volume II. Trata-se de linhas de água sem classificação decimal, 

afluentes do Barranco da Albergaria (622 23 0113), afluente do Ribeiro do Arcão (622 2313

Sado. O Barranco da Albergaria tem um comprimento de 9 km e uma bacia hidrográfica com 17.1 km

A delimitação das bacias hidrográficas é apresentada no Desenho 11 Desenho 11 Desenho 11 Desenho 11 sendo as características fisiográficas 

das bacias hidrográficas e da rede hidrográfica da área em estudo apresentadas no quadro seguinte. 

se por identificar as bacias hidrográficas numerando-as sequencialmente de jusante para montante 

                                            

Classificação decimal in DGRAH/INAG (1981) 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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se atendendo aos seguintes aspetos: caracterização 

da rede hidrográfica e seus escoamentos; usos da água; fontes de poluição; qualidade da água; e risco de 

rização dos regimes de escoamento nas linhas de água 

Tendo por base o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6, a área de intervenção 

se na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do Arcão) pertencente à Bacia Hidrográfica do Sado.  

as linhas de água cartografadas na Carta Militar 

se de linhas de água sem classificação decimal, 

), afluente do Ribeiro do Arcão (622 231314), que desagua 

Sado. O Barranco da Albergaria tem um comprimento de 9 km e uma bacia hidrográfica com 17.1 km2. 

sendo as características fisiográficas 

rea em estudo apresentadas no quadro seguinte. 

as sequencialmente de jusante para montante 
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Quadro 15 – Características fisiográficas das bacias e

Características fisiográficas

Bacia 

hidrográfica 

Perímetro (km)

Área (km

Fator de forma (K

Índice de Gravelius 
(Kc)

Altitude 

(m) 

Mínima

Máxima

Altura média

Declive médio (%)

NAMC-

Linha de água 

Comprimento total 
(km)

Comp. ao centro de 
gravidade 

Cota 
(m) 

Mínima

Máxima

Declive médio

Declive (m/m)

As linhas de água da bacia hidrográfica do Sado caracterizam

variação sazonal e interanual significativa, apresentando largos períodos com caudais reduzidos ou 

mesmo nulos, devido essencialmente às elevadas

se os fenómenos de seca, ou de forte redução do caudal dos afluentes e subafluentes do Sado são uma 

realidade, as cheias também se verificam com alguma regularidade, associadas à ocorrência de 

precipitações muito intensas (frontais ou orográficas) num curto período de tempo e, à natureza 

impermeável do solo, fazendo com que alguns dos afluentes do Sado se comportem como verdadeiras 

torrentes. 

As linhas de água da área em estudo são 

torrencial, intermitente, temporário e efémero
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Características fisiográficas das bacias e rede hidrográfica

Características fisiográficas BH1 BH2 BH3 BH4

Perímetro (km) 3.34 1.39 3.31 

Área (km2) 0.35 0.08 0.35 

Fator de forma (Kf) 0.46 0.24 0.65 

Índice de Gravelius 
) 

1.58 1.37 1.57 

Média 38.0 27.3 40.0 

Mínima 13.2 11.5 11.4 

Máxima 55.3 39.2 64.4 

Altura média 24.8 15.8 28.6 

Declive médio (%) 3.7 5.8 5.2 

-III 78 78 78 

Comprimento total 
(km) 

0.9 0.6 0.7 

Comp. ao centro de 
gravidade (km) 

0.5 0.3 0.4 

Mínima 13.2 11.5 11.4 

Máxima 39.7 31.9 41.6 

Declive médio (%) 4.4 5.8 12.9 

Declive (m/m) 0.0302 0.0352 0.0408 

As linhas de água da bacia hidrográfica do Sado caracterizam-se por um regime de escoamento com 

variação sazonal e interanual significativa, apresentando largos períodos com caudais reduzidos ou 

mesmo nulos, devido essencialmente às elevadas temperaturas e fraca precipitação estivais. No entanto, 

se os fenómenos de seca, ou de forte redução do caudal dos afluentes e subafluentes do Sado são uma 

realidade, as cheias também se verificam com alguma regularidade, associadas à ocorrência de 

itações muito intensas (frontais ou orográficas) num curto período de tempo e, à natureza 

impermeável do solo, fazendo com que alguns dos afluentes do Sado se comportem como verdadeiras 

As linhas de água da área em estudo são linhas de escorrência natural com regime de escoamento 

torrencial, intermitente, temporário e efémero.  
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rede hidrográfica 

BH4 BH5 

1.09 2.78 

0.04 0.37 

0.30 3.11 

1.62 1.29 

28.2 43.9 

11.5 12.1 

37.0 64.5 

16.7 31.8 

5.7 6.4 

78 78 

0.3 0.3 

0.2 0.2 

11.5 12.1 

33.3 48.9 

7.0 7.3 

0.0631 0.1067 

se por um regime de escoamento com 

variação sazonal e interanual significativa, apresentando largos períodos com caudais reduzidos ou 

temperaturas e fraca precipitação estivais. No entanto, 

se os fenómenos de seca, ou de forte redução do caudal dos afluentes e subafluentes do Sado são uma 

realidade, as cheias também se verificam com alguma regularidade, associadas à ocorrência de 

itações muito intensas (frontais ou orográficas) num curto período de tempo e, à natureza 

impermeável do solo, fazendo com que alguns dos afluentes do Sado se comportem como verdadeiras 

ia natural com regime de escoamento 
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4.6.2.2. Precipitações mensais e anuais

As precipitações médias anuais e mensais para cada uma das bacias foram obtidas em Nicolau (2002) que 

apresenta a distribuição da precipitação média anual e mensal em Portugal Continental para o período de 

1959-60 a 1990-91. No quadro seguinte apresentam

hidrográficas da área em estudo.

Quadro 16 – Precipitaçã

 
Bacia 

Hidrográfica 
OUT NOV DEZ 

BH1 66.11 85.39 89.39

BH2 66.02 85.56 89.66

BH3 66.12 85.36 89.44

BH4 65.90 85.67 89.98

BH5 65.91 85.29 89.75

Apresentam-se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores das precipitações médias em 

ano médio, seco e húmido no quadro seguinte.

Quadro 17 – Precipitação média anual das bacias hidrográficas em estudo em anos característicos

 

Precipitação média anual (mm)

Ano Seco 

Ano Médio 

Ano Húmido 

 

4.6.2.3. Escoamentos mensais e anuais

Uma vez que não se dispõem de registos hidrométricos para a área em estudo e dadas as características 

das linhas de água e das bacias hidrográficas em análise, para a determinação dos escoamentos médios 

anuais utilizaram-se as equações de regressão linear entre a precipitação e o escoamento anuais, 

apresentadas em Quintela (1968).

As equações de regressão lineares definidas po

Escoamento e a Precipitação anual, tendo por parâmetros determinadas características das bacias (a 
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Precipitações mensais e anuais 

As precipitações médias anuais e mensais para cada uma das bacias foram obtidas em Nicolau (2002) que 

precipitação média anual e mensal em Portugal Continental para o período de 

91. No quadro seguinte apresentam-se os valores destas precipitações para as bacias 

hidrográficas da área em estudo. 

Precipitação média mensal e anual das bacias hidrográficas em estudo

Precipitação média mensal e anual (mm) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

89.39 82.08 89.37 60.41 53.91 33.08 16.03 4.00 

89.66 82.14 89.66 60.71 53.81 33.02 16.00 4.00 

89.44 82.34 89.43 60.57 53.72 33.14 15.90 4.00 

89.98 82.28 89.90 60.93 53.69 33.01 15.96 4.00 

89.75 82.52 89.73 60.85 53.41 32.97 15.92 4.00 

se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores das precipitações médias em 

médio, seco e húmido no quadro seguinte. 

Precipitação média anual das bacias hidrográficas em estudo em anos característicos

Bacia Hidrográfica 

Precipitação média anual (mm) BH1 BH2 BH3 BH4

421.7 421.7 422.2 421.8

607.6 608.4 607.6 609.1

832.2 834.1 832.5 836.0

Escoamentos mensais e anuais 

Uma vez que não se dispõem de registos hidrométricos para a área em estudo e dadas as características 

das bacias hidrográficas em análise, para a determinação dos escoamentos médios 

se as equações de regressão linear entre a precipitação e o escoamento anuais, 

apresentadas em Quintela (1968). 

As equações de regressão lineares definidas por Quintela (1968) definem relações lineares entre o 

Escoamento e a Precipitação anual, tendo por parâmetros determinadas características das bacias (a 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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As precipitações médias anuais e mensais para cada uma das bacias foram obtidas em Nicolau (2002) que 

precipitação média anual e mensal em Portugal Continental para o período de 

se os valores destas precipitações para as bacias 

o média mensal e anual das bacias hidrográficas em estudo 

AGO SET ANUAL 

1.97 19.98 601.7 

1.99 19.97 602.5 

1.99 19.93 601.9 

1.99 19.99 603.3 

1.99 19.97 602.3 

se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores das precipitações médias em 

Precipitação média anual das bacias hidrográficas em estudo em anos característicos 

BH4 BH5 

421.8 421.8 

609.1 608.0 

836.0 834.0 

Uma vez que não se dispõem de registos hidrométricos para a área em estudo e dadas as características 

das bacias hidrográficas em análise, para a determinação dos escoamentos médios 

se as equações de regressão linear entre a precipitação e o escoamento anuais, 

r Quintela (1968) definem relações lineares entre o 

Escoamento e a Precipitação anual, tendo por parâmetros determinadas características das bacias (a 
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precipitação anual, a temperatura média anual e as características dos solos), tornando assim possível a 

obtenção do escoamento anual numa secção dum curso de água.

A temperatura anual média do ar na área em estudo é de 15 

de 600 mm, como apresentado anteriormente, e os solos na área em estudo são maioritariament

Regossolos pelo que a equação de regressão linear a aplicar é a seguinte:

Para a determinação dos escoamentos mensais realizou

determinado em escoamento mensal a partir da relação precipitação

bacias hidrográficas em estudo. Apresentam

determinados. 

Quadro 18 – Escoamento médio mensal e anual das bacias hidrográficas em estudo

 

Bacia 
Hidrográfica 

OUT NOV DEZ

BH1 17.53 22.64 23.70

BH2 17.54 22.73 23.82

BH3 17.54 22.64 23.72

BH4 17.54 22.80 23.95

BH5 17.50 22.65 23.83

Dos escoamentos médios mensais e anuais apresentados resultam os caudais médios diários mensais e 

anuais para cada uma das bacias hidrográficas apresentados no quadro seguinte.

Quadro 19 – Caudais médios diários mensais e anuais das bacias hidrográficas em estudo

 
Bacia 

Hidrográfica 
OUT NOV DEZ

BH1 0.20 0.25 0.27

BH2 0.20 0.26 0.27

BH3 0.20 0.25 0.27

BH4 0.20 0.26 0.27

BH5 0.20 0.25 0.27

Apresentam-se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores dos escoamentos médios e 

dos caudais médios diários anuais em ano médio, seco e 
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precipitação anual, a temperatura média anual e as características dos solos), tornando assim possível a 

obtenção do escoamento anual numa secção dum curso de água. 

A temperatura anual média do ar na área em estudo é de 15 – 17 °C, a precipitação média anual é de cerca 

de 600 mm, como apresentado anteriormente, e os solos na área em estudo são maioritariament

Regossolos pelo que a equação de regressão linear a aplicar é a seguinte: 

E = 0,653 P -233,4 (mm) 

Para a determinação dos escoamentos mensais realizou-se a desagregação do escoamento anual 

determinado em escoamento mensal a partir da relação precipitação mensal – precipitação anual das 

bacias hidrográficas em estudo. Apresentam-se no quadro seguinte os escoamentos mensais assim 

Escoamento médio mensal e anual das bacias hidrográficas em estudo

Escoamento médio mensal (mm) 

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

23.70 21.76 23.69 16.01 14.29 8.77 4.25 1.06 

23.82 21.82 23.82 16.13 14.29 8.77 4.25 1.06 

23.72 21.84 23.72 16.07 14.25 8.79 4.22 1.06 

23.95 21.90 23.93 16.22 14.29 8.78 4.25 1.06 

23.83 21.91 23.82 16.16 14.18 8.75 4.23 1.06 

Dos escoamentos médios mensais e anuais apresentados resultam os caudais médios diários mensais e 

uma das bacias hidrográficas apresentados no quadro seguinte. 

Caudais médios diários mensais e anuais das bacias hidrográficas em estudo

Caudais médios diários mensais e anuais (L/s)

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

0.27 0.24 0.27 0.18 0.16 0.10 0.05 0.01 

0.27 0.25 0.27 0.18 0.16 0.10 0.05 0.01 

0.27 0.25 0.27 0.18 0.16 0.10 0.05 0.01 

0.27 0.25 0.27 0.18 0.16 0.10 0.05 0.01 

0.27 0.25 0.27 0.18 0.16 0.10 0.05 0.01 

se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores dos escoamentos médios e 

dos caudais médios diários anuais em ano médio, seco e húmido, no quadro seguinte. 
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precipitação anual, a temperatura média anual e as características dos solos), tornando assim possível a 

17 °C, a precipitação média anual é de cerca 

de 600 mm, como apresentado anteriormente, e os solos na área em estudo são maioritariamente 

se a desagregação do escoamento anual 

precipitação anual das 

se no quadro seguinte os escoamentos mensais assim 

Escoamento médio mensal e anual das bacias hidrográficas em estudo 

AGO SET ANUAL 

0.52 5.30 159.5 

0.53 5.30 160.1 

0.53 5.29 159.7 

0.53 5.32 160.6 

0.53 5.30 159.9 

Dos escoamentos médios mensais e anuais apresentados resultam os caudais médios diários mensais e 

Caudais médios diários mensais e anuais das bacias hidrográficas em estudo 

Caudais médios diários mensais e anuais (L/s) 

AGO SET ANUAL 

0.01 0.06 1.80 

0.01 0.06 1.80 

0.01 0.06 1.80 

0.01 0.06 1.81 

0.01 0.06 1.80 

se também, para cada uma das bacias hidrográficas, os valores dos escoamentos médios e 
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Quadro 20 – Escoamentos médios anuais e caudais médios diários anuais das bacias hidrográficas em 

 

Escoamento médio anual (mm)

Ano Seco 

Ano Médio 

Ano Húmido 

 

Caudal médio diário anual (L/s)

Ano Seco 

Ano Médio 

Ano Húmido 

 

4.6.2.4. Caudais de ponta de cheia para T = 100 anos

Para a determinação dos caudais de ponta de cheia recorreu

Conservation Service (SCS). Com base nas características fisiográficas das bacias e linhas de água, 

determinaram-se os tempos de concentração segundo vários métodos. Estes valores são apresentados no 

quadro seguinte. 

Quadro 21 – Tempos de concentração das bacias hidrográficas em estudo

B
ac

ia
s 

h
id

ro
gr

áf
ic

as
 

S
 C

 S
er

vi
ce

 

BH1 0.68 

BH2 0.39 

BH3 0.50 

BH4 0.26 

BH5 0.25 

A fórmula do SCS 

Após serem eliminados os extremos inferiores e superiores, Tc foi calculado 
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Escoamentos médios anuais e caudais médios diários anuais das bacias hidrográficas em 

estudo em anos característicos 

Bacia Hidrográfica 

Escoamento médio anual (mm) BH1 BH2 BH3 BH4

42.0 42.0 42.3 42.0

163.4 163.9 163.3 164.4

310.0 311.3 310.2 312.5

    

Caudal médio diário anual (L/s) BH1 BH2 BH3 BH4

0.5 0.5 0.5 0.5

1.8 1.8 1.8 1.9

3.5 3.5 3.5 3.5

Caudais de ponta de cheia para T = 100 anos 

Para a determinação dos caudais de ponta de cheia recorreu-se à aplicação do método do 

(SCS). Com base nas características fisiográficas das bacias e linhas de água, 

se os tempos de concentração segundo vários métodos. Estes valores são apresentados no 

Tempos de concentração das bacias hidrográficas em estudo

Tempo de concentração (h) 

V
el

o
c.

 c
o

rr
es

p
o

n
d

en
te

 a
 T

c 
(m

/s
) 

K
ir

p
ic

h
 

K
ir

p
ic

h
 M

o
d

if
ic

ad
o

 p
o

r 
C

h
o

w
 

V
em

 T
e 

C
h

o
w

 

U
 S

 C
o

rp
s 

o
f 

E
n

gi
n

ee
rs

 

T
c 

ca
lc

u
la

d
o

 

T
c 

ad
o

ta
d

o
 

0.23 0.23 0.27 0.21 0.24 0.25 0.97 

0.16 0.16 0.20 0.15 0.17 0.17 0.95 

0.18 0.18 0.22 0.18 0.19 0.20 1.03 

0.08 0.08 0.12 0.09 0.10 0.10 0.96 

0.07 0.07 0.10 0.08 0.08 0.08 1.20 

A fórmula do SCS aplica-se porque as áreas são inferiores a 8,41 km2 

Após serem eliminados os extremos inferiores e superiores, Tc foi calculado 
adotando a média dos restantes 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Escoamentos médios anuais e caudais médios diários anuais das bacias hidrográficas em 

BH4 BH5 

42.0 42.0 

164.4 163.6 

312.5 311.2 

  

BH4 BH5 

0.5 0.5 

1.9 1.8 

3.5 3.5 

se à aplicação do método do Soil 

(SCS). Com base nas características fisiográficas das bacias e linhas de água, 

se os tempos de concentração segundo vários métodos. Estes valores são apresentados no 

Tempos de concentração das bacias hidrográficas em estudo 
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Com base em intensidades de precipitação obtidas por Brandão et al (2001), para a estação de 

Cemitério, foi estabelecida para o período de retorno de 100 anos uma expressão para a determinação do 

caudal específico, em função da área da bacia:

onde i é a intensidade da precipitação em mm/h e t a duração da 

período de retorno de 100 anos. 

No método do S.C.S o número de escoamento (N) depende, do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e 

das condições de humedecimento da bacia antecedentes à chuvada, em condições média

do solo (NAMCII), foi considerado 60, ou seja, em condições de solo saturado N

No quadro seguinte apresenta-se o caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos 

resultado da aplicação do método do 

assim como o caudal específico. 

Quadro 22 – Caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos
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4.6.3. Usos e consumos de água 

Na área em estudo atualmente o solo é ocupado por povoamentos arbóreos, de densidade média, 

compostos sobretudo por pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A 
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Com base em intensidades de precipitação obtidas por Brandão et al (2001), para a estação de 

Cemitério, foi estabelecida para o período de retorno de 100 anos uma expressão para a determinação do 

caudal específico, em função da área da bacia: 

i = a . tb  = 322.13.t-0.401 (mm/h) 

onde i é a intensidade da precipitação em mm/h e t a duração da chuvada em minutos, correspondente ao 

 

No método do S.C.S o número de escoamento (N) depende, do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e 

das condições de humedecimento da bacia antecedentes à chuvada, em condições média

), foi considerado 60, ou seja, em condições de solo saturado NAMCIII = 78. 

se o caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos 

resultado da aplicação do método do Soil Conservation Service para cada uma das bacias hidrográficas 
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 0.35  78 0.25 27.19 2.80 7.89  

 0.08  78 0.17 21.58 0.65 7.97  

 0.35  78 0.20 23.79 2.85 8.03  

 0.04  78 0.10 15.70 0.33 9.03  

 0.37  78 0.08 13.74 3.03 8.16  

Usos e consumos de água  

Na área em estudo atualmente o solo é ocupado por povoamentos arbóreos, de densidade média, 

compostos sobretudo por pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A 

 

 

99 

 

Com base em intensidades de precipitação obtidas por Brandão et al (2001), para a estação de Évora-

Cemitério, foi estabelecida para o período de retorno de 100 anos uma expressão para a determinação do 

chuvada em minutos, correspondente ao 

No método do S.C.S o número de escoamento (N) depende, do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e 

das condições de humedecimento da bacia antecedentes à chuvada, em condições médias de humidade 

 

se o caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos 

para cada uma das bacias hidrográficas 

Caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos 

Na área em estudo atualmente o solo é ocupado por povoamentos arbóreos, de densidade média, 

compostos sobretudo por pinheiros mansos e por algumas azinheiras e sobreiros. A oeste existem 



 

100 Rs_t15068/ 02 

parcelas com plantações de eucaliptos. Não existe, atualmente, na áre

água para consumo humano, conquícola, de recreio e lazer ou de rega. 

No entanto, a jusante da bacia existem áreas regadas. Estas correspondem essencialmente ao cultivo de 

arroz que é feito no Barranco da Albergaria e no ri

 

4.6.4. Fontes de poluição

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é como já 

referido ocupado por povoamentos arbóreos.

Quanto às fontes de poluição difusa, há a referir as escorrências carregad

bacia drenante. 

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

RH6 identifica a presença de rejeições pontuais

hidromorfológicas. Entre as descargas identificadas na massa de água, contam

instalações de tratamento: ETAR de Ameira (Grândola); ETAR de Silha do Pascoal; ETAR Paragem Nova; 

ETAR de Albergaria; ETAR de Foros de Albergaria; ETAR de Aldeia do Pico

 

4.6.5. Qualidade da água

Especificamente para a área em estudo foi consultada a informação da qualidade da água superficial 

disponibilizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), constatando

existem estações de monitorização nesta área para a avaliação pretendida. 

A classificação do estado global da massa de água PT06SAD1267 no Plano de Bacia Hidrográfica da RH6 

(1º ciclo de planeamento – 2009

químico desconhecido e estado ecológico “Medíocre” (com grau de confiança baixo)).

 

4.6.6. Riscos de cheias 

Na análise dos recursos hídricos superficiais, importa ainda considerar o risco de situações hidrológicas 

extremas para a área de projeto, c
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parcelas com plantações de eucaliptos. Não existe, atualmente, na área de intervenção qualquer uso de 

água para consumo humano, conquícola, de recreio e lazer ou de rega.  

No entanto, a jusante da bacia existem áreas regadas. Estas correspondem essencialmente ao cultivo de 

arroz que é feito no Barranco da Albergaria e no ribeiro do Arcão. 

Fontes de poluição 

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é como já 

referido ocupado por povoamentos arbóreos. 

Quanto às fontes de poluição difusa, há a referir as escorrências carregadas de materiais erodidos da 

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

presença de rejeições pontuais (urbanas e suinícolas) e a existência 

. Entre as descargas identificadas na massa de água, contam-se as das seguintes 

instalações de tratamento: ETAR de Ameira (Grândola); ETAR de Silha do Pascoal; ETAR Paragem Nova; 

ETAR de Albergaria; ETAR de Foros de Albergaria; ETAR de Aldeia do Pico; ETAR de Castelo Ventoso.

Qualidade da água 

área em estudo foi consultada a informação da qualidade da água superficial 

disponibilizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), constatando

estações de monitorização nesta área para a avaliação pretendida.  

A classificação do estado global da massa de água PT06SAD1267 no Plano de Bacia Hidrográfica da RH6 

2009-2015 e 2º ciclo de planeamento – 2016-2021) é “Inferior a

químico desconhecido e estado ecológico “Medíocre” (com grau de confiança baixo)). 

Riscos de cheias  

Na análise dos recursos hídricos superficiais, importa ainda considerar o risco de situações hidrológicas 

extremas para a área de projeto, como é o caso das cheias. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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a de intervenção qualquer uso de 

No entanto, a jusante da bacia existem áreas regadas. Estas correspondem essencialmente ao cultivo de 

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é como já 

as de materiais erodidos da 

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

(urbanas e suinícolas) e a existência de pressões 

se as das seguintes 

instalações de tratamento: ETAR de Ameira (Grândola); ETAR de Silha do Pascoal; ETAR Paragem Nova; 

; ETAR de Castelo Ventoso. 

área em estudo foi consultada a informação da qualidade da água superficial 

disponibilizada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), constatando-se que não 

A classificação do estado global da massa de água PT06SAD1267 no Plano de Bacia Hidrográfica da RH6 

2021) é “Inferior a Bom” (estado 

 

Na análise dos recursos hídricos superficiais, importa ainda considerar o risco de situações hidrológicas 
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Relatório Síntese 

A área em estudo não foi identificada como “zona com riscos significativos de inundações” no relatório de 

“Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação para Portugal Continental” (Aqualogus 

et. al., 2014). 

 

4.6.7. Síntese 

A área do projeto situa-se na Bacia Hidrográfica do Sado, na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do 

Arcão). A rede hidrográfica é constituída pelas linhas de água cartografadas na Carta Militar nº 486, sendo 

estas de escorrência natural com regime d

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é ocupado 

por povoamentos arbóreos. Quanto às fontes de poluição difusa, há a referir as escorrências 

de materiais erodidos da bacia drenante. 

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

RH6 identifica a presença de rejeições pontuais (urbanas e agropecuárias) e a existência de pressões

hidromorfológicas (barragens), estando a mesma classificada como em estado global “Inferior a Bom”.

 

4.6.8. Evolução da situação de referência na ausência de projeto

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de es

pelo que os recursos hídricos superficiais, bem como os seus usos, deverão manter

A versão provisória do PGRH6 (2º ciclo) disponível para consulta pública (APA, 2016) prevê que entre 

2022-2027 o estado da massa de água se mantenha inf

implementação de medidas que deverão contribuir para a melhoria da qualidade da água.

 

 

4.7. Recursos hídricos subterrâneos

4.7.1. Enquadramento hidrogeológico regional

A área afeta ao Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” localiza

potencial hidrogeológico, desenvolvendo
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A área em estudo não foi identificada como “zona com riscos significativos de inundações” no relatório de 

“Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação para Portugal Continental” (Aqualogus 

se na Bacia Hidrográfica do Sado, na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do 

Arcão). A rede hidrográfica é constituída pelas linhas de água cartografadas na Carta Militar nº 486, sendo 

estas de escorrência natural com regime de escoamento torrencial, intermitente, temporário e efémero.

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é ocupado 

por povoamentos arbóreos. Quanto às fontes de poluição difusa, há a referir as escorrências 

de materiais erodidos da bacia drenante.  

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

RH6 identifica a presença de rejeições pontuais (urbanas e agropecuárias) e a existência de pressões

hidromorfológicas (barragens), estando a mesma classificada como em estado global “Inferior a Bom”.

Evolução da situação de referência na ausência de projeto

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de es

pelo que os recursos hídricos superficiais, bem como os seus usos, deverão manter-se inalterados.

A versão provisória do PGRH6 (2º ciclo) disponível para consulta pública (APA, 2016) prevê que entre 

2027 o estado da massa de água se mantenha inferior a bom, ainda que esteja prevista a 

implementação de medidas que deverão contribuir para a melhoria da qualidade da água.

Recursos hídricos subterrâneos 

Enquadramento hidrogeológico regional 

A área afeta ao Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” localiza-se numa zona com elevado 

potencial hidrogeológico, desenvolvendo-se grande parte da propriedade sobre uma das maiores e mais 
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A área em estudo não foi identificada como “zona com riscos significativos de inundações” no relatório de 

“Elaboração de cartografia específica sobre o risco de inundação para Portugal Continental” (Aqualogus 

se na Bacia Hidrográfica do Sado, na massa de água PT06SAD1267 (Ribeiro do 

Arcão). A rede hidrográfica é constituída pelas linhas de água cartografadas na Carta Militar nº 486, sendo 

e escoamento torrencial, intermitente, temporário e efémero. 

Não existem fontes de poluição pontual com origem na área de intervenção, uma vez que o solo é ocupado 

por povoamentos arbóreos. Quanto às fontes de poluição difusa, há a referir as escorrências carregadas 

Na massa de água PT06SAD1267, em que se insere a área de intervenção, o Plano de Bacia Hidrográfica da 

RH6 identifica a presença de rejeições pontuais (urbanas e agropecuárias) e a existência de pressões 

hidromorfológicas (barragens), estando a mesma classificada como em estado global “Inferior a Bom”. 

Evolução da situação de referência na ausência de projeto 

Na ausência da implantação do projeto proposto, não se preveem outros projetos para a área de estudo, 

se inalterados. 

A versão provisória do PGRH6 (2º ciclo) disponível para consulta pública (APA, 2016) prevê que entre 

erior a bom, ainda que esteja prevista a 

implementação de medidas que deverão contribuir para a melhoria da qualidade da água. 

se numa zona com elevado 

se grande parte da propriedade sobre uma das maiores e mais 
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importantes massas de água subterrânea de Portugal 

limites desta massa de água subterrânea são, de modo geral, concordantes com as unidades geológicas 

da Bacia Cenozóica do Tejo-Sado. 

A área do projeto que não se localiza sobre esta massa de água subterrânea abrang

formações geológicas da mesma natureza com aptidão aquífera (embora com menor espessura do que 

aquelas que integram a massa de água da Bacia do Tejo

no âmbito da implementação da Diretiva Quadro

Sado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do Sado

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (DHV/FBO et al, 2012) e no Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas na RH6 (Nemus 

atualização (APA, 2015), as massas de água subterrânea Bacia do Tejo

Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado foram classificadas em 

quantitativo, evidenciando o cumprimento dos objetivos ambientais estipulados pela Lei da Água e 

Diretiva da Água no que respeita à garantia do equilíbrio entre as captações e a recarga e à qualidade da 

água, não colocando em causa os objetivos ambientais das massas de água 

danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes.

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo

de 7000 km2 e é suportada por formações sedimentares terciár

(Plistocénico e Holocénico). As formações aquíferas mais produtivas correspondem à Série Calco

Marinha (Miocénico), a Formações Detríticas Continentais (Miocénico) e a Formações Detríticas do 

Pliocénico (na qual se insere a unidade geológica que aflora predominantemente na área de intervenção 

a Formação da Marateca). 

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo

por séries predominantemente detrítica

Paleogénico ao Quaternário, encontrando

do Tejo-Sado/Margem Esquerda.

A variabilidade lateral e vertical das formações de preenchimento

características de relativa heterogeneidade sedimentológica das unidades geológicas 

de sucessões de depósitos de composição diferente, traduz

originando, deste modo, comport

formações com a mesma idade.  
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importantes massas de água subterrânea de Portugal – a Bacia do TejoBacia do TejoBacia do TejoBacia do Tejo----Sado/Margem EsquerdaSado/Margem EsquerdaSado/Margem EsquerdaSado/Margem Esquerda

limites desta massa de água subterrânea são, de modo geral, concordantes com as unidades geológicas 

Sado.  

A área do projeto que não se localiza sobre esta massa de água subterrânea abrang

formações geológicas da mesma natureza com aptidão aquífera (embora com menor espessura do que 

aquelas que integram a massa de água da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda), tendo sido incluídas, 

no âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água, na massa de água subterrânea 

Sado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do SadoSado Indiferenciado da Bacia do Sado. 

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (DHV/FBO et al, 2012) e no Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas na RH6 (Nemus et al, 2011), bem como no âmbito da sua proposta de revisão e 

atualização (APA, 2015), as massas de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda e Bacia do 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado foram classificadas em estado bomestado bomestado bomestado bom, quer químico, quer 

nciando o cumprimento dos objetivos ambientais estipulados pela Lei da Água e 

Diretiva da Água no que respeita à garantia do equilíbrio entre as captações e a recarga e à qualidade da 

água, não colocando em causa os objetivos ambientais das massas de água superficiais ou provocando 

danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes. 

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda tem uma área de aproximadamente 

e é suportada por formações sedimentares terciárias (Pliocénico e Miocénico) e quaternárias 

(Plistocénico e Holocénico). As formações aquíferas mais produtivas correspondem à Série Calco

Marinha (Miocénico), a Formações Detríticas Continentais (Miocénico) e a Formações Detríticas do 

na qual se insere a unidade geológica que aflora predominantemente na área de intervenção 

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado (755 km

por séries predominantemente detríticas, consolidadas ou não consolidadas e níveis carbonatados do 

Paleogénico ao Quaternário, encontrando-se em continuidade com a massa de água subterrânea da Bacia 

Sado/Margem Esquerda. 

A variabilidade lateral e vertical das formações de preenchimento da bacia do Tejo

características de relativa heterogeneidade sedimentológica das unidades geológicas 

de sucessões de depósitos de composição diferente, traduz-se na alteração da permeabilidade, 

originando, deste modo, comportamentos hidrogeológicos distintos ao nível da produtividade de 
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Sado/Margem EsquerdaSado/Margem EsquerdaSado/Margem EsquerdaSado/Margem Esquerda. Os 

limites desta massa de água subterrânea são, de modo geral, concordantes com as unidades geológicas 

A área do projeto que não se localiza sobre esta massa de água subterrânea abrange um conjunto de 

formações geológicas da mesma natureza com aptidão aquífera (embora com menor espessura do que 

Sado/Margem Esquerda), tendo sido incluídas, 

da Água, na massa de água subterrânea Bacia do TejoBacia do TejoBacia do TejoBacia do Tejo----

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (DHV/FBO et al, 2012) e no Plano de Gestão das Bacias 

no âmbito da sua proposta de revisão e 

Sado/Margem Esquerda e Bacia do 

, quer químico, quer 

nciando o cumprimento dos objetivos ambientais estipulados pela Lei da Água e 

Diretiva da Água no que respeita à garantia do equilíbrio entre as captações e a recarga e à qualidade da 

superficiais ou provocando 

Sado/Margem Esquerda tem uma área de aproximadamente 

ias (Pliocénico e Miocénico) e quaternárias 

(Plistocénico e Holocénico). As formações aquíferas mais produtivas correspondem à Série Calco-Gresosa 

Marinha (Miocénico), a Formações Detríticas Continentais (Miocénico) e a Formações Detríticas do 

na qual se insere a unidade geológica que aflora predominantemente na área de intervenção – 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado (755 km2) é suportada 

s, consolidadas ou não consolidadas e níveis carbonatados do 

se em continuidade com a massa de água subterrânea da Bacia 

da bacia do Tejo-Sado e as 

características de relativa heterogeneidade sedimentológica das unidades geológicas - com a alternância 

se na alteração da permeabilidade, 

amentos hidrogeológicos distintos ao nível da produtividade de 
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Estas massas de água subterrânea são assim constituídas por níveis aquíferos estratificados livres, 

confinados e semiconfinados, gerando um sistema aquífero multic

anisotrópico. A região de Alcácer do Sal é a zona central deste sistema e, sendo nessa área que se 

localizam as formações de maior permeabilidade, é a que apresenta produtividades mais elevadas 

(Hidroprojecto et al, 2000; Esteves Costa, 1994, 

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo

do Pliocénico, apresentam na sua globalidade uma elevada produtividade, evidenciada por caudais 

medianos de extração da ordem dos 16 l/s, tendo

(Almeida e Silva, 1998). A recarga desta massa de água subterrânea é feita diretamente à superfície, sendo 

provável que existam algumas situações de recarga influente d

caso do rio Sado e dos cursos de água afluentes. Estima

mm, correspondendo a cerca de 26% do total da precipitação (DHV/FBO 

No que diz respeito à massa de água subterrânea da Bacia do Tejo

verifica-se uma produtividade moderada, com caudais mínimos de 0,11 l/s e máximos de 2,5 l/s. De acordo 

com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6, a recarga médi

subterrânea é de cerca de 156 mm/ano, correspondendo a uma taxa de recarga média de 27% (Nemus 

al, 2011). 

 

4.7.2. Enquadramento hidrogeológico local

Atendendo às características de porosidade e permeabilidade das unidades geológicas aflor

de intervenção poder-se-á considerar, individualmente e no seu conjunto, que estas possuem um 

comportamento de aquífero. Em profundidade verificam

produtivos com outros de menor permeabilidade, em con

um aquífero multicamada, com alternâncias de níveis livres e confinados.

Considerando as características de permeabilidade das unidades geológicas aflorantes na área de 

intervenção, a aptidão hidrogeológica de 

• As areias de dunaareias de dunaareias de dunaareias de duna

capacidade como unidade aquífera diminuta devida à reduzida espessura que 

apresentam (em geral inferior a 2 m). As areias de duna da área de intervenç

constituem pequenos níveis aquíferos livres, com distribuição descontínua sobre a 

Formação da Marateca. A transição entre as unidades geológicas de cobertura 

aluviões com elevada permeabilidade, para a Formação da Marateca, com variações de 
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Estas massas de água subterrânea são assim constituídas por níveis aquíferos estratificados livres, 

confinados e semiconfinados, gerando um sistema aquífero multicamada ou um aquífero heterogéneo e 

anisotrópico. A região de Alcácer do Sal é a zona central deste sistema e, sendo nessa área que se 

localizam as formações de maior permeabilidade, é a que apresenta produtividades mais elevadas 

Esteves Costa, 1994, in Fernandes e Silva, 1998). 

A massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, em particular as unidades aquíferas 

do Pliocénico, apresentam na sua globalidade uma elevada produtividade, evidenciada por caudais 

de extração da ordem dos 16 l/s, tendo-se registado caudais máximos da ordem dos 67 l/s 

(Almeida e Silva, 1998). A recarga desta massa de água subterrânea é feita diretamente à superfície, sendo 

provável que existam algumas situações de recarga influente dos principais cursos de água, no presente 

caso do rio Sado e dos cursos de água afluentes. Estima-se que a recarga anual seja da ordem dos 200 

mm, correspondendo a cerca de 26% do total da precipitação (DHV/FBO et al, 2012). 

água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, 

se uma produtividade moderada, com caudais mínimos de 0,11 l/s e máximos de 2,5 l/s. De acordo 

com o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6, a recarga média desta massa de água 

subterrânea é de cerca de 156 mm/ano, correspondendo a uma taxa de recarga média de 27% (Nemus 

Enquadramento hidrogeológico local 

Atendendo às características de porosidade e permeabilidade das unidades geológicas aflor

á considerar, individualmente e no seu conjunto, que estas possuem um 

comportamento de aquífero. Em profundidade verificam-se intercalações de níveis aquíferos mais 

produtivos com outros de menor permeabilidade, em conexão hidráulica, e que no seu conjunto formam 

um aquífero multicamada, com alternâncias de níveis livres e confinados. 

Considerando as características de permeabilidade das unidades geológicas aflorantes na área de 

intervenção, a aptidão hidrogeológica de cada uma delas é a seguinte: 

areias de dunaareias de dunaareias de dunaareias de duna apresentam uma elevada aptidão hidrogeológica, sendo a sua 

capacidade como unidade aquífera diminuta devida à reduzida espessura que 

apresentam (em geral inferior a 2 m). As areias de duna da área de intervenç

constituem pequenos níveis aquíferos livres, com distribuição descontínua sobre a 

Formação da Marateca. A transição entre as unidades geológicas de cobertura 

aluviões com elevada permeabilidade, para a Formação da Marateca, com variações de 
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Estas massas de água subterrânea são assim constituídas por níveis aquíferos estratificados livres, 

amada ou um aquífero heterogéneo e 

anisotrópico. A região de Alcácer do Sal é a zona central deste sistema e, sendo nessa área que se 

localizam as formações de maior permeabilidade, é a que apresenta produtividades mais elevadas 

Sado/Margem Esquerda, em particular as unidades aquíferas 

do Pliocénico, apresentam na sua globalidade uma elevada produtividade, evidenciada por caudais 

se registado caudais máximos da ordem dos 67 l/s 

(Almeida e Silva, 1998). A recarga desta massa de água subterrânea é feita diretamente à superfície, sendo 

os principais cursos de água, no presente 

se que a recarga anual seja da ordem dos 200 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, 

se uma produtividade moderada, com caudais mínimos de 0,11 l/s e máximos de 2,5 l/s. De acordo 

a desta massa de água 

subterrânea é de cerca de 156 mm/ano, correspondendo a uma taxa de recarga média de 27% (Nemus et 

Atendendo às características de porosidade e permeabilidade das unidades geológicas aflorantes na área 

á considerar, individualmente e no seu conjunto, que estas possuem um 

se intercalações de níveis aquíferos mais 

exão hidráulica, e que no seu conjunto formam 

Considerando as características de permeabilidade das unidades geológicas aflorantes na área de 

apresentam uma elevada aptidão hidrogeológica, sendo a sua 

capacidade como unidade aquífera diminuta devida à reduzida espessura que 

apresentam (em geral inferior a 2 m). As areias de duna da área de intervenção 

constituem pequenos níveis aquíferos livres, com distribuição descontínua sobre a 

Formação da Marateca. A transição entre as unidades geológicas de cobertura - dunas e 

aluviões com elevada permeabilidade, para a Formação da Marateca, com variações de 
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permeabilidade, favorece o aparecimento de nascentes. Na Carta Geológica estão 

identificadas, na área de intervenção e envolvente próxima, as seguintes nascentes: 

Barrambana, Passarinhos (a sul da área de intervenção 

ribeiro do Arcã

porosidade e permeabilidade que possuem, as dunas aflorantes no limite leste da área 

de intervenção estão incluídas, na Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal, 

em área de máxim

• As aluviõesaluviõesaluviõesaluviões, na dependência do rio Sado e dos cursos de água afluentes, apresentam 

igualmente uma elevada aptidão hidrogeológica, originando aquíferos livres;

• As areias arcósicas, conglomerados e pelitos que constituem a 

apesar da elevada aptidão hidrogeológica, associada aos níveis detríticos mais 

grosseiros, apresentam uma variabilidade vertical e horizontal de permeabilidade, 

devida à intercalação de materiais finos, que deste modo se reflete na produtividade em 

profundidade. Estas características favorecem a individualização, em profundidade, de 

aquíferos confinados. 

No Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) estão inventariadas 320 captações de 

água subterrânea no concelho de Alcácer do Sal, da

projeto, mas nenhuma na área de intervenção (

Figura 13 – Distribuição de captações de água subterrânea no concelho de Alcácer do Sal

Apesar de nenhuma destas captações de água subterrânea se localizar na área de intervenção, é possível 

caracterizar o meio hídrico em profundidade, do ponto de vista das características hidroquímicas e 

hidrodinâmicas, através dos resultados da monitorização levada em furos pr

instalados nas massas de água subterrânea referidas (de acordo com informação disponibilizada no 

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos; SNIRH, 2015).
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rmeabilidade, favorece o aparecimento de nascentes. Na Carta Geológica estão 

identificadas, na área de intervenção e envolvente próxima, as seguintes nascentes: 

Barrambana, Passarinhos (a sul da área de intervenção - ambas na proximidade do 

ribeiro do Arcão) e das Abelhas (a oeste da área de intervenção). Pela significativa 

porosidade e permeabilidade que possuem, as dunas aflorantes no limite leste da área 

de intervenção estão incluídas, na Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal, 

em área de máxima infiltração); 

, na dependência do rio Sado e dos cursos de água afluentes, apresentam 

igualmente uma elevada aptidão hidrogeológica, originando aquíferos livres;

As areias arcósicas, conglomerados e pelitos que constituem a Formação da MaratecFormação da MaratecFormação da MaratecFormação da Maratec

apesar da elevada aptidão hidrogeológica, associada aos níveis detríticos mais 

grosseiros, apresentam uma variabilidade vertical e horizontal de permeabilidade, 

devida à intercalação de materiais finos, que deste modo se reflete na produtividade em 

undidade. Estas características favorecem a individualização, em profundidade, de 

aquíferos confinados.  

No Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) estão inventariadas 320 captações de 

água subterrânea no concelho de Alcácer do Sal, das quais 55 captações na freguesia a que pertence o 

projeto, mas nenhuma na área de intervenção (Desenho 12Desenho 12Desenho 12Desenho 12 – Volume II). 

 

Distribuição de captações de água subterrânea no concelho de Alcácer do Sal

stas captações de água subterrânea se localizar na área de intervenção, é possível 

caracterizar o meio hídrico em profundidade, do ponto de vista das características hidroquímicas e 

hidrodinâmicas, através dos resultados da monitorização levada em furos próximos da propriedade e 

instalados nas massas de água subterrânea referidas (de acordo com informação disponibilizada no 

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos; SNIRH, 2015). 
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rmeabilidade, favorece o aparecimento de nascentes. Na Carta Geológica estão 

identificadas, na área de intervenção e envolvente próxima, as seguintes nascentes: 
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o) e das Abelhas (a oeste da área de intervenção). Pela significativa 

porosidade e permeabilidade que possuem, as dunas aflorantes no limite leste da área 

de intervenção estão incluídas, na Carta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal, 

, na dependência do rio Sado e dos cursos de água afluentes, apresentam 

igualmente uma elevada aptidão hidrogeológica, originando aquíferos livres; 

Formação da MaratecFormação da MaratecFormação da MaratecFormação da Maratecaaaa, 

apesar da elevada aptidão hidrogeológica, associada aos níveis detríticos mais 

grosseiros, apresentam uma variabilidade vertical e horizontal de permeabilidade, 

devida à intercalação de materiais finos, que deste modo se reflete na produtividade em 

undidade. Estas características favorecem a individualização, em profundidade, de 

No Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH) estão inventariadas 320 captações de 

s quais 55 captações na freguesia a que pertence o 
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stas captações de água subterrânea se localizar na área de intervenção, é possível 

caracterizar o meio hídrico em profundidade, do ponto de vista das características hidroquímicas e 

óximos da propriedade e 

instalados nas massas de água subterrânea referidas (de acordo com informação disponibilizada no 
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As captações de água subterrânea mais próximas da área de intervenç

condições hidrodinâmicascondições hidrodinâmicascondições hidrodinâmicascondições hidrodinâmicas são os furos 458/28 e 476/20, localizados, respetivamente, em Foros de 

Albergaria (a oeste da área de intervenção) e na Mata Nacional de Valverde (a noroeste).

A monitorização mostra que os níveis pi

alterações expressivas ao longo dos anos. No furo 458/28, que foi monitorizado entre 1980 e 1994 e 

atualmente fora do plano de monitorização, o nível de água manteve

compreendidas entre 20 m e 25 m de profundidade. Da mesma forma, o nível de água no furo 476/20, 

monitorizado desde 2004, apresentou

da superfície do terreno. Entre maio de 2007 e feve

monitorização, sendo que quando a mesma foi retomada, com periodicidade mensal, começaram a ser 

notórias oscilações do nível piezométrico entre 2 m e 4 m, o que embora não sendo significativo é 

contrastante com o que havia sido registado até então.

 

Figura 14 – Variação do nível piezométrico e da 

profundidade do nível de água no furo 458/28

As captações de água subterrânea mais próximas da área de intervenção que permitem uma análise das 

condições hidroquímicascondições hidroquímicascondições hidroquímicascondições hidroquímicas são o furo 485/10 e a nascente 485/AG40, localiz

Nacional de Valverde e em Águas Claras 

Quadro 23 – Concentração dos principais parâmetros indicadores de contaminação das águas 

Ano Cálcio Cloreto Condutividade

2000 
s.i. 49 

8,75 23 

2001 
s.i. 26 
9,5 25 

2002 
s.i. 29 

12,5 27 
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As captações de água subterrânea mais próximas da área de intervenção que permitem uma análise das 

são os furos 458/28 e 476/20, localizados, respetivamente, em Foros de 

Albergaria (a oeste da área de intervenção) e na Mata Nacional de Valverde (a noroeste).

A monitorização mostra que os níveis piezométricos estão relativamente profundos e sem se verificarem 

alterações expressivas ao longo dos anos. No furo 458/28, que foi monitorizado entre 1980 e 1994 e 

atualmente fora do plano de monitorização, o nível de água manteve-se sempre a profundidades m

compreendidas entre 20 m e 25 m de profundidade. Da mesma forma, o nível de água no furo 476/20, 

monitorizado desde 2004, apresentou-se relativamente estável até 2007, encontrando

da superfície do terreno. Entre maio de 2007 e fevereiro de 2011 verificou-se um interregno na 

monitorização, sendo que quando a mesma foi retomada, com periodicidade mensal, começaram a ser 

notórias oscilações do nível piezométrico entre 2 m e 4 m, o que embora não sendo significativo é 

que havia sido registado até então. 

 

Variação do nível piezométrico e da 

profundidade do nível de água no furo 458/28 

Figura 15 – Variação do nível piezométrico e da 

profundidade do nível de água no furo 476/20

As captações de água subterrânea mais próximas da área de intervenção que permitem uma análise das 

são o furo 485/10 e a nascente 485/AG40, localizados, respetivamente, na Mata 

Nacional de Valverde e em Águas Claras – ambas a sul da área de intervenção. 

Concentração dos principais parâmetros indicadores de contaminação das águas 

subterrâneas. 

485/10 
Condutividade Magnésio Nitrato Potássio 

152 s.i. 4,93 s.i. 
137,3 4,5 4,25 1,43 
182,9 s.i. 3,48 s.i. 

s.i. 4,75 3,77 1,44 

153 s.i. 3,81 s.i. 
204,8 6 3,59 1,37 
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Fev-11 Jul-12 Nov-13 Abr-15

476/20 nível piezométrico 

476/20 Profundidade do nível de 
água 

ão que permitem uma análise das 

são os furos 458/28 e 476/20, localizados, respetivamente, em Foros de 

Albergaria (a oeste da área de intervenção) e na Mata Nacional de Valverde (a noroeste). 

ezométricos estão relativamente profundos e sem se verificarem 

alterações expressivas ao longo dos anos. No furo 458/28, que foi monitorizado entre 1980 e 1994 e 

se sempre a profundidades médias 

compreendidas entre 20 m e 25 m de profundidade. Da mesma forma, o nível de água no furo 476/20, 

se relativamente estável até 2007, encontrando-se a cerca de 35 m 

se um interregno na 

monitorização, sendo que quando a mesma foi retomada, com periodicidade mensal, começaram a ser 

notórias oscilações do nível piezométrico entre 2 m e 4 m, o que embora não sendo significativo é 

Variação do nível piezométrico e da 

profundidade do nível de água no furo 476/20 

As captações de água subterrânea mais próximas da área de intervenção que permitem uma análise das 

ados, respetivamente, na Mata 

Concentração dos principais parâmetros indicadores de contaminação das águas 

Sódio Sulfato 
s.i. 6 
13 7,26 
s.i. 6,6 

14,5 5 

s.i. 5 
16 4 
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Ano Cálcio Cloreto Condutividade

2003 
s.i. 30 
s.i. 29 

2004 
s.i. 34 

13,25 36 

2005 
s.i. 57 

12,2 27 

2006 
s.i. 30 

11,97 42 

2007 
s.i. 24 
s.i. 26 

2008 s.i. 74 

2009 s.i. s.i. 

2011 
s.i. 23 
s.i. 22 

2013 
s.i. 16 
s.i. 25 

2014 
s.i. 23 

s.i. 26 

2015 
s.i. s.i. 
s.i. s.i. 

2006 7,69 41 

2007 
s.i. 24 

s.i. 21 
2008 s.i. 66 
2009 s.i. s.i. 

2011 
s.i. 33 
s.i.  30 

2012 s.i. 26 

2013 
s.i. 26 
s.i. 28 

2014 
s.i. 31 
s.i. 33 

2015 
s.i. s.i. 
s.i. s.i. 

De acordo com os resultados desta monitorização, as águas subterrâneas são de boa qualidade para o 

consumo humano, verificando-se que a condutividade elétrica, bem como as concentrações do cloreto, do 

nitrato, do sódio, do sulfato, do potássio e do cálcio são sempre inferiores aos re

Máximo Recomendado) estipulados no Anexo I do Decreto

evidenciam que as águas subterrâneas não estarão sujeitas a pressões geradoras de contaminação de 

origem marinha ou agrícola. 
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485/10 
Condutividade Magnésio Nitrato Potássio 

181 s.i. 4,47 1,23 
s.i. s.i. 4,21 s.i. 
s.i. s.i. 4,23 s.i. 
s.i. 6,75 3,90 1,35 
s.i. s.i. 23,1 1,71 

s.i. 4,64 3,72 1,51 
s.i. s.i. 4,16 s.i. 
s.i. 5,65 3,50 1,65 
s.i. s.i. 3,72 s.i. 
s.i. s.i. 3,68 s.i. 
s.i. s.i. 3,50 s.i. 

s.i. s.i. 3,60 s.i. 
s.i. s.i. 3,50 s.i. 
s.i. s.i. 3,90 s.i. 
107 s.i. 3,80 s.i. 
153 s.i. 3,40 s.i. 
s.i. s.i. 4,0 s.i. 

s.i. s.i. 4,0 s.i. 
s.i. s.i. 3,6 s.i. 
s.i. s.i. 4,2 s.i. 

485/AG40 
s.i. 4,57 19,8 3,81 
s.i. s.i. 21,0 s.i. 

s.i. s.i. 11,4 s.i. 
s.i. s.i. 9,61 s.i. 
s.i. s.i. 9,0 s.i. 
s.i. s.i. 30,0 s.i. 
s.i. s.i.  11,0 s.i.  
94 s.i. 7,90 s.i. 

156 s.i. 15,0 s.i. 
145 s.i. 8,5 s.i. 
s.i. s.i. 5,4 s.i. 
s.i. s.i. <2 s.i. 
s.i. s.i. <2 s.i. 
s.i. s.i. 2,5 s.i. 

s.i. – sem informação 
Unidades: iões – mg/l; condutividade – µS/cm 

desta monitorização, as águas subterrâneas são de boa qualidade para o 

se que a condutividade elétrica, bem como as concentrações do cloreto, do 

nitrato, do sódio, do sulfato, do potássio e do cálcio são sempre inferiores aos respetivos VMR (Valor 

Máximo Recomendado) estipulados no Anexo I do Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Estes resultados 

evidenciam que as águas subterrâneas não estarão sujeitas a pressões geradoras de contaminação de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Sódio Sulfato 
s.i. 6 
s.i. 6 
s.i. 8 

15,75 6 
s.i. 19 

14,88 6 
s.i. 6 

16,68 5 
s.i. 5 
s.i. 4 
s.i. 5 

s.i. <10 
s.i. <10 
s.i. <10 
s.i. <10 
s.i. <10 
s.i. <10 

s.i. 12 
s.i. s.i. 
s.i. s.i. 

19,47 6 
s.i. 6 

s.i. 5 
s.i. 4 
s.i. <10 
s.i. <10 
s.i.  <10 
s.i. <10 

s.i. <10 
s.i. <10 
s.i. 12 
s.i. s.i. 
s.i. s.i. 
s.i. s.i. 

desta monitorização, as águas subterrâneas são de boa qualidade para o 

se que a condutividade elétrica, bem como as concentrações do cloreto, do 

spetivos VMR (Valor 

lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Estes resultados 

evidenciam que as águas subterrâneas não estarão sujeitas a pressões geradoras de contaminação de 
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Figura 16 – Evolução da concentração de cloreto no 

furo 485/10 

 

Figura 18 – Evolução da concentração de nitrato no 

furo 485/10 

 

Figura 20 – Evolução da condutividade elétrica na 

nascente 485/AG40

 

4.7.3. Vulnerabilidade à poluição 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas pode ser estimada em função das características 

hidrogeológicas das formações geológicas aflorantes. A vulnerabilidade à poluição, à semelhança do que 

acontece com a aptidão hidrogeológica, dependerá das 
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Evolução da concentração de cloreto no Figura 17 – Evolução da condutividade elétrica no furo 

485/10 

 

Evolução da concentração de nitrato no Figura 19 – Evolução da concentração de cloreto na 

nascente 485/AG40

 

Evolução da condutividade elétrica na 

nascente 485/AG40 

Figura 21 – Evolução da concentração de nitrato na 

nascente 485/AG40

Vulnerabilidade à poluição  

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas pode ser estimada em função das características 

hidrogeológicas das formações geológicas aflorantes. A vulnerabilidade à poluição, à semelhança do que 

acontece com a aptidão hidrogeológica, dependerá das variações laterais e verticais de fácies das 
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Evolução da condutividade elétrica no furo 

Evolução da concentração de cloreto na 

nascente 485/AG40 

Evolução da concentração de nitrato na 

nascente 485/AG40 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas pode ser estimada em função das características 

hidrogeológicas das formações geológicas aflorantes. A vulnerabilidade à poluição, à semelhança do que 

variações laterais e verticais de fácies das 
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unidades geológicas, ou seja, da forma como a permeabilidade das litologias condiciona a maior ou menor 

capacidade de um aquífero ser contaminado em profundidade.

Deste modo, a vulnerabilidade à poluição das uni

• Vulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevada

bastante porosas e com permeabilidade elevada, como as areias de dunas e as aluviões, 

que favorecem a rápida infiltração das á

nível freático. Estas características conferem aos terrenos condições desfavoráveis à 

depuração dos poluentes devido à grande velocidade com que se processa o fluxo em 

profundidade (em geral pode variar entre 1 e 

• Vulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderada

por serem constituídas por sedimentos não consolidados, com grande porosidade, 

permitindo a rápida infiltração e propagação de contaminantes, consoante a 

permeabilidade do meio. Incluem

Formação da Marateca. Estas formações de média permeabilidade apresentarão, em 

geral, velocidades de propagação de poluentes superiores a 1 m/dia.

Esta classificação da vulnerabilidade à p

Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6 (Nemus 

área de intervenção, abrangida pela cobertura dunar da massa de água subterrânea Bacia do Tejo

Indiferenciado da Bacia do Sado, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Vulnerabilidade à poluição do meio hídrico subterrâneo
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unidades geológicas, ou seja, da forma como a permeabilidade das litologias condiciona a maior ou menor 

capacidade de um aquífero ser contaminado em profundidade. 

Deste modo, a vulnerabilidade à poluição das unidades geológicas aflorantes é a seguinte:

Vulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevadaVulnerabilidade elevada: esta classe de vulnerabilidade é característica das litologias 

bastante porosas e com permeabilidade elevada, como as areias de dunas e as aluviões, 

que favorecem a rápida infiltração das águas e dos contaminantes arrastados até ao 

nível freático. Estas características conferem aos terrenos condições desfavoráveis à 

depuração dos poluentes devido à grande velocidade com que se processa o fluxo em 

profundidade (em geral pode variar entre 1 e 10 m/dia). 

Vulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderadaVulnerabilidade moderada: correspondem a unidades hidrogeológicas caracterizadas 

por serem constituídas por sedimentos não consolidados, com grande porosidade, 

permitindo a rápida infiltração e propagação de contaminantes, consoante a 

dade do meio. Incluem-se nesta categoria as formações detríticas da 

Formação da Marateca. Estas formações de média permeabilidade apresentarão, em 

geral, velocidades de propagação de poluentes superiores a 1 m/dia.

Esta classificação da vulnerabilidade à poluição vai ao encontro do que foi apresentado no Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6 (Nemus et al, 2011). De acordo com o PGBH da RH6, na 

área de intervenção, abrangida pela cobertura dunar da massa de água subterrânea Bacia do Tejo

Indiferenciado da Bacia do Sado, a vulnerabilidade à poluição é altavulnerabilidade à poluição é altavulnerabilidade à poluição é altavulnerabilidade à poluição é alta. 

Fonte: Adaptado de Nemus et al (2011). 

Vulnerabilidade à poluição do meio hídrico subterrâneo

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

unidades geológicas, ou seja, da forma como a permeabilidade das litologias condiciona a maior ou menor 

dades geológicas aflorantes é a seguinte: 

: esta classe de vulnerabilidade é característica das litologias 

bastante porosas e com permeabilidade elevada, como as areias de dunas e as aluviões, 

guas e dos contaminantes arrastados até ao 

nível freático. Estas características conferem aos terrenos condições desfavoráveis à 

depuração dos poluentes devido à grande velocidade com que se processa o fluxo em 

: correspondem a unidades hidrogeológicas caracterizadas 

por serem constituídas por sedimentos não consolidados, com grande porosidade, 

permitindo a rápida infiltração e propagação de contaminantes, consoante a 

se nesta categoria as formações detríticas da 

Formação da Marateca. Estas formações de média permeabilidade apresentarão, em 

geral, velocidades de propagação de poluentes superiores a 1 m/dia. 

oluição vai ao encontro do que foi apresentado no Plano de 

2011). De acordo com o PGBH da RH6, na 

área de intervenção, abrangida pela cobertura dunar da massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado 

Vulnerabilidade à poluição do meio hídrico subterrâneo 



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Relatório Síntese 

No caso da restante área de intervenção que abrange a massa de água subterrânea Bacia do Tejo

Sado/Margem Esquerda, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (GHV/FBO 

apresenta estimativa de vulnerabilidade à poluição das águas subt

Bacia do Tejo (Procesl et al., 2000), a aplicação do índice DRASTIC à massa de água subterrânea da Bacia 

do Tejo-Sado/Margem Esquerda permitiu classificá

classe de vulnerabilidade à poluição intermédia é o resultado das características de permeabilidade que 

caracterizam em geral as rochas detríticas, mas também devido à possível ligação hidráulica dos aquíferos 

com as águas superficiais (rio Sado e afluentes).

 

4.7.4. Síntese 

As unidades geológicas aflorantes na área de intervenção 

conglomerados intercalados com argilas da Formação da Marateca, caracterizam

hidrogeológica, correspondendo a formações 

Tejo-Sado/Margem Esquerda e da Bacia do Tejo

De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

(SNIRH) e a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, na área de intervenção não se localiza nenhuma captação 

de água subterrânea, podendo considerar

captações monitorizadas na envolvente próxima são representativas da

ao projeto. 

De acordo com os resultados da monitorização disponibilizada no SNIRH, os níveis piezométricos estão 

relativamente profundos, sendo as profundidades médias compreendidas entre os 20 m e os 35 m. As 

águas subterrâneas armazenadas na massa de água subterrânea da Bacia do Tejo

Esquerda e da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado são de boa qualidade para o consumo 

humano, uma vez que a condutividade elétrica, o cloreto, o nitrato, o sódio e

apresentam valores inferiores aos estabelecidos para o Valor Máximo recomendado (VMR) estipulado no 

Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

As características litológicas das areias de dunas e as formações aluvionares da área de i

favorecem a recarga do aquífero. As intercalações argilosas em profundidade poderão originar alterações 

de permeabilidade que se repercutem na velocidade de propagação de poluentes no meio hídrico 

subterrâneo. Neste contexto, as argilas em profu

contaminantes, devido à reduzida permeabilidade dos níveis argilosos, que contrastam com a propagação 

rápida associada aos níveis de composição essencialmente arenosa. Desta forma, considera
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apresenta estimativa de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas. Contudo, no anterior Plano de 
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vulnerabilidade à poluição intermédia é o resultado das características de permeabilidade que 

caracterizam em geral as rochas detríticas, mas também devido à possível ligação hidráulica dos aquíferos 

com as águas superficiais (rio Sado e afluentes). 

As unidades geológicas aflorantes na área de intervenção - areias de duna, aluviões, areias arcósicas e 

conglomerados intercalados com argilas da Formação da Marateca, caracterizam-se pela elevada aptidão 

hidrogeológica, correspondendo a formações de suporte das massas de água subterrânea da Bacia do 

Sado/Margem Esquerda e da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

a Municipal de Alcácer do Sal, na área de intervenção não se localiza nenhuma captação 

de água subterrânea, podendo considerar-se que as características hidroquímicas e hidrodinâmicas das 

captações monitorizadas na envolvente próxima são representativas das águas subterrâneas da área afeta 

De acordo com os resultados da monitorização disponibilizada no SNIRH, os níveis piezométricos estão 

relativamente profundos, sendo as profundidades médias compreendidas entre os 20 m e os 35 m. As 

rrâneas armazenadas na massa de água subterrânea da Bacia do Tejo

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado são de boa qualidade para o consumo 

humano, uma vez que a condutividade elétrica, o cloreto, o nitrato, o sódio e o cálcio, entre outros, 

apresentam valores inferiores aos estabelecidos para o Valor Máximo recomendado (VMR) estipulado no 

lei n.º 236/98, de 1 de agosto.  

As características litológicas das areias de dunas e as formações aluvionares da área de i

favorecem a recarga do aquífero. As intercalações argilosas em profundidade poderão originar alterações 

de permeabilidade que se repercutem na velocidade de propagação de poluentes no meio hídrico 

subterrâneo. Neste contexto, as argilas em profundidade geram a atenuação da propagação de 

contaminantes, devido à reduzida permeabilidade dos níveis argilosos, que contrastam com a propagação 

rápida associada aos níveis de composição essencialmente arenosa. Desta forma, considera
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No caso da restante área de intervenção que abrange a massa de água subterrânea Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (GHV/FBO et al, 2012) não 

errâneas. Contudo, no anterior Plano de 

., 2000), a aplicação do índice DRASTIC à massa de água subterrânea da Bacia 

vulnerabilidade à poluição intermédiavulnerabilidade à poluição intermédiavulnerabilidade à poluição intermédiavulnerabilidade à poluição intermédia. A 

vulnerabilidade à poluição intermédia é o resultado das características de permeabilidade que 

caracterizam em geral as rochas detríticas, mas também devido à possível ligação hidráulica dos aquíferos 

areias de duna, aluviões, areias arcósicas e 

se pela elevada aptidão 

de suporte das massas de água subterrânea da Bacia do 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado.  

De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 

a Municipal de Alcácer do Sal, na área de intervenção não se localiza nenhuma captação 

se que as características hidroquímicas e hidrodinâmicas das 

s águas subterrâneas da área afeta 

De acordo com os resultados da monitorização disponibilizada no SNIRH, os níveis piezométricos estão 

relativamente profundos, sendo as profundidades médias compreendidas entre os 20 m e os 35 m. As 

rrâneas armazenadas na massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado são de boa qualidade para o consumo 

o cálcio, entre outros, 

apresentam valores inferiores aos estabelecidos para o Valor Máximo recomendado (VMR) estipulado no 

As características litológicas das areias de dunas e as formações aluvionares da área de intervenção 

favorecem a recarga do aquífero. As intercalações argilosas em profundidade poderão originar alterações 

de permeabilidade que se repercutem na velocidade de propagação de poluentes no meio hídrico 

ndidade geram a atenuação da propagação de 

contaminantes, devido à reduzida permeabilidade dos níveis argilosos, que contrastam com a propagação 

rápida associada aos níveis de composição essencialmente arenosa. Desta forma, considera-se que a área 
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de intervenção possui uma vulnerabilidade à poluição elevada (nas formações dunares) a moderada (na 

Formação da Marateca). 

 

4.7.5. Evolução da situação de referência sem projeto

Não sendo conhecidas outras atividades na área afeta ao projeto, na ausência do mesmo projeto

considera-se que a evolução da situação atual dos recursos hídricos subterrâneos será o reflexo da 

ocupação e da utilização futura que vier a verificar

subterrânea individualizadas na região.

A continuidade das condições atuais não implicará o consumo de águas subterrâneas ou a criação de 

condições geradoras de degradação da sua qualidade, pelo que as características do meio hídrico 

subterrâneo serão a expressão da evolução a que estarão sujeitas as massa

Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda e da Bacia do Tejo

 

 

4.8. Gestão de resíduos e efluentes 

4.8.1. Enquadramento

A caracterização da situação de referência relativamente à 

produção de resíduos no concelho de Alcácer do Sal, uma vez que não estão disponíveis dados específicos 

para a freguesia de Santiago, e sobre os meios de recolha disponíveis, sendo baseada em informação das 

entidades com intervenção direta 

Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM.

Relativamente à gestão de efluentesgestão de efluentesgestão de efluentesgestão de efluentes

meios de receção e tratamento das águas residuais na envolvente da área de intervenção.
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venção possui uma vulnerabilidade à poluição elevada (nas formações dunares) a moderada (na 

Evolução da situação de referência sem projeto 

Não sendo conhecidas outras atividades na área afeta ao projeto, na ausência do mesmo projeto

se que a evolução da situação atual dos recursos hídricos subterrâneos será o reflexo da 

ocupação e da utilização futura que vier a verificar-se, quer nesta propriedade, quer nas massas de água 

subterrânea individualizadas na região. 

ade das condições atuais não implicará o consumo de águas subterrâneas ou a criação de 

condições geradoras de degradação da sua qualidade, pelo que as características do meio hídrico 

subterrâneo serão a expressão da evolução a que estarão sujeitas as massas de água subterrânea da 

Sado/Margem Esquerda e da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado.

Gestão de resíduos e efluentes  

Enquadramento 

A caracterização da situação de referência relativamente à gestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidos

produção de resíduos no concelho de Alcácer do Sal, uma vez que não estão disponíveis dados específicos 

para a freguesia de Santiago, e sobre os meios de recolha disponíveis, sendo baseada em informação das 

entidades com intervenção direta na matéria, designadamente a Câmara Municipal de Alcácer do Sal e a 

Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM. 

gestão de efluentesgestão de efluentesgestão de efluentesgestão de efluentes, a caracterização do ambiente afetado pelo projeto incide sobre os 

das águas residuais na envolvente da área de intervenção.
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venção possui uma vulnerabilidade à poluição elevada (nas formações dunares) a moderada (na 

Não sendo conhecidas outras atividades na área afeta ao projeto, na ausência do mesmo projeto 

se que a evolução da situação atual dos recursos hídricos subterrâneos será o reflexo da 

se, quer nesta propriedade, quer nas massas de água 

ade das condições atuais não implicará o consumo de águas subterrâneas ou a criação de 

condições geradoras de degradação da sua qualidade, pelo que as características do meio hídrico 

s de água subterrânea da 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. 

gestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidosgestão dos resíduos sólidos incide sobre a 

produção de resíduos no concelho de Alcácer do Sal, uma vez que não estão disponíveis dados específicos 

para a freguesia de Santiago, e sobre os meios de recolha disponíveis, sendo baseada em informação das 

na matéria, designadamente a Câmara Municipal de Alcácer do Sal e a 

, a caracterização do ambiente afetado pelo projeto incide sobre os 

das águas residuais na envolvente da área de intervenção. 
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4.8.2. Gestão de resíduos sólidos

4.8.2.1. Enquadramento Legal

O regime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidos

junho. Naquele diploma são estabelecidas as d

tratamento, valorização e eliminação de resíduos, para que estes não constituam perigo ou causem 

prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente.

A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março (alterada pelo D

Lista Europeia de ResíduosLista Europeia de ResíduosLista Europeia de ResíduosLista Europeia de Resíduos, referente à classificação dos resíduos e às operações de eliminação e 

valorização. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março, alterado pelo DL nº 73/2011, de 17 de junho, artigo 11

regime jurídico próprio para o fluxo de 

O regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos do município é o regulamento n.º 117/2015 

publicado em DR a 16 de março, que estabelece as regras a que obedece o s

urbanos no concelho, bem como a gestão de resíduos de construção e demolição sob a sua 

responsabilidade, e as atividades de recolha e transporte de resíduos urbanos. 

 

4.8.2.2. Gestão de resíduos sólidos em Alcácer do Sal

Produção 

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são essencialmente Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), com uma menor representatividade para os resíduos sólidos de construção e demolição, 

industriais, hospitalares, entre outros. Assim, de acordo c

município de Alcácer do Sal em 2014, cerca de 6 252,2 toneladas de RSU. 

Quadro 24 – Total de resíduos depositados em aterro no município de Alcácer do Sal, em toneladas

2010 2011

6919,4 6834,2
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/residometro2012.php (agosto 2016)

De acordo com o quadro anterior, verifica

deposição de resíduos em aterro no município de Alcácer do Sal, pressupondo
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Gestão de resíduos sólidos 

Enquadramento Legal 

regime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidosregime geral da gestão de resíduos sólidos é atualmente regulado pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de 

junho. Naquele diploma são estabelecidas as disposições sobre a recolha, transporte, armazenamento, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos, para que estes não constituam perigo ou causem 

prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente. 

A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março (alterada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho) aprova a 

, referente à classificação dos resíduos e às operações de eliminação e 

Lei n.º 46/2008 de 12 de março, alterado pelo DL nº 73/2011, de 17 de junho, artigo 11

regime jurídico próprio para o fluxo de resíduos de construção e demoliçãoresíduos de construção e demoliçãoresíduos de construção e demoliçãoresíduos de construção e demolição. 

O regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos do município é o regulamento n.º 117/2015 

publicado em DR a 16 de março, que estabelece as regras a que obedece o serviço de gestão de resíduos 

urbanos no concelho, bem como a gestão de resíduos de construção e demolição sob a sua 

responsabilidade, e as atividades de recolha e transporte de resíduos urbanos.  

Gestão de resíduos sólidos em Alcácer do Sal 

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são essencialmente Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), com uma menor representatividade para os resíduos sólidos de construção e demolição, 

industriais, hospitalares, entre outros. Assim, de acordo com a Ambilital, foram depositados em aterro, no 

município de Alcácer do Sal em 2014, cerca de 6 252,2 toneladas de RSU.  

Total de resíduos depositados em aterro no município de Alcácer do Sal, em toneladas

Resíduos depositados em aterro (t) 

2011 2012 2013 

6834,2 5568,7 4983,0 
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/residometro2012.php (agosto 2016)

 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que entre 2010 e 2013 se registou uma diminuição na 

deposição de resíduos em aterro no município de Alcácer do Sal, pressupondo-se que em parte pela maior 
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Lei nº 73/2011, de 17 de 

isposições sobre a recolha, transporte, armazenamento, 

tratamento, valorização e eliminação de resíduos, para que estes não constituam perigo ou causem 

Lei n.º 73/2011, de 17 de junho) aprova a 

, referente à classificação dos resíduos e às operações de eliminação e 

Lei n.º 46/2008 de 12 de março, alterado pelo DL nº 73/2011, de 17 de junho, artigo 11º, cria o 

O regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos do município é o regulamento n.º 117/2015 

erviço de gestão de resíduos 

urbanos no concelho, bem como a gestão de resíduos de construção e demolição sob a sua 

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são essencialmente Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), com uma menor representatividade para os resíduos sólidos de construção e demolição, 

om a Ambilital, foram depositados em aterro, no 

Total de resíduos depositados em aterro no município de Alcácer do Sal, em toneladas 

2014 

6252,2 
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/residometro2012.php (agosto 2016) 

se que entre 2010 e 2013 se registou uma diminuição na 

se que em parte pela maior 
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disponibilidade de meios afetos à recolha e valorização 

cumprimento das metas definidas pelas Diretivas Comunitárias. Em 2014 a deposição de resíduos em 

aterro aumentou de 1 269,2 toneladas em relação a 2013.

A produção de resíduos no município de Alcácer do Sal, por t

seguintes. 

Quadro 25 – Quantitativos globais de resíduos indiferenciados por município, nos três primeiros trimestres 

Produção de resíduos 

Alcácer do Sal Aljustrel Ferreira do Alentejo

4540,73 3335,02 
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/reciclometro.php (agosto 2016)

Quadro 26 – Quantitativos recolhidos seletivamente por município, nos três primeiros trimestres de 2013, 

Tipologia Alcácer do 

Sal 

Papel/ cartão 94,94

Embalagens de 

vidro 

116,94

Embalagens 

plásticas e metálicas 

60,62

Óleos alimentares 

usados 

1,52

Pilhas 0,48

Rolhas de cortiça 0,007

Total 274,507
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/reciclometro.php (agosto 2016)

No que concerne à recolha seletiva as fileiras das embalagens de vidro (1301,89 t) e do papel/cartão 

(1041,34 t) são as que apresentam uma maior percentagem de recolha.

Quadro 27 – Resíduos recebidos no ecocentro de Alcácer do Sal

Resíduos recebidos no ecocentro (t)

2012 

113,91 
Fonte: Relatório da Reciclagem no concelho de Alcácer de Sal 
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disponibilidade de meios afetos à recolha e valorização dos resíduos, assim como pela tentativa de 

cumprimento das metas definidas pelas Diretivas Comunitárias. Em 2014 a deposição de resíduos em 

aterro aumentou de 1 269,2 toneladas em relação a 2013. 

A produção de resíduos no município de Alcácer do Sal, por tipologia, é apresentada nos quadros 

Quantitativos globais de resíduos indiferenciados por município, nos três primeiros trimestres 

de 2013, em toneladas 

Produção de resíduos – recolha indiferenciada (t) 

Ferreira do Alentejo Grândola Odemira Santiago do Cacém

2981,54 6246,84 8610,38 9730,16
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/reciclometro.php (agosto 2016) 

Quantitativos recolhidos seletivamente por município, nos três primeiros trimestres de 2013, 

em toneladas 

Produção de resíduos – recolha seletiva (t)

Alcácer do 
Aljustrel 

Ferreira do 

Alentejo 
Grândola Odemira 

94,94 76,66 44,80 153,44 229,38 

116,94 108,12 56,36 246,84 271,32 

60,62 68,49 32,87 101,20 114,67 

1,52 0,85 0,30 1,98 2,39 

0,48 0,40 0,29 0,68 0,59 

0,007 0,008 0,007 0,007 0,029 

274,507 254,528 134,627 504,147 618,379 
Fonte: http://www.ambilital.pt/Reciclometro/reciclometro.php (agosto 2016) 

No que concerne à recolha seletiva as fileiras das embalagens de vidro (1301,89 t) e do papel/cartão 

(1041,34 t) são as que apresentam uma maior percentagem de recolha. 

Resíduos recebidos no ecocentro de Alcácer do Sal, em toneladas

Resíduos recebidos no ecocentro (t) 

2013 2014 

91,49 104,36 
Fonte: Relatório da Reciclagem no concelho de Alcácer de Sal – 2013, 2014, 2015 (http://www.cm alcacerdosal.pt, agosto 

2016) 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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dos resíduos, assim como pela tentativa de 

cumprimento das metas definidas pelas Diretivas Comunitárias. Em 2014 a deposição de resíduos em 

ipologia, é apresentada nos quadros 

Quantitativos globais de resíduos indiferenciados por município, nos três primeiros trimestres 

Santiago do Cacém Sines 

9730,16 5573,98 
 

Quantitativos recolhidos seletivamente por município, nos três primeiros trimestres de 2013, 

recolha seletiva (t) 

Santiago 

do Cacém 
Sines 

281,95 160,17 

308,77 193,54 

162,41 93,44 

2,78 3,29 

1,25 0,74 

0,019 0,000 

757,179 451,18 
 

No que concerne à recolha seletiva as fileiras das embalagens de vidro (1301,89 t) e do papel/cartão 

, em toneladas 

2015 

109,22 
2013, 2014, 2015 (http://www.cm alcacerdosal.pt, agosto 
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Recolha, tratamento e destino final

A recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Alcácer do Sal é da responsabilidade da Câmara 

Municipal (gestão em baixa da recolha indiferenciada) e da Ambilital 

Alentejo, EIM. A Ambilital é uma empresa intermunicipal, 

sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos municípios de 

Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 

De acordo com a Câmara Municipal, atualmente a autarquia possui cinco camiões de recolha de RSU. A 

recolha destes resíduos é efetuada de acordo com circuitos pré

tendo a zona abrangida pelo projeto, uma periodicidade de recolha

quartas e sextas-feiras) (CM Alcácer do Sal

No município de Alcácer do Sal existem 114 ecopontos, numa área de 1501,80 km

habitantes. Para a recolha dos materiais coloca

pesadas, sendo que para o município de Alcácer do Sal, a recolha é feita entre as 6h

(Ambilital-Logística, agosto 2016).

Para as povoações de Arez, Vale do Guiso, Castelo Ventoso e Al

semana, para embalagens de papel/cartão à quarta

feira e recolha mensal para embalagens de vidro, à quarta

ecopontos, agosto 2016). 

Todos os resíduos que são alvo de recolha seletiva são encaminhados para os serviços de triagem da 

Ambilital, que é responsável pela valorização e encaminhamento dos materiais para os destinos finais 

adequados, em consonância com as infraestrutur

Localizado em Monte Novo dos Modernos, na freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do 

Cacém, onde se situa o edifício técnico e administrativo da Ambilital, o 

dispõe das seguintes Infraestruturas: 

• Aterro SanitárioAterro SanitárioAterro SanitárioAterro Sanitário

implantada numa área de 14 hectares (com capacidade para receber 355.000 toneladas 

de resíduos, e a projeção de vida útil de 10 anos). São admissíveis no aterro san

resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos 15 e 20 não 

perigosos; 
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final 

A recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Alcácer do Sal é da responsabilidade da Câmara 

Municipal (gestão em baixa da recolha indiferenciada) e da Ambilital – Investimentos Ambientais no 

Alentejo, EIM. A Ambilital é uma empresa intermunicipal, constituída em 2001, com o objetivo de gerir o 

sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos municípios de 

Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 

om a Câmara Municipal, atualmente a autarquia possui cinco camiões de recolha de RSU. A 

recolha destes resíduos é efetuada de acordo com circuitos pré-definidos que abrangem todo o concelho, 

tendo a zona abrangida pelo projeto, uma periodicidade de recolha de 3 vezes por semana (segundas, 

feiras) (CM Alcácer do Sal- Serviços Urbanos, agosto 2016). 

No município de Alcácer do Sal existem 114 ecopontos, numa área de 1501,80 km2, abrangendo 13 046 

habitantes. Para a recolha dos materiais colocados nos ecopontos, a Ambilital dispõe de 10 viaturas 

pesadas, sendo que para o município de Alcácer do Sal, a recolha é feita entre as 6h

Logística, agosto 2016). 

Para as povoações de Arez, Vale do Guiso, Castelo Ventoso e Albergaria, a recolha é efetuada uma vez por 

semana, para embalagens de papel/cartão à quarta-feira, para embalagens plásticas e metálicas à sexta

feira e recolha mensal para embalagens de vidro, à quarta-feira (Ambilital-Escala de Recolha de 

Todos os resíduos que são alvo de recolha seletiva são encaminhados para os serviços de triagem da 

Ambilital, que é responsável pela valorização e encaminhamento dos materiais para os destinos finais 

adequados, em consonância com as infraestruturas que dispõe ao seu serviço. 

Localizado em Monte Novo dos Modernos, na freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do 

Cacém, onde se situa o edifício técnico e administrativo da Ambilital, o Centro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de Resíduos

truturas:  

Aterro SanitárioAterro SanitárioAterro SanitárioAterro Sanitário, em funcionamento desde 2002, inclui desde 2015 uma nova célula 

implantada numa área de 14 hectares (com capacidade para receber 355.000 toneladas 

de resíduos, e a projeção de vida útil de 10 anos). São admissíveis no aterro san

resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos 15 e 20 não 
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A recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de Alcácer do Sal é da responsabilidade da Câmara 

Investimentos Ambientais no 

constituída em 2001, com o objetivo de gerir o 

sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos dos municípios de 

Alcácer do Sal, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.  

om a Câmara Municipal, atualmente a autarquia possui cinco camiões de recolha de RSU. A 

definidos que abrangem todo o concelho, 

de 3 vezes por semana (segundas, 

, abrangendo 13 046 

dos nos ecopontos, a Ambilital dispõe de 10 viaturas 

pesadas, sendo que para o município de Alcácer do Sal, a recolha é feita entre as 6h-14H por 6 circuitos 

bergaria, a recolha é efetuada uma vez por 

feira, para embalagens plásticas e metálicas à sexta-

Escala de Recolha de 

Todos os resíduos que são alvo de recolha seletiva são encaminhados para os serviços de triagem da 

Ambilital, que é responsável pela valorização e encaminhamento dos materiais para os destinos finais 

Localizado em Monte Novo dos Modernos, na freguesia de Ermidas do Sado, concelho de Santiago do 

Centro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de ResíduosCentro de Gestão de Resíduos 

, em funcionamento desde 2002, inclui desde 2015 uma nova célula 

implantada numa área de 14 hectares (com capacidade para receber 355.000 toneladas 

de resíduos, e a projeção de vida útil de 10 anos). São admissíveis no aterro sanitário os 

resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos 15 e 20 não 
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• Unidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento Mecânico

se ao processamento de Resíduos Indiferenciados, por forma a extrair a

podem ser encaminhados para reciclagem. São admissíveis os resíduos constantes na 

Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos: 20 02 01 

20 03 01 – Outros resíduos urbanos equiparados incluindo mistura de resí

• Unidade de CompostagemUnidade de CompostagemUnidade de CompostagemUnidade de Compostagem

biodegradáveis/verdes recebidos diretamente e matéria orgânica proveniente dos 

resíduos indiferenciados processados na Unidade de Tratamento Mecânico;

• Unidades de TriagemUnidades de TriagemUnidades de TriagemUnidades de Triagem

Embalagens de Vidro, destinadas às operações de separação dos resíduos provenientes 

da recolha seletiva, dos ecopontos e dos ecocentros, nomeadamente o papel e o cartão 

e as embalagens de plástico e de me

01 01 (embalagens de papel e cartão), 15 01 02 (embalagens plásticas), 15 01 04 

(embalagens metálicas), 15 01 07 (embalagens de vidro), 20 01 01 (papel e cartão), 20 01 

34 (pilhas e acumuladores), 08 03 18

• Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição

os resíduos com os códigos 17 01 01 

telhas e materiais cerâmicos, 17 02 01 

bronze e latão, 17 04 02 

estanho, 17 04 11 

abrangidos em 17 05 03, 17 06 04 

e 17 06 03, 17 08 02 

01, 17 09 04 – mistura de RCD não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03, 20 02 02 

– terras e pedras.

Em Alcácer do Sal existem ainda 

resíduos com os códigos 15 01 01 

metálicas, 15 01 03 – embalagens de vidro, 20 01 01 

fitas de rega, plásticos de estufa, plásticos cobertura de solos, tubos de rega, entre outros), 16 06 01 

Baterias de automóveis e mota, 20 01 25 

Usados de máquinas, automóveis e moto

Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE); 20 02 99 

madeira, 16 01 03 - Pneus ligeiros, Pneus danificados, Pneus pesados, Pneus industriais, 20 01 40 

ferrosos e não ferrosos. 

São admissíveis nas Estações de TransferênciaEstações de TransferênciaEstações de TransferênciaEstações de Transferência

os códigos: 17 09 04 - Mistura de resíduos de construção e demolição, 20 01 08 
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Unidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento MecânicoUnidade de Tratamento Mecânico, em funcionamento desde 2 de maio de 2012, destina

se ao processamento de Resíduos Indiferenciados, por forma a extrair a

podem ser encaminhados para reciclagem. São admissíveis os resíduos constantes na 

Lista Europeia de Resíduos (LER) com os códigos: 20 02 01 – Resíduos biodegradáveis; 

Outros resíduos urbanos equiparados incluindo mistura de resí

Unidade de CompostagemUnidade de CompostagemUnidade de CompostagemUnidade de Compostagem, em funcionamento desde 2012, receciona resíduos 

biodegradáveis/verdes recebidos diretamente e matéria orgânica proveniente dos 

resíduos indiferenciados processados na Unidade de Tratamento Mecânico;

Unidades de TriagemUnidades de TriagemUnidades de TriagemUnidades de Triagem, de Papel/cartão, de Embalagens Plásticas e Metálicas e de 

Embalagens de Vidro, destinadas às operações de separação dos resíduos provenientes 

da recolha seletiva, dos ecopontos e dos ecocentros, nomeadamente o papel e o cartão 

e as embalagens de plástico e de metal. São admissíveis os resíduos com os códigos 15 

01 01 (embalagens de papel e cartão), 15 01 02 (embalagens plásticas), 15 01 04 

(embalagens metálicas), 15 01 07 (embalagens de vidro), 20 01 01 (papel e cartão), 20 01 

34 (pilhas e acumuladores), 08 03 18 (toners e tinteiros). 

Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição

os resíduos com os códigos 17 01 01 – betão, 17 01 02 – tijolos, 17 01 03 

telhas e materiais cerâmicos, 17 02 01 – madeira, 17 02 03 – plástico, 17 04 01 

bronze e latão, 17 04 02 – alumínio, 17 04 03 – chumbo, 17 04 05 – ferro e aço, 17 04 06 

estanho, 17 04 11 – cabos não abrangidos em 17 04 10, 17 05 04 – 

abrangidos em 17 05 03, 17 06 04 – materiais de isolamento não abrangidos em 07 06 01 

e 17 06 03, 17 08 02 – materiais de construção à base de gesso não abrangido em 17 08 

mistura de RCD não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03, 20 02 02 

terras e pedras. 

Em Alcácer do Sal existem ainda Estações de Transferência /EcocentrosEstações de Transferência /EcocentrosEstações de Transferência /EcocentrosEstações de Transferência /Ecocentros. Os EcocentrosEcocentrosEcocentrosEcocentros

resíduos com os códigos 15 01 01 – embalagens de papel/cartão, 15 01 02 – embalagens plásticas e 

embalagens de vidro, 20 01 01 – papel, 02 04 01 - Plásticos da agricultur

fitas de rega, plásticos de estufa, plásticos cobertura de solos, tubos de rega, entre outros), 16 06 01 

Baterias de automóveis e mota, 20 01 25 - Óleos Alimentares usados, 13 02 08 - Óleos e Lubrificantes 

Usados de máquinas, automóveis e motos, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36 

Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE); 20 02 99 - Rolhas usadas, 15 01 03 - Caixas e paletes de 

Pneus ligeiros, Pneus danificados, Pneus pesados, Pneus industriais, 20 01 40 

Estações de TransferênciaEstações de TransferênciaEstações de TransferênciaEstações de Transferência, os resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos com 

Mistura de resíduos de construção e demolição, 20 01 08 - Resíduos biodegradáveis 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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, em funcionamento desde 2 de maio de 2012, destina-

se ao processamento de Resíduos Indiferenciados, por forma a extrair aqueles que ainda 

podem ser encaminhados para reciclagem. São admissíveis os resíduos constantes na 

Resíduos biodegradáveis; 

Outros resíduos urbanos equiparados incluindo mistura de resíduos; 

, em funcionamento desde 2012, receciona resíduos 

biodegradáveis/verdes recebidos diretamente e matéria orgânica proveniente dos 

resíduos indiferenciados processados na Unidade de Tratamento Mecânico; 

el/cartão, de Embalagens Plásticas e Metálicas e de 

Embalagens de Vidro, destinadas às operações de separação dos resíduos provenientes 

da recolha seletiva, dos ecopontos e dos ecocentros, nomeadamente o papel e o cartão 

tal. São admissíveis os resíduos com os códigos 15 

01 01 (embalagens de papel e cartão), 15 01 02 (embalagens plásticas), 15 01 04 

(embalagens metálicas), 15 01 07 (embalagens de vidro), 20 01 01 (papel e cartão), 20 01 

Unidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e DemoliçãoUnidade de Tratamento e Valorização de Resíduos de Construção e Demolição, recebe 

tijolos, 17 01 03 – ladrilhos, 

stico, 17 04 01 – cobre, 

ferro e aço, 17 04 06 – 

 solos e rochas não 

to não abrangidos em 07 06 01 

materiais de construção à base de gesso não abrangido em 17 08 

mistura de RCD não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03, 20 02 02 

EcocentrosEcocentrosEcocentrosEcocentros recebem os 

embalagens plásticas e 

Plásticos da agricultura (por ex. 

fitas de rega, plásticos de estufa, plásticos cobertura de solos, tubos de rega, entre outros), 16 06 01 - 

Óleos e Lubrificantes 

s, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36 - Resíduos de 

Caixas e paletes de 

Pneus ligeiros, Pneus danificados, Pneus pesados, Pneus industriais, 20 01 40 - Metais 

, os resíduos constantes na Lista Europeia de Resíduos com 

Resíduos biodegradáveis 
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de cozinhas e cantinas, 20 01 10 

limpezas de chaminés, 20 01 99 

biodegradáveis, 20 02 03 - Outros resíduos não biodegradáveis

equiparados incluindo mistura de resíduos, 20 03 02 

limpeza de ruas, 20 03 07 – Monstros.

O sistema de informação do licenciamento de operações de gestão de resíduos (SILOG

identifica 83 operadores licenciados no distrito de Setúbal, o que remete para a existência de soluções 

diversas para o encaminhamento dos resíduos produzidos na região.

 

4.8.3. Gestão de efluentes

No concelho de Alcácer do Sal o saneamento é

Municipal de Alcácer do Sal. 

A Águas Públicas do Alentejo surge na sequência do Contrato de Parceria Pública, para a gestão de forma 

integrada, dos serviços de abastecimento de água para consumo públic

residuais, celebrado a 13 de agosto de 2009 entre o Estado Português e os municípios de Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, 

Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do 

Alentejo e Vidigueira. 

O regulamento de serviço de saneamento de águas residuais do município é o regulamento n.º 139/2015, 

de 23 de março, que estabelece as regras a que 

residuais urbanas aos respetivos utilizadores finais e às atividades de conceção, projeto, construção e 

exploração dos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas residuais urbanas.

Os índices de atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concelho são os 

seguintes: índice de drenagem – 

As Estações de Tratamento de Águas Residuais no concelho são as seguintes (CMAS, nove

Albergaria; Alberge; Alcácer do Sal (Águas do Públicas do Alentejo); Arez; Batão; Comporta (ETAR 

projetada); Carrasqueira; Casa Branca (fossa sética coletiva); Casebres; Castelo Ventoso; Forno da Cal 

(fossa sética coletiva); Foros de Albergaria

Montevil (ETAR projetada); Palma (ETAR compacta); Possanco; Quintinha (ETAR projetada); Rio de 

Moinhos (ETAR a remodelar); Santa Catarina (ETAR projetada); Santa Susana; São Romão (fossa sética 
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cantinas, 20 01 10 – Roupas, 20 01 11 – Têxteis, 20 01 39 – Plásticos, 20 01 41 

limpezas de chaminés, 20 01 99 - Outras frações não anteriormente especificadas, 20 02 01 

Outros resíduos não biodegradáveis, 20 03 01 - Outros resíduos urbanos 

equiparados incluindo mistura de resíduos, 20 03 02 - Resíduos de mercados, 20 03 03 

Monstros. 

O sistema de informação do licenciamento de operações de gestão de resíduos (SILOG

identifica 83 operadores licenciados no distrito de Setúbal, o que remete para a existência de soluções 

diversas para o encaminhamento dos resíduos produzidos na região. 

Gestão de efluentes 

No concelho de Alcácer do Sal o saneamento é gerido pela Águas Públicas do Alentejo, e pela Câmara 

A Águas Públicas do Alentejo surge na sequência do Contrato de Parceria Pública, para a gestão de forma 

integrada, dos serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas 

residuais, celebrado a 13 de agosto de 2009 entre o Estado Português e os municípios de Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, 

Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do 

O regulamento de serviço de saneamento de águas residuais do município é o regulamento n.º 139/2015, 

de 23 de março, que estabelece as regras a que obedece a prestação do serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas aos respetivos utilizadores finais e às atividades de conceção, projeto, construção e 

exploração dos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas residuais urbanas.

e atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concelho são os 

 90%; índice de tratamento – 52% (CMAS, agosto 2016).

As Estações de Tratamento de Águas Residuais no concelho são as seguintes (CMAS, nove

Albergaria; Alberge; Alcácer do Sal (Águas do Públicas do Alentejo); Arez; Batão; Comporta (ETAR 

projetada); Carrasqueira; Casa Branca (fossa sética coletiva); Casebres; Castelo Ventoso; Forno da Cal 

(fossa sética coletiva); Foros de Albergaria (ETAR projetada); Monte Novo de Palma (ETAR compacta); 

Montevil (ETAR projetada); Palma (ETAR compacta); Possanco; Quintinha (ETAR projetada); Rio de 

Moinhos (ETAR a remodelar); Santa Catarina (ETAR projetada); Santa Susana; São Romão (fossa sética 
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Plásticos, 20 01 41 - Resíduos de 

Outras frações não anteriormente especificadas, 20 02 01 - Resíduos 

Outros resíduos urbanos 

Resíduos de mercados, 20 03 03 - Resíduos de 

O sistema de informação do licenciamento de operações de gestão de resíduos (SILOGR), gerido pela APA, 

identifica 83 operadores licenciados no distrito de Setúbal, o que remete para a existência de soluções 

gerido pela Águas Públicas do Alentejo, e pela Câmara 

A Águas Públicas do Alentejo surge na sequência do Contrato de Parceria Pública, para a gestão de forma 

o e de saneamento de águas 

residuais, celebrado a 13 de agosto de 2009 entre o Estado Português e os municípios de Alcácer do Sal, 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, 

Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do 

O regulamento de serviço de saneamento de águas residuais do município é o regulamento n.º 139/2015, 

obedece a prestação do serviço de saneamento de águas 

residuais urbanas aos respetivos utilizadores finais e às atividades de conceção, projeto, construção e 

exploração dos sistemas públicos e prediais de saneamento de águas residuais urbanas. 

e atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concelho são os 

52% (CMAS, agosto 2016). 

As Estações de Tratamento de Águas Residuais no concelho são as seguintes (CMAS, novembro 2015): 

Albergaria; Alberge; Alcácer do Sal (Águas do Públicas do Alentejo); Arez; Batão; Comporta (ETAR 

projetada); Carrasqueira; Casa Branca (fossa sética coletiva); Casebres; Castelo Ventoso; Forno da Cal 

(ETAR projetada); Monte Novo de Palma (ETAR compacta); 

Montevil (ETAR projetada); Palma (ETAR compacta); Possanco; Quintinha (ETAR projetada); Rio de 

Moinhos (ETAR a remodelar); Santa Catarina (ETAR projetada); Santa Susana; São Romão (fossa sética 
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coletiva); Torrão (Águas do Públicas do Alentejo); sistema de Pré

(ETAR compacta) (CMAS, agosto 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa 

Figura 23 – Infraestruturas de tratamento de águas residuais no concelho de Alcácer do Sal

A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez. O sistema de tratamento é constituído por uma 

fossa sética de 100 m3 de capacidade, para decantação primária, seguida

secundário por discos biológicos integrando um decantador secundário, e por fim uma plataforma de 

evapotranspiração, também designada por lagoa de macrófitas, para afinação do tratamento do efluente.

Esta ETAR, que serve a povoação de Arez, entrou em funcionamento a 14 de maio de 2008, e trata um 

caudal médio de esgoto de 30 m3

 

4.8.4. Síntese 

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são recolhidos e geridos pela respetiva 

Câmara Municipal e pela Ambilital 

através das entidades referidas e de outras entidades licenciadas, dos meios necessários, quer em 

quantidade, quer em qualidade, para proceder à recolha, valorização 

adequado dos resíduos produzidos.
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va); Torrão (Águas do Públicas do Alentejo); sistema de Pré-tratamento de Montalvo; Vale de Guizo 

(ETAR compacta) (CMAS, agosto 2016). 

Fonte: Mapa 3.3.9,    Tomo 3C, , , , PBH RH6 (ARH Alentejo, 2012) 

Infraestruturas de tratamento de águas residuais no concelho de Alcácer do Sal

A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez. O sistema de tratamento é constituído por uma 

de capacidade, para decantação primária, seguida de uma unidade de tratamento 

secundário por discos biológicos integrando um decantador secundário, e por fim uma plataforma de 

evapotranspiração, também designada por lagoa de macrófitas, para afinação do tratamento do efluente.

oação de Arez, entrou em funcionamento a 14 de maio de 2008, e trata um 

3/dia (ARH Alentejo, 2012).  

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são recolhidos e geridos pela respetiva 

l e pela Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo. Atualmente, o concelho dispõe, 

através das entidades referidas e de outras entidades licenciadas, dos meios necessários, quer em 

quantidade, quer em qualidade, para proceder à recolha, valorização e encaminhamento para destino final 

adequado dos resíduos produzidos. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

tratamento de Montalvo; Vale de Guizo 

Infraestruturas de tratamento de águas residuais no concelho de Alcácer do Sal 

A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez. O sistema de tratamento é constituído por uma 

de uma unidade de tratamento 

secundário por discos biológicos integrando um decantador secundário, e por fim uma plataforma de 

evapotranspiração, também designada por lagoa de macrófitas, para afinação do tratamento do efluente. 

oação de Arez, entrou em funcionamento a 14 de maio de 2008, e trata um 

Os resíduos sólidos produzidos no concelho de Alcácer do Sal são recolhidos e geridos pela respetiva 

Investimentos Ambientais no Alentejo. Atualmente, o concelho dispõe, 

através das entidades referidas e de outras entidades licenciadas, dos meios necessários, quer em 

e encaminhamento para destino final 
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Relatório Síntese 

O saneamento é gerido pela Águas Públicas do Alentejo, e pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Os 

índices de atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concel

52%, respetivamente (CMAS, agosto 2016). A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez. 

 

4.8.5. Evolução da situação de referência na ausência do projeto

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

2016), está projetada a implantação de um conjunto de ETARs no concelho, mas não na proximidade da 

área de intervenção. Na ETAR de Arez, não se preveem intervenções a curto prazo.

Na vertente dos resíduos, as quantidades produzidas e recolhid

gradualmente, em função do nível de concretização dos projetos turísticos presentemente com intenção 

de instalação na região. Não estão previstas alterações significativas ao nível da capacidade e das 

infraestruturas disponíveis a curto prazo. 

 

 

4.9. Ambiente sonoro

4.9.1. Enquadramento

O presente capítulo refere-se à caracterização da qualidade do ambiente sonoro na área de intervenção do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

O nível sonoro de referência de um

existente antes da introdução de uma nova perturbação acústica temporária ou permanente. No presente 

caso, esta perturbação advirá da implementação de um projeto em que estão previstos diversos 

poderão alterar o ambiente sonoro do local.

Neste contexto, a caracterização da situação de referência para o presente descritor baseou

de ruído do Concelho de Alcácer do Sal (Carta n.º 43 para os indicadores L

são apresentados os níveis sonoros obtidos em campanha de medição 

intervenção no âmbito de estudos realizados pela Nemus (Nemus, 2008 e 2009).

Não existe zonamento acústico para o Concelho (delimitação de zonas sensív

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

O saneamento é gerido pela Águas Públicas do Alentejo, e pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Os 

índices de atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concel

52%, respetivamente (CMAS, agosto 2016). A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

2016), está projetada a implantação de um conjunto de ETARs no concelho, mas não na proximidade da 

área de intervenção. Na ETAR de Arez, não se preveem intervenções a curto prazo. 

Na vertente dos resíduos, as quantidades produzidas e recolhidas no concelho tenderão a aumentar 

gradualmente, em função do nível de concretização dos projetos turísticos presentemente com intenção 

de instalação na região. Não estão previstas alterações significativas ao nível da capacidade e das 

oníveis a curto prazo.  

Ambiente sonoro 

Enquadramento 

se à caracterização da qualidade do ambiente sonoro na área de intervenção do 

Alcácer Vintage” e na sua vizinhança.  

O nível sonoro de referência de um determinado local pode ser definido como o ruído ambiente aí 

existente antes da introdução de uma nova perturbação acústica temporária ou permanente. No presente 

caso, esta perturbação advirá da implementação de um projeto em que estão previstos diversos 

poderão alterar o ambiente sonoro do local. 

Neste contexto, a caracterização da situação de referência para o presente descritor baseou

de ruído do Concelho de Alcácer do Sal (Carta n.º 43 para os indicadores Ln e Lden). Complementarm

são apresentados os níveis sonoros obtidos em campanha de medição in situ levada a cabo na área de 

intervenção no âmbito de estudos realizados pela Nemus (Nemus, 2008 e 2009). 

Não existe zonamento acústico para o Concelho (delimitação de zonas sensíveis e mistas).
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O saneamento é gerido pela Águas Públicas do Alentejo, e pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Os 

índices de atendimento relativos à drenagem e tratamento de águas residuais no concelho são de 90% e 

52%, respetivamente (CMAS, agosto 2016). A ETAR mais próxima da área de intervenção é a do Arez.  

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS, agosto 

2016), está projetada a implantação de um conjunto de ETARs no concelho, mas não na proximidade da 

as no concelho tenderão a aumentar 

gradualmente, em função do nível de concretização dos projetos turísticos presentemente com intenção 

de instalação na região. Não estão previstas alterações significativas ao nível da capacidade e das 

se à caracterização da qualidade do ambiente sonoro na área de intervenção do 

determinado local pode ser definido como o ruído ambiente aí 

existente antes da introdução de uma nova perturbação acústica temporária ou permanente. No presente 

caso, esta perturbação advirá da implementação de um projeto em que estão previstos diversos usos que 

Neste contexto, a caracterização da situação de referência para o presente descritor baseou-se nos mapas 

). Complementarmente, 

levada a cabo na área de 

eis e mistas). 
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As medições in situ tiveram por base a normalização aplicável à época, nomeadamente o Regulamento 

Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto

Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e p

Portuguesa NP 1730:1996 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente.”) (entretanto substituída 

pela NP ISO 1996:2011, partes 1 e 2, intitulada “Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente”)

vez que desde a data da sua realização, não surgiram novas fontes sonoras com efeito expressivo na área, 

os níveis sonoros emitidos não terão sido significativamente alterados.

 

4.9.2. Enquadramento legal

O Regulamento Geral do Ruído (RGP), aprovado pelo De

posteriores alterações), tem como principal objetivo a salvaguarda da saúde e o bem

populações. Em função deste objetivo define, em termos de planeamento territorial, a classificação de 

zonas sensíveis e zonas mistas, bem como os respetivos limites de exposição.

Este zonamento é da competência dos municípios, através dos instrumentos de planeamento, devendo a 

edilidade garantir o cumprimento dos valores

classificação adotada. 

Quadro 28 – Limites de exposição sonora segundo o Regulamento Geral do Ruído

Zonas Sensíveis

Áreas vocacionadas para usos habitacionais

existentes ou previstos, bem como 

ou similares, ou espaços de lazer

previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais com cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período 

noturno. 

Limites de Exposição

Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º, alíneas j, p, v e x; art. 11º)
Nota: L

Segundo o n.º 3 do artigo 11º do RGR, “até à classificação das 

verificação do valor limite de exposição, aplicam

ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A)”.
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tiveram por base a normalização aplicável à época, nomeadamente o Regulamento 

Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (alterado pela Declaração de 

18/2007, de 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) e a Norma 

Portuguesa NP 1730:1996 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente.”) (entretanto substituída 

pela NP ISO 1996:2011, partes 1 e 2, intitulada “Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente”)

vez que desde a data da sua realização, não surgiram novas fontes sonoras com efeito expressivo na área, 

os níveis sonoros emitidos não terão sido significativamente alterados. 

Enquadramento legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (com 

posteriores alterações), tem como principal objetivo a salvaguarda da saúde e o bem

populações. Em função deste objetivo define, em termos de planeamento territorial, a classificação de 

e zonas mistas, bem como os respetivos limites de exposição. 

Este zonamento é da competência dos municípios, através dos instrumentos de planeamento, devendo a 

edilidade garantir o cumprimento dos valores-limite de exposição sonora definidos na lei, confor

Limites de exposição sonora segundo o Regulamento Geral do Ruído

Zonas Sensíveis Zonas Mistas

habitacionais, 

existentes ou previstos, bem como escolas, hospitais 

espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais com cafés e outros estabelecimentos de 

restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período 

Limites de Exposição 

45 dB(A) 

Área cuja ocupação seja afeta a outros usos,

ou previstos, para além dos referidos na definição de 

zona sensível. 

 

 

 

 

 

 

Limites de Exposição

Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º, alíneas j, p, v e x; art. 11º)
Nota: Lden = indicador de ruído diurno-entardecer-noturno 

3 do artigo 11º do RGR, “até à classificação das zonas sensíveis e mistas (…), para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de L

igual ou inferior a 53 dB(A)”. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

tiveram por base a normalização aplicável à época, nomeadamente o Regulamento 

9/2007, de 17 de janeiro (alterado pela Declaração de 

278/2007, de 1 de agosto) e a Norma 

Portuguesa NP 1730:1996 (“Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente.”) (entretanto substituída 

pela NP ISO 1996:2011, partes 1 e 2, intitulada “Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente”). Uma 

vez que desde a data da sua realização, não surgiram novas fontes sonoras com efeito expressivo na área, 

9/2007, de 17 de janeiro (com 

posteriores alterações), tem como principal objetivo a salvaguarda da saúde e o bem-estar das 

populações. Em função deste objetivo define, em termos de planeamento territorial, a classificação de 

Este zonamento é da competência dos municípios, através dos instrumentos de planeamento, devendo a 

limite de exposição sonora definidos na lei, conforme a 

Limites de exposição sonora segundo o Regulamento Geral do Ruído 

 

outros usos, existentes 

ou previstos, para além dos referidos na definição de 

xposição 

55 dB(A) 

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º, alíneas j, p, v e x; art. 11º) 

zonas sensíveis e mistas (…), para efeitos de 

se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual 
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Relatório Síntese 

Para a caracterização do ambiente sonoro l

noturno” (Lden), que é dado pela seguinte expressão:

 

 

em que, 

Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (

Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (

Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (

O RGR define ainda critérios de avaliação da incomodidade provocada por 

permanentespermanentespermanentespermanentes e regulamenta o licenciamento e a autorização de atividades ruidosas temporárias, bem 

como a necessidade de controlos preventivos. Como critério de incomodidade para atividades ruidosas 

permanentes o mesmo diploma considera, de acordo 

indicadas no respetivo anexo I: 

• LAeq (r.a.p.15) – LAeq (r.r.

• LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) 

• LAeq (r.a.p.) – LAeq (r.r.) 

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, o critério de incomodidade (alínea b) do ponto 1 do artigo 13º) não se 

aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador L

exterior igual ou inferior a 45 dB(A).

O exercício de atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias,

proximidade de (artigo 14º do RGR):

A.A.A.A. Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

horas; 

B.B.B.B. Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;

C.C.C.C. Hospitais ou estabelecimentos similares.

                                        

15 r.a.p. – ruído da atividade permanente.

16 r.r. – ruído residual. 

= 10.logLden
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Para a caracterização do ambiente sonoro local é utilizado o “indicador de ruído diurno

), que é dado pela seguinte expressão: 

indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20h) 

indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23h

indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7h) 

O RGR define ainda critérios de avaliação da incomodidade provocada por atividades atividades atividades atividades 

e regulamenta o licenciamento e a autorização de atividades ruidosas temporárias, bem 

como a necessidade de controlos preventivos. Como critério de incomodidade para atividades ruidosas 

permanentes o mesmo diploma considera, de acordo com a alínea b do ponto 1 do artigo 13º, as correções 

(r.r.16) ≤ 5 dB(A), no período diurno; 

(r.r.) ≤ 4 dB(A), no período do entardecer; 

(r.r.) ≤ 3 dB(A), no período noturno. 

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, o critério de incomodidade (alínea b) do ponto 1 do artigo 13º) não se 

aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no 

erior a 45 dB(A). 

atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias,atividades ruidosas temporárias, tais como obras de construção civil, é proibido na 

proximidade de (artigo 14º do RGR): 

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 

olas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

Hospitais ou estabelecimentos similares. 

                                            

ruído da atividade permanente. 








 ++

×+×+× 10
10Ln

10
5Le

10
Ld

1081031013
24

1
10.log
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ocal é utilizado o “indicador de ruído diurno-entardecer-

período de referência das 20 às 23h) 

atividades atividades atividades atividades ruidosas ruidosas ruidosas ruidosas 

e regulamenta o licenciamento e a autorização de atividades ruidosas temporárias, bem 

como a necessidade de controlos preventivos. Como critério de incomodidade para atividades ruidosas 

com a alínea b do ponto 1 do artigo 13º, as correções 

Segundo o ponto 5 do artigo 13º, o critério de incomodidade (alínea b) do ponto 1 do artigo 13º) não se 

do ruído ambiente no 

tais como obras de construção civil, é proibido na 

Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 
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Segundo o nº1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, 

em casos excecionais e devidamente justificados, mediante e

respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. Segundo o nº 5 do mesmo artigo, a 

licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador L

período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno.

 

4.9.3. Identificação de recetores sensíveis

A identificação de recetores constitui o passo inicial da metodolog

sonoro. Entende-se por recetor a presença de determinada ocupação do solo que possa ser afetada pelas 

emissões sonoras da atividade em análise. A principal preocupação é, no entanto, a presença de ocupação 

humana sensível, isto é, de locais onde habitem ou permaneçam pessoas. Segundo o RGR (artigo 3º) é 

entendido como recetor sensível 

lazer, com utilização humana”. 

Como recetores sensíveis localizados nas imediações da área de intervenção destacam

habitações existentes na envolvente do seu limite nascente (

Fotografia 7 – Ruído – Limite Nascente (Arez) (a)

A caracterização do ambiente sonoro local teve por base o Mapa de Ruído em elaboração para o Concelho 

de Alcácer do Sal, apresentando-

26 de março de 2008 - data da campanha de medição de ruído no âmbito do “

Impacte Ambiental do Alcácer Vintage Resort” (Nemus, 2008
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Segundo o nº1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, 

em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. Segundo o nº 5 do mesmo artigo, a 

licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

ecetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no 

período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

Identificação de recetores sensíveis 

A identificação de recetores constitui o passo inicial da metodologia de avaliação de impactes no ambiente 

se por recetor a presença de determinada ocupação do solo que possa ser afetada pelas 

emissões sonoras da atividade em análise. A principal preocupação é, no entanto, a presença de ocupação 

sível, isto é, de locais onde habitem ou permaneçam pessoas. Segundo o RGR (artigo 3º) é 

entendido como recetor sensível “ (…) o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lizados nas imediações da área de intervenção destacam

habitações existentes na envolvente do seu limite nascente (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 7777    e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 8888

 

Limite Nascente (Arez) (a) Fotografia 8 – Ruído – Limite Nascente (Arez) (b) 

A caracterização do ambiente sonoro local teve por base o Mapa de Ruído em elaboração para o Concelho 

-se ainda os resultados das medições de ruído efetuadas no terreno no dia 

data da campanha de medição de ruído no âmbito do “Estudo Preliminar de 

Impacte Ambiental do Alcácer Vintage Resort” (Nemus, 2008) e do estudo de “Avaliação Ambiental do 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Segundo o nº1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, 

missão de licença especial de ruído pelo 

respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade. Segundo o nº 5 do mesmo artigo, a 

licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no 

ia de avaliação de impactes no ambiente 

se por recetor a presença de determinada ocupação do solo que possa ser afetada pelas 

emissões sonoras da atividade em análise. A principal preocupação é, no entanto, a presença de ocupação 

sível, isto é, de locais onde habitem ou permaneçam pessoas. Segundo o RGR (artigo 3º) é 

“ (…) o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de 

lizados nas imediações da área de intervenção destacam-se unicamente as 

8888). 

 

Limite Nascente (Arez) (b)  

A caracterização do ambiente sonoro local teve por base o Mapa de Ruído em elaboração para o Concelho 

se ainda os resultados das medições de ruído efetuadas no terreno no dia 

Estudo Preliminar de 

) e do estudo de “Avaliação Ambiental do 
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Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal” (Nemus, 2009), uma vez que as 

dezembro de 2015 permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes 

àquela data.  

Não estando aprovados os limites das zonas sensíveis e mistas para o Concelho, e para efeitos práticos da 

análise das cartas de ruído disponibilizadas pelo município e dos indicadores calculados a partir das 

medições no terreno, aplica-se o disposto no n.º 3 do artigo 11º do Decreto

janeiro, alterado pelo Decreto-

enquadramento legal). 

 

4.9.4. Caracterização do ambiente sonoro local

4.9.4.1. Breve descrição da área de estudo

Nas visitas técnicas efetuadas ao local foi possível verificar que a área de intervenção é pouco 

movimentada, situando-se numa zona de pinhal (com alguns sobreiros) e sendo limitada, a Sudeste pela 

povoação de Arez. 

A fonte de emissão sonora mais próxima corresponde à infraestrutura rodoviária EN382, que delimita a 

Norte a área de intervenção do projeto. Neste eixo o trá

tendencialmente reduzida, embora se registe a circulação de alguns veículos pesados.

A Poente, a cerca de 850 m, situa

infraestrutura seja em parte dissipado pela vegetação existente. Ainda mais a Oeste, situa

correspondente à Linha do Sul (2

do ruído provocado por estas infraestruturas sobre a área de intervenção

 

4.9.4.2. Mapas de ruído e medições acústicas

No desenvolvimento dos Mapas de Ruído utilizados nesta caracterização foram efetuadas campanhas de 

medição de ruído in situ num conjunto de localizações distribuídas pelo Concelho de Alcácer do Sal. No 

âmbito desta caracterização foram considerados os extratos das cartas n.º 43 para os indicadores L

para a área em estudo e representados nas figuras seguintes com a delimitação da área de intervenção. 

Na figura seguinte apresenta-se também a localizaçã

ruído em 2008 (R1 e R2). 
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Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal” (Nemus, 2009), uma vez que as visitas de campo realizadas em 

dezembro de 2015 permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes 

Não estando aprovados os limites das zonas sensíveis e mistas para o Concelho, e para efeitos práticos da 

ise das cartas de ruído disponibilizadas pelo município e dos indicadores calculados a partir das 

se o disposto no n.º 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º

Lei nº 278/2007, de 1 de agosto (ver subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2

Caracterização do ambiente sonoro local 

Breve descrição da área de estudo 

Nas visitas técnicas efetuadas ao local foi possível verificar que a área de intervenção é pouco 

se numa zona de pinhal (com alguns sobreiros) e sendo limitada, a Sudeste pela 

A fonte de emissão sonora mais próxima corresponde à infraestrutura rodoviária EN382, que delimita a 

Norte a área de intervenção do projeto. Neste eixo o tráfego automóvel apresenta uma frequência 

tendencialmente reduzida, embora se registe a circulação de alguns veículos pesados. 

m, situa-se a autoestrada A2, embora o efeito do ruído provocado por esta 

sipado pela vegetação existente. Ainda mais a Oeste, situa

correspondente à Linha do Sul (2 300 m) e a infraestrutura rodoviária IC1 (3 000 m). Contudo, a influência 

do ruído provocado por estas infraestruturas sobre a área de intervenção é diminuto. 

Mapas de ruído e medições acústicas 

No desenvolvimento dos Mapas de Ruído utilizados nesta caracterização foram efetuadas campanhas de 

num conjunto de localizações distribuídas pelo Concelho de Alcácer do Sal. No 

to desta caracterização foram considerados os extratos das cartas n.º 43 para os indicadores L

para a área em estudo e representados nas figuras seguintes com a delimitação da área de intervenção. 

se também a localização dos pontos em que foram realizadas medições de 
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visitas de campo realizadas em 

dezembro de 2015 permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes 

Não estando aprovados os limites das zonas sensíveis e mistas para o Concelho, e para efeitos práticos da 

ise das cartas de ruído disponibilizadas pelo município e dos indicadores calculados a partir das 

Lei n.º 9/2007, de 17 de 

subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2subcapítulo 4.9.2, relativo ao 

Nas visitas técnicas efetuadas ao local foi possível verificar que a área de intervenção é pouco 

se numa zona de pinhal (com alguns sobreiros) e sendo limitada, a Sudeste pela 

A fonte de emissão sonora mais próxima corresponde à infraestrutura rodoviária EN382, que delimita a 

fego automóvel apresenta uma frequência 

 

se a autoestrada A2, embora o efeito do ruído provocado por esta 

sipado pela vegetação existente. Ainda mais a Oeste, situa-se a linha férrea 

m). Contudo, a influência 

No desenvolvimento dos Mapas de Ruído utilizados nesta caracterização foram efetuadas campanhas de 

num conjunto de localizações distribuídas pelo Concelho de Alcácer do Sal. No 

to desta caracterização foram considerados os extratos das cartas n.º 43 para os indicadores Lden e Ln 

para a área em estudo e representados nas figuras seguintes com a delimitação da área de intervenção. 

o dos pontos em que foram realizadas medições de 
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Figura 24 – Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: L

Como se pode verificar na Figura anterior a zona de 

dB(A), à exceção da envolvente à EN 382 com valores de L

rodoviário mais ruidoso na envolvente próxima à área de projeto, prevendo

dB(A) nas imediações do limite Oeste da área de intervenção.
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Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: L

Como se pode verificar na Figura anterior a zona de intervenção apresenta valores de L

dB(A), à exceção da envolvente à EN 382 com valores de Lden entre 55 e 60 dB(A). A A2 constitui o eixo 

rodoviário mais ruidoso na envolvente próxima à área de projeto, prevendo-se valores L

dB(A) nas imediações do limite Oeste da área de intervenção. 

R2  

R1  

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

 

Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: Lden 

intervenção apresenta valores de Lden inferiores a 55 

entre 55 e 60 dB(A). A A2 constitui o eixo 

se valores Lden superiores a 55 
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Figura 25 – Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: L

Este comportamento acústico é de certa forma seguido no período noturno, em que a 

do projeto em análise se caracteriza pela previsão de valores de L

pequena extensão limítrofe da área de projeto com a EN 382 e do seu extremo Oeste, mais próximo do 

traçado da A2, em que os valores L

Os valores obtidos quer para o indicador L

exigentes, correspondentes à classificação de zona sensível, na maior parte da área afeta ao projeto, 

excetuando-se o limite com a EN 382 e o extremo Oeste desta área. Apesar da excedência dos limites para 

zonas sensíveis, estas 2 áreas cumprem ainda assim os limites estabelecidos para zonas mistas.

Não existindo ainda delimitação sonora para zonas sensíveis e mistas ap

atuais e futuros (povoação de Arez e o futuro Loteamento Turístico “

exposição Lden ≤  63 dB(A) e Ln ≤  

Ruído.  

De um modo geral pode concluir-

Alcácer do Sal, que na área de intervenção são respeitados os limites de exposição definidos na lei para 

zonas atualmente sem classificação definida (exce

área). 
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Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: L

Este comportamento acústico é de certa forma seguido no período noturno, em que a 

do projeto em análise se caracteriza pela previsão de valores de Ln inferiores a 45 dB(A), à exceção de uma 

pequena extensão limítrofe da área de projeto com a EN 382 e do seu extremo Oeste, mais próximo do 

res Ln variam entre 45 e 50 dB(A). 

Os valores obtidos quer para o indicador Lden quer para o Ln cumprem os limites de exposição sonora mais 

exigentes, correspondentes à classificação de zona sensível, na maior parte da área afeta ao projeto, 

o limite com a EN 382 e o extremo Oeste desta área. Apesar da excedência dos limites para 

zonas sensíveis, estas 2 áreas cumprem ainda assim os limites estabelecidos para zonas mistas.

Não existindo ainda delimitação sonora para zonas sensíveis e mistas aplicam-se aos recetores sensíveis 

atuais e futuros (povoação de Arez e o futuro Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”) os valores limite de 

  53 dB(A), estabelecidos no n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento Geral do 

-se, com base no mapa de ruído disponibilizado pela Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal, que na área de intervenção são respeitados os limites de exposição definidos na lei para 

zonas atualmente sem classificação definida (exceto no limite com a EN 382 e o extremo Oeste desta 
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Extrato dos mapas de ruído para o Concelho de Alcácer do Sal: Ln 

Este comportamento acústico é de certa forma seguido no período noturno, em que a área de intervenção 

inferiores a 45 dB(A), à exceção de uma 

pequena extensão limítrofe da área de projeto com a EN 382 e do seu extremo Oeste, mais próximo do 

cumprem os limites de exposição sonora mais 

exigentes, correspondentes à classificação de zona sensível, na maior parte da área afeta ao projeto, 

o limite com a EN 382 e o extremo Oeste desta área. Apesar da excedência dos limites para 

zonas sensíveis, estas 2 áreas cumprem ainda assim os limites estabelecidos para zonas mistas. 

se aos recetores sensíveis 

”) os valores limite de 

53 dB(A), estabelecidos no n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento Geral do 

se, com base no mapa de ruído disponibilizado pela Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal, que na área de intervenção são respeitados os limites de exposição definidos na lei para 

to no limite com a EN 382 e o extremo Oeste desta 
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As medições in situ foram efetuadas no dia 26 de março de 2008, no período diurno, entardecer e no 

período noturno, nos 2 pontos de medição indicados.

Os valores apresentados foram arredondados à uni

De referir ainda que as condições meteorológicas durante as medições foram favoráveis e ocorreram em 

situação de céu limpo ou com poucas nuvens, temperatura do ar entre os 15,5

noturno) e os 21,5°C (período diurno) e vento fraco a moderado (

apenas no período diurno). Não se registou a ocorrência de precipitação durante as campanhas de 

medição dos níveis sonoros. 

Quadro 29 – Níveis sonoros atuais e principais fontes de ruído [dB(A)]

Ponto de 

medição 

Período 

diurno 

(7h-20h) 

Principais fontes 

de ruído

R1 

localizado no 

Limite 

Nascente 

junto à 

povoação de 

Arez 

57 

 

Tráfego na EN382 

(próximo do local 

de medição), vento 

moderado, pessoas 

a falar, cães, aves

R2 

localizado a 

norte, junto 

à EN382 

49 

Tráfego esporádico 

na EN382, vento 

moderado, aves

Fonte: Nemus (2008) e Nemus (2009)  

Aos valores obtidos in situ confirmam o panorama acústico dos mapas de ruído, e traduzem efetivamente 

uma zona pouco perturbada em termos acústicos em termos gerais, com a preponderância da EN382 

como fonte sonora local. 

 

4.9.5. Síntese 

De forma a caracterizar o ambiente sonoro de referência e, posteriormente conseguir perceber a afetação 

que o projeto provocará neste local, desenvolveu

mapa de ruído do Concelho de Alcácer do Sal, complement

levadas a cabo na área (Nemus, 2008 e 2009) (visitas de campo realizadas em dezembro de 2015 
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foram efetuadas no dia 26 de março de 2008, no período diurno, entardecer e no 

período noturno, nos 2 pontos de medição indicados. 

Os valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às incertezas associadas às medições.

De referir ainda que as condições meteorológicas durante as medições foram favoráveis e ocorreram em 

situação de céu limpo ou com poucas nuvens, temperatura do ar entre os 15,5°C (períodos do entardecer e 

C (período diurno) e vento fraco a moderado (< 5 a 15 km/h, sendo superior a 5 km/h 

apenas no período diurno). Não se registou a ocorrência de precipitação durante as campanhas de 

Níveis sonoros atuais e principais fontes de ruído [dB(A)]

Principais fontes 

de ruído 

Período 

entardecer 

(20h-23h) 

Principais 

fontes de 

ruído 

Período 

noturno 

(23h-7h) 
fontes de ruído

Tráfego na EN382 

(próximo do local 

de medição), vento 

moderado, pessoas 

a falar, cães, aves 

37 

Tráfego na 

EN382 

(próximo do 

local de 

medição) 

grilos, aves 

37 

Tráfego muito 

esporádico na 

EN382 

medição) grilos

Tráfego esporádico 

na EN382, vento 

moderado, aves 

44 

Tráfego na 

EN382, 

comboio 

(distante) 

41 

Tráfego muito 

esporádico na 

EN382, comboio 

(distante), grilos
 

confirmam o panorama acústico dos mapas de ruído, e traduzem efetivamente 

uma zona pouco perturbada em termos acústicos em termos gerais, com a preponderância da EN382 

forma a caracterizar o ambiente sonoro de referência e, posteriormente conseguir perceber a afetação 

que o projeto provocará neste local, desenvolveu-se uma análise do ambiente sonoro tendo por base o 

mapa de ruído do Concelho de Alcácer do Sal, complementada com os resultados de medições de ruído 

levadas a cabo na área (Nemus, 2008 e 2009) (visitas de campo realizadas em dezembro de 2015 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

foram efetuadas no dia 26 de março de 2008, no período diurno, entardecer e no 

dade, devido às incertezas associadas às medições. 

De referir ainda que as condições meteorológicas durante as medições foram favoráveis e ocorreram em 

C (períodos do entardecer e 

5 a 15 km/h, sendo superior a 5 km/h 

apenas no período diurno). Não se registou a ocorrência de precipitação durante as campanhas de 

Níveis sonoros atuais e principais fontes de ruído [dB(A)] 

Principais 

fontes de ruído 
Lden 

Tráfego muito 

esporádico na 

EN382 (próximo 

do local de 

medição) grilos 

54 

Tráfego muito 

esporádico na 

EN382, comboio 

(distante), grilos 

50 

confirmam o panorama acústico dos mapas de ruído, e traduzem efetivamente 

uma zona pouco perturbada em termos acústicos em termos gerais, com a preponderância da EN382 

forma a caracterizar o ambiente sonoro de referência e, posteriormente conseguir perceber a afetação 

se uma análise do ambiente sonoro tendo por base o 

ada com os resultados de medições de ruído 

levadas a cabo na área (Nemus, 2008 e 2009) (visitas de campo realizadas em dezembro de 2015 
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permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes àquela data). Nesta 

análise foram considerados os recetores sensíveis existentes (povoação de Arez, no limite Sudeste) e 

futuros (Arez e Loteamento turístico).

No concelho de Alcácer do Sal não foram ainda classificadas zonas como sensíveis ou mistas, ao abrigo do 

Regulamento Geral do Ruído. Nestas condições, e para efeitos da avaliação do cumprimento dos valores 

limite de exposição na área de intervenção, aplicam

De acordo com os Mapas de Ruído, são respeitados os limites de emissão s

para zonas ainda sem zonamento acústico aprovado, em particular nas áreas correspondentes aos 

recetores sensíveis. Os níveis de emissão sonora determinados com os dados das campanhas 

confirmam também a conclusão anterior

verificado na zona de estudo aquando das visitas técnicas realizadas em 2008, 2009 e 2015.

Os valores mais elevados observados tanto no Mapa de Ruído como nas medições 

relacionados com o tráfego rodoviário que circula na EN

período diurno), assim como com a proximidade da área de intervenção à A2. Os valores de L

nos Mapas de Ruído são compatíveis com uma classificaçã

sensível, no limite com a EN 382 e no extremo Oeste desta área. Na restante área de intervenção, os 

valores de Lden são compatíveis com uma classificação como zona sensível.

 

4.9.6. Evolução da situação de referência na ausênc

A evolução do ambiente sonoro na área de intervenção e respetiva envolvente deverá estar condicionada 

pelos usos previstos nos instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como pela variação do tráfego 

rodoviário face à situação atual (ta

questão).  

O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido para a área de estudo, estima como crescimento 

tendencial (sem os empreendimentos do Pinhal e Vintage) uma taxa média de crescim

tráfego de 1,6% entre 2015 e 2021 e de 1,3% entre 2021 e 2026.

Com a implementação do PP da Herdade do Pinhal aprovado (Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 

43 IIS), sendo este, um projeto turístico (aldeamento turístico e estabelecime

componente principal o golfe), é de esperar alterações de regime de uso de solo e aumento do tráfego 

rodoviário afluente à via EN382. 
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permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes àquela data). Nesta 

nsiderados os recetores sensíveis existentes (povoação de Arez, no limite Sudeste) e 

futuros (Arez e Loteamento turístico). 

No concelho de Alcácer do Sal não foram ainda classificadas zonas como sensíveis ou mistas, ao abrigo do 

Nestas condições, e para efeitos da avaliação do cumprimento dos valores 

limite de exposição na área de intervenção, aplicam-se os seguintes limites: Lden ≤ 63 dB(A) e L

De acordo com os Mapas de Ruído, são respeitados os limites de emissão sonora estabelecidos por lei 

para zonas ainda sem zonamento acústico aprovado, em particular nas áreas correspondentes aos 

recetores sensíveis. Os níveis de emissão sonora determinados com os dados das campanhas 

confirmam também a conclusão anterior. Com efeito, esta situação representa o ambiente pouco ruidoso 

verificado na zona de estudo aquando das visitas técnicas realizadas em 2008, 2009 e 2015.

Os valores mais elevados observados tanto no Mapa de Ruído como nas medições in situ

relacionados com o tráfego rodoviário que circula na EN 382 (com circulação de alguns pesados no 

período diurno), assim como com a proximidade da área de intervenção à A2. Os valores de L

nos Mapas de Ruído são compatíveis com uma classificação como zona mista, mas não como zona 

sensível, no limite com a EN 382 e no extremo Oeste desta área. Na restante área de intervenção, os 

valores de Lden são compatíveis com uma classificação como zona sensível. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

A evolução do ambiente sonoro na área de intervenção e respetiva envolvente deverá estar condicionada 

pelos usos previstos nos instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como pela variação do tráfego 

rodoviário face à situação atual (também intimamente ligada com os usos previstos para o território em 

O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido para a área de estudo, estima como crescimento 

tendencial (sem os empreendimentos do Pinhal e Vintage) uma taxa média de crescim

tráfego de 1,6% entre 2015 e 2021 e de 1,3% entre 2021 e 2026. 

Com a implementação do PP da Herdade do Pinhal aprovado (Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 

43 IIS), sendo este, um projeto turístico (aldeamento turístico e estabelecimento hoteleiro, tendo como 

componente principal o golfe), é de esperar alterações de regime de uso de solo e aumento do tráfego 
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permitem inferir que se mantêm condições de ambiente sonoro idênticas às existentes àquela data). Nesta 

nsiderados os recetores sensíveis existentes (povoação de Arez, no limite Sudeste) e 

No concelho de Alcácer do Sal não foram ainda classificadas zonas como sensíveis ou mistas, ao abrigo do 

Nestas condições, e para efeitos da avaliação do cumprimento dos valores 

≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

onora estabelecidos por lei 

para zonas ainda sem zonamento acústico aprovado, em particular nas áreas correspondentes aos 

recetores sensíveis. Os níveis de emissão sonora determinados com os dados das campanhas in situ 

. Com efeito, esta situação representa o ambiente pouco ruidoso 

verificado na zona de estudo aquando das visitas técnicas realizadas em 2008, 2009 e 2015. 

in situ estão sobretudo 

382 (com circulação de alguns pesados no 

período diurno), assim como com a proximidade da área de intervenção à A2. Os valores de Lden previstos 

o como zona mista, mas não como zona 

sensível, no limite com a EN 382 e no extremo Oeste desta área. Na restante área de intervenção, os 

ia do projeto 

A evolução do ambiente sonoro na área de intervenção e respetiva envolvente deverá estar condicionada 

pelos usos previstos nos instrumentos de gestão territorial em vigor, bem como pela variação do tráfego 

mbém intimamente ligada com os usos previstos para o território em 

O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido para a área de estudo, estima como crescimento 

tendencial (sem os empreendimentos do Pinhal e Vintage) uma taxa média de crescimento anual do 

Com a implementação do PP da Herdade do Pinhal aprovado (Aviso n.º 4500/2010 de 3 de março, D.R. n.º 

nto hoteleiro, tendo como 

componente principal o golfe), é de esperar alterações de regime de uso de solo e aumento do tráfego 
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O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido estima que o empreendimento da Herdade do Pinh

gere, em hora de ponta de dia útil, um total de 263 uvl/h de entradas e de 171 uvl/h de saídas, e em hora 

de ponta de domingo, um total de 163 uvl/h de entradas e de 301 uvl/h de saídas.

Deste modo, tanto na EN382 como no IC1, deverão aumentar os níveis

 

 

4.10. Paisagem 

4.10.1. Enquadramento e metodologia

A implantação do “Alcácer Vintage

análise os efeitos diretos ou indiretos das intervenções que lhe estão associadas, assim como a 

interferência na qualidade visual do local e respetiva envolvente. 

Entendendo a paisagem como a expressão visual de um sistema complexo e dinâmico, num determinado 

momento, no qual interagem e evoluem componentes naturais e humanas, interessa perceber como a 

implantação do loteamento turístico influenciará essas componentes.

Neste sentido, estudaram-se os fatores que contribuem para a imagem do território, nomeadamente 

aqueles que influenciam a perceção visual da área ou que podem ser influenciados pela implantação do 

projeto, especificamente:  

• A morfologiamorfologiamorfologiamorfologia, estrutura física de base, sobre a qual at

da paisagem; 

• A ocupação do soloocupação do soloocupação do soloocupação do solo

(refletida através do uso do solo, das atividades humanas e dos valores culturais 

associados). 

Na sequência da análise, e da distribuição espacial destas componentes, definiram

paisagem e foram avaliadas a qualidade visual e a visibilidade da área do projeto. Por outro lado, 

procurou-se avaliar a perspetiva de evolução desta paisagem, sem a implantação do m

A área de estudo considerada corresponde à área do loteamento turístico e à sua envolvente direta.
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O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido estima que o empreendimento da Herdade do Pinh

gere, em hora de ponta de dia útil, um total de 263 uvl/h de entradas e de 171 uvl/h de saídas, e em hora 

de ponta de domingo, um total de 163 uvl/h de entradas e de 301 uvl/h de saídas. 

Deste modo, tanto na EN382 como no IC1, deverão aumentar os níveis sonoros, face à situação atual.

Paisagem  

Enquadramento e metodologia 

Vintage” resultará numa alteração da paisagem atual, sendo objeto desta 

análise os efeitos diretos ou indiretos das intervenções que lhe estão associadas, assim como a 

interferência na qualidade visual do local e respetiva envolvente.  

a expressão visual de um sistema complexo e dinâmico, num determinado 

momento, no qual interagem e evoluem componentes naturais e humanas, interessa perceber como a 

implantação do loteamento turístico influenciará essas componentes. 

se os fatores que contribuem para a imagem do território, nomeadamente 

aqueles que influenciam a perceção visual da área ou que podem ser influenciados pela implantação do 

, estrutura física de base, sobre a qual atuam todas as outras componentes 

 

ocupação do soloocupação do soloocupação do soloocupação do solo, natural (coberto vegetal, sua distribuição e fisionomia) e humana 

(refletida através do uso do solo, das atividades humanas e dos valores culturais 

distribuição espacial destas componentes, definiram-se unidades locais de 

paisagem e foram avaliadas a qualidade visual e a visibilidade da área do projeto. Por outro lado, 

se avaliar a perspetiva de evolução desta paisagem, sem a implantação do m

A área de estudo considerada corresponde à área do loteamento turístico e à sua envolvente direta.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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O Estudo de Tráfego (Engimind, 2015) desenvolvido estima que o empreendimento da Herdade do Pinhal 

gere, em hora de ponta de dia útil, um total de 263 uvl/h de entradas e de 171 uvl/h de saídas, e em hora 

sonoros, face à situação atual. 

” resultará numa alteração da paisagem atual, sendo objeto desta 

análise os efeitos diretos ou indiretos das intervenções que lhe estão associadas, assim como a 

a expressão visual de um sistema complexo e dinâmico, num determinado 

momento, no qual interagem e evoluem componentes naturais e humanas, interessa perceber como a 

se os fatores que contribuem para a imagem do território, nomeadamente 

aqueles que influenciam a perceção visual da área ou que podem ser influenciados pela implantação do 

uam todas as outras componentes 

, natural (coberto vegetal, sua distribuição e fisionomia) e humana 

(refletida através do uso do solo, das atividades humanas e dos valores culturais 

se unidades locais de 

paisagem e foram avaliadas a qualidade visual e a visibilidade da área do projeto. Por outro lado, 

se avaliar a perspetiva de evolução desta paisagem, sem a implantação do mesmo. 

A área de estudo considerada corresponde à área do loteamento turístico e à sua envolvente direta. 
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4.10.2. Morfologia 

A morfologia do terreno é determinante para a espacialização dos processos ecológicos no território, 

sendo o seu estudo indispensável na 

Em termos da grande paisagem, a área de estudo situa

por situações muito distintas, em termos fisiográficos, ambientais e paisagísticos; especialmente com a 

presença do rio Sado e estuário associado, com a costa litoral e península de Troia, a charneca do Sado e a 

Serra de Grândola. A região caracteriza

arenoso, conjugados com o clima com características de influênc

A área de estudo localiza-se na margem esquerda do rio Sado, a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer 

do Sal e a 25km da linha de costa, não permitindo uma relação clara com o mar, apesar da relativa 

proximidade. O terreno do loteamento, co

nascente pelo pequeno aglomerado de Arez e a sul por terrenos de várzeas associados ao leito de um 

afluente do Ribeiro do Arcão. Destaca

autoestrada A2 e a estrada IC1, a poente da área de estudo.

A área do projeto insere-se numa vertente suave e ondulada, apresentando uma variação das cotas entre 

os 8 m e os 58 m. Uma das linhas de água (com regime intermitente e torrencial) presentes

zona central do terreno, no sentido norte

essencialmente junto ao limite sul do terreno analisado. A partir desta linha de água, as cotas do terreno 

aumentam para ambos os lados. As

especialmente no seu limite noroeste.

 

4.10.3. Ocupação humana e ocupação natural

A área de estudo integra-se numa zona essencialmente florestal, composta por povoamentos de pinheiros 

e alguns sobreiros, com algum estrato arbustivo esparso. A própria região interior onde se insere o terreno 

em análise é definida pela predominância de pinheiros sobre areias, sobretudo pinheiros mansos, 

adaptados às condições edafo-

condições adversas de secura e de baixa fertilidade do solo, e ao mesmo tempo possibilitar uma 

rentabilidade interessante em termos económicos. 

Para além das manchas florestais, encontram

agrícolas, essencialmente associadas a terrenos de várzea. Estas áreas com intenso aproveitamento 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

A morfologia do terreno é determinante para a espacialização dos processos ecológicos no território, 

sendo o seu estudo indispensável na compreensão global da paisagem. 

Em termos da grande paisagem, a área de estudo situa-se no litoral alentejano, numa região delimitada 

por situações muito distintas, em termos fisiográficos, ambientais e paisagísticos; especialmente com a 

do e estuário associado, com a costa litoral e península de Troia, a charneca do Sado e a 

Serra de Grândola. A região caracteriza-se pela planura de baixas altitudes, com predomínio do estrato 

arenoso, conjugados com o clima com características de influência marítima. 

se na margem esquerda do rio Sado, a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer 

do Sal e a 25km da linha de costa, não permitindo uma relação clara com o mar, apesar da relativa 

proximidade. O terreno do loteamento, com cerca de 35 ha, é limitado a norte pela estrada EN 382, a 

nascente pelo pequeno aglomerado de Arez e a sul por terrenos de várzeas associados ao leito de um 

afluente do Ribeiro do Arcão. Destaca-se a proximidade de infraestruturas rodoviárias, nomeadamen

autoestrada A2 e a estrada IC1, a poente da área de estudo. 

se numa vertente suave e ondulada, apresentando uma variação das cotas entre 

os 8 m e os 58 m. Uma das linhas de água (com regime intermitente e torrencial) presentes

zona central do terreno, no sentido norte-sul, que coincide com as zonas mais baixas da área em estudo, 

essencialmente junto ao limite sul do terreno analisado. A partir desta linha de água, as cotas do terreno 

aumentam para ambos os lados. As cotas mais altas encontram-se em zonas a norte da área de estudo, 

especialmente no seu limite noroeste. 

Ocupação humana e ocupação natural 

se numa zona essencialmente florestal, composta por povoamentos de pinheiros 

eiros, com algum estrato arbustivo esparso. A própria região interior onde se insere o terreno 

em análise é definida pela predominância de pinheiros sobre areias, sobretudo pinheiros mansos, 

-climáticas do local. Estes povoamentos conseguem tirar partido das 

condições adversas de secura e de baixa fertilidade do solo, e ao mesmo tempo possibilitar uma 

rentabilidade interessante em termos económicos.  

Para além das manchas florestais, encontram-se também na envolvente da área de estudo algumas áreas 

agrícolas, essencialmente associadas a terrenos de várzea. Estas áreas com intenso aproveitamento 
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A morfologia do terreno é determinante para a espacialização dos processos ecológicos no território, 

se no litoral alentejano, numa região delimitada 

por situações muito distintas, em termos fisiográficos, ambientais e paisagísticos; especialmente com a 

do e estuário associado, com a costa litoral e península de Troia, a charneca do Sado e a 

se pela planura de baixas altitudes, com predomínio do estrato 

se na margem esquerda do rio Sado, a cerca de 10 km a sul da cidade de Alcácer 

do Sal e a 25km da linha de costa, não permitindo uma relação clara com o mar, apesar da relativa 

m cerca de 35 ha, é limitado a norte pela estrada EN 382, a 

nascente pelo pequeno aglomerado de Arez e a sul por terrenos de várzeas associados ao leito de um 

se a proximidade de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente a 

se numa vertente suave e ondulada, apresentando uma variação das cotas entre 

os 8 m e os 58 m. Uma das linhas de água (com regime intermitente e torrencial) presentes atravessa a 

sul, que coincide com as zonas mais baixas da área em estudo, 

essencialmente junto ao limite sul do terreno analisado. A partir desta linha de água, as cotas do terreno 

se em zonas a norte da área de estudo, 

se numa zona essencialmente florestal, composta por povoamentos de pinheiros 

eiros, com algum estrato arbustivo esparso. A própria região interior onde se insere o terreno 

em análise é definida pela predominância de pinheiros sobre areias, sobretudo pinheiros mansos, bem-

mentos conseguem tirar partido das 

condições adversas de secura e de baixa fertilidade do solo, e ao mesmo tempo possibilitar uma 

de estudo algumas áreas 

agrícolas, essencialmente associadas a terrenos de várzea. Estas áreas com intenso aproveitamento 
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agrícola, com culturas de regadio (arroz, milho, tomate e outras hortícolas), são também utilizadas na 

estação invernal para pastagens.

Neste contexto, os usos do solo nesta zona são genericamente coerentes com os recursos biofísicos 

presentes, embora a existência de contínuas manchas florestais, por vezes monoespecíficas, reduza a 

biodiversidade e fomente o risco acrescido de incêndios,

As construções nesta zona são quase inexistentes ou muito dispersas, aparecendo sob a forma de 

pequenos aglomerados, como é o caso da povoação de Arez ou de raros aglomerados maiores, 

nomeadamente Alcácer do Sal e Grândola, mais afastad

humana é notória essencialmente junto à linha de costa, mais atrativa em termos turísticos e recreativos.

 

4.10.4. Unidades de paisagem

A área de estudo integra-se no grupo de unidades de paisagem 

entre a foz do rio Sado e o cabo de Sines, com reduzida variação altimétrica, sendo o rio Sado um 

elemento estruturante fundamental, unidades de paisagem definidas no âmbito do estudo “Contributos 

para a Identificação e Caracterização 

2004). Especificamente, insere-se na unidade de paisagem “Pinhais do Alentejo Litoral”, precisamente no 

seu limite Nascente, numa zona adjacente à unidade “Vale do Baixo Sado”.

A unidade de paisagem Pinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo Litoral

abrange parte dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. Inclui áreas 

costeiras e áreas de pinhal, mas também é fortemente marcada pela presença da 

elemento contrastante com os horizontes mais amplos que se abrem para o litoral. Embora não sendo 

única a nível nacional, trata-se de uma unidade de paisagem com uma identidade média a elevada, 

associada às manchas contínuas de pinhal e 

riqueza biológica muito elevada, e um conjunto de zonas classificadas como de interesse nacional e 

internacional com estatutos de conservação. Em suma, o caráter desta unidade de paisagem é 

essencialmente definido pelo domínio de uma morfologia plana, de baixas altitudes, pelo estrato arenoso 

e pela presença de manchas de pinheiros, para além da existência de áreas agrícolas, geralmente na 

envolvente dos aglomerados urbanos, ou junto ao litoral, em zo

terrenos de várzeas. 

A unidade de paisagem relativa ao 

margens do rio Sado, aproveitados como terrenos agrícolas, essencialmente para culturas de regadio. 

Trata-se de uma paisagem marcada pela organização das culturas, em forma de mosaico aparentemente 
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agrícola, com culturas de regadio (arroz, milho, tomate e outras hortícolas), são também utilizadas na 

. 

Neste contexto, os usos do solo nesta zona são genericamente coerentes com os recursos biofísicos 

presentes, embora a existência de contínuas manchas florestais, por vezes monoespecíficas, reduza a 

biodiversidade e fomente o risco acrescido de incêndios, pragas e doenças.  

As construções nesta zona são quase inexistentes ou muito dispersas, aparecendo sob a forma de 

pequenos aglomerados, como é o caso da povoação de Arez ou de raros aglomerados maiores, 

nomeadamente Alcácer do Sal e Grândola, mais afastados da área de estudo. Nesta região, a presença 

humana é notória essencialmente junto à linha de costa, mais atrativa em termos turísticos e recreativos.

Unidades de paisagem 

se no grupo de unidades de paisagem Terras do SadoTerras do SadoTerras do SadoTerras do Sado, que 

entre a foz do rio Sado e o cabo de Sines, com reduzida variação altimétrica, sendo o rio Sado um 

elemento estruturante fundamental, unidades de paisagem definidas no âmbito do estudo “Contributos 

para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (Universidade de Évora, 

se na unidade de paisagem “Pinhais do Alentejo Litoral”, precisamente no 

seu limite Nascente, numa zona adjacente à unidade “Vale do Baixo Sado”. 

Pinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo LitoralPinhais do Alentejo Litoral corresponde à extensa planície litoral arenosa e 

abrange parte dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. Inclui áreas 

costeiras e áreas de pinhal, mas também é fortemente marcada pela presença da 

elemento contrastante com os horizontes mais amplos que se abrem para o litoral. Embora não sendo 

se de uma unidade de paisagem com uma identidade média a elevada, 

associada às manchas contínuas de pinhal e à presença de uma linha costeira bem preservada, com uma 

riqueza biológica muito elevada, e um conjunto de zonas classificadas como de interesse nacional e 

internacional com estatutos de conservação. Em suma, o caráter desta unidade de paisagem é 

mente definido pelo domínio de uma morfologia plana, de baixas altitudes, pelo estrato arenoso 

e pela presença de manchas de pinheiros, para além da existência de áreas agrícolas, geralmente na 

envolvente dos aglomerados urbanos, ou junto ao litoral, em zonas de antigas lagoas secas ou em 

A unidade de paisagem relativa ao Vale do Baixo SadoVale do Baixo SadoVale do Baixo SadoVale do Baixo Sado corresponde a zonas de baixa adjacentes às 

margens do rio Sado, aproveitados como terrenos agrícolas, essencialmente para culturas de regadio. 

se de uma paisagem marcada pela organização das culturas, em forma de mosaico aparentemente 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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agrícola, com culturas de regadio (arroz, milho, tomate e outras hortícolas), são também utilizadas na 

Neste contexto, os usos do solo nesta zona são genericamente coerentes com os recursos biofísicos 

presentes, embora a existência de contínuas manchas florestais, por vezes monoespecíficas, reduza a 

As construções nesta zona são quase inexistentes ou muito dispersas, aparecendo sob a forma de 

pequenos aglomerados, como é o caso da povoação de Arez ou de raros aglomerados maiores, 

os da área de estudo. Nesta região, a presença 

humana é notória essencialmente junto à linha de costa, mais atrativa em termos turísticos e recreativos. 

, que abrange o território 

entre a foz do rio Sado e o cabo de Sines, com reduzida variação altimétrica, sendo o rio Sado um 

elemento estruturante fundamental, unidades de paisagem definidas no âmbito do estudo “Contributos 

da Paisagem em Portugal Continental” (Universidade de Évora, 

se na unidade de paisagem “Pinhais do Alentejo Litoral”, precisamente no 

corresponde à extensa planície litoral arenosa e 

abrange parte dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. Inclui áreas 

costeiras e áreas de pinhal, mas também é fortemente marcada pela presença da Serra de Grândola, 

elemento contrastante com os horizontes mais amplos que se abrem para o litoral. Embora não sendo 

se de uma unidade de paisagem com uma identidade média a elevada, 

à presença de uma linha costeira bem preservada, com uma 

riqueza biológica muito elevada, e um conjunto de zonas classificadas como de interesse nacional e 

internacional com estatutos de conservação. Em suma, o caráter desta unidade de paisagem é 

mente definido pelo domínio de uma morfologia plana, de baixas altitudes, pelo estrato arenoso 

e pela presença de manchas de pinheiros, para além da existência de áreas agrícolas, geralmente na 

nas de antigas lagoas secas ou em 

corresponde a zonas de baixa adjacentes às 

margens do rio Sado, aproveitados como terrenos agrícolas, essencialmente para culturas de regadio. 

se de uma paisagem marcada pela organização das culturas, em forma de mosaico aparentemente 
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uniforme, sem existência de sebes de compartimentação. Esta unidade apresenta um caráter bem vincado, 

com identidade média a elevada e “riqueza biológica” média, d

um padrão relativamente diversificado de usos. 

No contexto referido, e após análise mais aproximada, na área em análise, assim como na sua envolvente 

direta, distinguem-se seis unidades locais

definidas essencialmente com base na ocupação do solo:

• Povoamentos florestais; 

• Linha de água; 

• Zonas de baixa /várzeas;

• Áreas urbanas;

• Rede viária; 

• Rio Sado e vegetação ripícola associada.

A unidade de paisagem povoamentos povoamentos povoamentos povoamentos 

envolvente, sendo geralmente constituídos por pinheiros e sobreiros, embora também 

manchas de eucaliptos, nomeadamente a poente do terreno. Inclui

arbustivo associado aos povoamentos arbóreos.

 

Fotografia 9

A unidade linha de águalinha de águalinha de águalinha de água (cf. Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 

regime intermitente e torrencial, existente na zona central do terreno analisado, com alguma vegetação 

associada, típica de linhas de água intermitentes.
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uniforme, sem existência de sebes de compartimentação. Esta unidade apresenta um caráter bem vincado, 

com identidade média a elevada e “riqueza biológica” média, devido à presença de zonas húmidas e de 

um padrão relativamente diversificado de usos.  

No contexto referido, e após análise mais aproximada, na área em análise, assim como na sua envolvente 

unidades locais de paisagem, representadas no Desenho 13Desenho 13Desenho 13Desenho 13

definidas essencialmente com base na ocupação do solo: 

Povoamentos florestais;  

Linha de água;  

Zonas de baixa /várzeas; 

Áreas urbanas; 

Rio Sado e vegetação ripícola associada. 

povoamentos povoamentos povoamentos povoamentos florestaisflorestaisflorestaisflorestais (cf. Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 9999) predomina na área de estudo e na sua 

envolvente, sendo geralmente constituídos por pinheiros e sobreiros, embora também 

manchas de eucaliptos, nomeadamente a poente do terreno. Inclui-se nesta unidade algum estrato 

arbustivo associado aos povoamentos arbóreos. 

9 – Unidade de paisagem “povoamentos florestais” 

Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 10101010 e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 11111111) refere-se à linha de água mais expressiva com 

torrencial, existente na zona central do terreno analisado, com alguma vegetação 

associada, típica de linhas de água intermitentes. 
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uniforme, sem existência de sebes de compartimentação. Esta unidade apresenta um caráter bem vincado, 

evido à presença de zonas húmidas e de 

No contexto referido, e após análise mais aproximada, na área em análise, assim como na sua envolvente 

Desenho 13Desenho 13Desenho 13Desenho 13 (Volume II) – 

) predomina na área de estudo e na sua 

envolvente, sendo geralmente constituídos por pinheiros e sobreiros, embora também existam algumas 

se nesta unidade algum estrato 

 

se à linha de água mais expressiva com 

torrencial, existente na zona central do terreno analisado, com alguma vegetação 
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Fotografia 

Fotografia 11 – U

A unidade zonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeas

adjacentes às margens do rio Sado, inundáveis em épocas de enchente e caracterizados por um intenso 

aproveitamento agrícola, associado a culturas de regadio.
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Fotografia 10 – Unidade de paisagem “linha de água” 

Unidade de paisagem “linha de água”; vista de pormenor

zonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeaszonas de baixa / várzeas (cf. Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 12121212 e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 13131313) corresponde aos terrenos férteis 

adjacentes às margens do rio Sado, inundáveis em épocas de enchente e caracterizados por um intenso 

associado a culturas de regadio. 
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nidade de paisagem “linha de água”; vista de pormenor 

) corresponde aos terrenos férteis 

adjacentes às margens do rio Sado, inundáveis em épocas de enchente e caracterizados por um intenso 
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Fotografia 12

Fotografia 13 – Unidade de paisagem “zonas de baixa/ várzeas”, vista desde a área do projeto

As áreas urbanasáreas urbanasáreas urbanasáreas urbanas (cf. Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 

também incluídas outras construções existentes na área 

envolvente mais distante, referem

dimensões. 
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12 – Unidade de paisagem “zonas de baixa/ várzeas” 

nidade de paisagem “zonas de baixa/ várzeas”, vista desde a área do projeto

Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 14141414) correspondem ao aglomerado da povoação de Arez, tendo sido 

também incluídas outras construções existentes na área de estudo. Ao nível regional, localizados numa 

envolvente mais distante, referem-se os aglomerados de Alcácer do Sal e de Grândola, de maiores 
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nidade de paisagem “zonas de baixa/ várzeas”, vista desde a área do projeto 

) correspondem ao aglomerado da povoação de Arez, tendo sido 

de estudo. Ao nível regional, localizados numa 

se os aglomerados de Alcácer do Sal e de Grândola, de maiores 
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Fotografia 

A rede vrede vrede vrede viáriaiáriaiáriaiária (cf. Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 15151515) é uma unidade de paisagem diferenciada das restantes por se tratar de 

estruturas lineares fundamentais para a circulação rodoviária e para a acessibilidade à área de estudo. 

Destacam-se a estrada EN 382, que limita a norte o terreno analisado, e um pouco mais afastadas a 

autoestrada A2 e a estrada IC1. 

A unidade rio Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associada

de estudo se apresenta com um plano de água relativamente estreito e meandrizado, tendo em 

consideração a amplitude do estuário a jusante, incluindo a vegetação ripícola que está associada às suas 

margens. A presença do rio não deixa no entanto de fazer parte da identidade da paisagem envolvente.
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Fotografia 14 – Povoação de Arez, vista desde Vale de Guizo 

) é uma unidade de paisagem diferenciada das restantes por se tratar de 

estruturas lineares fundamentais para a circulação rodoviária e para a acessibilidade à área de estudo. 

trada EN 382, que limita a norte o terreno analisado, e um pouco mais afastadas a 

 

Fotografia 15 – Rede viária / Arez 

rio Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associadario Sado e vegetação ripícola associada (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 16161616) corresponde ao próprio rio, que na área 

de estudo se apresenta com um plano de água relativamente estreito e meandrizado, tendo em 

estuário a jusante, incluindo a vegetação ripícola que está associada às suas 

margens. A presença do rio não deixa no entanto de fazer parte da identidade da paisagem envolvente.
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) é uma unidade de paisagem diferenciada das restantes por se tratar de 

estruturas lineares fundamentais para a circulação rodoviária e para a acessibilidade à área de estudo. 

trada EN 382, que limita a norte o terreno analisado, e um pouco mais afastadas a 

) corresponde ao próprio rio, que na área 

de estudo se apresenta com um plano de água relativamente estreito e meandrizado, tendo em 

estuário a jusante, incluindo a vegetação ripícola que está associada às suas 

margens. A presença do rio não deixa no entanto de fazer parte da identidade da paisagem envolvente. 
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Fotografia 16 – Unidade de paisagem “rio Sad

Em termos espaciais a área de projeto integra

florestais, abrangendo também a unidade da linha de água 

 

4.10.5. Visibilidade, qualidade e sensibil

A visibilidade da área do projetovisibilidade da área do projetovisibilidade da área do projetovisibilidade da área do projeto

exploração. São as características morfológicas do terreno, associadas à ocorrência de limites visuais e à 

acessibilidade ao local, que estabelecem a visibilidade de um objeto a partir de 

Na área do projeto, a morfologia do terreno e a sua ocupação com povoamentos florestais reduz as 

relações visuais com o exterior da área e limita a amplitude das visibilidades. Assim, no interior da área de 

projeto a visibilidade é baixa, embora em situações pontuais se estabeleçam relações visuais, para 

sul/sudeste, sobre os terrenos de várzea ou sobre o aglomerado de Arez. A partir do exterior, obtêm

relações visuais mais abrangentes

especialmente a sul; são, no entanto, 

como pinheiros ou sobreiros, pelo que o

forma, a visibilidade para o interior d

norte do terreno. 

Relativamente à qualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagem

uma vez que se insere numa unidade de paisagem monótona e com fr

caracterizada por enormes e contínuas manchas florestais (maioritariamente composto por pinheiros, 

embora com alguns sobreiros). No entanto, a unidade de paisagem dos terrenos agrícolas em zonas de 

baixa, adjacentes às margens do rio Sado, na sua envolvente direta, apresenta uma elevada qualidade 
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nidade de paisagem “rio Sado e zonas de baixa/ várzeas adjacentes”

Em termos espaciais a área de projeto integra-se essencialmente na unidade de paisagem povoamentos 

florestais, abrangendo também a unidade da linha de água de carácter temporário. 

Visibilidade, qualidade e sensibilidade visual 

visibilidade da área do projetovisibilidade da área do projetovisibilidade da área do projetovisibilidade da área do projeto pode influenciar os impactes visuais resultantes da sua execução e 

exploração. São as características morfológicas do terreno, associadas à ocorrência de limites visuais e à 

acessibilidade ao local, que estabelecem a visibilidade de um objeto a partir de um determinado local.

Na área do projeto, a morfologia do terreno e a sua ocupação com povoamentos florestais reduz as 

relações visuais com o exterior da área e limita a amplitude das visibilidades. Assim, no interior da área de 

, embora em situações pontuais se estabeleçam relações visuais, para 

sul/sudeste, sobre os terrenos de várzea ou sobre o aglomerado de Arez. A partir do exterior, obtêm

mais abrangentes sobre o terreno, ou mesmo sobre a paisagem envo

no entanto, limitadas pela morfologia do terreno, ou por obstáculos naturais, 

pelo que o interior é pouco visível a partir da envolvente direta. Da mesma 

forma, a visibilidade para o interior da área em análise é restringida a partir da estrada EN 382, no limite 

qualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagemqualidade visual da paisagem, o terreno analisado apresenta uma qualidade visual baixa

uma vez que se insere numa unidade de paisagem monótona e com fraca variação ao longo do ano, 

caracterizada por enormes e contínuas manchas florestais (maioritariamente composto por pinheiros, 

embora com alguns sobreiros). No entanto, a unidade de paisagem dos terrenos agrícolas em zonas de 

do rio Sado, na sua envolvente direta, apresenta uma elevada qualidade 
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o e zonas de baixa/ várzeas adjacentes” 

se essencialmente na unidade de paisagem povoamentos 

pode influenciar os impactes visuais resultantes da sua execução e 

exploração. São as características morfológicas do terreno, associadas à ocorrência de limites visuais e à 

um determinado local. 

Na área do projeto, a morfologia do terreno e a sua ocupação com povoamentos florestais reduz as 

relações visuais com o exterior da área e limita a amplitude das visibilidades. Assim, no interior da área de 

, embora em situações pontuais se estabeleçam relações visuais, para 

sul/sudeste, sobre os terrenos de várzea ou sobre o aglomerado de Arez. A partir do exterior, obtêm-se 

sobre o terreno, ou mesmo sobre a paisagem envolvente, 

limitadas pela morfologia do terreno, ou por obstáculos naturais, 

pouco visível a partir da envolvente direta. Da mesma 

a área em análise é restringida a partir da estrada EN 382, no limite 

qualidade visual baixa, 

aca variação ao longo do ano, 

caracterizada por enormes e contínuas manchas florestais (maioritariamente composto por pinheiros, 

embora com alguns sobreiros). No entanto, a unidade de paisagem dos terrenos agrícolas em zonas de 

do rio Sado, na sua envolvente direta, apresenta uma elevada qualidade 
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visual, pelo contraste com os povoamentos florestais, tons cromáticos que variam ao longo do ano, 

presença de água e transformações resultantes das operações agrícolas.

A fragilidade vfragilidade vfragilidade vfragilidade visualisualisualisual, como suscetibilidade da paisagem às alterações resultantes de determinado uso, 

depende das características morfológicas, padrões de uso e cobertura existentes e também da atividade 

que se pretende desenvolver no território. Neste caso, pelo facto de

manchas de povoamentos florestais, que constituem em parte obstáculos à sua visibilidade, a área em 

análise apresenta uma capacidade de absorção visual elevada

 

4.10.6. Síntese 

Na paisagem na área do loteamento turístico identificam

• Povoamentos florestais; 

• Linha de água; 

• Zonas de baixa /várzeas;

• Áreas urbanas;

• Rede viária; 

• Rio Sado e vegetação ripícola associada.

A área do projeto integra-se essencialmente na 

abrangendo também a unidade “linha de água”.

Em geral, a visibilidade é baixa a partir da envolvente, com o interior pouco visível e de reduzida 

acessibilidade visual para o exterior. Por outro lado, apesar da 

em algumas zonas da envolvente, na área de intervenção é reduzida.

 

4.10.7. Evolução da situação de referência sem projeto

Prevê-se que, sem a implantação do projeto, a situação caracterizada se mantenha, continuando a 

verificar-se um domínio de povoamentos florestais. 
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visual, pelo contraste com os povoamentos florestais, tons cromáticos que variam ao longo do ano, 

presença de água e transformações resultantes das operações agrícolas. 

, como suscetibilidade da paisagem às alterações resultantes de determinado uso, 

depende das características morfológicas, padrões de uso e cobertura existentes e também da atividade 

que se pretende desenvolver no território. Neste caso, pelo facto de se inserir numa área com extensas 

manchas de povoamentos florestais, que constituem em parte obstáculos à sua visibilidade, a área em 

capacidade de absorção visual elevada, reduzindo-se a sua fragilidade visual.

na área do loteamento turístico identificam-se seis unidades de paisagem:

Povoamentos florestais;  

Linha de água;  

Zonas de baixa /várzeas; 

Áreas urbanas; 

Rio Sado e vegetação ripícola associada. 

se essencialmente na unidade de paisagem “povoamentos florestais”, 

abrangendo também a unidade “linha de água”. 

Em geral, a visibilidade é baixa a partir da envolvente, com o interior pouco visível e de reduzida 

acessibilidade visual para o exterior. Por outro lado, apesar da qualidade visual da paisagem ser elevada 

em algumas zonas da envolvente, na área de intervenção é reduzida. 

Evolução da situação de referência sem projeto 

se que, sem a implantação do projeto, a situação caracterizada se mantenha, continuando a 

se um domínio de povoamentos florestais.  
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visual, pelo contraste com os povoamentos florestais, tons cromáticos que variam ao longo do ano, 

, como suscetibilidade da paisagem às alterações resultantes de determinado uso, 

depende das características morfológicas, padrões de uso e cobertura existentes e também da atividade 

se inserir numa área com extensas 

manchas de povoamentos florestais, que constituem em parte obstáculos à sua visibilidade, a área em 

se a sua fragilidade visual. 

se seis unidades de paisagem: 

unidade de paisagem “povoamentos florestais”, 

Em geral, a visibilidade é baixa a partir da envolvente, com o interior pouco visível e de reduzida 

qualidade visual da paisagem ser elevada 

se que, sem a implantação do projeto, a situação caracterizada se mantenha, continuando a 
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4.11. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

No presente descritor procede-se à identificação e caracterização do património cultural, nas vertentes 

arqueológica, arquitetónica e etnográfica na área

Neste âmbito são considerados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências 

de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem um reconhecimento da história local 

e do território afeto ao projeto. 

Os próximos pontos especificam os meios e métodos de abordagem empregues no estudo, procurando 

indicar e descrever as ocorrências patrimoniais que de alguma forma possam ser alvo de impacte 

decorrente da implementação do projeto em análise.

O trabalho foi realizado de acordo com a legislação em vigor aplicada ao património cultural, que inclui: 

• Lei do Património Cultural 

• Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos 

O trabalho encontra-se abrangido pela alínea c) do artigo 3º do Decreto

novembro como “categoria C – 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rura

 

4.11.1. Metodologia aplicada ao património

Antes de mais, é necessário que esteja claramente definido o que se entende por património arqueológico 

e arquitetónico para se proceder à realização deste estudo. Assim, e de uma forma abrange

se como base de estudo: 

• elementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteção

ou outros monumentos e sítios incluídos no Plano Diretor Municipal;

• elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico

inventários patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor 

se encontra convencionado;

• elementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do território

ilustrativos de processos tradicio

exploração dos seus recursos naturais, em suma, do 

populações que aí tenham habitado ou passado.
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Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

se à identificação e caracterização do património cultural, nas vertentes 

arqueológica, arquitetónica e etnográfica na área de estudo.  

Neste âmbito são considerados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências 

de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem um reconhecimento da história local 

Os próximos pontos especificam os meios e métodos de abordagem empregues no estudo, procurando 

indicar e descrever as ocorrências patrimoniais que de alguma forma possam ser alvo de impacte 

decorrente da implementação do projeto em análise. 

realizado de acordo com a legislação em vigor aplicada ao património cultural, que inclui: 

Lei do Património Cultural – Decreto-Lei nº107/2001 de 8 de setembro; 

Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos –Decreto-lei nº 164/2014, de 4 de novembro

se abrangido pela alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de 

 ações preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático”.

Metodologia aplicada ao património 

Antes de mais, é necessário que esteja claramente definido o que se entende por património arqueológico 

e arquitetónico para se proceder à realização deste estudo. Assim, e de uma forma abrange

elementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteçãoelementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente os imóveis classificados 

ou outros monumentos e sítios incluídos no Plano Diretor Municipal; 

elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científicoelementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, q

inventários patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor 

se encontra convencionado; 

elementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do território

ilustrativos de processos tradicionais e arcaicos de organização do espaço e de 

exploração dos seus recursos naturais, em suma, do modus vivendi

populações que aí tenham habitado ou passado. 
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Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 

se à identificação e caracterização do património cultural, nas vertentes 

Neste âmbito são considerados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências 

de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem um reconhecimento da história local 

Os próximos pontos especificam os meios e métodos de abordagem empregues no estudo, procurando 

indicar e descrever as ocorrências patrimoniais que de alguma forma possam ser alvo de impacte 

realizado de acordo com a legislação em vigor aplicada ao património cultural, que inclui:  

lei nº 164/2014, de 4 de novembro  

Lei n.º 164/2014, de 4 de 

ações preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de 

l, urbano ou subaquático”. 

Antes de mais, é necessário que esteja claramente definido o que se entende por património arqueológico 

e arquitetónico para se proceder à realização deste estudo. Assim, e de uma forma abrangente, considera-

, nomeadamente os imóveis classificados 

 

, que constem em 

inventários patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor 

elementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do territórioelementos singulares e vestígios materiais ou etnográficos de antropização do território, 

nais e arcaicos de organização do espaço e de 

modus vivendi de povos e 
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De facto, as realidades patrimoniais passíveis de integrar este tipo de estudo são basta

podendo ser incluídas nas diferentes categorias abaixo apresentadas:

• Vestígios arqueológicos numa aceção restrita (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos, contudo pa

deteção por observação da superfície do terreno);

• Vestígios de rede viária e caminhos antigos;

• Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias

primas; 

• Estruturas hidráulicas;

• Edifícios de cariz industrial;

• Estruturas defensivas e delimitadores de propriedade;

• Estruturas de apoio a atividades agro

• Edifícios/ estruturas associadas a cultos;

• Outros tipos de estruturas e vestígios arqueológicos e patrimoniais.

 

4.11.1.1. Metodologia de prospeç

A área de estudoárea de estudoárea de estudoárea de estudo corresponde à área terrestre abrangida pelo projeto.

Como sistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudo

informação: 

• reconhecimento no terreno dos indícios to

presença de vestígios de origem antrópica

• recolha de informação oral junto de locais  

• prospeção sistemática por varrimento visual da área definida de incidência direta do projeto

A partir das informações e dados coletados, durante as fases de recolha de informação produziu

A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada.

análise de probabilidades de ocorrências patrimoniais na área de estudo. 

As fichas individuais foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 
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De facto, as realidades patrimoniais passíveis de integrar este tipo de estudo são basta

podendo ser incluídas nas diferentes categorias abaixo apresentadas: 

Vestígios arqueológicos numa aceção restrita (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos, contudo pa

deteção por observação da superfície do terreno); 

Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias

Estruturas hidráulicas; 

Edifícios de cariz industrial; 

Estruturas defensivas e delimitadores de propriedade; 

Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris e transformadora;  

Edifícios/ estruturas associadas a cultos; 

Outros tipos de estruturas e vestígios arqueológicos e patrimoniais. 

Metodologia de prospeção, registo e avaliação de impacte 

corresponde à área terrestre abrangida pelo projeto. 

sistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudosistema metodológico para prospeção da área de estudo definiram-se três modos de recolha de 

reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a 

presença de vestígios de origem antrópica 

recolha de informação oral junto de locais   

prospeção sistemática por varrimento visual da área definida de incidência direta do projeto

A partir das informações e dados coletados, durante as fases de recolha de informação produziu

A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada.A origem da referência não foi encontrada. que inclui todos os sítios arqueológicos considerados na 

análise de probabilidades de ocorrências patrimoniais na área de estudo.  

foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

De facto, as realidades patrimoniais passíveis de integrar este tipo de estudo são bastante diversificadas, 

Vestígios arqueológicos numa aceção restrita (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos, contudo passíveis de 

Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-

ão, registo e avaliação de impacte  

se três modos de recolha de 

ponímicos e fisiográficos que apontem para a 

prospeção sistemática por varrimento visual da área definida de incidência direta do projeto 

A partir das informações e dados coletados, durante as fases de recolha de informação produziu-se o Erro! Erro! Erro! Erro! 

os sítios arqueológicos considerados na 

foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 
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Relatório Síntese 

As fichas individuais foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 

fichas são mais específicas quanto à

Localização – Neste campo é apresentada a localização administrativa do sítio/elemento 

patrimonial, onde se inclui a georreferenciação segundo o sistema 

1989 (PT.TM06/ETRS89), origem de coordenadas rectangulares em Melriça.

Caracterização – Neste campo são apresentadas as características do sítio, nomeadamente: 

descrição dos materiais e estruturas que se possam observar; breve descrição do enquadramento 

paisagístico; visibilidade do terreno e uso do solo; a principal bibliografia associada (caso o sítio não seja 

inédito); o estado de conservação; o reconhecimento social e científico e a classificação (caso possua 

proteção legal atribuída por Decreto

O valor patrimonialvalor patrimonialvalor patrimonialvalor patrimonial aqui apresentado é obtido através da ponderação dos fatores considerados mais 

importantes para a atribuição do valor do sítio. O sistema utilizado é um sistema qualitativo simples sobre 

o qual se calcula o valor final. O valor é atribu

quadro: 

Quadro 

Fatores ponderativos

Conservação (C) 

Originalidade (Or) 

Proteção legal (Pl)

Reconhecimento

Fórmula de cálculo para o valor patrimonial: Vp = [(C+O+Pl+Rsc)

O valor patrimonial (Vp) atingido é de 0 a 1, sendo atribuída uma classe de valor patrimonial em função da 

soma obtida: 

Quadro 31 – Atribuição de valor patrimonial (Vp) e de significância de impacte (Im)

Valor obtido

≥ 0,76 < 1,00

≥ 0,51 < 0,75

≥ 0,26 < 0,50

≥0 <0,25

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 

fichas são mais específicas quanto à informação apresentada, estando organizadas em três tópicos: 

Neste campo é apresentada a localização administrativa do sítio/elemento 

patrimonial, onde se inclui a georreferenciação segundo o sistema European Terrestrial Reference System

1989 (PT.TM06/ETRS89), origem de coordenadas rectangulares em Melriça. 

Neste campo são apresentadas as características do sítio, nomeadamente: 

descrição dos materiais e estruturas que se possam observar; breve descrição do enquadramento 

aisagístico; visibilidade do terreno e uso do solo; a principal bibliografia associada (caso o sítio não seja 

inédito); o estado de conservação; o reconhecimento social e científico e a classificação (caso possua 

proteção legal atribuída por Decreto-Lei).  

aqui apresentado é obtido através da ponderação dos fatores considerados mais 

importantes para a atribuição do valor do sítio. O sistema utilizado é um sistema qualitativo simples sobre 

o qual se calcula o valor final. O valor é atribuído a cada fator ponderativo de acordo com o seguinte 

Quadro 30 – Atribuição de valor a fatores ponderativos 

Fatores ponderativos Valor 

Conservação (C)  1-4 

Originalidade (Or)  1-4 

Proteção legal (Pl) 1-3 

Reconhecimento social e científico (Rsc) 1-4 

Fórmula de cálculo para o valor patrimonial: Vp = [(C+O+Pl+Rsc)-mín]/(máx 

O valor patrimonial (Vp) atingido é de 0 a 1, sendo atribuída uma classe de valor patrimonial em função da 

Atribuição de valor patrimonial (Vp) e de significância de impacte (Im)

Valor obtido 
Valor patrimonial / 

Significância de impacte 

≥ 0,76 < 1,00 4 Muito significativo 

≥ 0,51 < 0,75 3 Significativo 

≥ 0,26 < 0,50 2 Pouco significativo 

≥0 <0,25 1 Nulo 
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foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 

informação apresentada, estando organizadas em três tópicos:  

Neste campo é apresentada a localização administrativa do sítio/elemento 

European Terrestrial Reference System 

Neste campo são apresentadas as características do sítio, nomeadamente: 

descrição dos materiais e estruturas que se possam observar; breve descrição do enquadramento 

aisagístico; visibilidade do terreno e uso do solo; a principal bibliografia associada (caso o sítio não seja 

inédito); o estado de conservação; o reconhecimento social e científico e a classificação (caso possua 

aqui apresentado é obtido através da ponderação dos fatores considerados mais 

importantes para a atribuição do valor do sítio. O sistema utilizado é um sistema qualitativo simples sobre 

ído a cada fator ponderativo de acordo com o seguinte 

mín]/(máx – mín)] 

O valor patrimonial (Vp) atingido é de 0 a 1, sendo atribuída uma classe de valor patrimonial em função da 

Atribuição de valor patrimonial (Vp) e de significância de impacte (Im) 
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Os parâmetros de medição do valor patrimonial não possuem uma dimensão física, e assim, a fiabilidade 

do processo não depende tanto da rigidez dos 

critérios de avaliação.  

Impactes previstos – No campo dos impactes previstos são apresentados os fatores magnitude 

de impacte (Ma), reversibilidade da ação (Rv), ação impactante e a significância de impacte. Os fatores 

ponderativos utilizados para a atribuição da significância de

reconhecimento social e científico (Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os 

valores atribuídos aos fatores ponderativos são de 1 a 4.

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor 

obter o valor patrimonial (Vp), sendo esta Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)

a 1, é atribuída uma classe de significância de impacte (

O trabalho de campo inclui o registo fotográfico

análise realizada. A metodologia de campo inclui ainda o registo descritiv

Da cartografia produzida (Volume II

tema a representação do enquadramento histórico na área de projeto e envolvente, sendo apresentado à 

escala 1:50 000. Os sítios são os 

Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo, da Direção Geral do Património Cultural); o desenho 

tem como objetivo representar graficamente o grau de visibilidade da área ter

ocorrências patrimoniais abrangidas. 

Em função dos resultados obtidos na caracterização e avaliação de impactes, são propostas ações de 

mitigação no capítulo 6. 

Seguidamente apresentam-se, de forma mais detalhada, as tarefas específ

caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor.

 

4.11.2. Caracterização patrimonial da área de estudo

A elaboração do presente descritor resulta da análise diacrónica e sincrónica dos factos histórico

arqueológicos decorridos num espaço geográfico restrito. A área definida para o estudo de 

enquadramento foi considerada em função dos elementos caracterizadores da paisagem envolvente, do 

seu potencial enquanto paisagem arqueológica e da sua potencial projeção para a

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Os parâmetros de medição do valor patrimonial não possuem uma dimensão física, e assim, a fiabilidade 

do processo não depende tanto da rigidez dos parâmetros, mas da homogeneidade da aplicação dos 

No campo dos impactes previstos são apresentados os fatores magnitude 

de impacte (Ma), reversibilidade da ação (Rv), ação impactante e a significância de impacte. Os fatores 

ponderativos utilizados para a atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o 

reconhecimento social e científico (Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os 

valores atribuídos aos fatores ponderativos são de 1 a 4. 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é em todo semelhante à utilizada para 

obter o valor patrimonial (Vp), sendo esta Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)-mín]/(máx – mín)]. Ao valor obtido, de 0 

a 1, é atribuída uma classe de significância de impacte (Quadro 31). 

registo fotográfico de toda a realidade observada, de forma a sustentar a 

análise realizada. A metodologia de campo inclui ainda o registo descritivo da realidade observada. 

Volume II) para o património resultam dois desenhos: o desenho 1

tema a representação do enquadramento histórico na área de projeto e envolvente, sendo apresentado à 

são os georreferenciados nas bases de dados nacionais (disponibilizados pela 

Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo, da Direção Geral do Património Cultural); o desenho 

tem como objetivo representar graficamente o grau de visibilidade da área terrestre do projeto e as 

ocorrências patrimoniais abrangidas.  

Em função dos resultados obtidos na caracterização e avaliação de impactes, são propostas ações de 

se, de forma mais detalhada, as tarefas específicas desempenhadas para a 

caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor. 

Caracterização patrimonial da área de estudo 

A elaboração do presente descritor resulta da análise diacrónica e sincrónica dos factos histórico

os decorridos num espaço geográfico restrito. A área definida para o estudo de 

enquadramento foi considerada em função dos elementos caracterizadores da paisagem envolvente, do 

seu potencial enquanto paisagem arqueológica e da sua potencial projeção para a área de projeto.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Os parâmetros de medição do valor patrimonial não possuem uma dimensão física, e assim, a fiabilidade 

mas da homogeneidade da aplicação dos 

No campo dos impactes previstos são apresentados os fatores magnitude 

de impacte (Ma), reversibilidade da ação (Rv), ação impactante e a significância de impacte. Os fatores 

impacte são o valor patrimonial (Vp), o 

reconhecimento social e científico (Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os 

da significância é em todo semelhante à utilizada para 

mín)]. Ao valor obtido, de 0 

de toda a realidade observada, de forma a sustentar a 

o da realidade observada.  

) para o património resultam dois desenhos: o desenho 14 tem como 

tema a representação do enquadramento histórico na área de projeto e envolvente, sendo apresentado à 

nas bases de dados nacionais (disponibilizados pela 

Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo, da Direção Geral do Património Cultural); o desenho 15 

restre do projeto e as 

Em função dos resultados obtidos na caracterização e avaliação de impactes, são propostas ações de 

icas desempenhadas para a 

A elaboração do presente descritor resulta da análise diacrónica e sincrónica dos factos histórico-

os decorridos num espaço geográfico restrito. A área definida para o estudo de 

enquadramento foi considerada em função dos elementos caracterizadores da paisagem envolvente, do 

área de projeto. 
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Relatório Síntese 

Assim, e assumindo o rio Sado como vértice diretor para a ocupação e penetração do território, 

considerou-se como faixa de estudofaixa de estudofaixa de estudofaixa de estudo

curso do rio Sado entre a Herdade da Barrosin

o Monte do Vale de Lachique (freguesia do Torrão), numa faixa que se considerou de relação direta com o 

rio, tal como a área de projeto. 

 

4.11.2.1. Enquadramento histórico

base de dados 

A recolha de informação compreendeu o 

máximo de documentação específica disponível, dando

regional. A documentação e bibliografi

• Inventários patrimoniais de organismos públicos (Direção Geral do Património Cultural 

DGPC/ DIDA – e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

Património Arquitetónico

• Bibliografia especializada

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal

Destaca-se, de entre as fontes de informação utilizadas, a Notícia Explicativa da Folha 39

Carta Geológica de Portugal (GONÇALVES

do património arqueológico da região.

No Plano Diretor Municipal do concelho (publicado a 29 de Abril de 1994 no Diário da República, 1.ª Série

B, n.º 99), o património surge protegido no “Capítulo II (Áreas Não Urbanizáveis)” e

Condicionantes”, designadamente no artigo

Arqueológico. O Património está ainda listado em Anexo ao Regulamento.

Na pesquisa bibliográfica foram encontradas várias referências 

para Alcácer do Sal, produzidas sobretudo a partir da década de 80. As referências à cidade pré

Alcácer do Sal, Salacia, repetem

produzidos a nível internacional. Este facto dever

de vestígios arqueológicos atribuídos a esta época, promovendo um 

maioria da população se revê. 

Numa primeira abordagem ao património procurou

freguesia abrangida (Quadro 32

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Assim, e assumindo o rio Sado como vértice diretor para a ocupação e penetração do território, 

faixa de estudofaixa de estudofaixa de estudofaixa de estudo para enquadramento histórico-arqueológico da área de projeto o 

curso do rio Sado entre a Herdade da Barrosinha (união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana) e 

o Monte do Vale de Lachique (freguesia do Torrão), numa faixa que se considerou de relação direta com o 

Enquadramento histórico-arqueológico: dados bibliográficos

A recolha de informação compreendeu o levantamento bibliográficolevantamento bibliográficolevantamento bibliográficolevantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do 

máximo de documentação específica disponível, dando-se particular destaque a títulos de âmbito local e 

regional. A documentação e bibliografia consultada são de natureza distinta: 

Inventários patrimoniais de organismos públicos (Direção Geral do Património Cultural 

e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana - Sistema de Informação do 

Património Arquitetónico- IHRU/ SIPA) 

Bibliografia especializada 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal 

se, de entre as fontes de informação utilizadas, a Notícia Explicativa da Folha 39

ONÇALVES, ANTUNES: 1992) visto apresentar uma das resenhas mais completas 

do património arqueológico da região. 

do concelho (publicado a 29 de Abril de 1994 no Diário da República, 1.ª Série

99), o património surge protegido no “Capítulo II (Áreas Não Urbanizáveis)” e 

Condicionantes”, designadamente no artigo 22.º, relativo às Servidões do Património Arquitetónico e 

Arqueológico. O Património está ainda listado em Anexo ao Regulamento. 

foram encontradas várias referências a elementos de património arqueológico 

para Alcácer do Sal, produzidas sobretudo a partir da década de 80. As referências à cidade pré

, repetem-se tanto na bibliografia generalista como nos artigos da especialidade 

dos a nível internacional. Este facto dever-se-á à presença estrutural um pouco por toda a cidade 

de vestígios arqueológicos atribuídos a esta época, promovendo um ex-libris na cidade, no qual a grande 

ao património procurou-se perceber que registos existem no concelho e na 

32 e Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.
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Assim, e assumindo o rio Sado como vértice diretor para a ocupação e penetração do território, 

arqueológico da área de projeto o 

ha (união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana) e 

o Monte do Vale de Lachique (freguesia do Torrão), numa faixa que se considerou de relação direta com o 

arqueológico: dados bibliográficos e em 

, com desmontagem comentada do 

se particular destaque a títulos de âmbito local e 

Inventários patrimoniais de organismos públicos (Direção Geral do Património Cultural –

Sistema de Informação do 

se, de entre as fontes de informação utilizadas, a Notícia Explicativa da Folha 39-D (Torrão) da 

das resenhas mais completas 

do concelho (publicado a 29 de Abril de 1994 no Diário da República, 1.ª Série-

 no “Título III – Das 

22.º, relativo às Servidões do Património Arquitetónico e 

a elementos de património arqueológico 

para Alcácer do Sal, produzidas sobretudo a partir da década de 80. As referências à cidade pré-romana de 

se tanto na bibliografia generalista como nos artigos da especialidade 

á à presença estrutural um pouco por toda a cidade 

na cidade, no qual a grande 

se perceber que registos existem no concelho e na 

Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Do conjunto 
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destacam-se as ocorrências arqueológicas obtidas na Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo 

(DIDA) da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) onde estão re

de Alcácer do Sal, das quais 62 na União de freguesias de Santa Maria do Castelo, Santiago e Santa 

Susana. O património construído centra

representatividade na vila do Torrão, cujas origens remontam à pré

uma ocupação continuada. 

Património 

Classificado Total no concelho 

União de freguesias de 

Construído  Total no concelho 

União de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana 

Arqueológico Total no concelho 

União de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana 

No quadro seguinte apresenta-se o património identificado durante a pesquisa bibliográfica para a faixa 

de estudo definida para o enquadramento histórico

fontes a base de dados do Endové

Portugal, escala 1:50 000, folha 39

Quadro 33 – Sítios arqueológicos abrangidos pela faixa de estudo e área de projeto

Designação 

Arapouco 1 

Arapouca 2 

Herdade da Barrosinha II 

Barrosinha I 

Herdade de Frades 

Poças de São Bento 

Portancho 

Casa Branca 

Vale do Reboledor 

Arez 1 

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

se as ocorrências arqueológicas obtidas na Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo 

(DIDA) da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) onde estão registadas 147 ocorrências no concelho 

de Alcácer do Sal, das quais 62 na União de freguesias de Santa Maria do Castelo, Santiago e Santa 

Susana. O património construído centra-se sobretudo na sede de concelho havendo também uma grande 

vila do Torrão, cujas origens remontam à pré-história e que desde então tem tido 

Quadro 32 - Património arquitetónico 

(nº) 

Total no concelho – 18 registos 

União de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana - 13 registos

Total no concelho – 72 registos 

União de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana - 47 registos

Total no concelho – 147 registos 

União de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana – 62 registos

se o património identificado durante a pesquisa bibliográfica para a faixa 

de estudo definida para o enquadramento histórico-arqueológico e na área de projeto, sendo as principais 

Endovélico (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt) e a Carta Geológica de 

000, folha 39-D. 

Sítios arqueológicos abrangidos pela faixa de estudo e área de projeto

Cns** Tipologia Cronologia

Sítios na faixa de estudo 

1900 Concheiro Paleolítico

5305 Forno Romano

220 Villa e necrópole Romano

1849 Estação de Ar Livre Paleolítico

7662 Villa Romano

3921 Concheiro Mesolítico e Neolítico Antigo

10586 Concheiro Mesolítico e Neolítico

1539 Via  Romano

10560 Concheiro Mesolítico

Sítios na área de projeto 

132152 Casal rústico Indeterminado

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se as ocorrências arqueológicas obtidas na Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo 

gistadas 147 ocorrências no concelho 

de Alcácer do Sal, das quais 62 na União de freguesias de Santa Maria do Castelo, Santiago e Santa 

se sobretudo na sede de concelho havendo também uma grande 

história e que desde então tem tido 

13 registos 

47 registos 

62 registos 

se o património identificado durante a pesquisa bibliográfica para a faixa 

arqueológico e na área de projeto, sendo as principais 

(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt) e a Carta Geológica de 

Sítios arqueológicos abrangidos pela faixa de estudo e área de projeto 

Cronologia 

Paleolítico 

Romano 

Romano 

Paleolítico 

Romano 

Mesolítico e Neolítico Antigo 

Mesolítico e Neolítico 

Romano 

Mesolítico 

Indeterminado 
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Relatório Síntese 

Designação 

Arez 2 

Arez 5 

 (**) cns – código nacional de sítio atribuído na base de dados do Endovélico (DGPC)

Como é possível perceber através da análise do quadro anterior e no desenho 14 (Volume 

envolvente ao rio Sado é bastante rica ao nível da ocupação mesolítica e romana.

 

Enquadramento histórico-arqueológico 

O paleolítico está representado apenas em três estações ao ar livre, nomeadamente na Barrosinha I (cns 

1849) e em Arapouco 1 (cns 1900) com registo de indústria lítica sobre cascalheira. 

Com maior representatividade observam

margem do rio Sado, ocorrendo por vezes em núcleos. Os arqueosítios resultantes destas comunid

são conhecidos como concheiros, dado o volume de conchas de moluscos que acumulavam. As zonas de 

preferência à sua instalação parecem corresponder a uma seleção sazonal, de acordo com os 

ecossistemas que ocupavam. Nos sítios registados apenas o Vale d

ocupação mesolítica exclusiva tendo os restantes uma presença também durante o neolítico.

Na área de estudo estão identificados de época neolítica os sítios de Portancho (cns 10586) e Poças de S. 

Bento (cns 3921), não havendo registo de sítios com ocupação do calcolítico (no entanto são conhecidos 

fora desta faixa de estudo). 

Na faixa de estudo não são conhecidos vestígios da idade do bronze nem da idade do ferro. Os mais 

próximos encontram-se na cidade de Alcácer do Sal exist

ocupação da idade do bronze. 

macroestratégia de exploração territorial. O bom enquadramento social e económico destas comunidades 

permitiu a assimilação das influências orientalizantes transmitidas por comerciantes fenícios ocidentais. 

É na idade do ferro que Alcácer do Sal ganha relevância, sendo considerada, nesta época, um verdadeiro 

centro urbano, com cunhagem monetária própria. O nome escrit

entre os investigadores, em que as hipóteses em aberto são: 

estratos associados a esta ocupação estão datados dos sécs. VII

Com a chegada dos romanos, no séc. II a.C.

ganhando o estatuto de cidade de Direito Latino, enquanto o rio Sado passou a ser conhecido por 
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Cns** Tipologia Cronologia

32153 Vestígios de superfície Indeterminado

32154 Casal rústico Moderno

código nacional de sítio atribuído na base de dados do Endovélico (DGPC) 

Como é possível perceber através da análise do quadro anterior e no desenho 14 (Volume 

envolvente ao rio Sado é bastante rica ao nível da ocupação mesolítica e romana. 

arqueológico  

está representado apenas em três estações ao ar livre, nomeadamente na Barrosinha I (cns 

1900) com registo de indústria lítica sobre cascalheira.  

Com maior representatividade observam-se as estações do período mesolítico que surgem ao longo da 

margem do rio Sado, ocorrendo por vezes em núcleos. Os arqueosítios resultantes destas comunid

são conhecidos como concheiros, dado o volume de conchas de moluscos que acumulavam. As zonas de 

preferência à sua instalação parecem corresponder a uma seleção sazonal, de acordo com os 

ecossistemas que ocupavam. Nos sítios registados apenas o Vale do Reboledor (cns

ocupação mesolítica exclusiva tendo os restantes uma presença também durante o neolítico.

Na área de estudo estão identificados de época neolítica os sítios de Portancho (cns 10586) e Poças de S. 

registo de sítios com ocupação do calcolítico (no entanto são conhecidos 

Na faixa de estudo não são conhecidos vestígios da idade do bronze nem da idade do ferro. Os mais 

se na cidade de Alcácer do Sal existem vestígios estruturais e cerâmicos de uma 

 O novo sistema de hierarquia social desta época resulta de uma nova 

macroestratégia de exploração territorial. O bom enquadramento social e económico destas comunidades 

imilação das influências orientalizantes transmitidas por comerciantes fenícios ocidentais. 

que Alcácer do Sal ganha relevância, sendo considerada, nesta época, um verdadeiro 

centro urbano, com cunhagem monetária própria. O nome escrito em caracteres ibéricos suscita dúvidas 

entre os investigadores, em que as hipóteses em aberto são: Evion, Ketovion, Ketivion

estratos associados a esta ocupação estão datados dos sécs. VII-VI a.C. 

Com a chegada dos romanos, no séc. II a.C., o povoado passou a chamar-se Salacia Urbs Imperatoria

ganhando o estatuto de cidade de Direito Latino, enquanto o rio Sado passou a ser conhecido por 
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Cronologia 

Indeterminado 

Moderno 

Como é possível perceber através da análise do quadro anterior e no desenho 14 (Volume II), a área 

está representado apenas em três estações ao ar livre, nomeadamente na Barrosinha I (cns 

que surgem ao longo da 

margem do rio Sado, ocorrendo por vezes em núcleos. Os arqueosítios resultantes destas comunidades 

são conhecidos como concheiros, dado o volume de conchas de moluscos que acumulavam. As zonas de 

preferência à sua instalação parecem corresponder a uma seleção sazonal, de acordo com os 

o Reboledor (cns 10560) possui 

ocupação mesolítica exclusiva tendo os restantes uma presença também durante o neolítico. 

Na área de estudo estão identificados de época neolítica os sítios de Portancho (cns 10586) e Poças de S. 

registo de sítios com ocupação do calcolítico (no entanto são conhecidos 

Na faixa de estudo não são conhecidos vestígios da idade do bronze nem da idade do ferro. Os mais 

em vestígios estruturais e cerâmicos de uma 

O novo sistema de hierarquia social desta época resulta de uma nova 

macroestratégia de exploração territorial. O bom enquadramento social e económico destas comunidades 

imilação das influências orientalizantes transmitidas por comerciantes fenícios ocidentais.  

que Alcácer do Sal ganha relevância, sendo considerada, nesta época, um verdadeiro 

o em caracteres ibéricos suscita dúvidas 

Evion, Ketovion, Ketivion ou Keition. Os 

Salacia Urbs Imperatoria, 

ganhando o estatuto de cidade de Direito Latino, enquanto o rio Sado passou a ser conhecido por Callipus. 
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A cidade, que se erguia num local pouco afastado do estuário, era facilmente acessível à nave

marítima, apesar de Caetobriga 

Salacia irradiavam vias para Mirobriga

O posicionamento privilegiado desta cidade torno

exportação) como também de produção a grande escala, sobretudo da pesca e derivados, onde o 

assume um papel destacado. Paralelo à produção do 

Salacia foram localizadas algumas estações arqueológicas que poderão corresponder a 

subordinadas, onde está patente instalações industriais e agrícolas, como é o caso da 

(cns:220) onde são conhecidos fornos cerâmicos. Em Arapouca 2 (cns:530

área de estudo, é igualmente conhecido um forno romano onde se produziam 

A partir do séc. I d.C. fizeram-se sentir alterações geomorfológicas, tendo o rio 

assoreamento e de depósitos aluvionares. Como resultado, a cidade de 

progressivamente o poder comercial para 

Do período visigótico não há registos na faixa de estudo. Mais uma vez as ocorrências surgem na cidade 

que assume o papel de centro episcopal, tendo como primeiro bispo S. Januário. Em 715 a região é 

ocupada por muçulmanos, que atribuem à cidade o nome de 

como grande produtor de sal, mas também como porto de construção naval e como pra

porta de acesso às províncias do sul por terra e por rio. Conquistada em 1158 por Afonso Henriques, voltou 

ao poder mouro em 1191. A reconquista definitiva dá

foral em 1218. A reconquista dest

geográfico, já que a cidade havia perdido a importância comercial de outrora. 

Com o séc. XVI assiste-se a um novo renascimento comercial baseado na produção de sal, período este 

marcado pela demonstração ostensiva de riqueza, que se reflecte na construção de palácios, igrejas e 

conventos. É disto exemplo a Igreja de Nossa Senhora do Monte, na Aldeia do Guizo. Majestosa, impõe

na paisagem, isolada, no cimo de um monte. Esta igre

tendo sido concluída a 24 de maio de 1751. Contudo, e de acordo com fontes de época, no século XVI 

haveria registos associados uma ermida no mesmo lugar que com o terramoto de 1755, terá sofrido 

grandes estragos, tendo sido posteriormente recuperada. Em visita ao local foi possível perceber que a 

atual igreja assenta em estruturas pré

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

A cidade, que se erguia num local pouco afastado do estuário, era facilmente acessível à nave

 (Setúbal) e Troia funcionarem como portos avançados desta cidade. De 

Mirobriga (Santiago do Cacém), Pax Iulia (Beja) e para Ossonoba

O posicionamento privilegiado desta cidade tornou-a não só num ponto de transação (importação/ 

exportação) como também de produção a grande escala, sobretudo da pesca e derivados, onde o 

assume um papel destacado. Paralelo à produção do garum surge o fabrico de ânforas. Na envolvente a 

am localizadas algumas estações arqueológicas que poderão corresponder a 

subordinadas, onde está patente instalações industriais e agrícolas, como é o caso da 

(cns:220) onde são conhecidos fornos cerâmicos. Em Arapouca 2 (cns:5305), imediatamente a Norte da 

área de estudo, é igualmente conhecido um forno romano onde se produziam dolliae e ânforas Dressel 14. 

se sentir alterações geomorfológicas, tendo o rio Callipus

de depósitos aluvionares. Como resultado, a cidade de Salacia 

progressivamente o poder comercial para Caetobriga.  

Do período visigótico não há registos na faixa de estudo. Mais uma vez as ocorrências surgem na cidade 

e centro episcopal, tendo como primeiro bispo S. Januário. Em 715 a região é 

ocupada por muçulmanos, que atribuem à cidade o nome de Al-Kassr-Abu-Danis. A cidade surge não só 

como grande produtor de sal, mas também como porto de construção naval e como pra

porta de acesso às províncias do sul por terra e por rio. Conquistada em 1158 por Afonso Henriques, voltou 

ao poder mouro em 1191. A reconquista definitiva dá-se em 1217, com D. Afonso II, recebendo carta de 

foral em 1218. A reconquista deste território prende-se sobretudo pela importância geo

geográfico, já que a cidade havia perdido a importância comercial de outrora.  

se a um novo renascimento comercial baseado na produção de sal, período este 

marcado pela demonstração ostensiva de riqueza, que se reflecte na construção de palácios, igrejas e 

conventos. É disto exemplo a Igreja de Nossa Senhora do Monte, na Aldeia do Guizo. Majestosa, impõe

na paisagem, isolada, no cimo de um monte. Esta igreja foi mandada construir pelo rei D. José em 1724, 

tendo sido concluída a 24 de maio de 1751. Contudo, e de acordo com fontes de época, no século XVI 

haveria registos associados uma ermida no mesmo lugar que com o terramoto de 1755, terá sofrido 

tragos, tendo sido posteriormente recuperada. Em visita ao local foi possível perceber que a 

atual igreja assenta em estruturas pré-existentes o que vem confirmar esta informação.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

A cidade, que se erguia num local pouco afastado do estuário, era facilmente acessível à navegação 

funcionarem como portos avançados desta cidade. De 

Ossonoba (Faro).  

a não só num ponto de transação (importação/ 

exportação) como também de produção a grande escala, sobretudo da pesca e derivados, onde o garum 

surge o fabrico de ânforas. Na envolvente a 

am localizadas algumas estações arqueológicas que poderão corresponder a villae 

subordinadas, onde está patente instalações industriais e agrícolas, como é o caso da villa da Barrosinha 

5), imediatamente a Norte da 

e ânforas Dressel 14.  

Callipus sofrido acções de 

 começou a perder 

Do período visigótico não há registos na faixa de estudo. Mais uma vez as ocorrências surgem na cidade 

e centro episcopal, tendo como primeiro bispo S. Januário. Em 715 a região é 

. A cidade surge não só 

como grande produtor de sal, mas também como porto de construção naval e como praça defensiva e 

porta de acesso às províncias do sul por terra e por rio. Conquistada em 1158 por Afonso Henriques, voltou 

se em 1217, com D. Afonso II, recebendo carta de 

se sobretudo pela importância geo-estratégica a nível 

se a um novo renascimento comercial baseado na produção de sal, período este 

marcado pela demonstração ostensiva de riqueza, que se reflecte na construção de palácios, igrejas e 

conventos. É disto exemplo a Igreja de Nossa Senhora do Monte, na Aldeia do Guizo. Majestosa, impõe-se 

ja foi mandada construir pelo rei D. José em 1724, 

tendo sido concluída a 24 de maio de 1751. Contudo, e de acordo com fontes de época, no século XVI 

haveria registos associados uma ermida no mesmo lugar que com o terramoto de 1755, terá sofrido 

tragos, tendo sido posteriormente recuperada. Em visita ao local foi possível perceber que a 

existentes o que vem confirmar esta informação. 
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Fotografia 17 – Igreja de Nossa Senhora do Monte 

(Vale do Guizo)

Na área de projeto está identificado o sítio de Arez 5 cujo espólio à superfície sugere uma ocup

período moderno. 

 

4.11.2.2. Análise toponímica, fisiográfica e geomorfológica 

De acordo com a análise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográfica

(folhas n.º 476, 477, 485 e 486) e Carta Geológica de Portugal (folha 39

projeto integra, em termos macro espaciais, a bacia do Sado, numa zona onde predominam as manchas 

dispersas de areias dunares do Quaternário e aluviões recentes depositadas na dependência das 

principais linhas de água, nomeadament

Morfologicamente, é possível perceber que o rio Sado divide dois espaços: a margem direita com um 

relevo mais acentuado em relação à margem esquerda, onde é possível observar um relevo mais 

aplanado. A relação do tipo de solos, do relevo e da antiga proximidade ao mar, sugere a presença de 

sítios de ocupação mesolítica na zona imediatamente próxima ao curso do rio Sado. O fraco potencial dos 

solos não permite uma exploração agrícola., no entanto, a relação da proximidade

de Salacia e ao curso do rio, como via, sugere a presença de espaços rurais romanos dedicados a 

atividades industriais, como a produção de cerâmica. 

A pesquisa toponímicapesquisa toponímicapesquisa toponímicapesquisa toponímica à área de projeto não forneceu qualquer dado relevante que p

para uma interpretação associada a uma ocupação antiga.
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Igreja de Nossa Senhora do Monte 

(Vale do Guizo) 

Fotografia 18 – Pormenor de muro pré

sobre o qual assenta a igreja 

Na área de projeto está identificado o sítio de Arez 5 cujo espólio à superfície sugere uma ocup

Análise toponímica, fisiográfica e geomorfológica  

análise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográficaanálise fisiográfica e geomorfológicageomorfológicageomorfológicageomorfológica, realizada com base na Carta Militar de Portugal 

476, 477, 485 e 486) e Carta Geológica de Portugal (folha 39-D), a área de implantação do 

projeto integra, em termos macro espaciais, a bacia do Sado, numa zona onde predominam as manchas 

dispersas de areias dunares do Quaternário e aluviões recentes depositadas na dependência das 

principais linhas de água, nomeadamente no rio Sado e no ribeiro do Arcão. 

Morfologicamente, é possível perceber que o rio Sado divide dois espaços: a margem direita com um 

relevo mais acentuado em relação à margem esquerda, onde é possível observar um relevo mais 

e solos, do relevo e da antiga proximidade ao mar, sugere a presença de 

sítios de ocupação mesolítica na zona imediatamente próxima ao curso do rio Sado. O fraco potencial dos 

solos não permite uma exploração agrícola., no entanto, a relação da proximidade à antiga cidade romana 

e ao curso do rio, como via, sugere a presença de espaços rurais romanos dedicados a 

atividades industriais, como a produção de cerâmica.  

à área de projeto não forneceu qualquer dado relevante que p

para uma interpretação associada a uma ocupação antiga. 
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Pormenor de muro pré-existente 

sobre o qual assenta a igreja  

Na área de projeto está identificado o sítio de Arez 5 cujo espólio à superfície sugere uma ocupação do 

, realizada com base na Carta Militar de Portugal 

a área de implantação do 

projeto integra, em termos macro espaciais, a bacia do Sado, numa zona onde predominam as manchas 

dispersas de areias dunares do Quaternário e aluviões recentes depositadas na dependência das 

Morfologicamente, é possível perceber que o rio Sado divide dois espaços: a margem direita com um 

relevo mais acentuado em relação à margem esquerda, onde é possível observar um relevo mais 

e solos, do relevo e da antiga proximidade ao mar, sugere a presença de 

sítios de ocupação mesolítica na zona imediatamente próxima ao curso do rio Sado. O fraco potencial dos 

à antiga cidade romana 

e ao curso do rio, como via, sugere a presença de espaços rurais romanos dedicados a 

à área de projeto não forneceu qualquer dado relevante que permita extrapolar 
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4.11.2.3. O património na área de projeto 

O trabalho de campo compreendeu três níveis de inquérito ao espaço físico que definem critérios de 

abordagem metodológicos distintos:

• Recolha de informação oral junto de locais;

• Reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a 

presença de vestígios de possível presença antrópica

• Prospeção sistemática da área de incidência direta do projeto

Na recolha de informação oralinformação oralinformação oralinformação oral, onde as lendas e as ‘histórias’ que prevalecem na memória coletiva da 

comunidade local assumem particular interesse, não se obteve qualquer dado visto as pessoas 

contactadas no local não terem conhecimento de qualquer dado relevante.

As condições de visibilidade do solo foram genericamente boas.

 

Fotografia 

Património arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográfico

Nas áreas de projeto não foi identificado património arquitetónico nem etnog

Património arqueológicoPatrimónio arqueológicoPatrimónio arqueológicoPatrimónio arqueológico    

Para a área de projeto já havia registo de 5 ocorrências: Arez 1 (cns

4 e Arez 5 (cns 32154). No presente trabalho procedeu
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O património na área de projeto  

O trabalho de campo compreendeu três níveis de inquérito ao espaço físico que definem critérios de 

abordagem metodológicos distintos: 

ormação oral junto de locais; 

Reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a 

presença de vestígios de possível presença antrópica; 

Prospeção sistemática da área de incidência direta do projeto. 

, onde as lendas e as ‘histórias’ que prevalecem na memória coletiva da 

comunidade local assumem particular interesse, não se obteve qualquer dado visto as pessoas 

contactadas no local não terem conhecimento de qualquer dado relevante. 

ndições de visibilidade do solo foram genericamente boas. 

Fotografia 19 – Exemplo da visibilidade observada 

Património arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográficoPatrimónio arquitetónico e etnográfico    

Nas áreas de projeto não foi identificado património arquitetónico nem etnográfico. 

Para a área de projeto já havia registo de 5 ocorrências: Arez 1 (cns 32152), Arez 2 (cns 

32154). No presente trabalho procedeu-se à sua relocalização.  

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

O trabalho de campo compreendeu três níveis de inquérito ao espaço físico que definem critérios de 

Reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontam para a 

, onde as lendas e as ‘histórias’ que prevalecem na memória coletiva da 

comunidade local assumem particular interesse, não se obteve qualquer dado visto as pessoas 

 32153), Arez 3, Arez 
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Relatório Síntese 

Quadro 34 – Área afeta aos sítios arqueológicos previamente conhecidos

Arez 1 (cns 32152) 

latitude 38.296377º 

longitude -8.487345º 

altitude 25 

Área de ocupação 

Arez 2 (cns

latitude 38.297480º

longitude -

altitude 25 

Área de ocupação

A relocalização de ArezArezArezArez    1111 (cns 32152) revelou escassos fragmentos de cerâmica a torno de pastas claras 

mas incaracterísticos (Fotografia 

um bordo em aba levantada. De acordo com o observado não é possível atribuir uma cronologia ao sítio. A 

escassez de materiais, a morfologia e tipologia dos mesmos sugere tratar

patrimonial.  

 

Fotografia 20 – Área de implantação de Arez 1 (cns

No presente trabalho não foi possível proceder à relocalização 

observado ocorrências no local. Para este sítio havia referência a vários fragmentos cerâmicos sendo de 

destacar um bordo em aba curta com vestígi

panela.  

O sítio    Arez 3Arez 3Arez 3Arez 3 foi relocalizado a partir da observação de 2 fragmentos cerâmicos de pasta castanha porosa 

(Fotografia 22). Neste local havia sido referenciada a presença de um fragmento de tijolo e de um 

fragmento de testo. Neste sentido considera

termos de valor patrimonial. 
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Área afeta aos sítios arqueológicos previamente conhecidos

Arez 2 (cns 32153) 

latitude 38.297480º 

-8.488390º 

altitude 25  

Área de ocupação 

Arez 3 

latitude 38.297327º 

longitude -8.496568º 

altitude 25  

Área de ocupação 

Arez 4 

latitude 38.297296º

longitude -8.492921º

altitude 25  

Área de ocupação 

32152) revelou escassos fragmentos de cerâmica a torno de pastas claras 

Fotografia 20 e Fotografia 21). De acordo com o registo terá sido aqui identificado 

um bordo em aba levantada. De acordo com o observado não é possível atribuir uma cronologia ao sítio. A 

de materiais, a morfologia e tipologia dos mesmos sugere tratar-se de um sítio de baixo valor 

 

Área de implantação de Arez 1 (cns 32152) Fotografia 21 

No presente trabalho não foi possível proceder à relocalização de Arez 2de Arez 2de Arez 2de Arez 2 (cns 32153) visto não se ter 

observado ocorrências no local. Para este sítio havia referência a vários fragmentos cerâmicos sendo de 

destacar um bordo em aba curta com vestígios de combustão, podendo corresponder a um bordo de 

foi relocalizado a partir da observação de 2 fragmentos cerâmicos de pasta castanha porosa 

). Neste local havia sido referenciada a presença de um fragmento de tijolo e de um 

fragmento de testo. Neste sentido considera-se estar perante achados dispersos pouco significativos em 
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Área afeta aos sítios arqueológicos previamente conhecidos 

latitude 38.297296º 

8.492921º 

 

Arez 5 (cns 32154) 

latitude 38.296594º 

 longitude -8.494257º 

 altitude 25 

Área de ocupação 

32152) revelou escassos fragmentos de cerâmica a torno de pastas claras 

). De acordo com o registo terá sido aqui identificado 

um bordo em aba levantada. De acordo com o observado não é possível atribuir uma cronologia ao sítio. A 

se de um sítio de baixo valor 

 – Cerâmica in locco 

32153) visto não se ter 

observado ocorrências no local. Para este sítio havia referência a vários fragmentos cerâmicos sendo de 

os de combustão, podendo corresponder a um bordo de 

foi relocalizado a partir da observação de 2 fragmentos cerâmicos de pasta castanha porosa 

). Neste local havia sido referenciada a presença de um fragmento de tijolo e de um 

se estar perante achados dispersos pouco significativos em 
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Fotografia 

Arez 4Arez 4Arez 4Arez 4 não foi relocalizado, confirmando

trabalhos anteriores. 

Com a relocalização de Arez 5Arez 5Arez 5Arez 5 (cns

moderno (Fotografia 23). Os materiais estendem

ribeira do Arcão. Os materiais cerâmic

ultrapassando os 4 cm. De materiais associados a construção apenas se identificaram fragmentos de telha 

de meia-cana, alguns com 1,5 cm de espessura.

As cerâmicas são maioritariamente do grupo das

(Fotografia 24, Fotografia 25 e Fotografia 

formas angulosas. As tipologias de pe

e panelas. Os bordos possuem tipologia diversas tendo

espessados externamente, em aba direita, triangulares, etc. O sítio aparenta estar bem conser

 

Fotografia 
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Fotografia 22 – Cerâmica identificada em Arez 3 

não foi relocalizado, confirmando-se tratar de um achado isolado o fragmento registado nos 

(cns 32154) confirmou-se a presença de um casal de época medieval ou 

). Os materiais estendem-se por uma área bastante ampla ao longo da margem da 

ribeira do Arcão. Os materiais cerâmicos apresentam dimensões médias a reduzidas, excecionalmente 

cm. De materiais associados a construção apenas se identificaram fragmentos de telha 

cm de espessura. 

As cerâmicas são maioritariamente do grupo das comuns com predomínio de pastas laranja acastanhadas 

Fotografia 26). Os elementos não plásticos possuem dimensões variadas e 

formas angulosas. As tipologias de peças que se puderam identificar correspondem a potes, taças, tampas 

e panelas. Os bordos possuem tipologia diversas tendo-se observado bordos simples arredondados, 

espessados externamente, em aba direita, triangulares, etc. O sítio aparenta estar bem conser

Fotografia 23 – Área de implantação do sítio Arez 5 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se tratar de um achado isolado o fragmento registado nos 

casal de época medieval ou 

se por uma área bastante ampla ao longo da margem da 

os apresentam dimensões médias a reduzidas, excecionalmente 

cm. De materiais associados a construção apenas se identificaram fragmentos de telha 

comuns com predomínio de pastas laranja acastanhadas 

). Os elementos não plásticos possuem dimensões variadas e 

ças que se puderam identificar correspondem a potes, taças, tampas 

se observado bordos simples arredondados, 

espessados externamente, em aba direita, triangulares, etc. O sítio aparenta estar bem conservado. 
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Fotografia 24 – Bordo 

cerâmico 

Imediatamente a oeste de Arez 5, distando apenas cerca de 40

material cerâmico, que se designou de 

haver um espaço real sem materiais. Aqui os materiais seguem as mesmas morfologias e tipologias dos 

observados em Arez 5, notando-se apenas maior diversidade na cor das pastas (

28).  

Pela tipologia dos sítios Arez 5 e Arez 6 e o estado de conservação que aparentam considera

núcleo possua um valor patrimonial muito significativo.

Fotografia 27 – Arranque de asa e bordo de pote 

No limite oeste da área de projeto foi identificado um pequeno núcleo com cerâmica comum que se 

designou de Arez 7Arez 7Arez 7Arez 7. Os materiais são muito escassos, tendo

de produção a torno, pelo que se consideram achados disper

presença artefactual e pela morfologia e tipologia das mesmas considera

valor patrimonial. 
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Fotografia 25 – Fragmento de asa 

triangular 

Fotografia 26

cerâmica com engobe branco

Imediatamente a oeste de Arez 5, distando apenas cerca de 40 m, identificou-se um outro núcleo de 

material cerâmico, que se designou de Arez 6Arez 6Arez 6Arez 6. A separação dos dois núcleos prende

haver um espaço real sem materiais. Aqui os materiais seguem as mesmas morfologias e tipologias dos 

se apenas maior diversidade na cor das pastas (Fotografia 

Pela tipologia dos sítios Arez 5 e Arez 6 e o estado de conservação que aparentam considera

eo possua um valor patrimonial muito significativo. 

 

Arranque de asa e bordo de pote  Fotografia 28 – Fragmento de telha

No limite oeste da área de projeto foi identificado um pequeno núcleo com cerâmica comum que se 

. Os materiais são muito escassos, tendo-se observado apenas 3 fragmentos cerâmicos 

de produção a torno, pelo que se consideram achados dispersos de cronologia indeterminada. Pela baixa 

presença artefactual e pela morfologia e tipologia das mesmas considera-se que este sítio possua pouco 
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26 – Fragmento de 

cerâmica com engobe branco 

se um outro núcleo de 

. A separação dos dois núcleos prende-se com o facto de 

haver um espaço real sem materiais. Aqui os materiais seguem as mesmas morfologias e tipologias dos 

Fotografia 27 e Fotografia 

Pela tipologia dos sítios Arez 5 e Arez 6 e o estado de conservação que aparentam considera-se que este 

 

Fragmento de telha 

No limite oeste da área de projeto foi identificado um pequeno núcleo com cerâmica comum que se 

se observado apenas 3 fragmentos cerâmicos 

sos de cronologia indeterminada. Pela baixa 

se que este sítio possua pouco 
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Fotografia 29 – Fragmento de cerâmica (1)

Definiu-se como Arez 8Arez 8Arez 8Arez 8 uma mancha de materiais líticos que se sobrepõe parcialmente ao sítio Arez 5. 

Estes materiais apesar de surgirem num número reduzido revelam uma ocupação antiga deste espaço que 

deverá remontar ao neolítico e mesolítico. 

Os materiais datantes do sítio sã

• um denticulado (Fotografia 

• um núcleo com marcas de levantamento de lascas (

• e uma lasca retocada (

Este sítio deverá corresponder a um habitat.

 

 

Fotografia 31 – Denticulado 
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Fragmento de cerâmica (1) Fotografia 30 – Fragmento de cerâmica (2)

uma mancha de materiais líticos que se sobrepõe parcialmente ao sítio Arez 5. 

Estes materiais apesar de surgirem num número reduzido revelam uma ocupação antiga deste espaço que 

deverá remontar ao neolítico e mesolítico.  

Os materiais datantes do sítio são:  

Fotografia 31);  

um núcleo com marcas de levantamento de lascas (Fotografia 32);  

e uma lasca retocada (Fotografia 33).  

Este sítio deverá corresponder a um habitat. 

 
 

Fotografia 32 – Núcleo com 

marcas de levantamento 

Fotografia 33 – Lasca retocada

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Fragmento de cerâmica (2) 

uma mancha de materiais líticos que se sobrepõe parcialmente ao sítio Arez 5. 

Estes materiais apesar de surgirem num número reduzido revelam uma ocupação antiga deste espaço que 

Lasca retocada 
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Próximo da EN-382, na área NE do projeto, foi identificado um fragmento cerâmico a torno mas de 

cronologia e tipologia indeterminada. Por não se ter observado mais ocorrências foi interpretado como 

achado isolado. Este sítio foi designado de 

De acordo com os fatores ponderados apresentados no 

patrimonial diverso, do nulo ao muito significativo. 

Do conjunto destacam-se os sítios de Arez 5 e Arez 6 por poderem ter coexistido, criando um núcleo 

habitacional, e o Arez 8 cujas cronologias apontadas pelos materiais sugerem tratar

antigo, semelhante aos demais habitats com ocupação mesolítica e neolítica existentes ao longo do rio 

Sado, e respetivas ribeiras subsidiárias (cf. desenho 14).

Quadro 35 – Fatores ponderativos para atribuição de valor patrimonial

Designação Cns* Conservação

Arez 1 32152 

Arez 2 

Arez 3  -- 

Arez 4 

Arez 5 32154 

Arez 6 --  

Arez 7 --  

Arez 8 --  

Arez 9 --  
* Código nacional de sítio atribuído na Base de Dados do Endovélico 

 

4.11.3. Síntese 

A região alargada em que o projeto se insere contém uma riqueza patrimonial diversificada, resultante da 

variedade de recursos e da proximidade ao rio. Este território foi desde sempre ocupado pelo Homem, que 

encontrou no curso do rio um espaço de charneir

proporcionando uma maior variedade na dieta alimentar. 

Para a área de projeto já havia 5 registos patrimoniais tendo

sítios. Os trabalhos de campo permitiram ainda ide

conjunto destacam-se 3 sítios: os sítios Arez 5 e Arez 6 que pela proximidade deverão ter coexistido, 

podendo conter dados relevantes para o conhecimento do mundo rural durante o período moderno; e o 
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382, na área NE do projeto, foi identificado um fragmento cerâmico a torno mas de 

ologia e tipologia indeterminada. Por não se ter observado mais ocorrências foi interpretado como 

achado isolado. Este sítio foi designado de Arez 9Arez 9Arez 9Arez 9. 

De acordo com os fatores ponderados apresentados no Quadro 35, os sítios possuem um valor 

patrimonial diverso, do nulo ao muito significativo.  

se os sítios de Arez 5 e Arez 6 por poderem ter coexistido, criando um núcleo 

cronologias apontadas pelos materiais sugerem tratar

antigo, semelhante aos demais habitats com ocupação mesolítica e neolítica existentes ao longo do rio 

Sado, e respetivas ribeiras subsidiárias (cf. desenho 14). 

Fatores ponderativos para atribuição de valor patrimonial

Conservação Originalidade Proteção 

Reconhecimento 

Social e 

científico

1 1 1 1

(não se aplica por não ter sido relocalizado) 

1 1 1 1

(não se aplica por não ter sido relocalizado) 

4 3 1 4

4 3 1 4

2 2 1 2

3 4 1 4

1 1 1 1
* Código nacional de sítio atribuído na Base de Dados do Endovélico (DGPC) 

A região alargada em que o projeto se insere contém uma riqueza patrimonial diversificada, resultante da 

variedade de recursos e da proximidade ao rio. Este território foi desde sempre ocupado pelo Homem, que 

encontrou no curso do rio um espaço de charneira entre os habitats terrestres e os aquáticos, 

proporcionando uma maior variedade na dieta alimentar.  

Para a área de projeto já havia 5 registos patrimoniais tendo-se procedido à relocalização de 4 desses 

sítios. Os trabalhos de campo permitiram ainda identificar mais 4 novas ocorrências arqueológicas. Do 

se 3 sítios: os sítios Arez 5 e Arez 6 que pela proximidade deverão ter coexistido, 

podendo conter dados relevantes para o conhecimento do mundo rural durante o período moderno; e o 
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382, na área NE do projeto, foi identificado um fragmento cerâmico a torno mas de 

ologia e tipologia indeterminada. Por não se ter observado mais ocorrências foi interpretado como 

, os sítios possuem um valor 

se os sítios de Arez 5 e Arez 6 por poderem ter coexistido, criando um núcleo 

cronologias apontadas pelos materiais sugerem tratar-se de um habitat 

antigo, semelhante aos demais habitats com ocupação mesolítica e neolítica existentes ao longo do rio 

Fatores ponderativos para atribuição de valor patrimonial 

Reconhecimento 

Social e 

científico 

Valor 

patrimonial 

1 1 

 

1 1 

 

4 4 

4 4 

2 2 

4 4 

1 1 

A região alargada em que o projeto se insere contém uma riqueza patrimonial diversificada, resultante da 

variedade de recursos e da proximidade ao rio. Este território foi desde sempre ocupado pelo Homem, que 

a entre os habitats terrestres e os aquáticos, 

se procedido à relocalização de 4 desses 

ntificar mais 4 novas ocorrências arqueológicas. Do 

se 3 sítios: os sítios Arez 5 e Arez 6 que pela proximidade deverão ter coexistido, 

podendo conter dados relevantes para o conhecimento do mundo rural durante o período moderno; e o 
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sítio Arez 8 pela importância científica e mais

mesolítico e do neolítico na região.

 

4.11.4. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No âmbito do património, a evolução da situação de referência 

manutenção dos elementos patrimoniais registados e de outros eventualmente existentes em condições 

idênticas às atuais.  

Sem a execução do projeto, as ocorrências patrimoniais degradar

terrenos correspondentes são alvo, permitindo que a degradação seja contínua com a mesma 

progressividade que têm tido até agora. A erosão natural diferencia

lento do que a potencial destruição antrópica associada

 

 

4.12. Socio economia

4.12.1. Enquadramento 

A caracterização da situação de referência da área geográfica abrangida pelo “Alcácer 

respeita ao domínio socioeconómico, centrou

conta a natureza do empreendimento em avaliação: implantação de um aldeamento turístico integrado em 

espaço rural, assente no tema do enoturismo (como fator de atração a nível turístico e como suporte à 

sustentabilidade do empreendimento).

A título de enquadramento, refere

anos, no sentido de consolidar o Alentejo em geral e o Litoral Alentejano em particular, como um destino 

turístico regional e nacional (secç

avaliação, interessou realizar uma análise da oferta hoteleira existente nesta sub

(secção 4.12.3), bem como da respetiva procura turística (secção 4.12.4).

Em seguida, é dada uma perspetiva geral sobre as atividades económicas desenvolvidas no município de 

Alcácer do Sal (secção 4.12.5). Dado que um dos objetivos do empreendimento ser também a cultura da 

vinha, procurou-se fazer uma caracterização sucinta da estrutura fundiár

de freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana (que integrou a ex
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o Arez 8 pela importância científica e mais-valia que poderá proporcionar para o conhecimento do 

mesolítico e do neolítico na região. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No âmbito do património, a evolução da situação de referência na ausência de projeto poderá permitir a 

manutenção dos elementos patrimoniais registados e de outros eventualmente existentes em condições 

Sem a execução do projeto, as ocorrências patrimoniais degradar-se-ão com a erosão natural de 

terrenos correspondentes são alvo, permitindo que a degradação seja contínua com a mesma 

progressividade que têm tido até agora. A erosão natural diferencia-se sobretudo por ser de um grau mais 

lento do que a potencial destruição antrópica associada ao projeto ou de quaisquer outras ocupações.

economia 

Enquadramento  

A caracterização da situação de referência da área geográfica abrangida pelo “Alcácer 

respeita ao domínio socioeconómico, centrou-se nas variáveis e indicadores mais importantes, tendo em 

conta a natureza do empreendimento em avaliação: implantação de um aldeamento turístico integrado em 

espaço rural, assente no tema do enoturismo (como fator de atração a nível turístico e como suporte à 

ndimento). 

A título de enquadramento, refere-se o esforço que as autoridades públicas têm desenvolvido, nos últimos 

anos, no sentido de consolidar o Alentejo em geral e o Litoral Alentejano em particular, como um destino 

turístico regional e nacional (secção 4.12.2). Assim, e atendendo à natureza do empreendimento em 

avaliação, interessou realizar uma análise da oferta hoteleira existente nesta sub-

(secção 4.12.3), bem como da respetiva procura turística (secção 4.12.4). 

a uma perspetiva geral sobre as atividades económicas desenvolvidas no município de 

secção 4.12.5). Dado que um dos objetivos do empreendimento ser também a cultura da 

se fazer uma caracterização sucinta da estrutura fundiária e da ocupação cultural da 

de freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana (que integrou a ex

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

valia que poderá proporcionar para o conhecimento do 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto  

na ausência de projeto poderá permitir a 

manutenção dos elementos patrimoniais registados e de outros eventualmente existentes em condições 

ão com a erosão natural de que os 

terrenos correspondentes são alvo, permitindo que a degradação seja contínua com a mesma 

se sobretudo por ser de um grau mais 

ao projeto ou de quaisquer outras ocupações. 

A caracterização da situação de referência da área geográfica abrangida pelo “Alcácer Vintage”, no que 

mais importantes, tendo em 

conta a natureza do empreendimento em avaliação: implantação de um aldeamento turístico integrado em 

espaço rural, assente no tema do enoturismo (como fator de atração a nível turístico e como suporte à 

se o esforço que as autoridades públicas têm desenvolvido, nos últimos 

anos, no sentido de consolidar o Alentejo em geral e o Litoral Alentejano em particular, como um destino 

ão 4.12.2). Assim, e atendendo à natureza do empreendimento em 

-região do Alentejo 

a uma perspetiva geral sobre as atividades económicas desenvolvidas no município de 

secção 4.12.5). Dado que um dos objetivos do empreendimento ser também a cultura da 

ia e da ocupação cultural da união 

de freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana (que integrou a ex-
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freguesia de Santiago) e da sua importância relativa ao concelho de Alcácer do Sal (secção 4.12.6). Focou

se igualmente o fenómeno do envelhecimento populacional e pelo desemprego que continua a afetar de 

forma muito significativa o litoral alentejano, e toda a região alentejana em geral (secções 4.12.7 e 4.12.8). 

Por fim, efetuou-se uma breve síntese dos principais aspet

4.12.9), bem como um breve exercício prospetivo de caracterização da evolução da situação de referência 

sem a implementação do projeto (secção 4.12.10).

Para efeitos de análise socioeconómica, foi considerado o c

do Sal – alargando-se a análise ao nível regional e subregional (Alentejo (NUTS II) e Alentejo Litoral (NUTS 

III)) e, sempre que justificável, ao nível nacional, de forma a enquadrar os principais indicadores e

características do concelho no panorama regional e/ou nacional (isto é, em que aspetos os mesmos 

divergem ou se aproximam das médias regionais e nacionais).

 

4.12.2. Desenvolvimento turístico

4.12.2.1. A importância estratégica do Alentejo no desenvolvimento do 

turismo em Portugal 

Em janeiro de 2006, o Governo divulgou o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2006

n.º 53/2007, de 4 de abril), que assumia uma “visão estratégica ambiciosa, mas exequível: Portugal 

deverá ser um dos destinos turísticos de maior 

desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade da oferta, transformando o setor num dos 

motores de crescimento da economia nacional” (MEI, 2006, pg. 3). Essa visão assentava numa proposta 

de valor para Portugal ancorada em quatro elementos diferenciadores 

Tradição; Hospitalidade e Diversidade Concentrada

qualificadores: Autenticidade Moderna; Segurança e Q

documento, Portugal deveria consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos: Sol e Mar, 

Touring Cultural e Paisagístico, City Break

Saúde e Bem-estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial e Gastronomia e Vinhos. 

A “comercialização” destes produtos implicava a aposta no desenvolvimento de uma oferta estruturada, 

diferenciadora e de qualidade que, aliada às potencialidades de cada regi

tornavam o país mais competitivo nos mercados

(novos) polos turísticos estratégicos a desenvolver 

empreendimento turístico em avaliação) 
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e da sua importância relativa ao concelho de Alcácer do Sal (secção 4.12.6). Focou

o fenómeno do envelhecimento populacional e pelo desemprego que continua a afetar de 

forma muito significativa o litoral alentejano, e toda a região alentejana em geral (secções 4.12.7 e 4.12.8). 

se uma breve síntese dos principais aspetos tratados no presente subcapítulo (secção 

4.12.9), bem como um breve exercício prospetivo de caracterização da evolução da situação de referência 

sem a implementação do projeto (secção 4.12.10). 

Para efeitos de análise socioeconómica, foi considerado o concelho no qual se insere o projeto 

se a análise ao nível regional e subregional (Alentejo (NUTS II) e Alentejo Litoral (NUTS 

III)) e, sempre que justificável, ao nível nacional, de forma a enquadrar os principais indicadores e

características do concelho no panorama regional e/ou nacional (isto é, em que aspetos os mesmos 

divergem ou se aproximam das médias regionais e nacionais). 

Desenvolvimento turístico 

A importância estratégica do Alentejo no desenvolvimento do 

 

Em janeiro de 2006, o Governo divulgou o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2006

n.º 53/2007, de 4 de abril), que assumia uma “visão estratégica ambiciosa, mas exequível: Portugal 

deverá ser um dos destinos turísticos de maior crescimento na Europa [no horizonte de 2015], através do 

desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade da oferta, transformando o setor num dos 

motores de crescimento da economia nacional” (MEI, 2006, pg. 3). Essa visão assentava numa proposta 

de valor para Portugal ancorada em quatro elementos diferenciadores – Clima e Luz; História, Cultura e 

Tradição; Hospitalidade e Diversidade Concentrada – que se cruzavam, por sua vez, com três elementos 

Autenticidade Moderna; Segurança e Qualidade Competitiva. De acordo com este 

documento, Portugal deveria consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos: Sol e Mar, 

City Break, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza, Turismo Náutico, 

estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial e Gastronomia e Vinhos. 

A “comercialização” destes produtos implicava a aposta no desenvolvimento de uma oferta estruturada, 

diferenciadora e de qualidade que, aliada às potencialidades de cada região e à sua vocação natural, 

tornavam o país mais competitivo nos mercados-alvo. O PENT identificava, para além dos Açores, seis 

turísticos estratégicos a desenvolver – incluindo o Litoral Alentejano (onde se insere o 

em avaliação) – que, pelas características específicas e distintivas que 
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e da sua importância relativa ao concelho de Alcácer do Sal (secção 4.12.6). Focou-

o fenómeno do envelhecimento populacional e pelo desemprego que continua a afetar de 

forma muito significativa o litoral alentejano, e toda a região alentejana em geral (secções 4.12.7 e 4.12.8).  

os tratados no presente subcapítulo (secção 

4.12.9), bem como um breve exercício prospetivo de caracterização da evolução da situação de referência 

oncelho no qual se insere o projeto – Alcácer 

se a análise ao nível regional e subregional (Alentejo (NUTS II) e Alentejo Litoral (NUTS 

III)) e, sempre que justificável, ao nível nacional, de forma a enquadrar os principais indicadores e 

características do concelho no panorama regional e/ou nacional (isto é, em que aspetos os mesmos 

A importância estratégica do Alentejo no desenvolvimento do 

Em janeiro de 2006, o Governo divulgou o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2006-2015 (PENT) (RCM 

n.º 53/2007, de 4 de abril), que assumia uma “visão estratégica ambiciosa, mas exequível: Portugal 

crescimento na Europa [no horizonte de 2015], através do 

desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade da oferta, transformando o setor num dos 

motores de crescimento da economia nacional” (MEI, 2006, pg. 3). Essa visão assentava numa proposta 

Clima e Luz; História, Cultura e 

que se cruzavam, por sua vez, com três elementos 

. De acordo com este 

documento, Portugal deveria consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos: Sol e Mar, 

, Turismo de Negócios, Turismo de Natureza, Turismo Náutico, 

estar, Golfe, Resorts Integrados e Turismo Residencial e Gastronomia e Vinhos.  

A “comercialização” destes produtos implicava a aposta no desenvolvimento de uma oferta estruturada, 

ão e à sua vocação natural, 

alvo. O PENT identificava, para além dos Açores, seis 

incluindo o Litoral Alentejano (onde se insere o 

que, pelas características específicas e distintivas que 
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apresentavam, justificavam essa criação e aposta para o desenvolvimento do mercado nacional e 

internacional. 

Os objetivos traçados para Portugal eram ambiciosos: crescimento sustentad

quer em termos de número de turistas internacionais (+5% ao ano), quer ao nível das receitas (+9% ao 

ano). 

No caso concreto do Alentejo, os objetivos operacionais do PENT apontavam para 650 mil dormidas de 

estrangeiros em 2015, correspondendo a um crescimento médio de 10,8% ao ano 

da esperada a nível nacional (5% ao ano). Os objetivos d

hoteleiros) eram ainda mais ambiciosos, apontando para a quase triplicação dos valores observados em 

2006, com taxas de crescimento anual na ordem dos 14% a 15% a partir de 2009. Também ao nível do 

turista nacional se esperavam crescimentos significativos da procura dirigida ao Alentejo: crescimento 

médio anual das dormidas de +3,3% no horizonte de 2015, acima do esperado para Portugal (+2,5% ao 

ano). Para tal, o PENT apontava o 

Alentejo, complementado por: Resorts

bem-estar, Turismo náutico, Golfe e, no caso particular do litoral alentejano, também pelo produto Sol e 

mar. Estes produtos turísticos estratégicos para o Alentejo derivam de um conjunto de fatores distintivos 

da região, que se indicam no quadro seguinte.

Quadro 36 – Fatores distintivos do Alentejo por produto estratégico para a região

Produto turístico estratégico

Touring cultural e paisagístico

Sol e mar 

Resorts integrados e Turismo 
residencial, Gastronomia e vinho, Saúde 

e bem-estar, Turismo náutico

Golfe 

Contudo, em 2010, iniciou-se uma revisão deste documento, que culminou na publicação do PENT 

Propostas para Revisão no Horizonte 2015 (RCM n.º 24/2013, de 16 de abril). A justificação atribuída para 

esta atualização intercalar – prevista na 
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apresentavam, justificavam essa criação e aposta para o desenvolvimento do mercado nacional e 

Os objetivos traçados para Portugal eram ambiciosos: crescimento sustentado acima da média europeia, 

quer em termos de número de turistas internacionais (+5% ao ano), quer ao nível das receitas (+9% ao 

No caso concreto do Alentejo, os objetivos operacionais do PENT apontavam para 650 mil dormidas de 

estrangeiros em 2015, correspondendo a um crescimento médio de 10,8% ao ano – taxa superior ao dobro 

da esperada a nível nacional (5% ao ano). Os objetivos de receitas (proveitos dos estabelecimentos 

hoteleiros) eram ainda mais ambiciosos, apontando para a quase triplicação dos valores observados em 

2006, com taxas de crescimento anual na ordem dos 14% a 15% a partir de 2009. Também ao nível do 

l se esperavam crescimentos significativos da procura dirigida ao Alentejo: crescimento 

médio anual das dormidas de +3,3% no horizonte de 2015, acima do esperado para Portugal (+2,5% ao 

ano). Para tal, o PENT apontava o Touring Cultural e Paisagístico como o produto estratégico para o 

Resorts integrados e turismo residencial, Gastronomia e vinho, Saúde e 

estar, Turismo náutico, Golfe e, no caso particular do litoral alentejano, também pelo produto Sol e 

urísticos estratégicos para o Alentejo derivam de um conjunto de fatores distintivos 

da região, que se indicam no quadro seguinte. 

Fatores distintivos do Alentejo por produto estratégico para a região

estratégico Fatores distintivos do Alentejo

cultural e paisagístico 

Évora 

Castelos e fortificações 

Património arqueológico e arquitetónico

Aldeias típicas 

Pousadas 

 
Costa Vicentina 

 Praias/falésias 

integrados e Turismo 
residencial, Gastronomia e vinho, Saúde 

estar, Turismo náutico 

Vinhos do Alentejo 

Riqueza gastronómica 

Pólo de Alqueva 

Novos campos de golfe inseridos em resorts
qualidade 

Tempo ameno fora do período de verão

Fonte: MEI (2006). 

se uma revisão deste documento, que culminou na publicação do PENT 

Propostas para Revisão no Horizonte 2015 (RCM n.º 24/2013, de 16 de abril). A justificação atribuída para 

prevista na primeira versão do PENT – foi que “a realidade demonstrou que a 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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apresentavam, justificavam essa criação e aposta para o desenvolvimento do mercado nacional e 

o acima da média europeia, 

quer em termos de número de turistas internacionais (+5% ao ano), quer ao nível das receitas (+9% ao 

No caso concreto do Alentejo, os objetivos operacionais do PENT apontavam para 650 mil dormidas de 

taxa superior ao dobro 

e receitas (proveitos dos estabelecimentos 

hoteleiros) eram ainda mais ambiciosos, apontando para a quase triplicação dos valores observados em 

2006, com taxas de crescimento anual na ordem dos 14% a 15% a partir de 2009. Também ao nível do 

l se esperavam crescimentos significativos da procura dirigida ao Alentejo: crescimento 

médio anual das dormidas de +3,3% no horizonte de 2015, acima do esperado para Portugal (+2,5% ao 

o produto estratégico para o 

integrados e turismo residencial, Gastronomia e vinho, Saúde e 

estar, Turismo náutico, Golfe e, no caso particular do litoral alentejano, também pelo produto Sol e 

urísticos estratégicos para o Alentejo derivam de um conjunto de fatores distintivos 

Fatores distintivos do Alentejo por produto estratégico para a região 

Fatores distintivos do Alentejo 

Património arqueológico e arquitetónico 

resorts de 

Tempo ameno fora do período de verão 

se uma revisão deste documento, que culminou na publicação do PENT – 

Propostas para Revisão no Horizonte 2015 (RCM n.º 24/2013, de 16 de abril). A justificação atribuída para 

a realidade demonstrou que a 
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definição dos objetivos feitos na aprovação do PENT em 2007 não foi realista, uma vez que os resultados 

ficaram muito aquém do esperado

turísticas ficaram 21,5% aquém do objetivo; o número de hóspedes internacionais situou

dos objetivos, com menos 1,1 milhões de turistas; e o turismo interno ficou 44 mil hóspedes e 515 mil 

dormidas abaixo do objetivo. Desta forma, do

uma rutura com o delineado anteriormente, mas reforça dois aspetos: o enfoque num modelo de 

desenvolvimento sustentável e a diferenciação mais vincada por via de experiências marcantes e 

genuínas.  

O desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010

desenvolvimento: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento; mercados emissores; 

acessibilidades aéreas; estratégia de produtos; regiões e 

conteúdos; eventos; qualidade urbana, ambiental e paisagística; qualidade dos serviços e dos recursos 

humanos; e, por fim, eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e privados.

A implementação do PENT será execut

em torno de cinco eixos principais:

• Qualidade turística sustentávelQualidade turística sustentávelQualidade turística sustentávelQualidade turística sustentável

qualidade de serviço e de recursos humanos; qualidade urbana, ambiental e

paisagística; e modernização dos agentes.

• Enriquecimento da ofertaEnriquecimento da ofertaEnriquecimento da ofertaEnriquecimento da oferta

notoriedade e atratividade do destino.

• Produtos e destinosProdutos e destinosProdutos e destinosProdutos e destinos

destinos regionais.

• Mercados e acessibilidadesMercados e acessibilidadesMercados e acessibilidadesMercados e acessibilidades

acessibilidades aéreas.

• Promoção e distribuiçãoPromoção e distribuiçãoPromoção e distribuiçãoPromoção e distribuição

No que concerne aos objetivos para o setor do turismo, a versão revista do PENT apresenta dois cenários 

o pessimista e o otimista. Estes objetivos estimam o número de hóspedes e de dormidas em 2015 (para o 

mercado interno e externo), bem como as receitas

Quadro Quadro Quadro Quadro 37373737. 
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definição dos objetivos feitos na aprovação do PENT em 2007 não foi realista, uma vez que os resultados 

ficaram muito aquém do esperado.” De acordo com a nota introdutória da referida RCM, as 

turísticas ficaram 21,5% aquém do objetivo; o número de hóspedes internacionais situou

dos objetivos, com menos 1,1 milhões de turistas; e o turismo interno ficou 44 mil hóspedes e 515 mil 

dormidas abaixo do objetivo. Desta forma, do ponto de vista da estratégia, a revisão do PENT não constitui 

uma rutura com o delineado anteriormente, mas reforça dois aspetos: o enfoque num modelo de 

desenvolvimento sustentável e a diferenciação mais vincada por via de experiências marcantes e 

desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010desenvolvimento do turismo nacional no horizonte 2010----2015201520152015 está assente em 11 linhas de 

desenvolvimento: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento; mercados emissores; 

acessibilidades aéreas; estratégia de produtos; regiões e polos; promoção e distribuição; experiências e 

conteúdos; eventos; qualidade urbana, ambiental e paisagística; qualidade dos serviços e dos recursos 

humanos; e, por fim, eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e privados.

A implementação do PENT será executada através de um conjunto de 11 programas de ação, estruturados 

em torno de cinco eixos principais: 

Qualidade turística sustentávelQualidade turística sustentávelQualidade turística sustentávelQualidade turística sustentável: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento; 

qualidade de serviço e de recursos humanos; qualidade urbana, ambiental e

paisagística; e modernização dos agentes. 

Enriquecimento da ofertaEnriquecimento da ofertaEnriquecimento da ofertaEnriquecimento da oferta: experiências e conteúdos; e eventos potenciadores da 

notoriedade e atratividade do destino. 

Produtos e destinosProdutos e destinosProdutos e destinosProdutos e destinos: desenvolvimento de produtos estratégicos; e desenvolvimento dos 

egionais. 

Mercados e acessibilidadesMercados e acessibilidadesMercados e acessibilidadesMercados e acessibilidades: estratégia de mercados emissores; e reforço de 

acessibilidades aéreas. 

Promoção e distribuiçãoPromoção e distribuiçãoPromoção e distribuiçãoPromoção e distribuição: melhor promoção, distribuição e venda. 

No que concerne aos objetivos para o setor do turismo, a versão revista do PENT apresenta dois cenários 

o pessimista e o otimista. Estes objetivos estimam o número de hóspedes e de dormidas em 2015 (para o 

mercado interno e externo), bem como as receitas (apenas para o mercado externo), sintetizados no 
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definição dos objetivos feitos na aprovação do PENT em 2007 não foi realista, uma vez que os resultados 

.” De acordo com a nota introdutória da referida RCM, as receitas 

turísticas ficaram 21,5% aquém do objetivo; o número de hóspedes internacionais situou-se 13% abaixo 

dos objetivos, com menos 1,1 milhões de turistas; e o turismo interno ficou 44 mil hóspedes e 515 mil 

ponto de vista da estratégia, a revisão do PENT não constitui 

uma rutura com o delineado anteriormente, mas reforça dois aspetos: o enfoque num modelo de 

desenvolvimento sustentável e a diferenciação mais vincada por via de experiências marcantes e 

está assente em 11 linhas de 

desenvolvimento: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento; mercados emissores; 

distribuição; experiências e 

conteúdos; eventos; qualidade urbana, ambiental e paisagística; qualidade dos serviços e dos recursos 

humanos; e, por fim, eficácia e modernização da atuação dos agentes públicos e privados. 

ada através de um conjunto de 11 programas de ação, estruturados 

: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento; 

qualidade de serviço e de recursos humanos; qualidade urbana, ambiental e 

: experiências e conteúdos; e eventos potenciadores da 

: desenvolvimento de produtos estratégicos; e desenvolvimento dos 

: estratégia de mercados emissores; e reforço de 

No que concerne aos objetivos para o setor do turismo, a versão revista do PENT apresenta dois cenários – 

o pessimista e o otimista. Estes objetivos estimam o número de hóspedes e de dormidas em 2015 (para o 

(apenas para o mercado externo), sintetizados no 
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Quadro 37 – Novos objetivos para o setor turístico, elencados no

 2010 

N.º 

Turismo interno 

Hóspedes* 5 444

Dormidas* 11 566

Turismo externo 

Hóspedes* 6 221

Dormidas* 21 845

Receitas** 7,61

Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura: (R) Valor Real; (P) Valor Previsto; * Unidade de medida: Milhares; ** Unidade de medida: Mil milhares. 

Note-se que o PENT apresentava também valores de referência para o ano de 2012 (MEID, 2013), sendo 

que, de acordo com os dados publ

números de hóspedes do turismo interno e de dormidas do turismo externo ultrapassaram os previstos no 

cenário otimista, estando nos demais indicadores relativamente próximos dessa perspetiva. J

2014, os hóspedes (turistas internos e externos) e as dormidas (neste caso, apenas turistas externos) 

excederam os valores de referência no cenário otimista para o ano de 2015; no caso das dormidas de 

turistas externos estavam próximos desse va

estrangeiros geraram uma receita ligeiramente superior ao previsto no cenário pessimista. Em 2014, 

comparando com o valor de referência para 2015, estes fluxos permaneciam com a mesma tendência, 

No caso do Alentejo, os novos objetivos estão sintetizados no 

Quadro 38 – Novos objetivos para o setor turístico, elencados no PENT, para o Alentejo, entre 2010

Turismo externo

Proveitos totais**

Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura:
Milhares; ** Unidade de medida: Mil milhares. 
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Novos objetivos para o setor turístico, elencados no PENT, para Portugal, entre 2010

Cenário pessimista Cenário otimista

2010  2015  
Cres. Md. 

anual 
2010 2015

N.º (R) N.º (P) % (P) N.º (R) N.º (P)

5 444 6 070 2,2 5 444 6 709

11 566 12 759 2,0 11 566 14 102

6 221 8 045 5,3 6 221 8 892

21 845 26 028 3,6 21 845 28 767

7,61 10,62 6,9 7,61 12,22

(R) Valor Real; (P) Valor Previsto; * Unidade de medida: Milhares; ** Unidade de medida: Mil milhares. 
Fonte: MEID (2013). 

se que o PENT apresentava também valores de referência para o ano de 2012 (MEID, 2013), sendo 

que, de acordo com os dados publicados pelo Turismo de Portugal (2015b e 2015d), nesse ano, os 

números de hóspedes do turismo interno e de dormidas do turismo externo ultrapassaram os previstos no 

cenário otimista, estando nos demais indicadores relativamente próximos dessa perspetiva. J

2014, os hóspedes (turistas internos e externos) e as dormidas (neste caso, apenas turistas externos) 

excederam os valores de referência no cenário otimista para o ano de 2015; no caso das dormidas de 

turistas externos estavam próximos desse valor. Contudo, ao nível das receitas, em 2012, os turistas 

estrangeiros geraram uma receita ligeiramente superior ao previsto no cenário pessimista. Em 2014, 

comparando com o valor de referência para 2015, estes fluxos permaneciam com a mesma tendência, 

caso do Alentejo, os novos objetivos estão sintetizados no Quadro Quadro Quadro Quadro 38383838. 

Novos objetivos para o setor turístico, elencados no PENT, para o Alentejo, entre 2010

 
2010 2015 

Cres. Md. 
Anual 

N.º (R) N.º (P) % (P) 

Turismo interno 

Hóspedes* 0,41 0,45 2,0 

Dormidas* 0,69 0,80 2,8 

Turismo externo 

Hóspedes* 0,13 0,20 8,6 

Dormidas* 0,22 0,35 10,2 

Proveitos totais** 47,6 67,9 7,4 

Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura: (R) Valor Real; (P) Valor Previsto; * Unidade de medida: 
Milhares; ** Unidade de medida: Mil milhares.  

Fonte: MEID (2013). 
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PENT, para Portugal, entre 2010-2015 

Cenário otimista 

2015 
Cres. Md. 

anual 

(P)   % (P) 

6 709 4,3 

14 102 4,0 

8 892 7,4 

28 767 5,7 

12,22 9,9 

(R) Valor Real; (P) Valor Previsto; * Unidade de medida: Milhares; ** Unidade de medida: Mil milhares.  

se que o PENT apresentava também valores de referência para o ano de 2012 (MEID, 2013), sendo 

icados pelo Turismo de Portugal (2015b e 2015d), nesse ano, os 

números de hóspedes do turismo interno e de dormidas do turismo externo ultrapassaram os previstos no 

cenário otimista, estando nos demais indicadores relativamente próximos dessa perspetiva. Já no ano de 

2014, os hóspedes (turistas internos e externos) e as dormidas (neste caso, apenas turistas externos) 

excederam os valores de referência no cenário otimista para o ano de 2015; no caso das dormidas de 

lor. Contudo, ao nível das receitas, em 2012, os turistas 

estrangeiros geraram uma receita ligeiramente superior ao previsto no cenário pessimista. Em 2014, 

comparando com o valor de referência para 2015, estes fluxos permaneciam com a mesma tendência,  

Novos objetivos para o setor turístico, elencados no PENT, para o Alentejo, entre 2010-2015 
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Face aos objetivos intercalares determinados para 2012, os dados do Turismo de Portugal (2015a e 2015c) 

demonstram que a região do Alentejo captou mais hóspedes e dormidas, tanto nacionais como 

estrangeiros, face ao previsto. Adicionalmente, à semelhança d

também os valores reais de 2014 já eram superiores aos estimados para este território em 2015. 

Note-se que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (RCM n.º 53/2010, 2 de agosto) 

corrobora a importância do setor do turismo para a região, designadamente para o seu crescimento 

económico, tirando partido da diversidade territorial, ambiental, cultural e patrimonial existente neste 

território. Este documento reforça a necessidade de se preconizarem projeto

qualidade e identidade singular, que atenuem a sazonalidade da procura. Para tal, os projetos a 

desenvolver deverão enquadrar

natureza cultural e paisagístico, conjuntos turísticos integrados (

 

4.12.3. A oferta turística do Litoral Alentejano

Dos cinco municípios que constituem a NUTS III Alentejo Litoral 

Santiago do Cacém e Sines – Alcácer do Sal é o que apr

mais reduzido. 

Como revela o quadro seguinte, em Alcácer do Sal existiam em 2014 apenas 11 estabelecimentos 

hoteleiros17 (sendo 3 classificados como hotel, 1 como pensão e 7 como outros estabelecimentos), com 

uma capacidade total de 915 camas915 camas915 camas915 camas

Litoral Alentejano e 5,0% da NUTS II Alentejo). Note

estabelecimentos hoteleiros do Litoral Alentejano, é o te

camas. Com a conclusão do Alcácer 

dado o acréscimo de 901 camas. 

                                        
17 O INE utiliza a designação de estabelecimentos hoteleiros
principal consiste na prestação de serviços de alojamento e de outr
fornecimento de refeições, mediante pagamento. Os estabelecimentos hoteleiros classificam
pousadas, estalagens, motéis e hotéis
aldeamentos e apartamentos turísticos”. Já o Turismo de Portugal refere
estando a definição explanada no Artigo 2.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos (Decreto
15/2014, de 23 de janeiro). Por essa razão, os valores totais de estabelecimentos hoteleiros e empreendimentos 
turísticos (e respetivas capacidades de alojamento) não são c
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Face aos objetivos intercalares determinados para 2012, os dados do Turismo de Portugal (2015a e 2015c) 

demonstram que a região do Alentejo captou mais hóspedes e dormidas, tanto nacionais como 

estrangeiros, face ao previsto. Adicionalmente, à semelhança do que aconteceu com a nível nacional, 

também os valores reais de 2014 já eram superiores aos estimados para este território em 2015. 

se que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (RCM n.º 53/2010, 2 de agosto) 

ia do setor do turismo para a região, designadamente para o seu crescimento 

económico, tirando partido da diversidade territorial, ambiental, cultural e patrimonial existente neste 

território. Este documento reforça a necessidade de se preconizarem projetos diversificados, com elevada 

qualidade e identidade singular, que atenuem a sazonalidade da procura. Para tal, os projetos a 

-se nos seguintes produtos: sol e mar, circuitos turísticos (

tico, conjuntos turísticos integrados (resorts) e golfe.   

A oferta turística do Litoral Alentejano 

Dos cinco municípios que constituem a NUTS III Alentejo Litoral – Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

Alcácer do Sal é o que apresenta o número de estabelecimentos hoteleiros 

Como revela o quadro seguinte, em Alcácer do Sal existiam em 2014 apenas 11 estabelecimentos 

(sendo 3 classificados como hotel, 1 como pensão e 7 como outros estabelecimentos), com 

915 camas915 camas915 camas915 camas (que representa cerca de 13,6% das camas existentes na NUTS III 

Litoral Alentejano e 5,0% da NUTS II Alentejo). Note-se que apesar do município ter o menor número de 

estabelecimentos hoteleiros do Litoral Alentejano, é o terceiro com maior capacidade de número de 

Alcácer Vintage, a capacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicaria

 

                                            

estabelecimentos hoteleiros e define-a como “estabelecimento cuja atividade 
principal consiste na prestação de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 
fornecimento de refeições, mediante pagamento. Os estabelecimentos hoteleiros classificam-se em hotéis, pensões, 
pousadas, estalagens, motéis e hotéis-apartamentos (apart-hotéis); para fins estatísticos incluem-
aldeamentos e apartamentos turísticos”. Já o Turismo de Portugal refere-se a empreendimentos turísticos
estando a definição explanada no Artigo 2.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

(Decreto-Lei 29/2008, de 7 de março, alterado pela última vez pelo Decreto
15/2014, de 23 de janeiro). Por essa razão, os valores totais de estabelecimentos hoteleiros e empreendimentos 
turísticos (e respetivas capacidades de alojamento) não são coincidentes.   
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Face aos objetivos intercalares determinados para 2012, os dados do Turismo de Portugal (2015a e 2015c) 

demonstram que a região do Alentejo captou mais hóspedes e dormidas, tanto nacionais como 

o que aconteceu com a nível nacional, 

também os valores reais de 2014 já eram superiores aos estimados para este território em 2015.  

se que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (RCM n.º 53/2010, 2 de agosto) 

ia do setor do turismo para a região, designadamente para o seu crescimento 

económico, tirando partido da diversidade territorial, ambiental, cultural e patrimonial existente neste 

s diversificados, com elevada 

qualidade e identidade singular, que atenuem a sazonalidade da procura. Para tal, os projetos a 

se nos seguintes produtos: sol e mar, circuitos turísticos (touring) de 

Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, 

esenta o número de estabelecimentos hoteleiros 

Como revela o quadro seguinte, em Alcácer do Sal existiam em 2014 apenas 11 estabelecimentos 

(sendo 3 classificados como hotel, 1 como pensão e 7 como outros estabelecimentos), com 

(que representa cerca de 13,6% das camas existentes na NUTS III 

se que apesar do município ter o menor número de 

rceiro com maior capacidade de número de 

capacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicariacapacidade de alojamento do concelho quase duplicaria, 

a como “estabelecimento cuja atividade 
os serviços acessórios ou de apoio, com ou sem 

se em hotéis, pensões, 
-se, ainda, os 

empreendimentos turísticos, 
estando a definição explanada no Artigo 2.º do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

Lei 29/2008, de 7 de março, alterado pela última vez pelo Decreto-Lei n.º 
15/2014, de 23 de janeiro). Por essa razão, os valores totais de estabelecimentos hoteleiros e empreendimentos 
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Quadro 39 – Número de estabelecimentos hoteleiros e respetiva capacidade de alojamento no Litoral 

Concelho / Região 

Total

Alcácer do Sal 11

Grândola  15

Odemira 48

Santiago do Cacém 16

Sines 13

Alentejo Litoral 103

Alentejo 412

Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura:Nota de leitura: … Valores não revelados pelo INE; * Impossível de calcular, devido à existência de valores não relevados pelo 
INE.    

De acordo com os dados do Turismo de Portugal, em novembro de 2015 existiam 8 empreendimentos 

turísticos, com uma dotação de 1.001 camas. Dentre os empreendimentos turísticos, 3 eram hotéis (de 2, 3 

e 4 estrelas, respetivamente), 2 aldeamentos turísticos (ambos de 4 estrelas), 1 hotel

estrelas), 1 pousada e 1 hotel rural

de Alcácer do Sal e Santa Susana)

total, perfaziam 72 camas (Turismo de Portugal, 2015g). Para os demais concelhos do Alentejo Lit

14 empreendimentos turísticos (totalizam 2.594 camas disponíveis) em Grândola, 7 (532) em Santiago do 

Cacém, 4 (344) em Sines e 12 (506) em Odemira (Nemus & Consulmar, 2015).

Aos valores apresentados pelo INE e Turismo de Portugal (diferentes por 

162 camas oferecidas no município de Alcácer do Sal através de Alojamento Local

distribuição por modalidades a seguinte: 84 em moradias; 53 em estabelecimento de hospedagem; e 25 

em apartamentos (Turismo de Por

Importa, contudo, salientar que a região do Litoral Alentejano tem sido alvo de um conjunto considerável 

de intenções e investimento efetivos dirigidos ao setor do turismo, que nos últimos anos alteraram a 

realidade da região nos últimos ano

Santiago do Cacém e Grândola). Os dados estatísticos refletem estas mudanças: por exemplo, em 2008, 

na NUTS Alentejo Litoral, o número de estabelecimentos hoteleiros era de 41 (dos quais, apena

                                        

18 Regime jurídico introduzido pelo Decreto

Lei n.º 63/2015, de 22 de abril 
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Número de estabelecimentos hoteleiros e respetiva capacidade de alojamento no Litoral 

Alentejano (2014) 

Estabelecimentos  
(n.º) 

Capacidade de alojamento 
(n.º de camas)

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis 

11 3 1 7 915 98 

15 2 3 10 2 934 … 

48 4 3 41 1 423 146 

16 3 1 12 693 … 

13 2 4 7 770 … 

103 14 12 77 6 735 835 

412 85 35 292 18 374 6 875 

… Valores não revelados pelo INE; * Impossível de calcular, devido à existência de valores não relevados pelo 

Fonte: INE (2014a). 

De acordo com os dados do Turismo de Portugal, em novembro de 2015 existiam 8 empreendimentos 

rísticos, com uma dotação de 1.001 camas. Dentre os empreendimentos turísticos, 3 eram hotéis (de 2, 3 

e 4 estrelas, respetivamente), 2 aldeamentos turísticos (ambos de 4 estrelas), 1 hotel

estrelas), 1 pousada e 1 hotel rural. Na ex-freguesia de Santiago (agora integrada na 

de Alcácer do Sal e Santa Susana) existiam 2 empreendimentos turísticos (hotel e hotel rural) que, no 

total, perfaziam 72 camas (Turismo de Portugal, 2015g). Para os demais concelhos do Alentejo Lit

14 empreendimentos turísticos (totalizam 2.594 camas disponíveis) em Grândola, 7 (532) em Santiago do 

Cacém, 4 (344) em Sines e 12 (506) em Odemira (Nemus & Consulmar, 2015). 

Aos valores apresentados pelo INE e Turismo de Portugal (diferentes por razões metodológicas), acrescem 

162 camas oferecidas no município de Alcácer do Sal através de Alojamento Local

distribuição por modalidades a seguinte: 84 em moradias; 53 em estabelecimento de hospedagem; e 25 

em apartamentos (Turismo de Portugal, 2015f). 

Importa, contudo, salientar que a região do Litoral Alentejano tem sido alvo de um conjunto considerável 

de intenções e investimento efetivos dirigidos ao setor do turismo, que nos últimos anos alteraram a 

realidade da região nos últimos anos (destacando-se, com maior dinâmica, os concelhos de Odemira, 

Santiago do Cacém e Grândola). Os dados estatísticos refletem estas mudanças: por exemplo, em 2008, 

na NUTS Alentejo Litoral, o número de estabelecimentos hoteleiros era de 41 (dos quais, apena

                                            

Regime jurídico introduzido pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, alterado pelo Decreto
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Número de estabelecimentos hoteleiros e respetiva capacidade de alojamento no Litoral 

Capacidade de alojamento  
(n.º de camas) 

 Pensões Outros 

… * 

82 * 

… * 

… * 

181 * 

433 5 467 

 1 420 10 079 

… Valores não revelados pelo INE; * Impossível de calcular, devido à existência de valores não relevados pelo 

De acordo com os dados do Turismo de Portugal, em novembro de 2015 existiam 8 empreendimentos 

rísticos, com uma dotação de 1.001 camas. Dentre os empreendimentos turísticos, 3 eram hotéis (de 2, 3 

e 4 estrelas, respetivamente), 2 aldeamentos turísticos (ambos de 4 estrelas), 1 hotel-apartamento (de 3 

 união de freguesias 

turísticos (hotel e hotel rural) que, no 

total, perfaziam 72 camas (Turismo de Portugal, 2015g). Para os demais concelhos do Alentejo Litoral, há 

14 empreendimentos turísticos (totalizam 2.594 camas disponíveis) em Grândola, 7 (532) em Santiago do 

razões metodológicas), acrescem 

162 camas oferecidas no município de Alcácer do Sal através de Alojamento Local18, sendo a sua 

distribuição por modalidades a seguinte: 84 em moradias; 53 em estabelecimento de hospedagem; e 25 

Importa, contudo, salientar que a região do Litoral Alentejano tem sido alvo de um conjunto considerável 

de intenções e investimento efetivos dirigidos ao setor do turismo, que nos últimos anos alteraram a 

se, com maior dinâmica, os concelhos de Odemira, 

Santiago do Cacém e Grândola). Os dados estatísticos refletem estas mudanças: por exemplo, em 2008, 

na NUTS Alentejo Litoral, o número de estabelecimentos hoteleiros era de 41 (dos quais, apenas 3 eram 

128/2014, de 29 de agosto, alterado pelo Decreto-
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hotéis) e o número de camas de 2.691 (292 de hotéis), o que representa, face a 2014, aumentos de 62 

estabelecimentos (mais 11 hotéis) e de 4.044 camas (mais 543 em hotéis); já no caso do concelho de 

Alcácer, em 2008, existiam 5 estabelecimentos ho

alojamento de 222 camas. 

De acordo com a consulta ao Turismo de Portugal em novembro de 2015 (Turismo de Portugal, 2015g), no 

concelho de Alcácer do Sal estavam previstos, no total, 25 empreendimentos turístic

camas19 (Quadro Quadro Quadro Quadro 40404040), a maioria dos quais localizados na união das freguesias de Alcácer do Sal (Santa 

Maria e Santiago) e Santa Susana. Existiam também dois projetos de interesse nacional 

Barrosinha, numa área de 1.920ha, com 7.389 camas turísticas, e a Herdad

área (365ha) e camas turísticas (3.467) 

de Alcácer do Sal e Santa Susana 

                                        

19 Dentre os 25 empreendimentos turísticos referidos, 15 correspondiam a pedidos de informação prévia (9.419 
camas), 10 a novos projetos (8461 camas). Existia ainda 1 pedido de alteração na classificação (Herdade do 
Montalvo).  
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hotéis) e o número de camas de 2.691 (292 de hotéis), o que representa, face a 2014, aumentos de 62 

estabelecimentos (mais 11 hotéis) e de 4.044 camas (mais 543 em hotéis); já no caso do concelho de 

Alcácer, em 2008, existiam 5 estabelecimentos hoteleiros (nenhum hotel), com uma capacidade de 

De acordo com a consulta ao Turismo de Portugal em novembro de 2015 (Turismo de Portugal, 2015g), no 

concelho de Alcácer do Sal estavam previstos, no total, 25 empreendimentos turístic

), a maioria dos quais localizados na união das freguesias de Alcácer do Sal (Santa 

Maria e Santiago) e Santa Susana. Existiam também dois projetos de interesse nacional 

Barrosinha, numa área de 1.920ha, com 7.389 camas turísticas, e a Herdade da Comporta, com menos 

área (365ha) e camas turísticas (3.467) – e nove campos de golfe, três dos quais na união das freguesias 

a (Figura Figura Figura Figura 26262626).  

                                            

Dentre os 25 empreendimentos turísticos referidos, 15 correspondiam a pedidos de informação prévia (9.419 
camas), 10 a novos projetos (8461 camas). Existia ainda 1 pedido de alteração na classificação (Herdade do 
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hotéis) e o número de camas de 2.691 (292 de hotéis), o que representa, face a 2014, aumentos de 62 

estabelecimentos (mais 11 hotéis) e de 4.044 camas (mais 543 em hotéis); já no caso do concelho de 

teleiros (nenhum hotel), com uma capacidade de 

De acordo com a consulta ao Turismo de Portugal em novembro de 2015 (Turismo de Portugal, 2015g), no 

concelho de Alcácer do Sal estavam previstos, no total, 25 empreendimentos turísticos com 18.078 

), a maioria dos quais localizados na união das freguesias de Alcácer do Sal (Santa 

Maria e Santiago) e Santa Susana. Existiam também dois projetos de interesse nacional – a Quinta da 

e da Comporta, com menos 

união das freguesias 

Dentre os 25 empreendimentos turísticos referidos, 15 correspondiam a pedidos de informação prévia (9.419 
camas), 10 a novos projetos (8461 camas). Existia ainda 1 pedido de alteração na classificação (Herdade do 
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Figura 26 – Empreendimentos turísticos com par
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Fonte: Turismo de Portugal (2015g)  )) 

Empreendimentos turísticos com parecer favorável, PIN e Campos de golfe previstos para o concelho 

de Alcácer do Sal, em setembro de 2016 

 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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cer favorável, PIN e Campos de golfe previstos para o concelho 
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Quadro 40 – Número de empreendimentos turísticos e respetivas caraterísticas, no concelho de Álcacer do 

Tipo de emp. 

turístico 
Designação 

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico Ald. tur. Herdade da Lança

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico de lazer e 

desporto do Alentejo 

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico Quinta do 

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico Aldeia de 

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico Aldeia das 

Cegonhas

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 
Conjunto turístico da Herdade 

de Famais

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico Rio 

Mourinho Village

Aldeamento Turístico 
Aldeamento turístico Herdade 

Grande e Parreirinha

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 

Aldeamento Turístico 

Apartamentos Turísticos 

Apartamentos Turísticos 

Hotel 
Conjunto turístico da Herdade 

de Famais

Hotel 

Hotel 

Hotel Rural  Hotel rural das Hortas do Sado
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Número de empreendimentos turísticos e respetivas caraterísticas, no concelho de Álcacer do 

Sal (setembro de 2016) 

Designação  
N.º de 

camas 

N.º de 

unid. aloj. 

Catg. 

prev. 

- 488 66 5* 

Ald. tur. Herdade da Lança 200 60 4* 

Aldeamento turístico de lazer e 
desporto do Alentejo Litoral 

100 50 3* 

Aldeamento turístico Quinta do 
Laranjal 

698 172 3* 

Aldeamento turístico Aldeia de 
Santiago 

908 235 4* 

Aldeamento turístico Aldeia das 
Cegonhas 

926 161 4* 

- 1010 224 5* 

- 132 58 4* 

- 1540 322 4* 

- 200 20 4* 

Conjunto turístico da Herdade 
de Famais 

750 130 5* 

Aldeamento turístico Rio 
Mourinho Village 

623 107 5* 

Aldeamento turístico Herdade 
Grande e Parreirinha 

5492 1451 4* 

- 284 71 5* 

- 156 39 5* 

- 792 198 5* 

- 1522 367 - 

- 1422 355 - 

Conjunto turístico da Herdade 
de Famais 

60 30 4* 

- 360 180 5* 

Hotel  80 40 5* 

Hotel rural das Hortas do Sado 62 31 4* 
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Número de empreendimentos turísticos e respetivas caraterísticas, no concelho de Álcacer do 

Catg. 

prev.  
Localidade 

 União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana  

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

Arez 

Comporta 

Monte da Boavista 

Porches 

Santa Catarina de 
Sítimos 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 

Torrão 

Vale do Guizo 

Vale do Guizo 

Vale do Guizo 

Vale do Guizo 

Vale do Guizo 

Santa Catarina de 
Sítimos 

Vale do Guizo 

Vale do Guizo 

União de freguesias 
do Alcácer do Sal e 

Santa Susana 
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Tipo de emp. 

turístico 
Designação 

Hotel Rural Hotel rural da Alápega

Hotel Rural (TER) Hotel Celeiro da Malha

Hotel-apartamento 

 

4.12.4. A procura turística do Litoral Alentejano

Em termos de procura turística, os dados mais recentes (desagregados por concelho e NUTS III) facultados 

pelo INE (2014b), apontam para uma tendência generalizada de aumento do número total de dormidas, 

entre 2012 e 2014, nas unidades geográficas estudadas

caso particular de Alcácer do Sal, o aumento da procura turística foi mais significativo entre 2012

(25,8%, ou seja, um acréscimo de superior a 10,7 mil dormidas) do que entre 2013

dormidas). O Quadro Quadro Quadro Quadro 41414141 permite ainda verificar que a taxa de crescimento anual do número de dormidas é 

ligeiramente superior na NUTS II Alentejo do 

apresenta valores superiores a estas duas regiões nos períodos de 2012

Quadro 41 – Evolução do número de dormidas no Alentejo Litoral (2012

Região 

Alcácer do Sal 

Alentejo Litoral 

Alentejo 1 142 145

Em termos relativos, Alcácer do Sal recebeu entre 9,1% e 10,2% das dormidas da NUTS III Alentejo Litoral 

(correspondentes aos anos de 2012 e 2013, respetivamente; em 2014 este valor era de 9,5%). Contudo, se 

compararmos com períodos de tempo mais 

recuo, na medida em que este valor era de 11,6% e de 10,6%, respetivamente. No entanto, é expectável 

que nos próximos anos se possa assistir a um crescimento da procura turística, fruto da concre

investimentos previstos em termos de equipamentos hoteleiros e das potencialidades turísticas da região 

(como o próprio PENT já antevê, cf. secção anterior).

Assinala-se ainda que, de acordo com os dados do INE (2014b), a proporção de hóspedes 

vindo a aumentar a cada ano, no Alentejo
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Designação  
N.º de 

camas 

N.º de 

unid. aloj. 

Catg. 

prev. 

Hotel rural da Alápega 19 10 4* 

Hotel Celeiro da Malha 30 15 4* 

- 26 12 3* 

Fonte: Turismo de Portugal (2015g)  )) 

A procura turística do Litoral Alentejano 

Em termos de procura turística, os dados mais recentes (desagregados por concelho e NUTS III) facultados 

pelo INE (2014b), apontam para uma tendência generalizada de aumento do número total de dormidas, 

entre 2012 e 2014, nas unidades geográficas estudadas, ainda que com ritmos e resultados diferentes. No 

caso particular de Alcácer do Sal, o aumento da procura turística foi mais significativo entre 2012

(25,8%, ou seja, um acréscimo de superior a 10,7 mil dormidas) do que entre 2013-14 (8,7%, mais 4,3 mi

permite ainda verificar que a taxa de crescimento anual do número de dormidas é 

ligeiramente superior na NUTS II Alentejo do que na NUTS III Alentejo Litoral, sendo que Alcácer do Sal 

apresenta valores superiores a estas duas regiões nos períodos de 2012-13 e 2012-14.  

Evolução do número de dormidas no Alentejo Litoral (2012-2014)

N.º total de dormidas Taxa de variação (%)

2012 2013 2014 2012-13 2013

33 696 45 390 49 729 25,8 8,7

370 033 443 844 521 154 16,6 14,8

1 142 145 1 416 693 1 664 296 19,4 14,9

Fonte: INE (2014b) 

Em termos relativos, Alcácer do Sal recebeu entre 9,1% e 10,2% das dormidas da NUTS III Alentejo Litoral 

(correspondentes aos anos de 2012 e 2013, respetivamente; em 2014 este valor era de 9,5%). Contudo, se 

compararmos com períodos de tempo mais recuados, como 2006 e 2008, verifica-se que houve um ligeiro 

recuo, na medida em que este valor era de 11,6% e de 10,6%, respetivamente. No entanto, é expectável 

que nos próximos anos se possa assistir a um crescimento da procura turística, fruto da concre

investimentos previstos em termos de equipamentos hoteleiros e das potencialidades turísticas da região 

(como o próprio PENT já antevê, cf. secção anterior). 

se ainda que, de acordo com os dados do INE (2014b), a proporção de hóspedes 

vindo a aumentar a cada ano, no Alentejo e em Alcácer do Sal. Como se observa no Quadro Quadro Quadro Quadro 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Catg. 

prev.  
Localidade 

Herdade da Alápega 
de Cima 

Comporta 

Torrão 

Em termos de procura turística, os dados mais recentes (desagregados por concelho e NUTS III) facultados 

pelo INE (2014b), apontam para uma tendência generalizada de aumento do número total de dormidas, 

, ainda que com ritmos e resultados diferentes. No 

caso particular de Alcácer do Sal, o aumento da procura turística foi mais significativo entre 2012-13 

14 (8,7%, mais 4,3 mil 

permite ainda verificar que a taxa de crescimento anual do número de dormidas é 

que na NUTS III Alentejo Litoral, sendo que Alcácer do Sal 

 

2014) 

Taxa de variação (%) 

2013-14 2012-14 

8,7 32,2 

14,8 29,0 

14,9 31,4 

Em termos relativos, Alcácer do Sal recebeu entre 9,1% e 10,2% das dormidas da NUTS III Alentejo Litoral 

(correspondentes aos anos de 2012 e 2013, respetivamente; em 2014 este valor era de 9,5%). Contudo, se 

se que houve um ligeiro 

recuo, na medida em que este valor era de 11,6% e de 10,6%, respetivamente. No entanto, é expectável 

que nos próximos anos se possa assistir a um crescimento da procura turística, fruto da concretização dos 

investimentos previstos em termos de equipamentos hoteleiros e das potencialidades turísticas da região 

se ainda que, de acordo com os dados do INE (2014b), a proporção de hóspedes estrangeiros tem 

Quadro Quadro Quadro Quadro 42424242, o município 
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de Alcácer do Sal tem desde 20

Alentejo Litoral, embora o mesmo não suceda na NUTS II Alentejo. 

Quadro 42 – Evolução da percentagem de hóspedes estrangeiros em Alcácer do Sal, Alentejo Litor

Contexto geográfico 

Alcácer do Sal 

Alentejo Litoral 

Alentejo 

Salienta-se que Alcácer do Sal apresenta, no contexto regional, valores desfavoráveis em termos de taxa 

de ocupação das respetivas camas turísticas. Como revela a 

(2009-2014), este concelho tem desde 2010 uma taxa de ocupação inferior às das restantes unidades 

territoriais regionais, sendo que entre 2009 e 2012 se registou uma contínua tendência de queda no 

indicador (de 27,8% para 15,7%), que tem vindo a aumentar em 2013 e 2014 (para 17,7% e 18,2%, 

respetivamente). 

Figura 27 – Evolução da taxa de ocupação

No que concerne à evolução da proporção de turistas face à população residente verifica

2009 e 2014, o concelho de Alcácer do Sal apresentou uma maior percentagem de população turista no 

seu território do que a NUTS II Ale

apresenta valores mais elevados que o município em análise. Nesta série temporal manifesta

uma tendência generalizada de aumento da população turista nas três unidades territor

43434343). 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

de Alcácer do Sal tem desde 2011 uma maior proporção de turistas estrangeiros do que a sua NUT

Alentejo Litoral, embora o mesmo não suceda na NUTS II Alentejo.  

Evolução da percentagem de hóspedes estrangeiros em Alcácer do Sal, Alentejo Litor

Alentejo (2009-2014) (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013

13,8  16,3  23,6  23,3  24.2

15,9  16,6  18,4  22,0  20.5

24,1  23,6  25,2  28,5  28.0

  Fonte: INE (2014b) 

se que Alcácer do Sal apresenta, no contexto regional, valores desfavoráveis em termos de taxa 

de ocupação das respetivas camas turísticas. Como revela a Figura Figura Figura Figura 27272727, ao longo do período analisado 

2014), este concelho tem desde 2010 uma taxa de ocupação inferior às das restantes unidades 

territoriais regionais, sendo que entre 2009 e 2012 se registou uma contínua tendência de queda no 

ador (de 27,8% para 15,7%), que tem vindo a aumentar em 2013 e 2014 (para 17,7% e 18,2%, 

 

Evolução da taxa de ocupação-cama no Alentejo, Alentejo Litoral e concelho de Alcácer do Sal 

(2009-2014) 

Fonte: INE (2014a) 

No que concerne à evolução da proporção de turistas face à população residente verifica

2009 e 2014, o concelho de Alcácer do Sal apresentou uma maior percentagem de população turista no 

seu território do que a NUTS II Alentejo. Contudo, excetuando no ano de 2011, a NUTS III Alentejo Litoral 

apresenta valores mais elevados que o município em análise. Nesta série temporal manifesta

uma tendência generalizada de aumento da população turista nas três unidades territor
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11 uma maior proporção de turistas estrangeiros do que a sua NUTS III 

Evolução da percentagem de hóspedes estrangeiros em Alcácer do Sal, Alentejo Litoral e 

2013 2014 

24.2 26,8 

20.5 23.5  

28.0 30,0 

se que Alcácer do Sal apresenta, no contexto regional, valores desfavoráveis em termos de taxa 

, ao longo do período analisado 

2014), este concelho tem desde 2010 uma taxa de ocupação inferior às das restantes unidades 

territoriais regionais, sendo que entre 2009 e 2012 se registou uma contínua tendência de queda no 

ador (de 27,8% para 15,7%), que tem vindo a aumentar em 2013 e 2014 (para 17,7% e 18,2%, 

 

cama no Alentejo, Alentejo Litoral e concelho de Alcácer do Sal 

No que concerne à evolução da proporção de turistas face à população residente verifica-se que, entre 

2009 e 2014, o concelho de Alcácer do Sal apresentou uma maior percentagem de população turista no 

ntejo. Contudo, excetuando no ano de 2011, a NUTS III Alentejo Litoral 

apresenta valores mais elevados que o município em análise. Nesta série temporal manifesta-se ainda 

uma tendência generalizada de aumento da população turista nas três unidades territoriais (cf. QuadroQuadroQuadroQuadro 
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Quadro 43 – Evolução da proporção de turistas face à população residente (2009

Contexto geográfico 

Alcácer do Sal 

Alentejo Litoral 

Alentejo 

As orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor do turismo apontam para a sua qualificação 

e competitividade, o que será conseguido com a articulação da componente social, económica, cultural e 

ambiental, ou seja, importará assentar o desenvolv

humanos, na competitividade dos empreendimentos (com a oferta de produtos diferenciadores e 

integrados), na qualidade do “desenho urbano” e na criação de equipamentos e espaços públicos, 

incentivadores de estilos de vida saudáveis, da integração social e do contacto de culturas. 

 

4.12.5. Empresas e estabelecimentos 

Entre 2012 e 2014, o número de empresas teve o seu valor mais baixo no ano de 2012, nas três unidades 

territoriais estudadas, sucedendo o mesmo com o seu vol

do Sal é exceção, porque o seu volume de vendas mais baixo ocorreu em 2013) (cf. 

comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

com maior representatividade em Alcácer do Sal (34,6%, em 2014; Alentejo Litoral, 21,7%; e Alentejo, 

35,7%), seguido da agricultura, produção animal, caça, flore

Litoral, 12,9%; e Alentejo, 11,6%). As 

setor de atividade na região, embora menos significativo em Alcácer do Sal (15%, em 2014; Alentejo 

Litoral, 39,6%; e Alentejo, 30,3%). Note

alojamento, restauração e similares

Quadro 44 – Evolução do número de empresas e respetivo volume de fatura

 

Contexto 
geográfico 2012

Alcácer do Sal 1 574

Alentejo Litoral 10 784

Alentejo 75 579
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Evolução da proporção de turistas face à população residente (2009-2014) (valor médio 

mensal; %) 

 2009 2010 2011 2012 2013

22,4 25,8 26,3 21,9 29,9 

23,5 31,9 26,1 31,6 38,0 

12,1 13,6 12,9 12,7 15,8 

Fonte: INE (2012, 2014a e 2014c) 

As orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor do turismo apontam para a sua qualificação 

e competitividade, o que será conseguido com a articulação da componente social, económica, cultural e 

ambiental, ou seja, importará assentar o desenvolvimento do turismo na qualidade dos recursos 

humanos, na competitividade dos empreendimentos (com a oferta de produtos diferenciadores e 

integrados), na qualidade do “desenho urbano” e na criação de equipamentos e espaços públicos, 

de vida saudáveis, da integração social e do contacto de culturas. 

Empresas e estabelecimentos  

, o número de empresas teve o seu valor mais baixo no ano de 2012, nas três unidades 

territoriais estudadas, sucedendo o mesmo com o seu volume de negócios (sendo que, neste caso, Alcácer 

do Sal é exceção, porque o seu volume de vendas mais baixo ocorreu em 2013) (cf. 

o por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos é o setor de atividade 

com maior representatividade em Alcácer do Sal (34,6%, em 2014; Alentejo Litoral, 21,7%; e Alentejo, 

da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (Alcácer do Sal, 32,2%; Alentejo 

Litoral, 12,9%; e Alentejo, 11,6%). As indústrias transformadoras representam também um importante 

setor de atividade na região, embora menos significativo em Alcácer do Sal (15%, em 2014; Alentejo 

%; e Alentejo, 30,3%). Note-se ainda que no concelho em estudo e na sua NUTS III, o 

alojamento, restauração e similares representa 6,5% e 4%, respetivamente.  

Evolução do número de empresas e respetivo volume de faturação (201

Empresas (n.º) Volume de negócio das empresas (

2012 2013 2014 2012 2013 

1 574 1 578 1 626 180 765 393 168 324 568 

10 784 10 924 11 125 2 244 797 845 2 342 606 803 

75 579 76 494 78 073 14 035 717 007 14 257 692 226

Fonte: INE (2016a) 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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2014) (valor médio 

2013 2014 

 33,3 

 45,0 

 18,8 

As orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor do turismo apontam para a sua qualificação 

e competitividade, o que será conseguido com a articulação da componente social, económica, cultural e 

imento do turismo na qualidade dos recursos 

humanos, na competitividade dos empreendimentos (com a oferta de produtos diferenciadores e 

integrados), na qualidade do “desenho urbano” e na criação de equipamentos e espaços públicos, 

de vida saudáveis, da integração social e do contacto de culturas.  

, o número de empresas teve o seu valor mais baixo no ano de 2012, nas três unidades 

ume de negócios (sendo que, neste caso, Alcácer 

do Sal é exceção, porque o seu volume de vendas mais baixo ocorreu em 2013) (cf. Quadro Quadro Quadro Quadro 44444444). O 

é o setor de atividade 

com maior representatividade em Alcácer do Sal (34,6%, em 2014; Alentejo Litoral, 21,7%; e Alentejo, 

(Alcácer do Sal, 32,2%; Alentejo 

representam também um importante 

setor de atividade na região, embora menos significativo em Alcácer do Sal (15%, em 2014; Alentejo 

se ainda que no concelho em estudo e na sua NUTS III, o 

ção (2012-2014)  

Volume de negócio das empresas (€) 

2014 

 171 414 761 

 2 434 889 564 

692 226 14 561 245 212 
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O Quadro Quadro Quadro Quadro 44444444 permite ainda concluir que, tendo como referência o ano de 201

Sal representa 14,6% das empresas do Alentejo Litoral e 

complementares do INE (2016a) revelam também que, entre 201

empresas criadas nos dois últimos anos rondava os 42,

oscilou entre 44,9-49,7%; já no Alentejo o valor estava bali

20,4-22,6% do volume de negócio estava concentrado nas quatro maiores empresas do município 

(Alentejo Litoral, 31,2-37,4%; Alentejo, 10,9

No que concerne aos estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos

anteriormente para as empresas (cf. 

unidades territoriais, os mesmos: 

grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos; 

Quadro 45 – Evolução do número de estabelecimentos e respetivo volume de faturação (

 Estabelecimentos (n.º)

Contexto 
geográfico 2012 

Alcácer do Sal 1 643 

Alentejo Litoral 11 382 

Alentejo 79 582 

Para os estabelecimentos não existem dados estatísticos 

sobrevivência das empresas criadas nos dois últimos, ou a importância que os quatro estabelecimentos 

com maior volume de negócios têm no total das unidades.

 

4.12.6. Estrutura fundiária e ocupação agrícola

De acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) de 2009

Sal e Santa Susana detinha 385 

ha, que representava cerca de 59,7

A área média (utilizada) por exploração na

médio superior face ao do concelho de Alcácer do Sal (131,2 ha). A população agrícola era próxima dos 

indivíduos, o que correspondia a 
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permite ainda concluir que, tendo como referência o ano de 2014, o município de Alcácer do 

% das empresas do Alentejo Litoral e 7% do seu volume de negócios. Outros dados 

) revelam também que, entre 2012 e 2014, a taxa de sobrevivência das 

empresas criadas nos dois últimos anos rondava os 42,1-46,1% em Alcácer do Sal (no Alentejo Litoral 

%; já no Alentejo o valor estava balizado entre 47,9-52%), ao passo que cerca de 

% do volume de negócio estava concentrado nas quatro maiores empresas do município 

%; Alentejo, 10,9-11,7%). 

estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos, apresentam as mesmas tendências anuais que as descritas 

anteriormente para as empresas (cf. Quadro Quadro Quadro Quadro 45454545) e os setores de atividade que predominam são, 

unidades territoriais, os mesmos: agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; comércio por 

grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos; e indústrias transformadoras

o número de estabelecimentos e respetivo volume de faturação (

Estabelecimentos (n.º) Volume de negócio dos estabelecimentos (

 2013 2014 2012 2013 

 1 669 1 692 214 905 602 212 762 912 

 11 502 11 720 7 669 861 917 8 303 754 869 

 80 318 81 961 21 552 957 230 22 431 421 738 

Fonte: INE (2016b) 

Para os estabelecimentos não existem dados estatísticos complementares que permitam aferir a taxa de 

sobrevivência das empresas criadas nos dois últimos, ou a importância que os quatro estabelecimentos 

com maior volume de negócios têm no total das unidades. 

Estrutura fundiária e ocupação agrícola 

o Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) de 2009, a união de freguesias do Alcácer do 

 explorações, com uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total de 

59,7% do total da SAU do concelho de Alcácer do Sal (cf. 

A área média (utilizada) por exploração na união de freguesias era de cerca de 150,2 ha, sendo esse valor 

face ao do concelho de Alcácer do Sal (131,2 ha). A população agrícola era próxima dos 

indivíduos, o que correspondia a 51,3% da população agrícola do concelho. 
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, o município de Alcácer do 

% do seu volume de negócios. Outros dados 

, a taxa de sobrevivência das 

% em Alcácer do Sal (no Alentejo Litoral 

%), ao passo que cerca de 

% do volume de negócio estava concentrado nas quatro maiores empresas do município 

, apresentam as mesmas tendências anuais que as descritas 

) e os setores de atividade que predominam são, nas três 

agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; comércio por 

indústrias transformadoras.  

o número de estabelecimentos e respetivo volume de faturação (2012-2014)  

Volume de negócio dos estabelecimentos (€) 

2014 

213 917 432 

 7 548 118 709 

 21 500 371 122 

complementares que permitam aferir a taxa de 

sobrevivência das empresas criadas nos dois últimos, ou a importância que os quatro estabelecimentos 

união de freguesias do Alcácer do 

explorações, com uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) total de 57 844 

de Alcácer do Sal (cf. Quadro Quadro Quadro Quadro 46464646).  

,2 ha, sendo esse valor 

face ao do concelho de Alcácer do Sal (131,2 ha). A população agrícola era próxima dos 814 
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Quadro 46 – Estrutura fundiária da 

Indicadores

N.º explorações (com SAU)

SAU (ha) 

SAU (ha) por exploração

Superfície irrigável (ha)

SAU irrigável (%)

População agrícola (n.º indivíduos)

Em 2009, na união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana

permanentes, ao passo que no concelho de Alcácer do Sal 

importância relativa. As espécies produzidas em maior área, em ambas as unidades territoriais, 

fruta de casca rija, culturas forrag

produção. A vinha detinha, em termos relativos e absolutos, um peso residual em ambos os contextos 

geográficos analisados: na união de freguesias do Alcácer do Sal e Santa Susana

o que correspondia a 1,11,11,11,1% do total da SAL% do total da SAL% do total da SAL% do total da SAL

Quadro 47 – Utilização das terras na 

Culturas 

Culturas Temporárias 

Cereais para grão 

Leguminosas secas para grão 

Prados temporários 

Culturas forrageiras 

Batata 

Beterraba sacarina 

Culturas industriais 

Culturas hortícolas 

Flores e plantas ornamentais 

Outras culturas temporárias 
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Estrutura fundiária da união de freguesias do Alcácer do Sal e Santa Susana 

Alcácer do Sal (2009) 

Indicadores 

União de 
freguesias do 

Alcácer do Sal 
e Santa Susana 

Alcácer do 
Sal 

Peso da
união de

freguesia
concelho

N.º explorações (com SAU) 385 739 52,1

57 844 96 950 59,7

SAU (ha) por exploração 150,2 131,2 

Superfície irrigável (ha) 5455 7562 72,1

SAU irrigável (%) 9,4% 7,8% 

População agrícola (n.º indivíduos) 814 1 588 51,3

   Fonte: INE (2009). 

a união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susanapredomina

permanentes, ao passo que no concelho de Alcácer do Sal eram as temporárias que 

importância relativa. As espécies produzidas em maior área, em ambas as unidades territoriais, 

, culturas forrageiras e os cereais para grão, que representavam quase 90%

produção. A vinha detinha, em termos relativos e absolutos, um peso residual em ambos os contextos 

na união de freguesias do Alcácer do Sal e Santa Susana apenas 

% do total da SAL% do total da SAL% do total da SAL% do total da SAL; no município a sua expressão era de 363 ha

Utilização das terras na união de freguesias do Alcácer do Sal e Santa Susana 

Alcácer do Sal (2009) 

União de 
freguesias do 

Alcácer do Sal e 
Santa Susana 

Alcácer do Sal  

Área (ha) % Área (ha) % 

10 494 46,4% 16 900 52,3% 

4 936 21,8% 8 537 26,4% 

161 0,7% 232 0,7% 

196 0,9% 196 0,6% 

4 992 22,1% 7 643 23,6% 

115 0,5% 115 0,4% 

- - - - 

72 0,3% 125 0,4% 

23 0,1% 23 0,1% 

0 0,0% 0 0,0% 

- - 29 0,1% 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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e Santa Susana e do concelho 

Peso da 
união de 

freguesias no 
concelho 

52,1% 

59,7% 

- 

72,1% 

- 

51,3% 

predominavam as culturas 

as temporárias que tinham maior 

importância relativa. As espécies produzidas em maior área, em ambas as unidades territoriais, eram a 

quase 90% do total da 

produção. A vinha detinha, em termos relativos e absolutos, um peso residual em ambos os contextos 

apenas ocupava 249 ha, 

; no município a sua expressão era de 363 ha (1,1% da SAU). 

e Santa Susana e concelho de 

Peso da união de 
freguesias  

no concelho (%) 

62,1% 

47,8% 

69,4% 

100,0% 

65,3% 

100,0% 

- 

57,6% 

100,0% 

0,0% 

- 
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Culturas 

Culturas Permanentes 

Frutos frescos (exceto citrinos)

Citrinos 

Frutos sub-tropicais 

Frutos de casca rija 

Olival 

Vinha 

Outras culturas permanentes 

Total 

 

4.12.7. População  

Numa análise à distribuição da população no Alentejo, constata

sempre pouco povoada, o que pode ser justificado, entre outros fatores, pelas características climáticas 

(pluviosidade reduzida e irregular) e pela estrutura de posse da terra, com o predomínio do latifúndio.

A evolução da população da região alentejana caracterizou

por consecutivos crescimentos populacionais, refl

exercida sobre a população de outras regiões do país que aí fixavam residência, para o desempenho de 

atividades sazonais, na sua grande parte, ligadas à agricultura. 

No entanto, a partir de finais da déca

decréscimo populacional, em particular nas décadas de 60 e 70, tendência que se mantém até à 

atualidade, fruto da incapacidade regional para absorver o excedente de população ativa libertada 

trabalhos agrícolas, a qual se dirigiu especialmente para as zonas industriais de Lisboa e Setúbal. Na 

última década, o Alentejo perdeu também a capacidade de se autorregenerar demograficamente, devido 

aos baixos níveis de fecundidade existentes e ao a

que se traduz por um acentuado envelhecimento demográfico da região.

O Quadro Quadro Quadro Quadro 48484848 ilustra em parte o cenário descrito, uma vez que, desde 2001, o Alentejo tem somado 

crescimentos populacionais negativos, sendo que nos últimos anos esta tendência t

taxa de crescimento média anual do período 2011

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

União de 
freguesias do 

Alcácer do Sal e 
Santa Susana 

Alcácer do Sal  

Área (ha) % Área (ha) % 

12 142 53,6% 15 442 47,7% 

Frutos frescos (exceto citrinos) 1 0,0% 2 0,0% 

78 0,3% 85 0,3% 

- - - - 

10 703 47,3% 12 723 39,3% 

1 112 4,9% 2 269 7,0% 

249 1,1% 363 1,1% 

 - - - - 

22 636 100,0% 32 342 100,0% 

Fonte: INE (2009). 

Numa análise à distribuição da população no Alentejo, constata-se que a região se apresentou desde 

sempre pouco povoada, o que pode ser justificado, entre outros fatores, pelas características climáticas 

(pluviosidade reduzida e irregular) e pela estrutura de posse da terra, com o predomínio do latifúndio.

A evolução da população da região alentejana caracterizou-se, até à primeira metade do século passado, 

por consecutivos crescimentos populacionais, reflexos de uma elevada natalidade e pela atratividade 

exercida sobre a população de outras regiões do país que aí fixavam residência, para o desempenho de 

atividades sazonais, na sua grande parte, ligadas à agricultura.  

No entanto, a partir de finais da década de 50, inverteu-se esta tendência, começando a registar

decréscimo populacional, em particular nas décadas de 60 e 70, tendência que se mantém até à 

atualidade, fruto da incapacidade regional para absorver o excedente de população ativa libertada 

trabalhos agrícolas, a qual se dirigiu especialmente para as zonas industriais de Lisboa e Setúbal. Na 

última década, o Alentejo perdeu também a capacidade de se autorregenerar demograficamente, devido 

aos baixos níveis de fecundidade existentes e ao aumento do número de idosos (em termos absolutos), o 

que se traduz por um acentuado envelhecimento demográfico da região. 

ilustra em parte o cenário descrito, uma vez que, desde 2001, o Alentejo tem somado 

crescimentos populacionais negativos, sendo que nos últimos anos esta tendência te

crescimento média anual do período 2011-2014 é superior à do período inter censos). 
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Peso da união de 
freguesias  

no concelho (%) 

78,6% 

0,0% 

91,8% 

- 

84,1% 

49,0% 

68,8% 

- 

70,0% 

se que a região se apresentou desde 

sempre pouco povoada, o que pode ser justificado, entre outros fatores, pelas características climáticas 

(pluviosidade reduzida e irregular) e pela estrutura de posse da terra, com o predomínio do latifúndio. 

se, até à primeira metade do século passado, 

exos de uma elevada natalidade e pela atratividade 

exercida sobre a população de outras regiões do país que aí fixavam residência, para o desempenho de 

se esta tendência, começando a registar-se um 

decréscimo populacional, em particular nas décadas de 60 e 70, tendência que se mantém até à 

atualidade, fruto da incapacidade regional para absorver o excedente de população ativa libertada dos 

trabalhos agrícolas, a qual se dirigiu especialmente para as zonas industriais de Lisboa e Setúbal. Na 

última década, o Alentejo perdeu também a capacidade de se autorregenerar demograficamente, devido 

umento do número de idosos (em termos absolutos), o 

ilustra em parte o cenário descrito, uma vez que, desde 2001, o Alentejo tem somado 

em-se acentuado (a 

2014 é superior à do período inter censos).  
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De acordo com as últimas estimativas demográficas do INE, o Alentejo apresentava, em 201

total de 724 391 habitantes, o que corresponde aproximadamente a 7% 

distribuídos por uma área total de quase 32 mil Km

Quadro 48 – Indicadores selecionados de população para a região do Alentejo, Alentejo Litoral e Portugal 

Concelho e região 

População residente

N.º de habitantes

2001 

Alcácer do Sal 14 287 

Grândola  14 901 

Odemira 26 106 

Santiago do Cacém 31 105 

Sines 13 577 

Alentejo Litoral 99 976 

Alentejo 776 585 

Portugal 10 356 117

(a) TCMA = Taxa de crescimento média anual
(b) Índice de Envelhecimento = População 65 + anos / População 0

No que respeita ao Litoral Alentejano, o quadro mostra que, entre 2001 e 2015, conseguiu manter a sua 

população relativamente estabilizada (taxa média anual de 

acentuado entre 2011 e 2015 (taxa média anual de 

Alcácer do Sal tem acompanhado esta tendência de decréscimo populacional, apresentando

concelho do universo estudado onde esta regressão populacional foi mais acentuada, com uma taxa 

média anual negativa entre 2001 e 2011 (

(cf. Quadro Quadro Quadro Quadro 48484848). 

O concelho de Alcácer do Sal possuía, em 2015, 12 170 habit

total da população do Litoral Alentejano. Não obstante, este município apresenta uma dinâmica 

populacional menos favorável face ao contexto em estudo, pois possui um índice de envelhecimento que 

apesar de elevado (228,1), é inferior ao de Odemira (231,4), concelho estratégico no eixo económico sub

regional.  

Alcácer do Sal apresenta também a densidade populacional mais baixa do universo analisado, somente 

metade do registado para o Alentejo Litoral (cerca de 8,1 habi
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De acordo com as últimas estimativas demográficas do INE, o Alentejo apresentava, em 201

habitantes, o que corresponde aproximadamente a 7% da população portuguesa, 

distribuídos por uma área total de quase 32 mil Km2, cerca de 1/3 do território português.

Indicadores selecionados de população para a região do Alentejo, Alentejo Litoral e Portugal 

(2001, 2011 e 2015) 

População residente TCMA (a) 
Índice de 
Envelhec. 

N.º de habitantes % 

2011 2015 
2001-
2011 

2011-
2015 

13 046 12 170 -0,9 -1,7 

14 826 14 708 -0,1 -0,2 

26 066 25 135 0,0 -0,9 

29 749 29 183 -0,4 -0,5 

14 238 13 678 0,5 -1 

97 925 94 874 -0,2 -0,8 

 757 302 724 391 -0,3 -1.1 

10 356 117 10 562 178 10 341 330 0,2 -0,5 

(a) TCMA = Taxa de crescimento média anual 
(b) Índice de Envelhecimento = População 65 + anos / População 0-14 anos x 100 

Fonte: INE (2002, 2012, 2016c) 

No que respeita ao Litoral Alentejano, o quadro mostra que, entre 2001 e 2015, conseguiu manter a sua 

população relativamente estabilizada (taxa média anual de -0,2%), mas registou um decrescimento mais 

2015 (taxa média anual de -0,8%). 

Alcácer do Sal tem acompanhado esta tendência de decréscimo populacional, apresentando

concelho do universo estudado onde esta regressão populacional foi mais acentuada, com uma taxa 

001 e 2011 (-0,9% ao ano), que se acentuou entre 2011 e 2015 (1,7% ao ano) 

O concelho de Alcácer do Sal possuía, em 2015, 12 170 habitantes, que representavam apenas 12,8% do 

total da população do Litoral Alentejano. Não obstante, este município apresenta uma dinâmica 

populacional menos favorável face ao contexto em estudo, pois possui um índice de envelhecimento que 

28,1), é inferior ao de Odemira (231,4), concelho estratégico no eixo económico sub

Alcácer do Sal apresenta também a densidade populacional mais baixa do universo analisado, somente 

metade do registado para o Alentejo Litoral (cerca de 8,1 habitantes contra 17,9 habitantes por km

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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De acordo com as últimas estimativas demográficas do INE, o Alentejo apresentava, em 2015, um efetivo 

da população portuguesa, 

, cerca de 1/3 do território português. 

Indicadores selecionados de população para a região do Alentejo, Alentejo Litoral e Portugal 

Índice de 
Envelhec. 

(b) 

Densidade 
populac. 

% hab/km2 

2015 2015 

228,1 8,1 

201,7 17,8 

231,4 14,6 

204,0 27,5 

140,0 67,3 

203,2 17,9 

191,6 22,9 

146,5 112,1 

No que respeita ao Litoral Alentejano, o quadro mostra que, entre 2001 e 2015, conseguiu manter a sua 

0,2%), mas registou um decrescimento mais 

Alcácer do Sal tem acompanhado esta tendência de decréscimo populacional, apresentando-se como o 

concelho do universo estudado onde esta regressão populacional foi mais acentuada, com uma taxa 

0,9% ao ano), que se acentuou entre 2011 e 2015 (1,7% ao ano) 

antes, que representavam apenas 12,8% do 

total da população do Litoral Alentejano. Não obstante, este município apresenta uma dinâmica 

populacional menos favorável face ao contexto em estudo, pois possui um índice de envelhecimento que 

28,1), é inferior ao de Odemira (231,4), concelho estratégico no eixo económico sub-

Alcácer do Sal apresenta também a densidade populacional mais baixa do universo analisado, somente 

tantes contra 17,9 habitantes por km2). A 
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densidade populacional do Alentejo Litoral é inferior à da NUTS II Alentejo (22,9 hab./km

os problemas de desertificação que estes territórios enfrentam.

 

4.12.8. Desemprego  

Nos últimos seis anos registou-se a inversão da tendência de desagravamento dos níveis de desemprego 

que vinha a ocorrer desde o início do século, fruto dos efeitos da crise mundial económico

crise pôs em causa o atual modelo económico de 

mercados, pelo que as suas consequências ainda não são completamente conhecidas. Os últimos dados 

divulgados pelas entidades competentes apontam para uma retoma da economia portuguesa, mas ainda 

muito incipiente.  

Assim, e segundo as estatísticas do INE, a taxa de desemprego registada no 2.º trimestre de 2016 era de 

12,7% do total da população economicamente ativa para a região do Alentejo e de 10,8% para Portugal. 

No entanto, os dados publicados pelo 

analisar a incidência de desempregoincidência de desempregoincidência de desempregoincidência de desemprego

menos adversa, já que apresentam taxas de aproximação ao desemprego consideravelmente in

para o concelho de Alcácer do Sal e região alentejana, o que leva a alguma precaução na interpretação dos 

dados apresentados seguidamente (a tendência está correta, as dúvidas que se poderão colocar são 

relativas aos volumes de desemprego e sua ev

tendência dos dados do INE apresentados (cf. 

Estes valores poderão ser em parte jus

do IEFP refletem a situação existente no final do mês e não uma média do que aconteceu ao longo de 

determinado período (caso do INE), pelo que estão muito mais vulneráveis a variáveis exógen

circunstância excecionais que possam acontecer em determinado momento. No entanto, o número de 

desempregados inscritos nos centros de emprego, no final de cada mês, evidencia claramente a evolução 

da taxa de desemprego ao longo do tempo e se esta a

desagravamento, bem como uma ordem de valores relativamente ao número total de desempregados.

                                        

20 A taxa de desemprego por concelho foi aproximada pelo rácio entre os desempregados inscritos nos centros de 

emprego do IEFP (situação no final do mês) e a população ativa, apurada pelo INE nos Censos 2011. Este 

procedimento analítico justifica-se pelo facto do Inquérito ao Emprego do INE não estimar taxas de desemprego 

por concelho (a sua representatividade máxima é a região NUTS II).
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densidade populacional do Alentejo Litoral é inferior à da NUTS II Alentejo (22,9 hab./km

os problemas de desertificação que estes territórios enfrentam. 

se a inversão da tendência de desagravamento dos níveis de desemprego 

que vinha a ocorrer desde o início do século, fruto dos efeitos da crise mundial económico

crise pôs em causa o atual modelo económico de globalização da economia, assente na liberalização dos 

mercados, pelo que as suas consequências ainda não são completamente conhecidas. Os últimos dados 

divulgados pelas entidades competentes apontam para uma retoma da economia portuguesa, mas ainda 

Assim, e segundo as estatísticas do INE, a taxa de desemprego registada no 2.º trimestre de 2016 era de 

12,7% do total da população economicamente ativa para a região do Alentejo e de 10,8% para Portugal. 

No entanto, os dados publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que permitem 

incidência de desempregoincidência de desempregoincidência de desempregoincidência de desemprego20 ao nível do concelho, mostram uma realidade um pouco diferente e 

menos adversa, já que apresentam taxas de aproximação ao desemprego consideravelmente in

para o concelho de Alcácer do Sal e região alentejana, o que leva a alguma precaução na interpretação dos 

dados apresentados seguidamente (a tendência está correta, as dúvidas que se poderão colocar são 

relativas aos volumes de desemprego e sua evolução). Relativamente ao Continente indiciam a mesma 

tendência dos dados do INE apresentados (cf. Figura 28).  

Estes valores poderão ser em parte justificados pelo modo como os dados são tratados, ou seja, os dados 

do IEFP refletem a situação existente no final do mês e não uma média do que aconteceu ao longo de 

determinado período (caso do INE), pelo que estão muito mais vulneráveis a variáveis exógen

circunstância excecionais que possam acontecer em determinado momento. No entanto, o número de 

desempregados inscritos nos centros de emprego, no final de cada mês, evidencia claramente a evolução 

da taxa de desemprego ao longo do tempo e se esta apresenta uma tendência de agravamento ou 

desagravamento, bem como uma ordem de valores relativamente ao número total de desempregados.

                                            

A taxa de desemprego por concelho foi aproximada pelo rácio entre os desempregados inscritos nos centros de 

o final do mês) e a população ativa, apurada pelo INE nos Censos 2011. Este 

se pelo facto do Inquérito ao Emprego do INE não estimar taxas de desemprego 

por concelho (a sua representatividade máxima é a região NUTS II). 
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densidade populacional do Alentejo Litoral é inferior à da NUTS II Alentejo (22,9 hab./km2), o que traduz 

se a inversão da tendência de desagravamento dos níveis de desemprego 

que vinha a ocorrer desde o início do século, fruto dos efeitos da crise mundial económico-financeira. Esta 

globalização da economia, assente na liberalização dos 

mercados, pelo que as suas consequências ainda não são completamente conhecidas. Os últimos dados 

divulgados pelas entidades competentes apontam para uma retoma da economia portuguesa, mas ainda 

Assim, e segundo as estatísticas do INE, a taxa de desemprego registada no 2.º trimestre de 2016 era de 

12,7% do total da população economicamente ativa para a região do Alentejo e de 10,8% para Portugal.  

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que permitem 

ao nível do concelho, mostram uma realidade um pouco diferente e 

menos adversa, já que apresentam taxas de aproximação ao desemprego consideravelmente inferiores 

para o concelho de Alcácer do Sal e região alentejana, o que leva a alguma precaução na interpretação dos 

dados apresentados seguidamente (a tendência está correta, as dúvidas que se poderão colocar são 

olução). Relativamente ao Continente indiciam a mesma 

tificados pelo modo como os dados são tratados, ou seja, os dados 

do IEFP refletem a situação existente no final do mês e não uma média do que aconteceu ao longo de 

determinado período (caso do INE), pelo que estão muito mais vulneráveis a variáveis exógenas e/ou 

circunstância excecionais que possam acontecer em determinado momento. No entanto, o número de 

desempregados inscritos nos centros de emprego, no final de cada mês, evidencia claramente a evolução 

presenta uma tendência de agravamento ou 

desagravamento, bem como uma ordem de valores relativamente ao número total de desempregados. 

A taxa de desemprego por concelho foi aproximada pelo rácio entre os desempregados inscritos nos centros de 

o final do mês) e a população ativa, apurada pelo INE nos Censos 2011. Este 

se pelo facto do Inquérito ao Emprego do INE não estimar taxas de desemprego 
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Neste sentido e como revela a 

Continente e nas duas NUTS (Alentejo e Alentejo Litoral), embora com uma singularidade em dezembro de 

2013. Assim, em Portugal continental e nas duas NUTS analisadas regist

de desemprego entre 2010 e 2012, decrescendo de 2013 a 201

desemprego ocorreu até 2013, diminuindo progressivamente desde então, sendo o valor de 

menor do que o de dezembro de 2010. Note

anos, inferior ao valor médio do continente e do Alentejo Litoral. 

Figura 28 – Evolução do rácio Desemprego registado / População ativa estimada (%) em Alcácer do Sal, 

Alentejo Litoral, Alentejo e Continente (dezembro de 2010 

Fonte: IEFP (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e INE (2012)
 

Considerando os dados de julho de 2016, com 309 desempregados inscritos nos centros de emprego, 

Alcácer do Sal concentra apenas 8,4% do total de desempregados do Litoral Alentejano. Grândola (com 

450 pessoas; 12,3% do total do Alentejo Litoral) e Alcácer do Sal são os mun

têm melhor número de população inscrita no IEFP à procura de emprego, ao invés de Santiago do Cacém e 

de Sines (Quadro Quadro Quadro Quadro 49494949). 

Quadro 49 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego, no Continente, Alentejo e 

por concelho do Litoral Alentejano, segundo as suas principais características (jul/2016)

Concelho / Região 

N.º

Alcácer do Sal 

Grândola  

Odemira 

7,6%

8,5%
8,0%

10,3%

6,7% 7,5%

10,9%

12,1%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%
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Neste sentido e como revela a Figura 28, Alcácer do Sal acompanhou a tendência geral verificada no 

Continente e nas duas NUTS (Alentejo e Alentejo Litoral), embora com uma singularidade em dezembro de 

2013. Assim, em Portugal continental e nas duas NUTS analisadas registou-se um aumento da incidência 

de desemprego entre 2010 e 2012, decrescendo de 2013 a 2016. Já em Alcácer do Sal o acréscimo de 

emprego ocorreu até 2013, diminuindo progressivamente desde então, sendo o valor de 

de 2010. Note-se ainda que o concelho de Alcácer do Sal é, em todos os 

anos, inferior ao valor médio do continente e do Alentejo Litoral.  

Evolução do rácio Desemprego registado / População ativa estimada (%) em Alcácer do Sal, 

Alentejo Litoral, Alentejo e Continente (dezembro de 2010 – julho de 2016)

Fonte: IEFP (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) e INE (2012) 

dados de julho de 2016, com 309 desempregados inscritos nos centros de emprego, 

Alcácer do Sal concentra apenas 8,4% do total de desempregados do Litoral Alentejano. Grândola (com 

450 pessoas; 12,3% do total do Alentejo Litoral) e Alcácer do Sal são os municípios da sua NUTS III que 

têm melhor número de população inscrita no IEFP à procura de emprego, ao invés de Santiago do Cacém e 

Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego, no Continente, Alentejo e 

por concelho do Litoral Alentejano, segundo as suas principais características (jul/2016)

Desemprego registado nos centros de emprego

Total Mulheres 
DLD  

(**) 

1.º 

emprego 

N.º % (*) % % % 

309 1,3 35,0 39,5 5,2 

450 2,0 48,4 44,0 6,7 

770 3,3 49,7 42,1 4,7 

10,0%
10,9%

8,0%
7,1%

5,2%

12,9% 12,7%

10,7%

8,6%

8,1%
9,2%

8,7%

7,7%
7,2%

6,7%

14,1%
13,7%

11,8%

10,6%

9,3%
Alcácer do Sal

Alentejo Litoral

Alentejo

Continente

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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, Alcácer do Sal acompanhou a tendência geral verificada no 

Continente e nas duas NUTS (Alentejo e Alentejo Litoral), embora com uma singularidade em dezembro de 

se um aumento da incidência 

. Já em Alcácer do Sal o acréscimo de 

emprego ocorreu até 2013, diminuindo progressivamente desde então, sendo o valor de julho de 2016 

se ainda que o concelho de Alcácer do Sal é, em todos os 

 

Evolução do rácio Desemprego registado / População ativa estimada (%) em Alcácer do Sal, 

julho de 2016) 

dados de julho de 2016, com 309 desempregados inscritos nos centros de emprego, 

Alcácer do Sal concentra apenas 8,4% do total de desempregados do Litoral Alentejano. Grândola (com 

icípios da sua NUTS III que 

têm melhor número de população inscrita no IEFP à procura de emprego, ao invés de Santiago do Cacém e 

Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego, no Continente, Alentejo e 

por concelho do Litoral Alentejano, segundo as suas principais características (jul/2016) 

do nos centros de emprego 

< 25 

anos 

Rácio 

(***) 

% % 

12,0 5,2 

11,8 7,1 

8,2 6,7 

Alcácer do Sal

Alentejo Litoral

Alentejo

Continente
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Concelho / Região 

N.º

Santiago do Cacém 1224

Sines 

Alentejo Litoral 3656

Alentejo 22990

Continente 466741
(*) Para os 5 concelhos do Litoral Alentejano: % relativa ao total dessa sub

(**) Desemprego de longa duração, ou seja, com pelo menos 12 meses contínuos
(***) Rácio desemprego registado / população ativa (2011) 

O quadro anterior realça ainda dois fatores positivos: (i) o desemprego já não é predominantemente 

feminino, visto que as mulheres representam apenas um pouco mais de metade do total de 

desempregados inscritos, independentemente da unidade geográfica anali

de primeiro emprego possuem um peso pouco importante no total de desempregados, apresentado no 

concelho em estudo apenas 5,2% e no litoral alentejano 5,4%. 

No entanto, o quadro anterior revela também que 12,0% dos desempre

têm menos de 25 anos, o que é um facto preocupante, uma vez que evidencia uma escassez de 

oportunidades de emprego para os mais jovens. Do universo estudado, Portugal continental e a NUTS III 

Alentejo Litoral apresentam valores médios mais baixos (10,9% e 9,4%, respetivamente), em contraponto 

com a NUTS II Alentejo (12,4%).   

Já o desemprego de longa duração (DLD) manifesta

do Cacém (41,9%) e Odemira (42,1), refletindo ta

população (ativa) (cf. secção 4.12.4), não obstante este tipo de desemprego ser importante nos restantes 

concelhos do litoral alentejano. No caso particular de Alcácer do Sal, o DLD assume um peso de 39,5%.

No concelho em estudo, o desemprego de pessoas sem qualquer nível de habilitação não assume grande 

expressão (5,8%, segunda maior de todos os concelhos do Alentejo Litoral). Neste município predominam 

desempregados com habilitações ao nível do ensino secundári

(23,3%), cenário que é semelhante aos restantes concelhos do Alentejo Litoral, ainda que o peso entre os 

diferentes ciclos de ensino assuma importâncias diferentes em alguns deles. 
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Desemprego registado nos centros de emprego

Total Mulheres 
DLD  

(**) 

1.º 

emprego 

N.º % (*) % % % 

1224 5,3 52,9 41,9 5,1 

903 3,9 51,6 38,8 5,9 

3656 15,9 49,8% 41,2% 5,4% 

22990 4,9 53,2 48,5 11,3 

466741 100,0 53,8 49,0 10,5 
Alentejano: % relativa ao total dessa sub-região; para os demais casos: % face ao Continente

(**) Desemprego de longa duração, ou seja, com pelo menos 12 meses contínuos
(***) Rácio desemprego registado / população ativa (2011) – Aproximação à taxa de desemprego

Fontes: IEFP (2016) e INE (2012) 

O quadro anterior realça ainda dois fatores positivos: (i) o desemprego já não é predominantemente 

feminino, visto que as mulheres representam apenas um pouco mais de metade do total de 

desempregados inscritos, independentemente da unidade geográfica analisada; e (ii) os jovens à procura 

de primeiro emprego possuem um peso pouco importante no total de desempregados, apresentado no 

concelho em estudo apenas 5,2% e no litoral alentejano 5,4%.  

No entanto, o quadro anterior revela também que 12,0% dos desempregados residentes em Alcácer do Sal 

têm menos de 25 anos, o que é um facto preocupante, uma vez que evidencia uma escassez de 

oportunidades de emprego para os mais jovens. Do universo estudado, Portugal continental e a NUTS III 

alores médios mais baixos (10,9% e 9,4%, respetivamente), em contraponto 

 

Já o desemprego de longa duração (DLD) manifesta-se mais nos concelhos de Grândola (44,0%),

do Cacém (41,9%) e Odemira (42,1), refletindo também o acentuado envelhecimento da respetiva 

população (ativa) (cf. secção 4.12.4), não obstante este tipo de desemprego ser importante nos restantes 

concelhos do litoral alentejano. No caso particular de Alcácer do Sal, o DLD assume um peso de 39,5%.

oncelho em estudo, o desemprego de pessoas sem qualquer nível de habilitação não assume grande 

expressão (5,8%, segunda maior de todos os concelhos do Alentejo Litoral). Neste município predominam 

desempregados com habilitações ao nível do ensino secundário (29,4%) e do 3º ciclo do ensino básico 

(23,3%), cenário que é semelhante aos restantes concelhos do Alentejo Litoral, ainda que o peso entre os 

diferentes ciclos de ensino assuma importâncias diferentes em alguns deles.  
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do nos centros de emprego 

< 25 

anos 

Rácio 

(***) 

% % 

7,2 8,6 

11,4 12,5 

9,4% 8,1% 

12,4 6,7 

10,9 9,8 
região; para os demais casos: % face ao Continente 

(**) Desemprego de longa duração, ou seja, com pelo menos 12 meses contínuos 
desemprego 

O quadro anterior realça ainda dois fatores positivos: (i) o desemprego já não é predominantemente 

feminino, visto que as mulheres representam apenas um pouco mais de metade do total de 

sada; e (ii) os jovens à procura 

de primeiro emprego possuem um peso pouco importante no total de desempregados, apresentado no 

gados residentes em Alcácer do Sal 

têm menos de 25 anos, o que é um facto preocupante, uma vez que evidencia uma escassez de 

oportunidades de emprego para os mais jovens. Do universo estudado, Portugal continental e a NUTS III 

alores médios mais baixos (10,9% e 9,4%, respetivamente), em contraponto 

se mais nos concelhos de Grândola (44,0%), Santiago 

mbém o acentuado envelhecimento da respetiva 

população (ativa) (cf. secção 4.12.4), não obstante este tipo de desemprego ser importante nos restantes 

concelhos do litoral alentejano. No caso particular de Alcácer do Sal, o DLD assume um peso de 39,5%. 

oncelho em estudo, o desemprego de pessoas sem qualquer nível de habilitação não assume grande 

expressão (5,8%, segunda maior de todos os concelhos do Alentejo Litoral). Neste município predominam 

o (29,4%) e do 3º ciclo do ensino básico 

(23,3%), cenário que é semelhante aos restantes concelhos do Alentejo Litoral, ainda que o peso entre os 
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Quadro 50 – Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego segundo o nível de 

habilitação - Continente, Alentejo e por concelho do Litoral Alentejano 

Território Total

N.º

Alcácer do Sal 309

Grândola 450

Odemira 770

Santiago do Cacém 1224

Sines 903

Alentejo Litoral 3656

Alentejo 22990

Continente 466741

 

4.12.9. Síntese 

Tudo indica que o Litoral Alentejano 

facto, foram já manifestadas, junto das entidades oficiais, intenções de investimento comportando vários 

milhares de camas turísticas, bem como a implantação de um importante conjunto de aldeam

turísticos, prevendo-se a construção de centenas de apartamentos associados ao turismo residencial. 

Contudo, esta perspetiva de grande investimento turístico no Alentejo já existe desde 2008, 

sensivelmente, sendo que a crise económico

maior dificuldade de obtenção de financiamento bancário, condicionaram fortemente a sua execução. 

Atualmente, assiste-se a uma tentativa de retoma de alguns destes projetos, sem que esteja ainda 

assegurada a sua execução. 

O desenvolvimento turístico do Alentejo e, em particular, do Litoral Alentejano, é encarado pelo PENT 

como fundamental para a qualificação de Portugal como um dos principais destinos turísticos europeus. 

Pretende-se conciliar o produto sol e mar com

integrados com uma componente de turismo residencial 

das classes socioeconómicas tendencialmente mais elevadas dos países europeus 

gastronomia, no vinho, no património, no lazer (incluindo golfe e desportos náuticos), na saúde e no bem

estar que toda a região do Alentejo poderá propiciar.

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego segundo o nível de 

Continente, Alentejo e por concelho do Litoral Alentejano – (setembro de 2015)

Desemprego registado nos centros de emprego

Total 
< 1.º 

CEB 

1.º 

CEB 

2.º 

CEB 

3.º 

CEB 

Ensino 

secund.

N.º % % % % %

309 5,8 14,9 18,1 23,3 29,4

450 3,6 22,2 22,4 22,4 21,8

770 8,6 18,7 14,3 23,6 24,8

1224 4,1 16,4 15,6 22,2 31,5

903 5,3 19,5 18,6 23,4 25,7

3656 5,4 18,2 17,1 22,9 27,3

22990 10,7 17,9 15,7 20,5 24,6

466741 6,1 20,3 15,5 19,5 24,2
Fonte: IEFP (2016) 

Tudo indica que o Litoral Alentejano poderá sofrer uma profunda transformação nos próximos anos. De 

facto, foram já manifestadas, junto das entidades oficiais, intenções de investimento comportando vários 

milhares de camas turísticas, bem como a implantação de um importante conjunto de aldeam

se a construção de centenas de apartamentos associados ao turismo residencial. 

Contudo, esta perspetiva de grande investimento turístico no Alentejo já existe desde 2008, 

sensivelmente, sendo que a crise económico-financeira que se viveu nos anos seguintes, associada à 

maior dificuldade de obtenção de financiamento bancário, condicionaram fortemente a sua execução. 

se a uma tentativa de retoma de alguns destes projetos, sem que esteja ainda 

O desenvolvimento turístico do Alentejo e, em particular, do Litoral Alentejano, é encarado pelo PENT 

como fundamental para a qualificação de Portugal como um dos principais destinos turísticos europeus. 

se conciliar o produto sol e mar com a tranquilidade e diversão saudável, apostando em

integrados com uma componente de turismo residencial – que visa captar a importante procura por partes 

das classes socioeconómicas tendencialmente mais elevadas dos países europeus 

stronomia, no vinho, no património, no lazer (incluindo golfe e desportos náuticos), na saúde e no bem

estar que toda a região do Alentejo poderá propiciar. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Distribuição dos desempregados inscritos nos centros de emprego segundo o nível de 

(setembro de 2015) 

Desemprego registado nos centros de emprego 

Ensino 

secund. 

Ensino 

superior 

% % 

29,4 8,4 

21,8 7,6 

24,8 10,0 

31,5 10,1 

25,7 7,5 

27,3 9,0 

24,6 10,6 

24,2 14,4 

poderá sofrer uma profunda transformação nos próximos anos. De 

facto, foram já manifestadas, junto das entidades oficiais, intenções de investimento comportando vários 

milhares de camas turísticas, bem como a implantação de um importante conjunto de aldeamentos 

se a construção de centenas de apartamentos associados ao turismo residencial. 

Contudo, esta perspetiva de grande investimento turístico no Alentejo já existe desde 2008, 

se viveu nos anos seguintes, associada à 

maior dificuldade de obtenção de financiamento bancário, condicionaram fortemente a sua execução. 

se a uma tentativa de retoma de alguns destes projetos, sem que esteja ainda 

O desenvolvimento turístico do Alentejo e, em particular, do Litoral Alentejano, é encarado pelo PENT 

como fundamental para a qualificação de Portugal como um dos principais destinos turísticos europeus. 

a tranquilidade e diversão saudável, apostando em resorts 

que visa captar a importante procura por partes 

das classes socioeconómicas tendencialmente mais elevadas dos países europeus – e também na 

stronomia, no vinho, no património, no lazer (incluindo golfe e desportos náuticos), na saúde e no bem-
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Neste capítulo, Alcácer do Sal poderá vir a consolidar intenções de investimento no setor do turism

por causa da qualidade em geral mediana dos seus solos para as práticas agrícolas, que se traduz na 

frequência com que ocorrem os sistemas do tipo agrossilvo

A sub-região do Alentejo Litoral é muito marcada pela tendência para a 

acentuada no concelho em estudo, o qual tem sofrido um decréscimo populacional ao longo das últimas 

décadas. Alcácer do Sal sofre igualmente do fenómeno do envelhecimento da população, apresentando 

um elevado índice de envelhecimento, ainda assim inferior a alguns concelhos vizinhos, como Grândola e 

Odemira. 

Alcácer do Sal regista níveis de desemprego moderados, um pouco inferiores aos verificados em média 

para o Continente e para a sub

desempregados residentes neste concelho (registados no IEFP, em julho de 2016) apresentava um relativo 

equilíbrio entre homens e mulheres e em que a procura de primeiro emprego era pouco importante, mas 

em que a proporção de jovens ass

longa duração, revelando um mercado local com alguma carência de novas oportunidades de trabalho.

 

4.12.10. Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Num cenário de não concretização do

nos próximos anos, como um dos destinos turístico não só do Alentejo, mas também de Portugal.

De facto, parte dos terrenos de um importante projeto previsto para esta região localiza

– a Herdade da Comporta – que prevê um investimento total de mais de mil milhões de euros e a criação, 

depois de concluído, de mais de seis mil postos de trabalho. Este projeto prevê ainda três campos de golfe 

(dois em Alcácer e um em Grând

importância estratégica deste projeto, inicialmente promovido pelo Grupo Espírito Santo, está patente no 

seu estatuto de PIN. 

Adicionalmente, estão previstos para Alcácer do Sal outros 

nomeadamente a Herdade da Lança, Hotel rural da Alápega e o Aldeamento turístico Rio Mourinho Village, 

que contribuirão, de forma cumulativa, para essa tendência já firmada.

Relativamente à demografia, não é expec

anteriormente identificadas, ou seja, estagnação da população ou crescimento demográfico sem 

significado, com o acentuar da tendência para o duplo envelhecimento: envelhecimento na base 

(diminuição da natalidade) e envelhecimento no topo (aumento do peso dos idosos);
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Neste capítulo, Alcácer do Sal poderá vir a consolidar intenções de investimento no setor do turism

por causa da qualidade em geral mediana dos seus solos para as práticas agrícolas, que se traduz na 

frequência com que ocorrem os sistemas do tipo agrossilvo-pastoril.  

região do Alentejo Litoral é muito marcada pela tendência para a desertificação humana, mais 

acentuada no concelho em estudo, o qual tem sofrido um decréscimo populacional ao longo das últimas 

décadas. Alcácer do Sal sofre igualmente do fenómeno do envelhecimento da população, apresentando 

mento, ainda assim inferior a alguns concelhos vizinhos, como Grândola e 

Alcácer do Sal regista níveis de desemprego moderados, um pouco inferiores aos verificados em média 

para o Continente e para a sub-região Alentejo Litoral. Em termos qualitativos, o stock de 309 

desempregados residentes neste concelho (registados no IEFP, em julho de 2016) apresentava um relativo 

equilíbrio entre homens e mulheres e em que a procura de primeiro emprego era pouco importante, mas 

em que a proporção de jovens assumia ainda uma importância relativa, assim como o desemprego de 

longa duração, revelando um mercado local com alguma carência de novas oportunidades de trabalho.

Evolução da situação de referência na ausência do projeto

Num cenário de não concretização do projeto, tudo indica que o concelho de Alcácer do Sal se consolidará, 

nos próximos anos, como um dos destinos turístico não só do Alentejo, mas também de Portugal.

De facto, parte dos terrenos de um importante projeto previsto para esta região localiza

que prevê um investimento total de mais de mil milhões de euros e a criação, 

depois de concluído, de mais de seis mil postos de trabalho. Este projeto prevê ainda três campos de golfe 

(dois em Alcácer e um em Grândola), spa, centro hípico, um museu do arroz e outros equipamentos. A 

importância estratégica deste projeto, inicialmente promovido pelo Grupo Espírito Santo, está patente no 

Adicionalmente, estão previstos para Alcácer do Sal outros projetos turísticos com algum significado, 

nomeadamente a Herdade da Lança, Hotel rural da Alápega e o Aldeamento turístico Rio Mourinho Village, 

que contribuirão, de forma cumulativa, para essa tendência já firmada. 

Relativamente à demografia, não é expectável, nos próximos anos, uma alteração das tendências 

anteriormente identificadas, ou seja, estagnação da população ou crescimento demográfico sem 

significado, com o acentuar da tendência para o duplo envelhecimento: envelhecimento na base 

natalidade) e envelhecimento no topo (aumento do peso dos idosos); 
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Neste capítulo, Alcácer do Sal poderá vir a consolidar intenções de investimento no setor do turismo muito 

por causa da qualidade em geral mediana dos seus solos para as práticas agrícolas, que se traduz na 

desertificação humana, mais 

acentuada no concelho em estudo, o qual tem sofrido um decréscimo populacional ao longo das últimas 

décadas. Alcácer do Sal sofre igualmente do fenómeno do envelhecimento da população, apresentando 

mento, ainda assim inferior a alguns concelhos vizinhos, como Grândola e 

Alcácer do Sal regista níveis de desemprego moderados, um pouco inferiores aos verificados em média 

ivos, o stock de 309 

desempregados residentes neste concelho (registados no IEFP, em julho de 2016) apresentava um relativo 

equilíbrio entre homens e mulheres e em que a procura de primeiro emprego era pouco importante, mas 

umia ainda uma importância relativa, assim como o desemprego de 

longa duração, revelando um mercado local com alguma carência de novas oportunidades de trabalho. 

Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

projeto, tudo indica que o concelho de Alcácer do Sal se consolidará, 

nos próximos anos, como um dos destinos turístico não só do Alentejo, mas também de Portugal. 

De facto, parte dos terrenos de um importante projeto previsto para esta região localiza-se nesse concelho 

que prevê um investimento total de mais de mil milhões de euros e a criação, 

depois de concluído, de mais de seis mil postos de trabalho. Este projeto prevê ainda três campos de golfe 

, centro hípico, um museu do arroz e outros equipamentos. A 

importância estratégica deste projeto, inicialmente promovido pelo Grupo Espírito Santo, está patente no 

projetos turísticos com algum significado, 

nomeadamente a Herdade da Lança, Hotel rural da Alápega e o Aldeamento turístico Rio Mourinho Village, 

tável, nos próximos anos, uma alteração das tendências 

anteriormente identificadas, ou seja, estagnação da população ou crescimento demográfico sem 

significado, com o acentuar da tendência para o duplo envelhecimento: envelhecimento na base 
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Por fim, e no que se refere ao desemprego, também esta região padece as consequências da grave crise 

económica que o país (e o mundo) atravessa(m), embora os níveis de desemprego sejam infe

médias nacionais e sub regionais. Não obstante, já há indícios da retoma da economia regional, fruto da 

aposta no desenvolvimento do setor do turismo e das movimentações dos diferentes agentes locais e 

regionais e da consequente dinamização econó

esse respeito). 
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Por fim, e no que se refere ao desemprego, também esta região padece as consequências da grave crise 

económica que o país (e o mundo) atravessa(m), embora os níveis de desemprego sejam infe

médias nacionais e sub regionais. Não obstante, já há indícios da retoma da economia regional, fruto da 

aposta no desenvolvimento do setor do turismo e das movimentações dos diferentes agentes locais e 

regionais e da consequente dinamização económica que se começou a fazer sentir nos últimos anos (a 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Por fim, e no que se refere ao desemprego, também esta região padece as consequências da grave crise 

económica que o país (e o mundo) atravessa(m), embora os níveis de desemprego sejam inferiores às 

médias nacionais e sub regionais. Não obstante, já há indícios da retoma da economia regional, fruto da 

aposta no desenvolvimento do setor do turismo e das movimentações dos diferentes agentes locais e 

mica que se começou a fazer sentir nos últimos anos (a 
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5. Avaliação de Impactes Ambientais

5.1. Introdução, metodologia e critérios de avaliação

Com o presente capítulo pretende

das fases de construção, exploração e desativação do projeto, cuja descrição consta do capítulo 3.

Por impacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambiental entende-se qualquer alteração que se verifique na área de estudo e envolvente, ao 

nível das componentes ambientais em análise, e que advenha de forma direta ou indireta da 

implementação do projeto. Estes impactes serão avaliados em especial recorrendo ao seu sentido 

valorativo, magnitude e significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematiza

segundo os critérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificação

• Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo

degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente;

• Tipo de ocorrênciaTipo de ocorrênciaTipo de ocorrênciaTipo de ocorrência

pelo projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas;

• Probabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrência

desconhecida; 

• DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração – temporários ou permanentes, consoante se v

determinado período, ou se forem continuados no tempo;

• MagnitudeMagnitudeMagnitudeMagnitude – fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada pelo 

impacte; 

• ReversibilidadeReversibilidadeReversibilidadeReversibilidade

ou se anulem (a médio ou longo prazo);

• Desfasamento no tempoDesfasamento no tempoDesfasamento no tempoDesfasamento no tempo

de construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo;

• Âmbito espacialÂmbito espacialÂmbito espacialÂmbito espacial

• Grau dGrau dGrau dGrau de significânciae significânciae significânciae significância

acordo com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que 

interfiram com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica 

Nacional) ou a RAN (Reserva Agrícola Nacional), sempre que afetarem o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes, sempre que afetarem áreas de reconhecido valor cénico ou 

paisagístico, etc.;

• Tipo de interaçãoTipo de interaçãoTipo de interaçãoTipo de interação

resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 

previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários.
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Avaliação de Impactes Ambientais 

Introdução, metodologia e critérios de avaliação

Com o presente capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais relevantes, decorrentes 

das fases de construção, exploração e desativação do projeto, cuja descrição consta do capítulo 3.

se qualquer alteração que se verifique na área de estudo e envolvente, ao 

ientais em análise, e que advenha de forma direta ou indireta da 

implementação do projeto. Estes impactes serão avaliados em especial recorrendo ao seu sentido 

valorativo, magnitude e significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematiza

critérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificação seguintes: 

Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo – negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma 

degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente;

Tipo de ocorrênciaTipo de ocorrênciaTipo de ocorrênciaTipo de ocorrência – diretos ou indiretos, consoante sejam determinados diretamente 

pelo projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas;

Probabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrênciaProbabilidade de ocorrência – certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

 

temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante um 

determinado período, ou se forem continuados no tempo; 

fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada pelo 

ReversibilidadeReversibilidadeReversibilidadeReversibilidade – reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no te

ou se anulem (a médio ou longo prazo); 

Desfasamento no tempoDesfasamento no tempoDesfasamento no tempoDesfasamento no tempo – imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a fase 

de construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo;

Âmbito espacialÂmbito espacialÂmbito espacialÂmbito espacial – local, regional ou nacional; 

e significânciae significânciae significânciae significância – muito significativos, significativos ou pouco significativos, de 

acordo com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que 

interfiram com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica 

ou a RAN (Reserva Agrícola Nacional), sempre que afetarem o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes, sempre que afetarem áreas de reconhecido valor cénico ou 

paisagístico, etc.; 

Tipo de interaçãoTipo de interaçãoTipo de interaçãoTipo de interação – impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos, que 

resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 

previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários. 

 

 

173 

 

Introdução, metodologia e critérios de avaliação 

ais relevantes, decorrentes 

das fases de construção, exploração e desativação do projeto, cuja descrição consta do capítulo 3. 

se qualquer alteração que se verifique na área de estudo e envolvente, ao 

ientais em análise, e que advenha de forma direta ou indireta da 

implementação do projeto. Estes impactes serão avaliados em especial recorrendo ao seu sentido 

valorativo, magnitude e significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematizadas 

negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma 

degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente; 

oante sejam determinados diretamente 

pelo projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas; 

certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

erifiquem apenas durante um 

fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada pelo 

reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo 

imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a fase 

de construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo; 

muito significativos, significativos ou pouco significativos, de 

acordo com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que 

interfiram com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica 

ou a RAN (Reserva Agrícola Nacional), sempre que afetarem o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes, sempre que afetarem áreas de reconhecido valor cénico ou 

impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos, que 

resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 
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Como é usual neste tipo de estudos, ex

justificando-se esta situação pelo facto de, em função do tipo de projetos, existirem fatores ambientais 

mais suscetíveis de serem afetados do que outros que, como tal, devem ser alvo de maior prof

de estudo. 

Ao longo do presente capítulo, cada descritor, já considerado na caracterização da situação de referência, 

é analisado de forma individual, de forma a destacar os impactes do projeto mais relevantes segundo cada 

descritor ambiental considerado. Nos termos da legislação vigente, os impactes são avaliados por 

comparação com a ausência de projeto (alternativa zero), face à inexistência de alternativas.

São também apresentados os principais impactes cumulativos do projeto com o plano de porm

Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a norte da área de estudo (descrito no ponto 2.4).

 

 

5.2. Geologia e geomorfologia

5.2.1. Fase de construção

O estaleiro de apoioestaleiro de apoioestaleiro de apoioestaleiro de apoio ao desenvolvimento da empreitada será instalado

intervenção. Atendendo que a área prevista para o estaleiro corresponde a uma zona aplanada, não sendo 

aparentemente necessário efetuar movimentações de terras significativas, e que deverão ser respeitadas 

as condicionantes ambientais indicadas pela Agência Po

impactes durante a fase de construção, avaliam

como certos, diretos, mas locais, muito pouco significativos e de magnitude reduzida

Atendendo às condições fisiográficas atuais e às características de intervenção previstas espera

principal impacte negativo no meio físico da área em que se insere o projeto seja a alteração da morfologia 

em resultado das escavações e dos aterros escavações e dos aterros escavações e dos aterros escavações e dos aterros 

instalação dos vários edifícios, equipamentos e infraestruturas previstas). 

A alteração das condições fisiográficas atuais corresponde a um impacte 

permanente e irreversível, mas que se avalia, de

significativo e minimizável através de uma modelação do terreno adequada às condições fisiográficas 

locais e regionais. Refira-se inclusivamente que há um comprometimento do projeto em “

à modelação de terreno, esta será, tanto quanto possível, reduzida ao mínimo, partindo

do terreno natural para implantar os lotes, as vias e outros percursos
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Como é usual neste tipo de estudos, existem descritores analisados com maior detalhe que outros, 

se esta situação pelo facto de, em função do tipo de projetos, existirem fatores ambientais 

mais suscetíveis de serem afetados do que outros que, como tal, devem ser alvo de maior prof

Ao longo do presente capítulo, cada descritor, já considerado na caracterização da situação de referência, 

é analisado de forma individual, de forma a destacar os impactes do projeto mais relevantes segundo cada 

iderado. Nos termos da legislação vigente, os impactes são avaliados por 

comparação com a ausência de projeto (alternativa zero), face à inexistência de alternativas.

São também apresentados os principais impactes cumulativos do projeto com o plano de porm

Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a norte da área de estudo (descrito no ponto 2.4).

Geologia e geomorfologia 

Fase de construção 

ao desenvolvimento da empreitada será instalado próximo ao limite este da área de 

Atendendo que a área prevista para o estaleiro corresponde a uma zona aplanada, não sendo 

aparentemente necessário efetuar movimentações de terras significativas, e que deverão ser respeitadas 

as condicionantes ambientais indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a minimização de 

impactes durante a fase de construção, avaliam-se os impactes negativos nas condições fisiográficas 

locais, muito pouco significativos e de magnitude reduzida. 

ográficas atuais e às características de intervenção previstas espera

principal impacte negativo no meio físico da área em que se insere o projeto seja a alteração da morfologia 

escavações e dos aterros escavações e dos aterros escavações e dos aterros escavações e dos aterros a realizar para modelação do terreno (sobretudo para a 

instalação dos vários edifícios, equipamentos e infraestruturas previstas).  

A alteração das condições fisiográficas atuais corresponde a um impacte negativo local, direto, certo, 

, mas que se avalia, de uma forma geral, de reduzida magnitude, pouco 

através de uma modelação do terreno adequada às condições fisiográficas 

se inclusivamente que há um comprometimento do projeto em “

lação de terreno, esta será, tanto quanto possível, reduzida ao mínimo, partindo

do terreno natural para implantar os lotes, as vias e outros percursos”. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

istem descritores analisados com maior detalhe que outros, 

se esta situação pelo facto de, em função do tipo de projetos, existirem fatores ambientais 

mais suscetíveis de serem afetados do que outros que, como tal, devem ser alvo de maior profundidade 

Ao longo do presente capítulo, cada descritor, já considerado na caracterização da situação de referência, 

é analisado de forma individual, de forma a destacar os impactes do projeto mais relevantes segundo cada 

iderado. Nos termos da legislação vigente, os impactes são avaliados por 

comparação com a ausência de projeto (alternativa zero), face à inexistência de alternativas. 

São também apresentados os principais impactes cumulativos do projeto com o plano de pormenor da 

Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a norte da área de estudo (descrito no ponto 2.4). 

o limite este da área de 

Atendendo que a área prevista para o estaleiro corresponde a uma zona aplanada, não sendo 

aparentemente necessário efetuar movimentações de terras significativas, e que deverão ser respeitadas 

rtuguesa do Ambiente para a minimização de 

nas condições fisiográficas 

 

ográficas atuais e às características de intervenção previstas espera-se que o 

principal impacte negativo no meio físico da área em que se insere o projeto seja a alteração da morfologia 

o terreno (sobretudo para a 

negativo local, direto, certo, 

reduzida magnitude, pouco 

através de uma modelação do terreno adequada às condições fisiográficas 

se inclusivamente que há um comprometimento do projeto em “no que se refere 

lação de terreno, esta será, tanto quanto possível, reduzida ao mínimo, partindo-se da morfologia 
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Face ao volume total de movimentações de terras estimado (ver 3.4.5) verifica

terras, que serão usadas para recuperação de uma zona degradada devido à atividade dum areeiro 

localizado nas proximidades (1 km a nordeste) e atualmente desativado. Embora o excedente de terras 

corresponda a um impacte negativo direto 

magnitude e significado. Esta ação de recuperação corresponderá, por outro lado, a um impacte 

de magnitude reduzida, atendendo ao reduzido volume: da ordem dos 6 000 m

significativo para restabelecimento pontual da morfologia da antiga zona de exploração de recursos 

geológicos. 

 

5.2.2. Fase de exploração

Na fase de exploração não são esperados impactes negativos associados à ocupação e à utilização do 

empreendimento, não se prevendo ações que conduzam à alteração da morfologia local.

Importa, contudo, referir que a área afeta ao projeto insere

a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos (cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e o

minerais metálicos), estando assim sujeita às condições impostas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que 

revoga o Decreto-lei n.º 90/90 de 16 de março, e no Decreto

A ocupação prevista pelo projeto não originará impactes 

existir nesta área, não sendo deste modo esperados impactes decorrentes do projeto. No entanto, e 

apesar de não serem conhecidas jazidas minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de 

trabalhos de prospeção e pesquisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade. 

Esta situação corresponderá a um impacte 

efetuar trabalhos de prospeção e pesquisa), de âmbito 

significado variável consoante o tipo e dimensão da ocupação prevista pelos titulares de direitos de 

prospeção e pesquisa. 

Caso no âmbito destes trabalhos de prospeção e pesquisa venham a ser revelados recursos minerais 

metálicos economicamente interessantes de futura exploração, a ocupação da área pelo Loteamento do 

Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” corresponderá a um impacte 

magnitude desconhecida, dependendo da área que venha a revelar a exis

virem a ser explorados, e significativa
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Face ao volume total de movimentações de terras estimado (ver 3.4.5) verifica-se um l

terras, que serão usadas para recuperação de uma zona degradada devido à atividade dum areeiro 

localizado nas proximidades (1 km a nordeste) e atualmente desativado. Embora o excedente de terras 

um impacte negativo direto e permanente do projeto, o mesmo é local, e de 

. Esta ação de recuperação corresponderá, por outro lado, a um impacte 

, atendendo ao reduzido volume: da ordem dos 6 000 m3, e, portanto, 

para restabelecimento pontual da morfologia da antiga zona de exploração de recursos 

Fase de exploração 

Na fase de exploração não são esperados impactes negativos associados à ocupação e à utilização do 

vendo ações que conduzam à alteração da morfologia local.

Importa, contudo, referir que a área afeta ao projeto insere-se no interior de uma área concessionada para 

a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos (cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e o

minerais metálicos), estando assim sujeita às condições impostas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que 

lei n.º 90/90 de 16 de março, e no Decreto-lei n.º 88/90 de 16 de março. 

A ocupação prevista pelo projeto não originará impactes sobre as eventuais reservas minerais que possam 

existir nesta área, não sendo deste modo esperados impactes decorrentes do projeto. No entanto, e 

apesar de não serem conhecidas jazidas minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de 

e prospeção e pesquisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade. 

Esta situação corresponderá a um impacte negativo, provável (dependente da eventual intenção de 

efetuar trabalhos de prospeção e pesquisa), de âmbito local, de magnitude moderada a reduzida e 

consoante o tipo e dimensão da ocupação prevista pelos titulares de direitos de 

Caso no âmbito destes trabalhos de prospeção e pesquisa venham a ser revelados recursos minerais 

economicamente interessantes de futura exploração, a ocupação da área pelo Loteamento do 

Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” corresponderá a um impacte negativo, certo, permanente, de 

, dependendo da área que venha a revelar a existência de recursos suscetíveis de 

significativa se condicionar a atividade extrativa. 
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se um ligeiro excedente de 

terras, que serão usadas para recuperação de uma zona degradada devido à atividade dum areeiro 

localizado nas proximidades (1 km a nordeste) e atualmente desativado. Embora o excedente de terras 

do projeto, o mesmo é local, e de reduzida 

. Esta ação de recuperação corresponderá, por outro lado, a um impacte positivo, 

, e, portanto, pouco 

para restabelecimento pontual da morfologia da antiga zona de exploração de recursos 

Na fase de exploração não são esperados impactes negativos associados à ocupação e à utilização do 

vendo ações que conduzam à alteração da morfologia local. 

se no interior de uma área concessionada para 

a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos (cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros 

minerais metálicos), estando assim sujeita às condições impostas na Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que 

lei n.º 88/90 de 16 de março.  

sobre as eventuais reservas minerais que possam 

existir nesta área, não sendo deste modo esperados impactes decorrentes do projeto. No entanto, e 

apesar de não serem conhecidas jazidas minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de 

e prospeção e pesquisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade. 

(dependente da eventual intenção de 

ude moderada a reduzida e 

consoante o tipo e dimensão da ocupação prevista pelos titulares de direitos de 

Caso no âmbito destes trabalhos de prospeção e pesquisa venham a ser revelados recursos minerais 

economicamente interessantes de futura exploração, a ocupação da área pelo Loteamento do 

negativo, certo, permanente, de 

tência de recursos suscetíveis de 
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5.2.3. Fase de desativação

Não se considera que na fase de desativação do projeto se realizem ações geradoras de impactes 

negativos nas condições geológicas e geomorfológicas locais.

No entanto, a desocupação da área da propriedade incluída no contrato de prospeção e pesquisa de 

cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos

certo, local, direto, de magnitude moderada a reduzida e significativo

destinados à descoberta de jazidas e para o seu eventual futuro aproveitamento. 

 

5.2.4. Síntese 

Os principais impactes negativos decorrentes das intervenções previstas para o projeto na 

construçãoconstruçãoconstruçãoconstrução estão associados às escavações e aterros a realizar para fundação dos edifícios, 

infraestruturas e equipamentos previstos. Estes impactes são considerados de âmbito local, de reduzida 

magnitude, pouco significativos e minimizáveis atravé

aterros a realizar no âmbito desta empreitada e de uma modelação do terreno adaptada às condições 

locais. Importa ainda destacar o impacte positivo, ainda que de reduzida magnitude e pouco significativo, 

da utilização de material excedentário na requalificação da morfologia do local de exploração de um antigo 

areeiro localizado a nordeste da área de intervenção.

Atendendo que a área afeta ao projeto de Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” se ins

numa zona licenciada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos poderão decorrer 

durante o período de exploraçãoperíodo de exploraçãoperíodo de exploraçãoperíodo de exploração

minerais (nos termos da Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que r

março, e do Decreto-lei n.º 88/90 de 16 de março). Caso os trabalhos de prospeção e pesquisa venham a 

revelar a existência de recursos minerais metálicos economicamente interessantes de futura exploração, a 

ocupação da área pelo projeto corresponderá a um impacte negativo significativo para a futura atividade 

extrativa. 
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Fase de desativação 

Não se considera que na fase de desativação do projeto se realizem ações geradoras de impactes 

ógicas e geomorfológicas locais. 

No entanto, a desocupação da área da propriedade incluída no contrato de prospeção e pesquisa de 

cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e outros minerais metálicos, corresponderá a um impacte 

agnitude moderada a reduzida e significativo para a realização de trabalhos 

destinados à descoberta de jazidas e para o seu eventual futuro aproveitamento.  

Os principais impactes negativos decorrentes das intervenções previstas para o projeto na 

estão associados às escavações e aterros a realizar para fundação dos edifícios, 

infraestruturas e equipamentos previstos. Estes impactes são considerados de âmbito local, de reduzida 

magnitude, pouco significativos e minimizáveis através do aproveitamento dos materiais escavados em 

aterros a realizar no âmbito desta empreitada e de uma modelação do terreno adaptada às condições 

locais. Importa ainda destacar o impacte positivo, ainda que de reduzida magnitude e pouco significativo, 

ilização de material excedentário na requalificação da morfologia do local de exploração de um antigo 

areeiro localizado a nordeste da área de intervenção. 

Atendendo que a área afeta ao projeto de Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” se ins

numa zona licenciada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos poderão decorrer 

período de exploraçãoperíodo de exploraçãoperíodo de exploraçãoperíodo de exploração do empreendimento trabalhos destinados à revelação de depósitos 

minerais (nos termos da Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto-lei n.º 90/90 de 16 de 

lei n.º 88/90 de 16 de março). Caso os trabalhos de prospeção e pesquisa venham a 

revelar a existência de recursos minerais metálicos economicamente interessantes de futura exploração, a 

a área pelo projeto corresponderá a um impacte negativo significativo para a futura atividade 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Não se considera que na fase de desativação do projeto se realizem ações geradoras de impactes 

No entanto, a desocupação da área da propriedade incluída no contrato de prospeção e pesquisa de 

, corresponderá a um impacte positivo, 

para a realização de trabalhos 

Os principais impactes negativos decorrentes das intervenções previstas para o projeto na fase de fase de fase de fase de 

estão associados às escavações e aterros a realizar para fundação dos edifícios, 

infraestruturas e equipamentos previstos. Estes impactes são considerados de âmbito local, de reduzida 

s do aproveitamento dos materiais escavados em 

aterros a realizar no âmbito desta empreitada e de uma modelação do terreno adaptada às condições 

locais. Importa ainda destacar o impacte positivo, ainda que de reduzida magnitude e pouco significativo, 

ilização de material excedentário na requalificação da morfologia do local de exploração de um antigo 

Atendendo que a área afeta ao projeto de Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” se insere 

numa zona licenciada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos poderão decorrer 

do empreendimento trabalhos destinados à revelação de depósitos 

lei n.º 90/90 de 16 de 

lei n.º 88/90 de 16 de março). Caso os trabalhos de prospeção e pesquisa venham a 

revelar a existência de recursos minerais metálicos economicamente interessantes de futura exploração, a 

a área pelo projeto corresponderá a um impacte negativo significativo para a futura atividade 
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5.3. Solos 

5.3.1. Fase de construção

Para a fase de construção identificam

os solos os seguintes aspetos: 

• Implantação e funcionamento do estaleiro (compactação do solo e possível 

contaminação com substâncias poluentes);

• Modelação do terreno (movimentação do solo, com provável erodibilidade e/ou 

compactação); 

• Implantação dos edifícios, das infraestrut

saneamento básico), os acessos (compactação e impermeabilização) e outras tipologias 

a implementar (charca).

A ocupação do solo pelo estaleiroestaleiroestaleiroestaleiro

que se refere à compactação do solo e ao possível derrame e infiltração de substâncias poluentes (óleos e 

lubrificantes, combustíveis, entre outros) resultantes da maquinaria e ações afetas à empreitada. Embora 

se considere que a escolha do local de implantação do e

melhor qualidade (classe B, integrados na RAN), esperam

reversíveis (compactação) ou potencialmente irreversíveis

pouco significativos. Considera-se, contudo, que caso sejam implementadas as medidas adequadas de 

segurança em obra, a probabilidade de ocorrência destes efeitos (contaminação) será muito reduzida ou 

mesmo nula. 

É na fase de modelação do terrenofase de modelação do terrenofase de modelação do terrenofase de modelação do terreno

de intervenção, que se esperam os principais impactes ambientais, principalmente no que se refere à 

magnitude dos efeitos esperados. Estas ações constituem um 

aos solos, uma vez que vão potenciar a desagregação e erodibilidade dos mesmos, ou, por outro lado, a 

sua compactação. Por este motivo esta ação deverá ser realizada no mais curto espaço de tempo possível, 

de modo a que os terrenos não fiquem expostos às açõe

proceda à compactação do terreno, as condições naturais devem ser restabelecidas em todos os casos em 

que tal seja possível, de forma a evitar os impactes negativos resultantes.

Neste contexto, e considerando a eliminação/degradação de horizontes pedológicos resultante dos 

processos de movimentação de terras, assim como a alteração das condições naturais de permeabilidade 

dos solos, dificultando ou impedindo o seu adequado arejamento e a circulação de água, h

que o impacte ambiental negativo descrito será 
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Fase de construção 

Para a fase de construção identificam-se como principais fatores geradores de impactes ambientais para 

Implantação e funcionamento do estaleiro (compactação do solo e possível 

contaminação com substâncias poluentes); 

Modelação do terreno (movimentação do solo, com provável erodibilidade e/ou 

 

Implantação dos edifícios, das infraestruturas associadas (nomeadamente as de 

saneamento básico), os acessos (compactação e impermeabilização) e outras tipologias 

a implementar (charca). 

estaleiroestaleiroestaleiroestaleiro na fase de construção acarretará impactes ambientais, sobretudo no 

ere à compactação do solo e ao possível derrame e infiltração de substâncias poluentes (óleos e 

lubrificantes, combustíveis, entre outros) resultantes da maquinaria e ações afetas à empreitada. Embora 

se considere que a escolha do local de implantação do estaleiro teve em conta a não afetação dos solos de 

melhor qualidade (classe B, integrados na RAN), esperam-se impactes ambientais negativos, temporários, 

ou potencialmente irreversíveis (contaminação), de magnitude reduzida e 

se, contudo, que caso sejam implementadas as medidas adequadas de 

segurança em obra, a probabilidade de ocorrência destes efeitos (contaminação) será muito reduzida ou 

fase de modelação do terrenofase de modelação do terrenofase de modelação do terrenofase de modelação do terreno, que engloba as ações de desmatação e limpeza dos terrenos da área 

de intervenção, que se esperam os principais impactes ambientais, principalmente no que se refere à 

magnitude dos efeitos esperados. Estas ações constituem um impacte ambiental negativo

solos, uma vez que vão potenciar a desagregação e erodibilidade dos mesmos, ou, por outro lado, a 

sua compactação. Por este motivo esta ação deverá ser realizada no mais curto espaço de tempo possível, 

de modo a que os terrenos não fiquem expostos às ações de meteorização. Por outro lado, sempre que se 

proceda à compactação do terreno, as condições naturais devem ser restabelecidas em todos os casos em 

que tal seja possível, de forma a evitar os impactes negativos resultantes. 

o a eliminação/degradação de horizontes pedológicos resultante dos 

processos de movimentação de terras, assim como a alteração das condições naturais de permeabilidade 

dos solos, dificultando ou impedindo o seu adequado arejamento e a circulação de água, h

que o impacte ambiental negativo descrito será permanente nalgumas áreas da zona afeta ao projeto 
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se como principais fatores geradores de impactes ambientais para 

Implantação e funcionamento do estaleiro (compactação do solo e possível 

Modelação do terreno (movimentação do solo, com provável erodibilidade e/ou 

uras associadas (nomeadamente as de 

saneamento básico), os acessos (compactação e impermeabilização) e outras tipologias 

na fase de construção acarretará impactes ambientais, sobretudo no 

ere à compactação do solo e ao possível derrame e infiltração de substâncias poluentes (óleos e 

lubrificantes, combustíveis, entre outros) resultantes da maquinaria e ações afetas à empreitada. Embora 

staleiro teve em conta a não afetação dos solos de 

negativos, temporários, 

de magnitude reduzida e 

se, contudo, que caso sejam implementadas as medidas adequadas de 

segurança em obra, a probabilidade de ocorrência destes efeitos (contaminação) será muito reduzida ou 

s ações de desmatação e limpeza dos terrenos da área 

de intervenção, que se esperam os principais impactes ambientais, principalmente no que se refere à 

impacte ambiental negativo relativamente 

solos, uma vez que vão potenciar a desagregação e erodibilidade dos mesmos, ou, por outro lado, a 

sua compactação. Por este motivo esta ação deverá ser realizada no mais curto espaço de tempo possível, 

s de meteorização. Por outro lado, sempre que se 

proceda à compactação do terreno, as condições naturais devem ser restabelecidas em todos os casos em 

o a eliminação/degradação de horizontes pedológicos resultante dos 

processos de movimentação de terras, assim como a alteração das condições naturais de permeabilidade 

dos solos, dificultando ou impedindo o seu adequado arejamento e a circulação de água, há a considerar 

nalgumas áreas da zona afeta ao projeto 
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(áreas a impermeabilizar), assim como de 

intervenções mais penalizantes (impermeabi

capacidade de uso E. 

Adicionalmente aos fatores descritos acima, poderão ainda considerar

como consequência da exposição dos terrenos aos agentes atmosféricos, send

durante períodos de precipitação e ventos fortes, que arrastem e/ou removam os solos expostos. Medidas 

eficazes de gestão ambiental da obra, nomeadamente no que se refere à sua programação temporal ou à 

sua interrupção momentânea, poderão eliminar os efeitos descritos. Estes impactes ambientais, apesar de 

negativos e reversíveis, serão de 

poderão ocorrer somente durante um período limitado da obra em que o solo se enco

O impacte associado ao destino final das terras sobrantes (

que os solos a transportar serão da mesma natureza que os preexistentes e que será feita a requalificação 

do local em causa. 

São também expectáveis impactes ambientais na fase de construção resultantes da 

edifíciosedifíciosedifíciosedifícios projetados, assim como das 

de compactação do solo, provocará a sua impermeabilização

pavimentos impermeáveis localizam

associação com solos Podzolizados), caracterizados por terem um potencial agrícola muito limitado 

(classe E, no que se refere à capacidade de uso do solo). 

Considera-se no geral, que os impactes ambientais resultantes da implantação dos edifícios ou 

infraestruturas são negativos, permanentes, de magnitude reduzida a média mas pouco significativos

pelos argumentos acima apresentados quanto às características pedológicas dos solos e à sua fraca 

capacidade de uso. 

Salienta-se, como caso isolado, a implementação da charca proposta, uma vez que ocupará uma área de 

solos de melhor qualidade, classificados como de capacida

transformação em causa corresponda a uma prática tradicional nesta região e amplamente representada 

na envolvente próxima, junto ao ribeiro do Arcão e afluentes e ao rio Sado

plantação dos campos de arroz –

negativo periódico devido ao encharcamento sazonal dos solos. É

reversível, de reduzida magnitude

existentes na propriedade, e muito menos se se considerar a

significativo face às variações sazonais de nível a que o plano de água estará sujeito, ou seja haverá 

períodos extensos (no semestre seco) em que não se verificará este efeito (encharcamento).
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(áreas a impermeabilizar), assim como de magnitude média mas de significado reduzido

intervenções mais penalizantes (impermeabilização) serão feitas exclusivamente em solos de classe de 

Adicionalmente aos fatores descritos acima, poderão ainda considerar-se fenómenos extremos de erosão, 

como consequência da exposição dos terrenos aos agentes atmosféricos, sendo que será mais acentuada 

durante períodos de precipitação e ventos fortes, que arrastem e/ou removam os solos expostos. Medidas 

eficazes de gestão ambiental da obra, nomeadamente no que se refere à sua programação temporal ou à 

poderão eliminar os efeitos descritos. Estes impactes ambientais, apesar de 

, serão de magnitude fraca a média, embora temporários, tendo em conta que 

poderão ocorrer somente durante um período limitado da obra em que o solo se encontrará mais exposto. 

O impacte associado ao destino final das terras sobrantes (ver 3.4.5ver 3.4.5ver 3.4.5ver 3.4.5) será tendencialmente nulo, uma vez 

que os solos a transportar serão da mesma natureza que os preexistentes e que será feita a requalificação 

também expectáveis impactes ambientais na fase de construção resultantes da 

projetados, assim como das vias de acesso e outras infraestruturasvias de acesso e outras infraestruturasvias de acesso e outras infraestruturasvias de acesso e outras infraestruturas, o que, para além dos efeitos 

de compactação do solo, provocará a sua impermeabilização. As áreas a edificar e as vias com eventuais 

pavimentos impermeáveis localizam-se exclusivamente em solos Incipientes (ou solos 

associação com solos Podzolizados), caracterizados por terem um potencial agrícola muito limitado 

que se refere à capacidade de uso do solo).  

se no geral, que os impactes ambientais resultantes da implantação dos edifícios ou 

negativos, permanentes, de magnitude reduzida a média mas pouco significativos

cima apresentados quanto às características pedológicas dos solos e à sua fraca 

se, como caso isolado, a implementação da charca proposta, uma vez que ocupará uma área de 

solos de melhor qualidade, classificados como de capacidade de uso B (e integrados na RAN). Embora a 

transformação em causa corresponda a uma prática tradicional nesta região e amplamente representada 

na envolvente próxima, junto ao ribeiro do Arcão e afluentes e ao rio Sado–  a armação do terreno para 

– a mesma não terá uma utilização agrícola, o que configura um 

devido ao encharcamento sazonal dos solos. É, no entanto, um efeito facilmente 

reversível, de reduzida magnitude (0,12 ha, correspondendo a apenas 3,7% do total de solos classe B 

existentes na propriedade, e muito menos se se considerar a existente na envolvente) e 

face às variações sazonais de nível a que o plano de água estará sujeito, ou seja haverá 

stre seco) em que não se verificará este efeito (encharcamento).
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magnitude média mas de significado reduzido, uma vez que as 

lização) serão feitas exclusivamente em solos de classe de 

se fenómenos extremos de erosão, 

o que será mais acentuada 

durante períodos de precipitação e ventos fortes, que arrastem e/ou removam os solos expostos. Medidas 

eficazes de gestão ambiental da obra, nomeadamente no que se refere à sua programação temporal ou à 

poderão eliminar os efeitos descritos. Estes impactes ambientais, apesar de 

, tendo em conta que 

ntrará mais exposto.  

) será tendencialmente nulo, uma vez 

que os solos a transportar serão da mesma natureza que os preexistentes e que será feita a requalificação 

também expectáveis impactes ambientais na fase de construção resultantes da implantação dos implantação dos implantação dos implantação dos 

, o que, para além dos efeitos 

. As áreas a edificar e as vias com eventuais 

solos Incipientes em 

associação com solos Podzolizados), caracterizados por terem um potencial agrícola muito limitado 

se no geral, que os impactes ambientais resultantes da implantação dos edifícios ou 

negativos, permanentes, de magnitude reduzida a média mas pouco significativos 

cima apresentados quanto às características pedológicas dos solos e à sua fraca 

se, como caso isolado, a implementação da charca proposta, uma vez que ocupará uma área de 

de de uso B (e integrados na RAN). Embora a 

transformação em causa corresponda a uma prática tradicional nesta região e amplamente representada 

a armação do terreno para 

a mesma não terá uma utilização agrícola, o que configura um impacte 

um efeito facilmente 

s 3,7% do total de solos classe B 

envolvente) e pouco 

face às variações sazonais de nível a que o plano de água estará sujeito, ou seja haverá 

stre seco) em que não se verificará este efeito (encharcamento). 
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5.3.2. Fase de exploração

Na fase de exploração assinala-se à partida a continuidade dos efeitos permanentes iniciados na fase de 

construção e atrás descritos. Os impactes ambientais produzidos sob

associados à fase de exploração dizem respeito ao cultivo da vinha na 

nascente – cf. Desenho 2Desenho 2Desenho 2Desenho 2, Volume II). 

Esta atividade desenvolver-se-á sobre regossolos (solos incipientes) pertencentes à class

sua capacidade de uso, ou seja, solos que possuem limitações muito severas para a agricultura e riscos de 

erosão muito elevados. 

Relativamente à área afeta à vinha

fitofármacos. Estas ações podem ter efeitos negativos ou positivos nos solos, consoante a incorreta ou 

correta gestão das substâncias aplicadas. Se as substâncias forem aplicadas para que possibilitem a 

manutenção das características dos solos existentes, não os 

devidamente ajustada ao nível dos nutrientes necessários, como será de esperar, e ainda se não forem 

realizadas alterações da topografia original do terreno, o 

 

5.3.3. Fase de desativação

No caso de desativação do Loteamento Turístico, são de prever inicialmente impactes negativos 

temporários no solo, similares aos descritos para a fase de construção, devido à circulação de máquinas e 

veículos, movimentos de terras, entre outros

Por outro lado, verificar-se-á posteriormente um efeito positivo, embora pouco significativo, pelo facto do 

solo deixar de estar impermeabilizado nas áreas afetas à construção de edificações e vias não permeáveis, 

e dependo do uso que for então dado à ár

 

5.3.4. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção os principais impactes suscetíveis de ocorrer estão associados à implantação e 

funcionamento do estaleiro, à modelação do terreno e à implantação dos edifícios e das infraestruturas 

associadas, nomeadamente os arruamentos não permeáveis. Como efeitos dest

impactes ambientais negativos ao nível dos solos, relacionados com a sua movimentação, compactação, 
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Fase de exploração 

se à partida a continuidade dos efeitos permanentes iniciados na fase de 

construção e atrás descritos. Os impactes ambientais produzidos sobre o solo verdadeiramente 

associados à fase de exploração dizem respeito ao cultivo da vinha na área destinada a esse uso

, Volume II).  

á sobre regossolos (solos incipientes) pertencentes à class

sua capacidade de uso, ou seja, solos que possuem limitações muito severas para a agricultura e riscos de 

vinha há que considerar o uso de fertilizantes, assim como a aplicação de 

macos. Estas ações podem ter efeitos negativos ou positivos nos solos, consoante a incorreta ou 

correta gestão das substâncias aplicadas. Se as substâncias forem aplicadas para que possibilitem a 

manutenção das características dos solos existentes, não os deteriorando ou equilibrando

devidamente ajustada ao nível dos nutrientes necessários, como será de esperar, e ainda se não forem 

realizadas alterações da topografia original do terreno, o impacte será tendencialmente nulo

desativação 

No caso de desativação do Loteamento Turístico, são de prever inicialmente impactes negativos 

temporários no solo, similares aos descritos para a fase de construção, devido à circulação de máquinas e 

veículos, movimentos de terras, entre outros. 

á posteriormente um efeito positivo, embora pouco significativo, pelo facto do 

solo deixar de estar impermeabilizado nas áreas afetas à construção de edificações e vias não permeáveis, 

e dependo do uso que for então dado à área. 

os principais impactes suscetíveis de ocorrer estão associados à implantação e 

funcionamento do estaleiro, à modelação do terreno e à implantação dos edifícios e das infraestruturas 

associadas, nomeadamente os arruamentos não permeáveis. Como efeitos destas ações, ocorrerão 

impactes ambientais negativos ao nível dos solos, relacionados com a sua movimentação, compactação, 
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se à partida a continuidade dos efeitos permanentes iniciados na fase de 

re o solo verdadeiramente 

área destinada a esse uso (zona 

á sobre regossolos (solos incipientes) pertencentes à classe E em termos da 

sua capacidade de uso, ou seja, solos que possuem limitações muito severas para a agricultura e riscos de 

há que considerar o uso de fertilizantes, assim como a aplicação de 

macos. Estas ações podem ter efeitos negativos ou positivos nos solos, consoante a incorreta ou 

correta gestão das substâncias aplicadas. Se as substâncias forem aplicadas para que possibilitem a 

deteriorando ou equilibrando-os de forma 

devidamente ajustada ao nível dos nutrientes necessários, como será de esperar, e ainda se não forem 

impacte será tendencialmente nulo.  

No caso de desativação do Loteamento Turístico, são de prever inicialmente impactes negativos 

temporários no solo, similares aos descritos para a fase de construção, devido à circulação de máquinas e 

á posteriormente um efeito positivo, embora pouco significativo, pelo facto do 

solo deixar de estar impermeabilizado nas áreas afetas à construção de edificações e vias não permeáveis, 

os principais impactes suscetíveis de ocorrer estão associados à implantação e 

funcionamento do estaleiro, à modelação do terreno e à implantação dos edifícios e das infraestruturas 

as ações, ocorrerão 

impactes ambientais negativos ao nível dos solos, relacionados com a sua movimentação, compactação, 
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impermeabilização e eventual contaminação com substâncias poluentes. De forma geral, os principais 

efeitos ambientais destas ações serão

edifícios, etc.), reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos atendendo a que a maior parte 

das intervenções serão em solos de muito fraca qualidade agrícola. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração são expectáveis impactes potenciais essencialmente associados à exploração da 

vinha. Caso não sejam feitas intervenções que alterem a topografia original do local de plantação e haja 

um rigoroso cuidado na aplicação de fertilizantes e fitofármacos os impact

tendencialmente nulos.  

Para a fase de desativaçãoa fase de desativaçãoa fase de desativaçãoa fase de desativação preveem

para a fase de construção. Poderá ainda verificar

significativo, pelo facto de o solo deixar de estar impermeabilizado após a remoção das estruturas 

construídas. 

 

 

5.4. Uso do solo e ordenamento do território

5.4.1. Fase de construção

No que diz respeito à instalação e funcionamento do estaleiro

interfira com nenhuma das servidões administrativas, restrições de utilidade pública e condicionantes dos 

instrumentos de ordenamento do território, tal como está de momento previsto (

área de intervenção), os impactes esperados serão nulos.

Relativamente à preparação do terreno e à instalação de infraestruturas

dependendo dos instrumentos de ordenamento do território, servidões e restrições em questão.

O local proposto para depósito

degradado por ação de uma antiga exploração de inertes que aí existiu

incompatibilidade com os usos permitidos nesta área. Pelo contrário, 

de recuperação a enquadrar esta ação, poderá inclusivamente registar

No que concerne à área de    Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional 

do solo, apenas parte do plano de água propost

do terreno para plantação dos campos de arroz) ocupa
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impermeabilização e eventual contaminação com substâncias poluentes. De forma geral, os principais 

efeitos ambientais destas ações serão temporários (permanentes no caso da impermeabilização com 

edifícios, etc.), reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos atendendo a que a maior parte 

das intervenções serão em solos de muito fraca qualidade agrícola.  

ão expectáveis impactes potenciais essencialmente associados à exploração da 

vinha. Caso não sejam feitas intervenções que alterem a topografia original do local de plantação e haja 

um rigoroso cuidado na aplicação de fertilizantes e fitofármacos os impactes desta atividade serão 

preveem-se impactes negativos temporários no solo, similares aos descritos 

para a fase de construção. Poderá ainda verificar-se um impacte positivo, embora considerado pouco 

icativo, pelo facto de o solo deixar de estar impermeabilizado após a remoção das estruturas 

Uso do solo e ordenamento do território 

Fase de construção 

instalação e funcionamento do estaleiro, se este for localizado num

interfira com nenhuma das servidões administrativas, restrições de utilidade pública e condicionantes dos 

instrumentos de ordenamento do território, tal como está de momento previsto (próximo d

es esperados serão nulos.  

preparação do terreno e à instalação de infraestruturas, os impactes serão mais variados, 

dependendo dos instrumentos de ordenamento do território, servidões e restrições em questão.

O local proposto para depósito das terras sobrantes da empreitada (ver secção 3.4.5secção 3.4.5secção 3.4.5secção 3.4.5

degradado por ação de uma antiga exploração de inertes que aí existiu. Considera

incompatibilidade com os usos permitidos nesta área. Pelo contrário, caso seja desenvolvido um 

enquadrar esta ação, poderá inclusivamente registar-se um impacte positivo.

Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional Reserva Agrícola Nacional (Desenho 10Desenho 10Desenho 10Desenho 10, Volume II), como referido no descritor 

apenas parte do plano de água proposto (com uma morfologia tradicional desta zona 

do terreno para plantação dos campos de arroz) ocupará áreas de RAN, num total de cerca de 0,

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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impermeabilização e eventual contaminação com substâncias poluentes. De forma geral, os principais 

temporários (permanentes no caso da impermeabilização com 

edifícios, etc.), reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos atendendo a que a maior parte 

ão expectáveis impactes potenciais essencialmente associados à exploração da 

vinha. Caso não sejam feitas intervenções que alterem a topografia original do local de plantação e haja 

es desta atividade serão 

se impactes negativos temporários no solo, similares aos descritos 

se um impacte positivo, embora considerado pouco 

icativo, pelo facto de o solo deixar de estar impermeabilizado após a remoção das estruturas 

 

, se este for localizado numa área que não 

interfira com nenhuma das servidões administrativas, restrições de utilidade pública e condicionantes dos 

próximo do limite este da 

, os impactes serão mais variados, 

dependendo dos instrumentos de ordenamento do território, servidões e restrições em questão. 

secção 3.4.5secção 3.4.5secção 3.4.5secção 3.4.5) encontra-se 

onsidera-se não haver 

caso seja desenvolvido um projeto 

se um impacte positivo.  

como referido no descritor 

om uma morfologia tradicional desta zona – a armação 

áreas de RAN, num total de cerca de 0,12 ha 



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Relatório Síntese 

(3,7% do total de área de RAN na propriedade)

possam ditar a perda irreversível de solos qu

sazonalidade da charca. 

O impacte sobre a RAN será assim 

significado reduzido, uma vez que se 

não causa graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º do Decreto

de março, alterado pelo Decreto

fora das terras ou solos da RAN pelo que se pode aplicar o artigo 22º do mesmo D.L., 

enquadrar a utilização proposta na alínea 

turismo de habitação, bem como empreen

complementares à atividade agrícola

no qual a prática vitivinícola constitui um elemento identitário

infraestruturas hidráulicas, considerando que de acordo com o projeto, “

poderá servir como reservatório de água a utilizar na rega

parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícol

Relativamente ao Domínio Público HídricoDomínio Público HídricoDomínio Público HídricoDomínio Público Hídrico

central e poente da área de intervenção

mais propriamente pela movimentação de maquinaria e no decorrer dos trabalhos pontuais de modelação 

de terreno que sejam necessários nestas zonas.

(adjacente à EN) e por outra via interna na zona poente

linha de água correspondente, 

assim que não haverá ocupaçõe

consideradas pertencentes ao DPH

condicionante. Conclui-se assim

reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos

permanentes do ponto de vista do DPH.

A edificação de empreendimentos turísticos, bem como a realização de aterros e escavações, pressupõe, 

contudo, a necessidade de requerimento de licença prévia e de concessão à 

Em termos da afetação dos sobreirosafetação dos sobreirosafetação dos sobreirosafetação dos sobreiros

as zonas em povoamento são integralmente mantidas, bem como todos os exemplares isolados. Em 

ambos os casos, foi definida uma zona de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros. Estas medidas 

permitem uma conservação efetiva dos exemplares existentes, assinalando

casos isolados em que os sobreiros ficarão no seio de áreas impermeabilizadas (vias), podendo levar à 

afetação negativa desses exemplares. Por outro lado, 
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RAN na propriedade), não havendo impermeabilização ou outras ocupações que 

possam ditar a perda irreversível de solos que levaram à sua inclusão na RAN, e estando prevista a 

O impacte sobre a RAN será assim negativo, permanente, reversível, de reduzida magnitude mas de 

, uma vez que se considera cumulativamente que a utilização não agrícola proposta 

não causa graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º

de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2015, de 16 de setembro, e que não exist

fora das terras ou solos da RAN pelo que se pode aplicar o artigo 22º do mesmo D.L., 

utilização proposta na alínea g)  Empreendimentos  de  turismo  no  espaço  rural  e  de 

turismo de habitação, bem como empreendimentos reconhecidos como turismo de natureza, 

complementares à atividade agrícola – constituindo a charca proposta uma infraestrutura do loteamento, 

no qual a prática vitivinícola constitui um elemento identitário; ou o) Obras de implantação de 

considerando que de acordo com o projeto, “em anos de seca, esta 

poderá servir como reservatório de água a utilizar na rega” (Promontório, 2016). Esta assunção 

parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo. 

Domínio Público HídricoDomínio Público HídricoDomínio Público HídricoDomínio Público Hídrico, que integra dois cursos de água (de sentido norte sul, 

central e poente da área de intervenção), poderão ser afetadas áreas temporariamente na fase de obras, 

mais propriamente pela movimentação de maquinaria e no decorrer dos trabalhos pontuais de modelação 

de terreno que sejam necessários nestas zonas. O DPH será também intercetado pela 

e por outra via interna na zona poente – prevendo o projeto assegurar o escoamento da 

 através de passagem hidráulica, e pavimento permeável

que não haverá ocupações permanentes (edifícios, etc.), ou impermeabilização de áreas

pertencentes ao DPH, tendo o projeto sido ajustado no sentido de se adequar a esta 

assim que os impactes da fase de obra serão negativos, temporários, 

ida magnitude e pouco significativos, e que não se verificarão impactes negativos 

do DPH. 

A edificação de empreendimentos turísticos, bem como a realização de aterros e escavações, pressupõe, 

contudo, a necessidade de requerimento de licença prévia e de concessão à APA/ARH do Alentejo

afetação dos sobreirosafetação dos sobreirosafetação dos sobreirosafetação dos sobreiros existentes na área de estudo (Desenho 10Desenho 10Desenho 10Desenho 10, Volume II), verifica

as zonas em povoamento são integralmente mantidas, bem como todos os exemplares isolados. Em 

ambos os casos, foi definida uma zona de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros. Estas medidas 

onservação efetiva dos exemplares existentes, assinalando-se apenas alguns (poucos) 

casos isolados em que os sobreiros ficarão no seio de áreas impermeabilizadas (vias), podendo levar à 

afetação negativa desses exemplares. Por outro lado, na fase de construção e de movimentação de 

 

 

181 

 

, não havendo impermeabilização ou outras ocupações que 

e levaram à sua inclusão na RAN, e estando prevista a 

negativo, permanente, reversível, de reduzida magnitude mas de 

a utilização não agrícola proposta 

Lei n.º 73/2009, de 31 

etembro, e que não existe alternativa viável 

fora das terras ou solos da RAN pelo que se pode aplicar o artigo 22º do mesmo D.L., podendo-se 

g)  Empreendimentos  de  turismo  no  espaço  rural  e  de 

dimentos reconhecidos como turismo de natureza, 

uma infraestrutura do loteamento, 

o) Obras de implantação de 

em anos de seca, esta (charca) 

Esta assunção carece de 

de sentido norte sul, na zona 

poderão ser afetadas áreas temporariamente na fase de obras, 

mais propriamente pela movimentação de maquinaria e no decorrer dos trabalhos pontuais de modelação 

pela via A na zona norte 

prevendo o projeto assegurar o escoamento da 

pavimento permeável. Considera-se 

ou impermeabilização de áreas 

, tendo o projeto sido ajustado no sentido de se adequar a esta 

negativos, temporários, 

não se verificarão impactes negativos 

A edificação de empreendimentos turísticos, bem como a realização de aterros e escavações, pressupõe, 

APA/ARH do Alentejo.  

, Volume II), verifica-se que 

as zonas em povoamento são integralmente mantidas, bem como todos os exemplares isolados. Em 

ambos os casos, foi definida uma zona de proteção com um diâmetro mínimo de 15 metros. Estas medidas 

se apenas alguns (poucos) 

casos isolados em que os sobreiros ficarão no seio de áreas impermeabilizadas (vias), podendo levar à 

e de movimentação de 
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máquinas, poderão criar-se condições de fragilização de alguns exemplares arbóreos, o que deverá ser 

acautelado (respeitando rigorosamente o perímetro de proteção atrás referido, por exemplo, e 

respeitando o raizame detetado dos e

considera-se não haver impactes negativos ao nível do regime de proteção do 

No que diz respeito às servidões rodoviárias e à rede elétrica (

os requisitos legais da legislação aplicável, assim como as medidas de minimização propostas, os 

impactes ambientais decorrentes da implantação do projeto serão também 

cumpridas as medidas de minimização indicadas, de

negativos identificados. 

 

5.4.2. Fase de exploração

Relativamente ao uso do solo prevê

permanente, de magnitude média mas pouco significativo,

do espaço, o que, de certa forma, provoca uma descontinuidade territorial, irá ser mantida genericamente 

a matriz florestal e agrícola que caracteriza a zona/região, através da conservação dos povoamentos de 

sobreiros e da implementação da cultura da vinha (apesar de não ser uma cultura agrícola com presença 

tradicional na zona). Este impacte inicia

já na fase de exploração. Será também 

restante zona da Herdade do Pinhal (a norte da EN382), cujo Plano de Pormenor foi aprovado, embora 

ainda não se tenha concretizado.

Apesar de a área de intervenção ser coincidente com a “Zona Afetada” PROLU

madeira do pinheiro (cf. carta síntese do PROF do Alentejo Litoral), de acordo com o Anexo II do Decreto

Lei nº 123/2015, de 3 de julho, a 

afetada. Deste modo, não se considera

Sendo a área de intervenção coincidente com a “área crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios” (cf. a mesma carta síntese) deverão ser aplicadas medidas relativas à gestão dos combustíveis, 

nomeadamente a criação de uma faixa proteção de 50 me

projeto é delimitada e respeitada 
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se condições de fragilização de alguns exemplares arbóreos, o que deverá ser 

acautelado (respeitando rigorosamente o perímetro de proteção atrás referido, por exemplo, e 

detetado dos exemplares aquando da movimentação de terras). Deste modo 

se não haver impactes negativos ao nível do regime de proteção do sobreiro (

No que diz respeito às servidões rodoviárias e à rede elétrica (Desenho 7Desenho 7Desenho 7Desenho 7, Volume II), se forem 

os requisitos legais da legislação aplicável, assim como as medidas de minimização propostas, os 

decorrentes da implantação do projeto serão também nulos. Deverão, contudo, ser 

cumpridas as medidas de minimização indicadas, de forma a reduzir ou a anular os efeitos ambientais 

Fase de exploração 

Relativamente ao uso do solo prevê-se que com a concretização do projeto ocorra um 

permanente, de magnitude média mas pouco significativo, uma vez que apesar da alteração da ocupação 

do espaço, o que, de certa forma, provoca uma descontinuidade territorial, irá ser mantida genericamente 

a matriz florestal e agrícola que caracteriza a zona/região, através da conservação dos povoamentos de 

os e da implementação da cultura da vinha (apesar de não ser uma cultura agrícola com presença 

tradicional na zona). Este impacte inicia-se na fase de construção, mas só adquire verdadeira importância 

já na fase de exploração. Será também cumulativo com o efeito similar a gerar pela ocupação turística da 

restante zona da Herdade do Pinhal (a norte da EN382), cujo Plano de Pormenor foi aprovado, embora 

ainda não se tenha concretizado. 

a área de intervenção ser coincidente com a “Zona Afetada” PROLUNP21

madeira do pinheiro (cf. carta síntese do PROF do Alentejo Litoral), de acordo com o Anexo II do Decreto

Lei nº 123/2015, de 3 de julho, a área ex-freguesia de Santiago, onde se insere a área de estudo, não está 

consideram impactes ambientais relativamente a este aspeto.

Sendo a área de intervenção coincidente com a “área crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios” (cf. a mesma carta síntese) deverão ser aplicadas medidas relativas à gestão dos combustíveis, 

nomeadamente a criação de uma faixa proteção de 50 metros. Neste sentido, e considerando que no 

e respeitada essa faixa, não são esperados impactes a este nível. 

                                            

rograma Nacional de Luta Contra o Nemátodo da Madeira do Pinheiro 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

se condições de fragilização de alguns exemplares arbóreos, o que deverá ser 

acautelado (respeitando rigorosamente o perímetro de proteção atrás referido, por exemplo, e 

xemplares aquando da movimentação de terras). Deste modo 

sobreiro (impactes nulos). 

, Volume II), se forem cumpridos 

os requisitos legais da legislação aplicável, assim como as medidas de minimização propostas, os 

. Deverão, contudo, ser 

forma a reduzir ou a anular os efeitos ambientais 

se que com a concretização do projeto ocorra um impacte negativo, 

vez que apesar da alteração da ocupação 

do espaço, o que, de certa forma, provoca uma descontinuidade territorial, irá ser mantida genericamente 

a matriz florestal e agrícola que caracteriza a zona/região, através da conservação dos povoamentos de 

os e da implementação da cultura da vinha (apesar de não ser uma cultura agrícola com presença 

mas só adquire verdadeira importância 

efeito similar a gerar pela ocupação turística da 

restante zona da Herdade do Pinhal (a norte da EN382), cujo Plano de Pormenor foi aprovado, embora 

21 pelo nemátodo da 

madeira do pinheiro (cf. carta síntese do PROF do Alentejo Litoral), de acordo com o Anexo II do Decreto-

freguesia de Santiago, onde se insere a área de estudo, não está 

a este aspeto. 

Sendo a área de intervenção coincidente com a “área crítica do ponto de vista da floresta contra 

incêndios” (cf. a mesma carta síntese) deverão ser aplicadas medidas relativas à gestão dos combustíveis, 

tros. Neste sentido, e considerando que no 
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Quanto aos efeitos na “área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos” 

condições atuais, o efeito desta condicionante 

direitos relativos a essa atividade (ver 

 

5.4.3. Fase de desativação

Para o caso de ocorrer a desativação do projeto, e no que diz respeito especificamente às áreas com 

interesse agrícola, se considera ser a questão mais pertinente da análise efetuada, uma vez que é possível 

reverter a situação original dos solos em causa (

todavia pouco significativos face à reduzida área em causa. Não obstante, a ocorrência deste impacte 

é certa.  

A realização de ações de requalificação sobre a área anteriormente intervencionada cons

uma oportunidade de impacte positivo

 

5.4.4. Síntese  

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção destaca-se a sobreposição do projeto com servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, nomeadamente:

• Reserva Agrícola Nacional (RAN)

negativo, permanente, reversível, de reduzida magnitude e de significado reduzido, embora 

se considere apresentar

não agrícola por parte da entidade 

• Domínio Público Hídrico (DPH)

magnitude e pouco significativo na fase de 

• Proteção do sobreiro

• Servidões rodoviárias e à rede el

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração assinala-se:

• Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

• Área crítica do ponto de vista da floresta contra incêndio

impacte nulo; 

• Transformação do uso do solo

significativo e cumulativo (criação de 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Quanto aos efeitos na “área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos” 

o desta condicionante será nulo, embora futuramente possam incidir sobre a área 

direitos relativos a essa atividade (ver secção 5.2.2secção 5.2.2secção 5.2.2secção 5.2.2). 

Fase de desativação 

Para o caso de ocorrer a desativação do projeto, e no que diz respeito especificamente às áreas com 

interesse agrícola, se considera ser a questão mais pertinente da análise efetuada, uma vez que é possível 

reverter a situação original dos solos em causa (área da charca proposta) os impactes serão positivos

face à reduzida área em causa. Não obstante, a ocorrência deste impacte 

A realização de ações de requalificação sobre a área anteriormente intervencionada cons

impacte positivo. 

se a sobreposição do projeto com servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, nomeadamente: 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) – a criação da charca prevista no projeto terá um impacte 

negativo, permanente, reversível, de reduzida magnitude e de significado reduzido, embora 

apresentar as condições necessárias a uma possível autorização de utilização 

não agrícola por parte da entidade regional da RAN, no âmbito do quadro legal aplicável; 

Domínio Público Hídrico (DPH) – impacte negativo, temporário, reversíve

significativo na fase de obra; 

Proteção do sobreiro – impacte nulo; 

Servidões rodoviárias e à rede elétrica – impacte nulo. 

se: 

Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

Área crítica do ponto de vista da floresta contra incêndio do PROF do Alentejo Litoral 

ormação do uso do solo – impacte negativo, permanente, de magnitude média e pouco 

cumulativo (criação de descontinuidade territorial).  
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Quanto aos efeitos na “área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos” nas 

, embora futuramente possam incidir sobre a área 

Para o caso de ocorrer a desativação do projeto, e no que diz respeito especificamente às áreas com 

interesse agrícola, se considera ser a questão mais pertinente da análise efetuada, uma vez que é possível 

impactes serão positivos, 

face à reduzida área em causa. Não obstante, a ocorrência deste impacte não 

A realização de ações de requalificação sobre a área anteriormente intervencionada constituirá, também, 

se a sobreposição do projeto com servidões administrativas e restrições de 

prevista no projeto terá um impacte 

negativo, permanente, reversível, de reduzida magnitude e de significado reduzido, embora 

as condições necessárias a uma possível autorização de utilização 

, no âmbito do quadro legal aplicável;  

negativo, temporário, reversível, de reduzida 

Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos – impacte nulo; 

do Alentejo Litoral – 

impacte negativo, permanente, de magnitude média e pouco 
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No que se refere à fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação

nomeadamente pela desativação 

ser feita.  

 

 

5.5. Ecologia, flora e fauna

O projeto em apreciação apresenta várias ações potencialmente geradoras de impactes na componente 

ecológica da área de estudo, nomeadamente no que respeita a:

• Ações construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturas

turístico e vinha), com as subsequentes desmatações e modelações do terreno; 

• Perturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obras

melhoramento de acessos e a circulação de pessoas e maquinaria afeta à obra;

• Ações de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagística

galeria ripícola, a implementação de barreiras (essencialmente acústi

ambiental e a construção de um plano de água;

• Funcionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turístico

humana na área.

As ações acima descritas irão ser potencialmente impactantes, de forma direta e/ou indireta, sob

grupos biológicos, designadamente sobre a flora e vegetação, a herpetofauna, a avifauna e a mamofauna, 

sendo os respetivos impactes avaliados seguidamente, para cada fase.  

 

5.5.1. Fase de construção

Na fase de construção prevê-se que as principais 

ecológica – habitats, flora e fauna 

anterior. Os principais impactes expectáveis podem ser classificados segundo a sua natureza:

• Alteração/contaminação/perda de habitats;

• Perda de espécies RELAPE;

• Perturbação das comunidades faunísticas.
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fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação do projeto poderá haver impactes positivos pouco significativos, 

desativação da charca proposta e renaturalização da área, que eventualmente vier a 

Ecologia, flora e fauna 

O projeto em apreciação apresenta várias ações potencialmente geradoras de impactes na componente 

de estudo, nomeadamente no que respeita a: 

Ações construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturasAções construtivas de implantação do edificado e infraestruturas propostas (aldeamento 

turístico e vinha), com as subsequentes desmatações e modelações do terreno; 

Perturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obrasPerturbações associadas às obras, como a construção e operação do estaleiro, o 

melhoramento de acessos e a circulação de pessoas e maquinaria afeta à obra;

Ações de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagísticaAções de intervenção paisagística, nomeadamente a recuperação e enfatização da 

galeria ripícola, a implementação de barreiras (essencialmente acústi

ambiental e a construção de um plano de água; 

Funcionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turísticoFuncionamento geral do loteamento turístico, traduzido no incremento da presença 

humana na área. 

As ações acima descritas irão ser potencialmente impactantes, de forma direta e/ou indireta, sob

grupos biológicos, designadamente sobre a flora e vegetação, a herpetofauna, a avifauna e a mamofauna, 

sendo os respetivos impactes avaliados seguidamente, para cada fase.   

Fase de construção 

se que as principais ações suscetíveis de gerar impactes sobre a componente 

habitats, flora e fauna – da área de estudo sejam as das ações 1 e 2 descritas no ponto 

anterior. Os principais impactes expectáveis podem ser classificados segundo a sua natureza:

o/contaminação/perda de habitats; 

Perda de espécies RELAPE; 

Perturbação das comunidades faunísticas. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

do projeto poderá haver impactes positivos pouco significativos, 

que eventualmente vier a 

O projeto em apreciação apresenta várias ações potencialmente geradoras de impactes na componente 

propostas (aldeamento 

turístico e vinha), com as subsequentes desmatações e modelações do terreno;  

ção e operação do estaleiro, o 

melhoramento de acessos e a circulação de pessoas e maquinaria afeta à obra; 

, nomeadamente a recuperação e enfatização da 

galeria ripícola, a implementação de barreiras (essencialmente acústicas) de proteção 

, traduzido no incremento da presença 

As ações acima descritas irão ser potencialmente impactantes, de forma direta e/ou indireta, sobre vários 

grupos biológicos, designadamente sobre a flora e vegetação, a herpetofauna, a avifauna e a mamofauna, 

ações suscetíveis de gerar impactes sobre a componente 

da área de estudo sejam as das ações 1 e 2 descritas no ponto 

anterior. Os principais impactes expectáveis podem ser classificados segundo a sua natureza: 
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Alteração/contaminação/perda de habitats

A preparação do terreno para construção dos edifícios, arruamentos e vinha envolve ações de 

desmatação, com consequente remoção da vegetação existente em parte da área de estudo e eliminação 

dos habitats preexistentes nesses locais.

A estas ações, acresce a contaminação das áreas adjacentes através do aumento da circulação de 

maquinaria e veículos, com a consequente 

adjacentes. 

Perante o valor ecológico da área de estudo, classificam

diretos, certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, de âmbito local e pouco signif

perda de habitats, e temporários, diretos/indiretos, reversíveis e pouco significativos

contaminação dos habitats, atendendo também à reduzida magnitude geral em ambos os casos, em 

virtude da disponibilidade de habitats idênt

Salienta-se ainda que o encaminhamento dos resíduos produzidos em obra para operadores licenciados e 

o seu devido tratamento permitirá que não se verifiquem impactes negativos adicionais relativamente à 

possibilidade de contaminação dos

 

Perda de espécies RELAPE 

A referida desmatação irá eliminar em partes da área de estudo espécies florísticas tanto RELAPE como 

prioritárias a nível comunitário, caso da 

permanente, irreversível nos danos mas reversível na recolonização, de âmbito local, fraca magnitude e de 

significância pouco significativa a significativa

importância destas espécies, mas também com o facto de s

área de estudo como nas áreas adjacentes e ainda por se esperar que este impacte venha a atenuar

naturalmente com o tempo, pela provável recolonização de algumas zonas. Aliado a isto, a intenção de 

promover a manutenção da vegetação existente é um aspeto extremam

como minimização deste impacte.

Relembra-se que se observa já uma perturbação humana relativamente constante na área de estudo, visto 

estar sujeita a pastoreio e ser também utilizada como zona de caça. 

Finalmente, salienta-se a cumulatividade

Herdade do Pinhal” aprovado. 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Alteração/contaminação/perda de habitats 

A preparação do terreno para construção dos edifícios, arruamentos e vinha envolve ações de 

quente remoção da vegetação existente em parte da área de estudo e eliminação 

dos habitats preexistentes nesses locais. 

A estas ações, acresce a contaminação das áreas adjacentes através do aumento da circulação de 

maquinaria e veículos, com a consequente emissão e deposição de poeiras e terras sobre os habitats 

Perante o valor ecológico da área de estudo, classificam-se os impactes decorrentes como 

diretos, certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, de âmbito local e pouco signif

temporários, diretos/indiretos, reversíveis e pouco significativos

contaminação dos habitats, atendendo também à reduzida magnitude geral em ambos os casos, em 

virtude da disponibilidade de habitats idênticos na envolvente. 

se ainda que o encaminhamento dos resíduos produzidos em obra para operadores licenciados e 

o seu devido tratamento permitirá que não se verifiquem impactes negativos adicionais relativamente à 

possibilidade de contaminação dos habitats. 

A referida desmatação irá eliminar em partes da área de estudo espécies florísticas tanto RELAPE como 

prioritárias a nível comunitário, caso da Armeria rouyana. Isto afigura-se como um impacte 

versível nos danos mas reversível na recolonização, de âmbito local, fraca magnitude e de 

significância pouco significativa a significativa. O grau de significância está diretamente relacionado com a 

importância destas espécies, mas também com o facto de serem espécies bastante abundantes, tanto na 

área de estudo como nas áreas adjacentes e ainda por se esperar que este impacte venha a atenuar

naturalmente com o tempo, pela provável recolonização de algumas zonas. Aliado a isto, a intenção de 

manutenção da vegetação existente é um aspeto extremamente positivo que atua, em parte, 

como minimização deste impacte. 

se que se observa já uma perturbação humana relativamente constante na área de estudo, visto 

mbém utilizada como zona de caça.  

cumulatividade deste impacte com a concretização do “Plano de Pormenor da 
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A preparação do terreno para construção dos edifícios, arruamentos e vinha envolve ações de 

quente remoção da vegetação existente em parte da área de estudo e eliminação 

A estas ações, acresce a contaminação das áreas adjacentes através do aumento da circulação de 

emissão e deposição de poeiras e terras sobre os habitats 

se os impactes decorrentes como negativos, 

diretos, certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, de âmbito local e pouco significativos no caso da 

temporários, diretos/indiretos, reversíveis e pouco significativos no caso da 

contaminação dos habitats, atendendo também à reduzida magnitude geral em ambos os casos, em 

se ainda que o encaminhamento dos resíduos produzidos em obra para operadores licenciados e 

o seu devido tratamento permitirá que não se verifiquem impactes negativos adicionais relativamente à 

A referida desmatação irá eliminar em partes da área de estudo espécies florísticas tanto RELAPE como 

se como um impacte negativo, 

versível nos danos mas reversível na recolonização, de âmbito local, fraca magnitude e de 

. O grau de significância está diretamente relacionado com a 

erem espécies bastante abundantes, tanto na 

área de estudo como nas áreas adjacentes e ainda por se esperar que este impacte venha a atenuar-se 

naturalmente com o tempo, pela provável recolonização de algumas zonas. Aliado a isto, a intenção de 

te positivo que atua, em parte, 

se que se observa já uma perturbação humana relativamente constante na área de estudo, visto 

deste impacte com a concretização do “Plano de Pormenor da 
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Perturbação das comunidades faunísticas

Relativamente aos impactes sobre as comunidades fau

associados ao aumento da presença humana, movimentação de maquinaria e aumento dos níveis de 

ruído, admite-se que estes possam apresentar um grau de significância sensivelmente diferente em 

função das espécies afetadas. Com efeito, as espécies que façam uma utilização ocasional das áreas 

afetadas pelo desenvolvimento das ações construtivas serão menos sujeitas a perturbação do que 

aquelas que apresentem um maior grau de associação com essas mesma

Todavia, em termos globais, e considerando os valores faunísticos potencialmente ocorrentes, prevê

que os impactes – traduzidos na perturbação e afugentamento da fauna, ou mesmo na alteração dos seus 

hábitos e comportamentos (alimentares, reprodutores) 

temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos

temporário da perturbação e a disponibilidade de habitats idênticos na região enquadrante.

 

5.5.2. Fase de exploração

Na fase de exploração do projeto, as principais ações geradoras de impactes sobre a flora e fauna da área 

de estudo são representadas pelas ações de intervenção paisagística e pelo funcionamento do loteamento 

turístico, sendo que a última se traduz na intensific

estudo. Os principais impactes expectáveis incluem

• Melhoramento da vegetação ripícola e implementação 

sazonais de nível;

• Perturbação das co

• Degradação/contaminação dos habitats.

 

Melhoramento da vegetação ripícola/implementação 

No âmbito da intervenção paisagística a desenvolver, está incluída a recuperação e incremento da galeria 

ripícola no limite sul da área de estudo, o que permitirá reforçar a sua função ecológica. A melhoria e 

desenvolvimento da vegetação ripícola atualment

permanente, de significância e magnitude reduzidas
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Perturbação das comunidades faunísticas 

Relativamente aos impactes sobre as comunidades faunísticas – herpetofauna, avifauna e mamofauna 

associados ao aumento da presença humana, movimentação de maquinaria e aumento dos níveis de 

se que estes possam apresentar um grau de significância sensivelmente diferente em 

s afetadas. Com efeito, as espécies que façam uma utilização ocasional das áreas 

afetadas pelo desenvolvimento das ações construtivas serão menos sujeitas a perturbação do que 

aquelas que apresentem um maior grau de associação com essas mesmas áreas.  

via, em termos globais, e considerando os valores faunísticos potencialmente ocorrentes, prevê

traduzidos na perturbação e afugentamento da fauna, ou mesmo na alteração dos seus 

hábitos e comportamentos (alimentares, reprodutores) – sejam negativos, diretos/indiretos, certos, 

temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos, tendo em conta o caráter 

temporário da perturbação e a disponibilidade de habitats idênticos na região enquadrante.

Fase de exploração 

e de exploração do projeto, as principais ações geradoras de impactes sobre a flora e fauna da área 

de estudo são representadas pelas ações de intervenção paisagística e pelo funcionamento do loteamento 

turístico, sendo que a última se traduz na intensificação da presença e circulação humanas na área de 

estudo. Os principais impactes expectáveis incluem-se, fundamentalmente, em três grupos:

Melhoramento da vegetação ripícola e implementação da charca sujeita a variações 

sazonais de nível; 

Perturbação das comunidades faunísticas; 

Degradação/contaminação dos habitats. 

Melhoramento da vegetação ripícola/implementação da charca 

No âmbito da intervenção paisagística a desenvolver, está incluída a recuperação e incremento da galeria 

ripícola no limite sul da área de estudo, o que permitirá reforçar a sua função ecológica. A melhoria e 

desenvolvimento da vegetação ripícola atualmente existente constitui-se como um impacte 

permanente, de significância e magnitude reduzidas. 
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herpetofauna, avifauna e mamofauna – 

associados ao aumento da presença humana, movimentação de maquinaria e aumento dos níveis de 

se que estes possam apresentar um grau de significância sensivelmente diferente em 

s afetadas. Com efeito, as espécies que façam uma utilização ocasional das áreas 

afetadas pelo desenvolvimento das ações construtivas serão menos sujeitas a perturbação do que 

via, em termos globais, e considerando os valores faunísticos potencialmente ocorrentes, prevê-se 

traduzidos na perturbação e afugentamento da fauna, ou mesmo na alteração dos seus 

negativos, diretos/indiretos, certos, 

, tendo em conta o caráter 

temporário da perturbação e a disponibilidade de habitats idênticos na região enquadrante. 

e de exploração do projeto, as principais ações geradoras de impactes sobre a flora e fauna da área 

de estudo são representadas pelas ações de intervenção paisagística e pelo funcionamento do loteamento 

ação da presença e circulação humanas na área de 

se, fundamentalmente, em três grupos: 

charca sujeita a variações 

No âmbito da intervenção paisagística a desenvolver, está incluída a recuperação e incremento da galeria 

ripícola no limite sul da área de estudo, o que permitirá reforçar a sua função ecológica. A melhoria e 

se como um impacte positivo, 
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Adicionalmente, na zona de uma das linhas de escorrência existente na zona central do terreno (ver 

Desenho 2Desenho 2Desenho 2Desenho 2, Volume II) e associada à depressão natural 

sujeita a variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da vegetação característica da linha de 

água. Do ponto de vista da fauna, o plano de água sazonal funcionará como uma zona de atração, 

essencialmente para a herpetofauna e a avifauna limícola ou associada ao meio ribeirinho e sobretudo 

como zona de alimentação, à semelhança do que se verifica nos arrozais da envolvente. Assim sendo, 

configura-se um impacte positivo, direto, permanente (sazonal), de 

pouco significativo, atendendo à dimensão da charca e à existência de vastas áreas de habitat

na envolvente. 

 

Perturbação das comunidades faunísticas

É previsível a ocorrência de impactes negativos ao nível dos

presença, com um previsível incremento da perturbação geral da área durante todo o ano, incluindo um 

aumento dos níveis de ruído e luminosidade e pisoteio de áreas não construídas. 

Considera-se que os impactes decorre

funcionamento anual do aldeamento 

magnitude e de significância reduzidas

A intervenção paisagística a implementar inclui a constituição de barreiras de proteção ambiental, 

essencialmente acústica, no alinhamento da EN382, o que permitirá atenuar um impacte atualmente já 

existente. Esta ação representa uma valorização da qualida

como um impacte positivo, permanente

 

Degradação/contaminação dos habitats

A intensificação da presença e circulação de pessoas na área poderá também acarretar situ

degradação/contaminação dos habitats não intervencionados, por pisoteio e deposição de resíduos, entre 

outros associados ao aumento da pressão humana, nomeadamente o risco de incêndio, que merece 

destaque particular dado o caráter eminentemente fl

constituem se como impactes de caráter 

significância, dado o grau de alteração a que foram sujeitos os habitats na proximidade destes. Não 

obstante, estes impactes poderão ser consideravelmente diminuídos se cumpridas as medidas propostas 

no âmbito da componente ecológica (ponto 6.6).
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Adicionalmente, na zona de uma das linhas de escorrência existente na zona central do terreno (ver 

, Volume II) e associada à depressão natural existente, propõe-se a criação de uma charca 

sujeita a variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da vegetação característica da linha de 

água. Do ponto de vista da fauna, o plano de água sazonal funcionará como uma zona de atração, 

nte para a herpetofauna e a avifauna limícola ou associada ao meio ribeirinho e sobretudo 

como zona de alimentação, à semelhança do que se verifica nos arrozais da envolvente. Assim sendo, 

positivo, direto, permanente (sazonal), de reduzida magnitude e provavelmente 

, atendendo à dimensão da charca e à existência de vastas áreas de habitat

Perturbação das comunidades faunísticas 

ocorrência de impactes negativos ao nível dos habitats e comunidades biológicas em 

presença, com um previsível incremento da perturbação geral da área durante todo o ano, incluindo um 

aumento dos níveis de ruído e luminosidade e pisoteio de áreas não construídas.  

se que os impactes decorrentes sejam negativos, prováveis, permanentes

funcionamento anual do aldeamento turístico, mas com taxas de ocupação variáveis), 

magnitude e de significância reduzidas, dada a diversidade de habitats disponíveis na região.

A intervenção paisagística a implementar inclui a constituição de barreiras de proteção ambiental, 

essencialmente acústica, no alinhamento da EN382, o que permitirá atenuar um impacte atualmente já 

existente. Esta ação representa uma valorização da qualidade ambiental, constituindo

positivo, permanente, embora de significância e magnitude reduzidas

Degradação/contaminação dos habitats 

A intensificação da presença e circulação de pessoas na área poderá também acarretar situ

degradação/contaminação dos habitats não intervencionados, por pisoteio e deposição de resíduos, entre 

outros associados ao aumento da pressão humana, nomeadamente o risco de incêndio, que merece 

destaque particular dado o caráter eminentemente florestal da área de estudo. Pela sua natureza, 

constituem se como impactes de caráter negativo, provável, reversível, de reduzida magnitude e 

, dado o grau de alteração a que foram sujeitos os habitats na proximidade destes. Não 

impactes poderão ser consideravelmente diminuídos se cumpridas as medidas propostas 

no âmbito da componente ecológica (ponto 6.6). 
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Adicionalmente, na zona de uma das linhas de escorrência existente na zona central do terreno (ver 

se a criação de uma charca 

sujeita a variações sazonais, potenciando a manutenção e reforço da vegetação característica da linha de 

água. Do ponto de vista da fauna, o plano de água sazonal funcionará como uma zona de atração, 

nte para a herpetofauna e a avifauna limícola ou associada ao meio ribeirinho e sobretudo 

como zona de alimentação, à semelhança do que se verifica nos arrozais da envolvente. Assim sendo, 

reduzida magnitude e provavelmente 

, atendendo à dimensão da charca e à existência de vastas áreas de habitats idênticos 

habitats e comunidades biológicas em 

presença, com um previsível incremento da perturbação geral da área durante todo o ano, incluindo um 

negativos, prováveis, permanentes (considerando o 

mas com taxas de ocupação variáveis), reversíveis, de 

, dada a diversidade de habitats disponíveis na região. 

A intervenção paisagística a implementar inclui a constituição de barreiras de proteção ambiental, 

essencialmente acústica, no alinhamento da EN382, o que permitirá atenuar um impacte atualmente já 

de ambiental, constituindo-se, desta forma, 

significância e magnitude reduzidas. 

A intensificação da presença e circulação de pessoas na área poderá também acarretar situações de 

degradação/contaminação dos habitats não intervencionados, por pisoteio e deposição de resíduos, entre 

outros associados ao aumento da pressão humana, nomeadamente o risco de incêndio, que merece 

orestal da área de estudo. Pela sua natureza, 

negativo, provável, reversível, de reduzida magnitude e 

, dado o grau de alteração a que foram sujeitos os habitats na proximidade destes. Não 

impactes poderão ser consideravelmente diminuídos se cumpridas as medidas propostas 
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Nesta fase, os impactes advenientes da implementação deste projeto são 

do “Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente 

no que respeita à perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O 

funcionamento daquele empreendimento na adjacência da área de estudo ampli

perturbação da fauna e da degradação dos habitats, embora se mantenha a disponibilidade de habitats 

semelhantes na região enquadrante destas áreas.

 

5.5.3. Fase de desativação

Os impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação do pr

projeto e remoção das infraestruturas associadas) serão determinados pelas obras necessárias para o 

efeito e inicialmente serão previsivelmente idênticos, embora de menor magnitude e significância, aos 

previstos durante a fase de construção.

Numa fase posterior, cessados os efeitos negativos associados à fase de exploração, designadamente a 

presença e circulação humanas significativas no local, preveem

embora pouco significativos, em virtud

 

5.5.4. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, os principais impactes expectáveis relacionam

alteração/contaminação/perda de habitats, a perda de espécies RELAPE e a perturbação das comunidades 

faunísticas. No primeiro caso, considera

permanente, irreversível e pouco significativo

pouco significativo (no caso da contaminação dos habitats), at

geral em ambos os casos, em virtude da disponibilidade de habitats idênticos na envolvente.

No segundo, a desmatação levará à eliminação de exemplares de flora RELAPE, o que representa um 

impacte negativo, permanente, ir

de significância pouco significativa a significativa

estudo e envolventes e se esperar a recolonização das áreas não construídas, sã

quer a nível nacional, quer ibérico e mesmo a nível comunitário. Este impacte é cumulativo com a 

execução do “Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal”.
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Nesta fase, os impactes advenientes da implementação deste projeto são cumulativos 

da Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente 

no que respeita à perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O 

funcionamento daquele empreendimento na adjacência da área de estudo ampliará a magnitude da 

perturbação da fauna e da degradação dos habitats, embora se mantenha a disponibilidade de habitats 

semelhantes na região enquadrante destas áreas. 

Fase de desativação 

Os impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação do projeto em análise (desativação do 

projeto e remoção das infraestruturas associadas) serão determinados pelas obras necessárias para o 

efeito e inicialmente serão previsivelmente idênticos, embora de menor magnitude e significância, aos 

ase de construção. 

Numa fase posterior, cessados os efeitos negativos associados à fase de exploração, designadamente a 

presença e circulação humanas significativas no local, preveem-se impactes globalmente positivos, 

, em virtude das alterações nos habitats, flora e fauna originais. 

, os principais impactes expectáveis relacionam

alteração/contaminação/perda de habitats, a perda de espécies RELAPE e a perturbação das comunidades 

. No primeiro caso, considera-se que ocorrem impactes de caráter negativo, direto, certo, 

permanente, irreversível e pouco significativo (no caso da perda de habitat) e temporário, reversível e 

(no caso da contaminação dos habitats), atendendo também à reduzida magnitude 

geral em ambos os casos, em virtude da disponibilidade de habitats idênticos na envolvente.

No segundo, a desmatação levará à eliminação de exemplares de flora RELAPE, o que representa um 

negativo, permanente, irreversível nos danos, mas reversível na recolonização, fraca magnitude e 

de significância pouco significativa a significativa – pese embora sejam espécies abundantes na área de 

estudo e envolventes e se esperar a recolonização das áreas não construídas, são espécies com relevância 

quer a nível nacional, quer ibérico e mesmo a nível comunitário. Este impacte é cumulativo com a 

execução do “Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal”. 
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 com os decorrentes 

da Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente 

no que respeita à perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O 

ará a magnitude da 

perturbação da fauna e da degradação dos habitats, embora se mantenha a disponibilidade de habitats 

ojeto em análise (desativação do 

projeto e remoção das infraestruturas associadas) serão determinados pelas obras necessárias para o 

efeito e inicialmente serão previsivelmente idênticos, embora de menor magnitude e significância, aos 

Numa fase posterior, cessados os efeitos negativos associados à fase de exploração, designadamente a 

globalmente positivos, 

e das alterações nos habitats, flora e fauna originais.  

, os principais impactes expectáveis relacionam-se com a 

alteração/contaminação/perda de habitats, a perda de espécies RELAPE e a perturbação das comunidades 

negativo, direto, certo, 

temporário, reversível e 

endendo também à reduzida magnitude 

geral em ambos os casos, em virtude da disponibilidade de habitats idênticos na envolvente. 

No segundo, a desmatação levará à eliminação de exemplares de flora RELAPE, o que representa um 

mas reversível na recolonização, fraca magnitude e 

pese embora sejam espécies abundantes na área de 

o espécies com relevância 

quer a nível nacional, quer ibérico e mesmo a nível comunitário. Este impacte é cumulativo com a 
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No caso da perturbação das comunidades faunísticas, traduzida essencialmente no

fauna, prevê-se a sua natureza igualmente 

magnitude reduzida e pouco significativa

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

degradação/contaminação dos habitats não intervencionados, traduzidos na intensificação da presença e 

circulação humanas, aumento dos níveis de ruído, pisoteio das áreas não construídas, associados ao 

aumento da pressão humana.  

No caso da perturbação das comunida

produzidos como negativos, certos, permanentes

turístico, mas com taxas de ocupação variáveis), 

Relativamente à degradação/contaminação dos habitats, classificam

negativos, prováveis, reversíveis, de magnitude e significância reduzida

A intervenção paisagística a implementar, bem como a charca proposta, permitirão va

ambiental da área e o grau de atratividade para alguns tipos de comunidades faunísticas, traduzindo

ambas em impactes positivos de magnitude e significância reduzidas

Nesta fase, os impactes advenientes serão cumulativos

Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente no que respeita à 

perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O funcionamento 

daquele empreendimento ampliar

embora se mantenha a disponibilidade de habitats semelhantes na região enquadrante.

Os impactes subsequentes à fase de desativação fase de desativação fase de desativação fase de desativação 

construção, embora de menor magnitude e significância. Posteriormente, cessada a intervenção humana 

significativa na área, prevê-se a ocorrência de impactes globalmente positivos sobre a ecologia, flora e 

fauna locais, embora pouco significativos, face às 
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No caso da perturbação das comunidades faunísticas, traduzida essencialmente no

se a sua natureza igualmente negativa, direta/indireta, certa, temporária, reversível, de 

magnitude reduzida e pouco significativa. 

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, prevê-se o incremento da perturbação geral da área e a 

ão/contaminação dos habitats não intervencionados, traduzidos na intensificação da presença e 

circulação humanas, aumento dos níveis de ruído, pisoteio das áreas não construídas, associados ao 

No caso da perturbação das comunidades faunísticas, consideram-se os impactes potencialmente 

negativos, certos, permanentes (considerando o funcionamento anual do

mas com taxas de ocupação variáveis), reversíveis, de magnitude e significância reduzidas

Relativamente à degradação/contaminação dos habitats, classificam-se os impactes resultantes como 

negativos, prováveis, reversíveis, de magnitude e significância reduzida. 

A intervenção paisagística a implementar, bem como a charca proposta, permitirão va

ambiental da área e o grau de atratividade para alguns tipos de comunidades faunísticas, traduzindo

impactes positivos de magnitude e significância reduzidas. 

impactes advenientes serão cumulativos com os da execução do “Plano de Pormenor da 

Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente no que respeita à 

perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O funcionamento 

ampliará a magnitude da perturbação da fauna e da danificação dos habitats

embora se mantenha a disponibilidade de habitats semelhantes na região enquadrante.

fase de desativação fase de desativação fase de desativação fase de desativação serão previsivelmente idênticos aos da fase de 

construção, embora de menor magnitude e significância. Posteriormente, cessada a intervenção humana 

se a ocorrência de impactes globalmente positivos sobre a ecologia, flora e 

fauna locais, embora pouco significativos, face às alterações dos habitats, flora e fauna originais.
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No caso da perturbação das comunidades faunísticas, traduzida essencialmente no afugentamento da 

negativa, direta/indireta, certa, temporária, reversível, de 

se o incremento da perturbação geral da área e a 

ão/contaminação dos habitats não intervencionados, traduzidos na intensificação da presença e 

circulação humanas, aumento dos níveis de ruído, pisoteio das áreas não construídas, associados ao 

se os impactes potencialmente 

(considerando o funcionamento anual do aldeamento 

reversíveis, de magnitude e significância reduzidas. 

se os impactes resultantes como 

A intervenção paisagística a implementar, bem como a charca proposta, permitirão valorizar a qualidade 

ambiental da área e o grau de atratividade para alguns tipos de comunidades faunísticas, traduzindo-se 

xecução do “Plano de Pormenor da 

Herdade do Pinhal”, a desenvolver a norte da área de estudo, particularmente no que respeita à 

perturbação das comunidades faunísticas e à degradação/contaminação dos habitats. O funcionamento 

á a magnitude da perturbação da fauna e da danificação dos habitats, 

embora se mantenha a disponibilidade de habitats semelhantes na região enquadrante. 

serão previsivelmente idênticos aos da fase de 

construção, embora de menor magnitude e significância. Posteriormente, cessada a intervenção humana 

se a ocorrência de impactes globalmente positivos sobre a ecologia, flora e 

alterações dos habitats, flora e fauna originais. 
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5.6. Recursos hídricos superficiais

5.6.1. Introdução 

A identificação e avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais visa analisar a compatibilidade 

da proposta do Loteamento Turístico com a preservação d

Nas fases de construção e exploração as principais ações suscetíveis de afetar (em termos qualitativos e 

quantitativos) os recursos hídricos

• Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção

terreno/movimentação de terras, incluindo a desmatação e a mobilização de solos para 

a implantação dos edifícios, campos de jogos, charca, piscinas 

nos leitos e margens de linhas de água; iv) circul

• Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

sua utilização eventual para rega; iii) aumento da área impermeabilizada.

 

5.6.2. Fase de construção

Nesta fase é importante referir se o risco de co

substâncias como óleos, lubrificantes, combustíveis, entre outros, associados à 

máquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiro

resíduos no solo ou próximo de linhas de água pode também originar efeitos nefastos, tanto pelo risco de 

contaminação, como pela obstrução de curso de água, diminuindo a capacidade de escoamento. No 

entanto, estes riscos são minimizáveis se adotadas medidas de boa gestão dos estaleiros e das frentes de 

obra, pelo que se considera que estes impactes serão na sua generalidade 

e de reduzida significância.  

As ações de construção implicarão a 

e aterro. Estas ações, em conjunto com o trânsito de máquinas, contribuem para que os solos se 

apresentem, temporariamente, mais soltos e desagregados, facilitando o arra

as linhas de água mais próximas. Estes sedimentos, transportados pelas águas pluviais após a ocorrência 

de chuvadas, contribuem para a degradação temporária da qualidade da água, através do aumento da sua 

turvação e do acréscimo do transporte sólido aluvionar. Esta situação ocorrerá caso as obras sejam 

realizadas fora da época seca e nos períodos em que as atividades da obra se realizem nos leitos e 

margens das linhas de água. Estes impactes serão 
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Recursos hídricos superficiais 

A identificação e avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais visa analisar a compatibilidade 

Loteamento Turístico com a preservação destes recursos hídricos na área em estudo.

Nas fases de construção e exploração as principais ações suscetíveis de afetar (em termos qualitativos e 

quantitativos) os recursos hídricos superficiais são: 

fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção: i) instalação e funcionamento do estaleiro; ii) preparação do 

terreno/movimentação de terras, incluindo a desmatação e a mobilização de solos para 

a implantação dos edifícios, campos de jogos, charca, piscinas e vinha

nos leitos e margens de linhas de água; iv) circulação de maquinaria em geral. 

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração: i) alimentação da charca com água de drenagem superficial, e 

sua utilização eventual para rega; iii) aumento da área impermeabilizada.

Fase de construção 

Nesta fase é importante referir se o risco de contaminação hídrica, caso ocorram derrames acidentais de 

substâncias como óleos, lubrificantes, combustíveis, entre outros, associados à 

máquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiromáquinas e ao funcionamento do estaleiro afeto à obra. Adicionalmente, a deposição temporária de 

resíduos no solo ou próximo de linhas de água pode também originar efeitos nefastos, tanto pelo risco de 

contaminação, como pela obstrução de curso de água, diminuindo a capacidade de escoamento. No 

entanto, estes riscos são minimizáveis se adotadas medidas de boa gestão dos estaleiros e das frentes de 

obra, pelo que se considera que estes impactes serão na sua generalidade negativos, temporários, locais 

rução implicarão a desmatação e a mobilização de solosdesmatação e a mobilização de solosdesmatação e a mobilização de solosdesmatação e a mobilização de solos, através de ações de escavação 

e aterro. Estas ações, em conjunto com o trânsito de máquinas, contribuem para que os solos se 

apresentem, temporariamente, mais soltos e desagregados, facilitando o arrastamento de partículas para 

as linhas de água mais próximas. Estes sedimentos, transportados pelas águas pluviais após a ocorrência 

de chuvadas, contribuem para a degradação temporária da qualidade da água, através do aumento da sua 

do transporte sólido aluvionar. Esta situação ocorrerá caso as obras sejam 

realizadas fora da época seca e nos períodos em que as atividades da obra se realizem nos leitos e 

margens das linhas de água. Estes impactes serão temporários, localizados e reversíveis após a fase de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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A identificação e avaliação de impactes nos recursos hídricos superficiais visa analisar a compatibilidade 

recursos hídricos na área em estudo. 

Nas fases de construção e exploração as principais ações suscetíveis de afetar (em termos qualitativos e 

o estaleiro; ii) preparação do 

terreno/movimentação de terras, incluindo a desmatação e a mobilização de solos para 

vinha, iii) intervenções 

ação de maquinaria em geral.  

: i) alimentação da charca com água de drenagem superficial, e 

sua utilização eventual para rega; iii) aumento da área impermeabilizada. 

ntaminação hídrica, caso ocorram derrames acidentais de 

substâncias como óleos, lubrificantes, combustíveis, entre outros, associados à movimentação de movimentação de movimentação de movimentação de 

afeto à obra. Adicionalmente, a deposição temporária de 

resíduos no solo ou próximo de linhas de água pode também originar efeitos nefastos, tanto pelo risco de 

contaminação, como pela obstrução de curso de água, diminuindo a capacidade de escoamento. No 

entanto, estes riscos são minimizáveis se adotadas medidas de boa gestão dos estaleiros e das frentes de 

negativos, temporários, locais 

, através de ações de escavação 

e aterro. Estas ações, em conjunto com o trânsito de máquinas, contribuem para que os solos se 

stamento de partículas para 

as linhas de água mais próximas. Estes sedimentos, transportados pelas águas pluviais após a ocorrência 

de chuvadas, contribuem para a degradação temporária da qualidade da água, através do aumento da sua 

do transporte sólido aluvionar. Esta situação ocorrerá caso as obras sejam 

realizadas fora da época seca e nos períodos em que as atividades da obra se realizem nos leitos e 

síveis após a fase de 
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construção, pelo que se classificam, de um modo geral, como 

significativos.  

A circulação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículos

solo nos locais intervencionados, situação que durante o período de maiores precipitações poderá 

contribuir para aumentar, temporariamente, o escoamento superficial em detrimento do escoamento 

subterrâneo. No entanto, este impacte, 

A alteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de água

fase de construção. Ainda que se tratem de linhas de escorrência com regime intermitente e efémero, 

assinalam-se as seguintes interferências do projeto de loteamento, em cada sub

• BH1 – cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

edifício e via; 

• BH2 – cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

edifício e via (em dois pontos);

• BH3 – ações de implementação da charca;

• BH4 – cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

seis edifícios; 

• BH5 – cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

uma via. 

O impacte na alteração do regime de escoamento natural das linhas de água avalia

permanente, reversível, de magnitude fraca e pouco significativo a significativo

confirmação da significância deste impacte em fa

em conta as soluções construtivas a adotar.

 

5.6.3. Fase de exploração

O impacte relativo à alteração ao regime de escoamento natural da linha de água foi descrito como 

permanente na fase de construção pelo que 

exploração. 

A decisão de aproveitamento para rega das águas pluviais e águas residuais tratadas do empreendimento 

vai ao encontro das estratégias definidas para o setor da água a nível nacional, apresentan

vantagens ambientais (poupança de recursos de águas superficiais e subterrâneas) e económicas 

(redução dos custos de rega; maior disponibilidade de água; redução dos custos de manutenção da relva).
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, pelo que se classificam, de um modo geral, como negativos, de magnitude reduzida e pouco 

circulação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículoscirculação de maquinaria e veículos afetos à obra poderá contribuir para uma maior compactação do 

intervencionados, situação que durante o período de maiores precipitações poderá 

contribuir para aumentar, temporariamente, o escoamento superficial em detrimento do escoamento 

subterrâneo. No entanto, este impacte, negativo e direto, pode ser considerado pouco significativo

alteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de águaalteração ao regime de escoamento natural das linhas de água constitui o principal impacte negativo da 

fase de construção. Ainda que se tratem de linhas de escorrência com regime intermitente e efémero, 

rferências do projeto de loteamento, em cada sub-bacia:

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

via (em dois pontos); 

ações de implementação da charca; 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

O impacte na alteração do regime de escoamento natural das linhas de água avalia-

permanente, reversível, de magnitude fraca e pouco significativo a significativo. Recomenda

confirmação da significância deste impacte em fase subsequente do desenvolvimento do projeto, tendo 

em conta as soluções construtivas a adotar. 

Fase de exploração 

O impacte relativo à alteração ao regime de escoamento natural da linha de água foi descrito como 

permanente na fase de construção pelo que se considera que o seu efeito permanece na fase de 

A decisão de aproveitamento para rega das águas pluviais e águas residuais tratadas do empreendimento 

vai ao encontro das estratégias definidas para o setor da água a nível nacional, apresentan

vantagens ambientais (poupança de recursos de águas superficiais e subterrâneas) e económicas 

(redução dos custos de rega; maior disponibilidade de água; redução dos custos de manutenção da relva).
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negativos, de magnitude reduzida e pouco 

afetos à obra poderá contribuir para uma maior compactação do 

intervencionados, situação que durante o período de maiores precipitações poderá 

contribuir para aumentar, temporariamente, o escoamento superficial em detrimento do escoamento 

pouco significativo. 

constitui o principal impacte negativo da 

fase de construção. Ainda que se tratem de linhas de escorrência com regime intermitente e efémero, 

bacia: 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de um 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

cruzamento da linha de escorrência com o local previsto para a implantação de 

-se de âmbito local, 

. Recomenda-se, contudo, a 

se subsequente do desenvolvimento do projeto, tendo 

O impacte relativo à alteração ao regime de escoamento natural da linha de água foi descrito como 

se considera que o seu efeito permanece na fase de 

A decisão de aproveitamento para rega das águas pluviais e águas residuais tratadas do empreendimento 

vai ao encontro das estratégias definidas para o setor da água a nível nacional, apresentando diversas 

vantagens ambientais (poupança de recursos de águas superficiais e subterrâneas) e económicas 

(redução dos custos de rega; maior disponibilidade de água; redução dos custos de manutenção da relva). 
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No entanto, a reutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais e

qualidade das águas superficiais a jusante, quer por via de uma eventual insuficiente qualidade, quer por 

escorrências superficiais com azoto, fósforo e outros químicos utilizados na agricultura e

na manutenção de espaços verdes. 

Estes impactes negativos são difíceis de prever e de classificar nesta fase, pelo que devem ser ponderados 

no projeto de execução a desenvolver, e ser sujeitos a monitorização, conforme 

Por outro lado, a exploração da vinha a implementar com o projeto obrigará à aplicação de pesticidas e de 

fertilizantes para garantir as condições de equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e 

as doenças, constituindo um fator pot

do Barranco de Albergaria (afluente do ribeiro do Arcão)

Uma vez que os promotores do projeto serão os principais interessados em manter uma boa qualidade 

dos recursos hídricos da área do 

águas superficiais, julga-se que, caso se verifiquem os impactes negativos acima referidos durante a fase 

de exploração, os mesmos venham a ser devidamente controlados, pelo que, não deverã

tempo. 

Estes impactes esperam-se assim 

e pouco significativos. Esta avaliação deverá ser acompanhada através da monitorização prevista.

O aumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabi

superficial em detrimento do subterrâneo, bem como para um aumento do caudal de ponta de cheia. No 

quadro seguinte apresenta-se o valor do caudal de ponta de cheia para um período de retor

resultado da aplicação do método do 

assim como o acréscimo de caudal após a construção do empreendimento

hidrográficas com maior acréscimo de caudal

hidrográficas 3 e 4, com 63% e 44

Estes impactes preveem-se de âmbito 

significância tendencialmente baixa

soluções construtivas a adotar, nomeadamente a manutenção o mais possível da permeabilidade natural 

do terreno, bem como a consideração de pavimentos permeáveis e semipermeáveis, o que foi tido em 

consideração no projeto. 
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reutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais ereutilização de águas pluviais e    residuaisresiduaisresiduaisresiduais tratadas para regatratadas para regatratadas para regatratadas para rega poderá favorecer a redução da 

qualidade das águas superficiais a jusante, quer por via de uma eventual insuficiente qualidade, quer por 

escorrências superficiais com azoto, fósforo e outros químicos utilizados na agricultura e

na manutenção de espaços verdes.  

Estes impactes negativos são difíceis de prever e de classificar nesta fase, pelo que devem ser ponderados 

no projeto de execução a desenvolver, e ser sujeitos a monitorização, conforme proposto no 

Por outro lado, a exploração da vinha a implementar com o projeto obrigará à aplicação de pesticidas e de 

fertilizantes para garantir as condições de equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e 

as doenças, constituindo um fator potencialmente influente na evolução da qualidade da água superficial 

do Barranco de Albergaria (afluente do ribeiro do Arcão). 

Uma vez que os promotores do projeto serão os principais interessados em manter uma boa qualidade 

dos recursos hídricos da área do empreendimento, e contemplando-se a monitorização da qualidade das 

se que, caso se verifiquem os impactes negativos acima referidos durante a fase 

de exploração, os mesmos venham a ser devidamente controlados, pelo que, não deverã

se assim negativos, de âmbito local, temporários, reversíveis, de fraca magnitude 

. Esta avaliação deverá ser acompanhada através da monitorização prevista.

aumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabiaumento de áreas impermeabilizadaslizadaslizadaslizadas na área em estudo contribuirá para um aumento do escoamento 

superficial em detrimento do subterrâneo, bem como para um aumento do caudal de ponta de cheia. No 

se o valor do caudal de ponta de cheia para um período de retor

resultado da aplicação do método do Soil Conservation Service para cada uma das bacias hidrográficas, 

assim como o acréscimo de caudal após a construção do empreendimento. Verifica

hidrográficas com maior acréscimo de caudal após a construção do empreendimento são as bacias 

44% de acréscimo, respetivamente. 

se de âmbito local, permanentes, reversíveis, de magnitude média, e com 

significância tendencialmente baixa, dadas as pequenas áreas de bacias drenantes, mas dependentes das 

soluções construtivas a adotar, nomeadamente a manutenção o mais possível da permeabilidade natural 

do terreno, bem como a consideração de pavimentos permeáveis e semipermeáveis, o que foi tido em 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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poderá favorecer a redução da 

qualidade das águas superficiais a jusante, quer por via de uma eventual insuficiente qualidade, quer por 

escorrências superficiais com azoto, fósforo e outros químicos utilizados na agricultura e, eventualmente, 

Estes impactes negativos são difíceis de prever e de classificar nesta fase, pelo que devem ser ponderados 

proposto no capítulcapítulcapítulcapítulo 6o 6o 6o 6. 

Por outro lado, a exploração da vinha a implementar com o projeto obrigará à aplicação de pesticidas e de 

fertilizantes para garantir as condições de equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e 

encialmente influente na evolução da qualidade da água superficial 

Uma vez que os promotores do projeto serão os principais interessados em manter uma boa qualidade 

se a monitorização da qualidade das 

se que, caso se verifiquem os impactes negativos acima referidos durante a fase 

de exploração, os mesmos venham a ser devidamente controlados, pelo que, não deverão prolongar-se no 

negativos, de âmbito local, temporários, reversíveis, de fraca magnitude 

. Esta avaliação deverá ser acompanhada através da monitorização prevista. 

na área em estudo contribuirá para um aumento do escoamento 

superficial em detrimento do subterrâneo, bem como para um aumento do caudal de ponta de cheia. No 

se o valor do caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos 

para cada uma das bacias hidrográficas, 

. Verifica-se que as bacias 

após a construção do empreendimento são as bacias 

local, permanentes, reversíveis, de magnitude média, e com 

pequenas áreas de bacias drenantes, mas dependentes das 

soluções construtivas a adotar, nomeadamente a manutenção o mais possível da permeabilidade natural 

do terreno, bem como a consideração de pavimentos permeáveis e semipermeáveis, o que foi tido em 



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

Relatório Síntese 

Quadro 51 – Caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos após construção do 

B
ac

ia
s 

h
id

ro
gr

áf
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as
 

BH1 

BH2 

BH3 

BH4 

BH5 

Resta ainda referir que os impactes atrás identificados adquirem natureza 

propostas no Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, a norte, uma vez que as bacias em causa são as 

mesmas e que esse plano prevê um campo de golfe, o que faz aumentar, em especial, a probabilidade de 

surgirem problemas de qualidade da

projeto (BH3). Pensa-se, contudo

recursos hídricos superficiais locais deverá ser pouco importante, mas recomenda

monitorizar a sua evolução efetiva.

 

5.6.4. Fase de desativação

Considerando um cenário de remoção das infraestruturas, edificações e da charca durante o processo de 

desativação esperam-se impactes idênticos aos da fase de construção na área do Loteamento Turístico. 

Posteriormente, e mediante ações de recuperação e req

hídricos superficiais na área de intervenção poderão voltar a apresentar as características descritas para a 

situação de referência, de onde resultarão impactes 

 

5.6.5. Síntese 

Os principais impactes ambientais esperados na 

escoamento natural das linhas de água, quer pela criação da charca, quer pelo cruzamento das linhas de 
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Caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos após construção do 
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0.35  83 0.25 27.19 3.7 33 

0.08  82 0.17 21.58 0.9 41 

0.35  91 0.20 23.79 4.6 63 

0.04  91 0.10 15.70 0.5 44 

0.37  86 0.08 13.74 4.2 38 

Resta ainda referir que os impactes atrás identificados adquirem natureza cumulativa com as intervenções 

propostas no Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, a norte, uma vez que as bacias em causa são as 

mesmas e que esse plano prevê um campo de golfe, o que faz aumentar, em especial, a probabilidade de 

surgirem problemas de qualidade da água na linha de água que será represada com charca proposta no 

contudo, que mesmo considerando este efeito a afetação global em termos dos 

recursos hídricos superficiais locais deverá ser pouco importante, mas recomenda

monitorizar a sua evolução efetiva. 

Fase de desativação 

Considerando um cenário de remoção das infraestruturas, edificações e da charca durante o processo de 

se impactes idênticos aos da fase de construção na área do Loteamento Turístico. 

Posteriormente, e mediante ações de recuperação e requalificação das linhas de água, os recursos 

hídricos superficiais na área de intervenção poderão voltar a apresentar as características descritas para a 

situação de referência, de onde resultarão impactes positivos, ainda que pouco significativos

Os principais impactes ambientais esperados na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção consistem em alterações ao regime de 

escoamento natural das linhas de água, quer pela criação da charca, quer pelo cruzamento das linhas de 
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Caudal de ponta de cheia para um período de retorno de 100 anos após construção do 

com as intervenções 

propostas no Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, a norte, uma vez que as bacias em causa são as 

mesmas e que esse plano prevê um campo de golfe, o que faz aumentar, em especial, a probabilidade de 

água na linha de água que será represada com charca proposta no 

que mesmo considerando este efeito a afetação global em termos dos 

recursos hídricos superficiais locais deverá ser pouco importante, mas recomenda-se acompanhar e 

Considerando um cenário de remoção das infraestruturas, edificações e da charca durante o processo de 

se impactes idênticos aos da fase de construção na área do Loteamento Turístico. 

ualificação das linhas de água, os recursos 

hídricos superficiais na área de intervenção poderão voltar a apresentar as características descritas para a 

pouco significativos.  

consistem em alterações ao regime de 

escoamento natural das linhas de água, quer pela criação da charca, quer pelo cruzamento das linhas de 
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escorrência com locais previstos para a implanta

âmbito local, permanentes, reversíveis, de magnitude fraca e pouco significativos a significativos

dependendo das soluções construtivas a adotar.

Das ações de preparação do terreno/movimentação de terr

solos e a circulação de maquinaria em geral, assim como o risco de contaminação hídrica, esperam

impactes negativos temporários, localizados, reversíveis, de magnitude r

Na fasfasfasfase de exploraçãoe de exploraçãoe de exploraçãoe de exploração, os principais impactes negativos possíveis são:

• a redução da qualidade das águas superficiais, quer na charca, quer a jusante da 

mesma. Estes impactes negativos, que poderão ser pontualmente significativos, devem 

ser ponderados nos projeto

monitorizados, de forma a permitir o seu controle atempado;

• o aumento de áreas impermeabilizadas na área em estudo contribuirá para um aumento 

do escoamento superficial em detrimento do subterrâneo, bem como pa

do caudal de ponta de cheia. Estes impactes preveem

reversíveis, de magnitude média, e com significância tendencialmente reduzida.

 

 

5.7. Recursos hídricos subterrâneos

5.7.1. Fase de construção

As ações de projeto que são suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas são:

• A implantação e o funcionamento do estaleiro de apoio à obra; 

• As escavações para implantação de edifícios, infraestruturas e equipamentos.

A instalação do estaleiroinstalação do estaleiroinstalação do estaleiroinstalação do estaleiro de apoio à obra impl

alteração das condições naturais de infiltração e de drenagem, potenciando, apesar de forma localizada, 

uma diminuição da área de recarga e um aumento do escoamento superficial. A instalação do estal

corresponderá assim a um impacte 

magnitude e pouco significativo

massas de água subterrânea abrangidas, bem como ao fato de parte da área já se apresentar compactada 

pela circulação automóvel. 
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escorrência com locais previstos para a implantação de edifícios e vias. Estes impactes preveem

âmbito local, permanentes, reversíveis, de magnitude fraca e pouco significativos a significativos

dependendo das soluções construtivas a adotar. 

Das ações de preparação do terreno/movimentação de terras, incluindo a desmatação e a mobilização de 

solos e a circulação de maquinaria em geral, assim como o risco de contaminação hídrica, esperam

impactes negativos temporários, localizados, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos.

, os principais impactes negativos possíveis são: 

a redução da qualidade das águas superficiais, quer na charca, quer a jusante da 

mesma. Estes impactes negativos, que poderão ser pontualmente significativos, devem 

ser ponderados nos projetos que venham a ser desenvolvidos, e devem ser 

monitorizados, de forma a permitir o seu controle atempado; 

o aumento de áreas impermeabilizadas na área em estudo contribuirá para um aumento 

do escoamento superficial em detrimento do subterrâneo, bem como pa

do caudal de ponta de cheia. Estes impactes preveem-se de âmbito local, permanentes, 

reversíveis, de magnitude média, e com significância tendencialmente reduzida.

Recursos hídricos subterrâneos 

Fase de construção 

o suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas são:

A implantação e o funcionamento do estaleiro de apoio à obra;  

As escavações para implantação de edifícios, infraestruturas e equipamentos.

de apoio à obra implica a compactação dos terrenos, favorecendo localmente a 

alteração das condições naturais de infiltração e de drenagem, potenciando, apesar de forma localizada, 

uma diminuição da área de recarga e um aumento do escoamento superficial. A instalação do estal

corresponderá assim a um impacte negativo, certo, direto, embora local, temporário, de reduzida 

magnitude e pouco significativo atendendo à reduzida área a ocupar e à extensa área de recarga das 

massas de água subterrânea abrangidas, bem como ao fato de parte da área já se apresentar compactada 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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ção de edifícios e vias. Estes impactes preveem-se de 

âmbito local, permanentes, reversíveis, de magnitude fraca e pouco significativos a significativos, 

as, incluindo a desmatação e a mobilização de 

solos e a circulação de maquinaria em geral, assim como o risco de contaminação hídrica, esperam-se 

eduzida e pouco significativos. 

a redução da qualidade das águas superficiais, quer na charca, quer a jusante da 

mesma. Estes impactes negativos, que poderão ser pontualmente significativos, devem 

s que venham a ser desenvolvidos, e devem ser 

o aumento de áreas impermeabilizadas na área em estudo contribuirá para um aumento 

do escoamento superficial em detrimento do subterrâneo, bem como para um aumento 

se de âmbito local, permanentes, 

reversíveis, de magnitude média, e com significância tendencialmente reduzida. 

o suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas são: 

As escavações para implantação de edifícios, infraestruturas e equipamentos. 

ica a compactação dos terrenos, favorecendo localmente a 

alteração das condições naturais de infiltração e de drenagem, potenciando, apesar de forma localizada, 

uma diminuição da área de recarga e um aumento do escoamento superficial. A instalação do estaleiro 

negativo, certo, direto, embora local, temporário, de reduzida 

atendendo à reduzida área a ocupar e à extensa área de recarga das 

massas de água subterrânea abrangidas, bem como ao fato de parte da área já se apresentar compactada 
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No que diz respeito ao funcionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleiro

ambientais indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a fase de construção, não se esperam 

impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos. A única situação suscetível de originar impactes 

negativos nos recursos hídricos subterrâneos diz respeito à eventual ocorrência de um acidente com 

derrame de substâncias contaminantes, nomeadamente óleos e combustíveis. Apesar de este ser um 

potencial impacte negativo, indireto na qualidade do meio hídrico subterrâneo, é 

expetavelmente reversível através da implementação de medidas de prevenção e de atuação imediata em 

caso de acidente. 

O projeto contempla pisos subterrâneos (um em geral, sendo que apenas o lote A27 

restaurante, SPA, vestiários e piscina comum terá dois pisos). Embora a maior parte do edificado abranja 

terrenos suportados pela Formação da Marateca, as Unidades de Alojamento Turístico do lote D e algumas 

do lote A irão abranger as areias de dunas. 

Enquanto que os níveis piezométricos locais do aquífero suportado pela Formação da Marateca se 

encontram relativamente profundos (entre 20 m e 35 m de profundidade), e, portanto, não se espera que 

as escavações escavações escavações escavações venham a originar a interferência e a exposição dos níveis de águ

desta ação do projeto nulos, no caso do nível aquífero suportado pelas areias de duna é possível que se 

verifique a interferência com o nível de água.

Na eventualidade de se verificar a interseção dos níveis de água durante as escavaçõ

negativos resultantes da exposição das águas subterrâneas a focos de contaminação existentes no local, 

são considerados temporários, poucos significativos, de magnitude reduzida e minimizáveis

adoção de boas práticas ambientais n

 

5.7.2. Fase de exploração

Na fase de exploração do projeto são suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas:

• A ocupação/impermeabilização de áreas de recarga; 

• A utilização de água subterrânea para rega de espaços verdes, lavagem

e outros consumos menos exigentes.

Os edifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentos

áreas de recarga das massas de água subterrânea da Bacia do Tejo

Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, nomeadamente parte do edificado previsto para o lote A e as 

unidades de alojamento turístico do lote D ocuparão áreas de recarga de formações aquíferas dunares.
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funcionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleirofuncionamento geral do estaleiro, e desde que implementadas as medidas 

ambientais indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a fase de construção, não se esperam 

impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos. A única situação suscetível de originar impactes 

sos hídricos subterrâneos diz respeito à eventual ocorrência de um acidente com 

derrame de substâncias contaminantes, nomeadamente óleos e combustíveis. Apesar de este ser um 

negativo, indireto na qualidade do meio hídrico subterrâneo, é local, minimizável e 

através da implementação de medidas de prevenção e de atuação imediata em 

O projeto contempla pisos subterrâneos (um em geral, sendo que apenas o lote A27 

vestiários e piscina comum terá dois pisos). Embora a maior parte do edificado abranja 

terrenos suportados pela Formação da Marateca, as Unidades de Alojamento Turístico do lote D e algumas 

do lote A irão abranger as areias de dunas.  

is piezométricos locais do aquífero suportado pela Formação da Marateca se 

encontram relativamente profundos (entre 20 m e 35 m de profundidade), e, portanto, não se espera que 

venham a originar a interferência e a exposição dos níveis de água, sendo os impactes 

, no caso do nível aquífero suportado pelas areias de duna é possível que se 

verifique a interferência com o nível de água. 

Na eventualidade de se verificar a interseção dos níveis de água durante as escavaçõ

resultantes da exposição das águas subterrâneas a focos de contaminação existentes no local, 

temporários, poucos significativos, de magnitude reduzida e minimizáveis

adoção de boas práticas ambientais na empreitada.  

Fase de exploração 

Na fase de exploração do projeto são suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas:

A ocupação/impermeabilização de áreas de recarga;  

A utilização de água subterrânea para rega de espaços verdes, lavagem

e outros consumos menos exigentes. 

edifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentosedifícios, infraestruturas e equipamentos previstos para o projeto do Aldeamento Turístico ocuparão 

áreas de recarga das massas de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda e da Bacia do 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, nomeadamente parte do edificado previsto para o lote A e as 

unidades de alojamento turístico do lote D ocuparão áreas de recarga de formações aquíferas dunares.
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esde que implementadas as medidas 

ambientais indicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a fase de construção, não se esperam 

impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos. A única situação suscetível de originar impactes 

sos hídricos subterrâneos diz respeito à eventual ocorrência de um acidente com 

derrame de substâncias contaminantes, nomeadamente óleos e combustíveis. Apesar de este ser um 

local, minimizável e 

através da implementação de medidas de prevenção e de atuação imediata em 

O projeto contempla pisos subterrâneos (um em geral, sendo que apenas o lote A27 – adega, serviços, 

vestiários e piscina comum terá dois pisos). Embora a maior parte do edificado abranja 

terrenos suportados pela Formação da Marateca, as Unidades de Alojamento Turístico do lote D e algumas 

is piezométricos locais do aquífero suportado pela Formação da Marateca se 

encontram relativamente profundos (entre 20 m e 35 m de profundidade), e, portanto, não se espera que 

a, sendo os impactes 

, no caso do nível aquífero suportado pelas areias de duna é possível que se 

Na eventualidade de se verificar a interseção dos níveis de água durante as escavações, os impactes 

resultantes da exposição das águas subterrâneas a focos de contaminação existentes no local, 

temporários, poucos significativos, de magnitude reduzida e minimizáveis através da 

Na fase de exploração do projeto são suscetíveis de gerar impactes negativos nas águas subterrâneas: 

A utilização de água subterrânea para rega de espaços verdes, lavagem de arruamentos 

previstos para o projeto do Aldeamento Turístico ocuparão 

Sado/Margem Esquerda e da Bacia do 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, nomeadamente parte do edificado previsto para o lote A e as 

unidades de alojamento turístico do lote D ocuparão áreas de recarga de formações aquíferas dunares. 
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Contudo, e atendendo que a área a ocupar pelo projeto 

relativamente à globalidade destas massas de água de dimensão regional, mas também que a ocupação 

das formações dunares é relativamente reduzida (menos de 1,5% do total do afloramento das areias de 

dunas que é abrangido), os impactes 

reduzida magnitude e pouco significativos

sejam reduzidas, dando-se prevalência a pavimentos semipermeáveis com o ob

continuidade dos processos de infiltração.

De acordo com o projeto, a origem da água para a 

lavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigentes

empreendimento e/ou a ETAR, pois pretende

O recurso a água subterrânea corresponderá a um 

reservas de água locais e na oscilação dos níveis piezométricos, mas de 

a ocorrer os volumes de água a extrair deverão complementar a água proveniente da ETAR, 

significativo para a globalidade das massas de água subterrânea e minimizável através de um estudo 

hidrogeológico que garanta a explo

ser executadas.  

O projeto tem previstos dois lotes para uso agrícola com plantação de vinha, não havendo indicações no 

projeto de esta vir a ser regada. No entanto, e caso venha a recorrer

subterrânea, não é expectável que as extrações que venham a ser feitas originem oscilações significativas 

nos níveis piezométricos ou afetem as significativas reservas das massas de água subterrânea. Em geral, a 

rega da vinha é feita com sistemas de rega gota

aplicação de água em excesso. Atendendo a que o equilíbrio na dotação de água para rega é essencial 

para garantir um adequado desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da vi

desenvolver os esforços necessários para minimizar eventuais consumos de água superiores às 

necessidades das culturas. Para tal, deverá ser suportado por um estudo hidrogeológico que defina os 

caudais de extração.  

Deste modo, a eventeventeventeventual rega da vinhaual rega da vinhaual rega da vinhaual rega da vinha

direto, local, mas de reduzida magnitude, pouco significativo e minimizável

práticas de gestão da rega. 

A manutenção da vinhamanutenção da vinhamanutenção da vinhamanutenção da vinha obrigará à aplicação 

equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e as doenças, constituindo um fator 

potencialmente influente na evolução da qualidade das águas subterrâneas.
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Contudo, e atendendo que a área a ocupar pelo projeto tem uma reduzida expressão espacial 

relativamente à globalidade destas massas de água de dimensão regional, mas também que a ocupação 

das formações dunares é relativamente reduzida (menos de 1,5% do total do afloramento das areias de 

, os impactes negativos, certos, diretos e permanentes são considerados locais, de 

reduzida magnitude e pouco significativos. Refira-se que o projeto prevê que as áreas pavimentadas 

se prevalência a pavimentos semipermeáveis com o objetivo de garantir a 

continuidade dos processos de infiltração. 

De acordo com o projeto, a origem da água para a rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, 

lavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigenteslavagem de arruamentos e outros consumos menos exigentes serão furos a executar na área do

empreendimento e/ou a ETAR, pois pretende-se reutilizar águas usadas e tratadas. 

O recurso a água subterrânea corresponderá a um impacte negativo, direto e certo

reservas de água locais e na oscilação dos níveis piezométricos, mas de magnitude reduzida

a ocorrer os volumes de água a extrair deverão complementar a água proveniente da ETAR, 

para a globalidade das massas de água subterrânea e minimizável através de um estudo 

hidrogeológico que garanta a exploração sustentável das captações de água subterrânea que venham a 

O projeto tem previstos dois lotes para uso agrícola com plantação de vinha, não havendo indicações no 

projeto de esta vir a ser regada. No entanto, e caso venha a recorrer-se à rega da vinha com água 

subterrânea, não é expectável que as extrações que venham a ser feitas originem oscilações significativas 

nos níveis piezométricos ou afetem as significativas reservas das massas de água subterrânea. Em geral, a 

eita com sistemas de rega gota-a-gota, em que o solo é regado uniformemente e sem a 

aplicação de água em excesso. Atendendo a que o equilíbrio na dotação de água para rega é essencial 

para garantir um adequado desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da vinha, o projeto deverá 

desenvolver os esforços necessários para minimizar eventuais consumos de água superiores às 

necessidades das culturas. Para tal, deverá ser suportado por um estudo hidrogeológico que defina os 

ual rega da vinhaual rega da vinhaual rega da vinhaual rega da vinha com água subterrânea corresponderá a um impacte negativo, certo, 

direto, local, mas de reduzida magnitude, pouco significativo e minimizável através da adoção de boas 

obrigará à aplicação de pesticidas e de fertilizantes para garantir as condições de 

equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e as doenças, constituindo um fator 

potencialmente influente na evolução da qualidade das águas subterrâneas. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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tem uma reduzida expressão espacial 

relativamente à globalidade destas massas de água de dimensão regional, mas também que a ocupação 

das formações dunares é relativamente reduzida (menos de 1,5% do total do afloramento das areias de 

negativos, certos, diretos e permanentes são considerados locais, de 

se que o projeto prevê que as áreas pavimentadas 

jetivo de garantir a 

rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, rega dos espaços verdes de utilização comum e lazer, 

serão furos a executar na área do 

impacte negativo, direto e certo na diminuição das 

nitude reduzida, uma vez que 

a ocorrer os volumes de água a extrair deverão complementar a água proveniente da ETAR, pouco 

para a globalidade das massas de água subterrânea e minimizável através de um estudo 

ração sustentável das captações de água subterrânea que venham a 

O projeto tem previstos dois lotes para uso agrícola com plantação de vinha, não havendo indicações no 

e à rega da vinha com água 

subterrânea, não é expectável que as extrações que venham a ser feitas originem oscilações significativas 

nos níveis piezométricos ou afetem as significativas reservas das massas de água subterrânea. Em geral, a 

gota, em que o solo é regado uniformemente e sem a 

aplicação de água em excesso. Atendendo a que o equilíbrio na dotação de água para rega é essencial 

nha, o projeto deverá 

desenvolver os esforços necessários para minimizar eventuais consumos de água superiores às 

necessidades das culturas. Para tal, deverá ser suportado por um estudo hidrogeológico que defina os 

impacte negativo, certo, 

através da adoção de boas 

de pesticidas e de fertilizantes para garantir as condições de 

equilíbrio necessárias e a capacidade para combater as pragas e as doenças, constituindo um fator 
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A aplicação de fertilizantes que incluam na sua composição compostos azotados e de substâncias dos 

pesticidas constitui um dos fatores de maior 

eventual contaminação das águas subterrâneas por fertilizantes e fitofármacos

negativo local nas águas subterrâneas, 

as massas de água subterrânea regionais e 

de fertilização e aplicação de pesticidas.

Caso se venham a concretizar as intervenções do PP da Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a 

norte, parte dos impactes acima identificados terão uma natureza 

pelo aldeamento turístico e campo de go

dada a maior dimensão do mesmo, face ao projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer 

Vintage”.   

 

5.7.3. Fase de desativação

Preveem-se impactes positivos, certos, diretos

recursos hídricos subterrâneos, caso a desativação do projeto implique a retirada dos edifícios e das 

restantes infraestruturas que determinam a impermeabilização dos solos. Estes impactes estão 

relacionados com o desenvolvimento de ações de descompactação dos terrenos e com a reposição das 

condições naturais de infiltração.

Com a desativação do projeto terminarão as possíveis extrações de água subterrânea para rega e os 

processos de fertilização e de aplicação de pestici

cargas poluentes nos solos que propiciem a diminuição da qualidade das águas subterrâneas. Os solos e 

os níveis aquíferos eliminarão, de forma progressiva e natural, os poluentes, pelo que a fase de 

desativação corresponderá a um 

reduzida na melhoria da qualidade da água das massas de água subterrânea. 

 

5.7.4. Síntese 

Os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos d

construçãoconstruçãoconstruçãoconstrução estarão associados à instalação e ao funcionamento do estaleiro de apoio à obra, esperando

se, contudo, que sejam de magnitude reduzida e pouco significativos. Estes impactes resultam da 

diminuição local da área de recarga das massas de água subterrânea da Bacia do Tejo

Esquerda e da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado e com eventuais acidentes durante a 
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izantes que incluam na sua composição compostos azotados e de substâncias dos 

pesticidas constitui um dos fatores de maior risco de degradação da qualidade da água subterrânea

eventual contaminação das águas subterrâneas por fertilizantes e fitofármacos constitui um 

nas águas subterrâneas, provável, em geral de magnitude reduzida, pouco significativo

as massas de água subterrânea regionais e minimizável através da implementação de um adequado plano 

de pesticidas. 

Caso se venham a concretizar as intervenções do PP da Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a 

norte, parte dos impactes acima identificados terão uma natureza cumulativa com os similares causados 

pelo aldeamento turístico e campo de golfe preconizados nesse plano, que serão mais determinantes 

dada a maior dimensão do mesmo, face ao projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer 

Fase de desativação 

impactes positivos, certos, diretos, embora de reduzida magnitude e pouco significativos

recursos hídricos subterrâneos, caso a desativação do projeto implique a retirada dos edifícios e das 

restantes infraestruturas que determinam a impermeabilização dos solos. Estes impactes estão 

olvimento de ações de descompactação dos terrenos e com a reposição das 

condições naturais de infiltração. 

Com a desativação do projeto terminarão as possíveis extrações de água subterrânea para rega e os 

processos de fertilização e de aplicação de pesticidas, pelo que deixarão de ser introduzidas anualmente 

cargas poluentes nos solos que propiciem a diminuição da qualidade das águas subterrâneas. Os solos e 

os níveis aquíferos eliminarão, de forma progressiva e natural, os poluentes, pelo que a fase de 

ativação corresponderá a um impacte positivo, certo, direto, local, pouco significativo e de magnitude 

na melhoria da qualidade da água das massas de água subterrânea.  

Os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos subterrâneos durante o decurso da 

estarão associados à instalação e ao funcionamento do estaleiro de apoio à obra, esperando

se, contudo, que sejam de magnitude reduzida e pouco significativos. Estes impactes resultam da 

carga das massas de água subterrânea da Bacia do Tejo

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado e com eventuais acidentes durante a 
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izantes que incluam na sua composição compostos azotados e de substâncias dos 

risco de degradação da qualidade da água subterrânea. A 

constitui um impacte 

pouco significativo para 

através da implementação de um adequado plano 

Caso se venham a concretizar as intervenções do PP da Herdade do Pinhal, localizado imediatamente a 

com os similares causados 

lfe preconizados nesse plano, que serão mais determinantes 

dada a maior dimensão do mesmo, face ao projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer 

gnitude e pouco significativos, nos 

recursos hídricos subterrâneos, caso a desativação do projeto implique a retirada dos edifícios e das 

restantes infraestruturas que determinam a impermeabilização dos solos. Estes impactes estão 

olvimento de ações de descompactação dos terrenos e com a reposição das 

Com a desativação do projeto terminarão as possíveis extrações de água subterrânea para rega e os 

das, pelo que deixarão de ser introduzidas anualmente 

cargas poluentes nos solos que propiciem a diminuição da qualidade das águas subterrâneas. Os solos e 

os níveis aquíferos eliminarão, de forma progressiva e natural, os poluentes, pelo que a fase de 

impacte positivo, certo, direto, local, pouco significativo e de magnitude 

urante o decurso da fase de fase de fase de fase de 

estarão associados à instalação e ao funcionamento do estaleiro de apoio à obra, esperando-

se, contudo, que sejam de magnitude reduzida e pouco significativos. Estes impactes resultam da 

carga das massas de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Sado Indiferenciado da Bacia do Sado e com eventuais acidentes durante a 
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execução da empreitada. Em ambos os casos, estes impactes são minimizáveis, desde que sej

adotadas medidas de proteção ambiental usualmente aplicadas a empreitadas desta natureza.

Não é esperado, em geral, que durante as escavações venham a ser expostos os níveis aquíferos locais, 

uma vez que os níveis piezométricos se encontram relativament

compreendidas entre 20 m e 35 m). A eventual interferência com os níveis de água poderá eventualmente 

ocorrer nas zonas de ocorrência de areias de duna em que serão executadas caves. Embora corresponda a 

um impacte negativo provável, este é expetavelmente de reduzida magnitude e significado.

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, a presença de edifícios e infraestruturas contribuirá para a diminuição da área de 

recarga das massas de água subterrânea, sendo, contudo, os impactes negativos perman

significativos atendendo à dimensão da área a ocupar.

O recurso a água subterrânea para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes 

corresponderá a um impacte negativo, embora pouco significativo e de reduzida magnitude 

hidrodinâmicas das massas de água subterrânea. 

São ainda esperados impactes negativos para a qualidade da água subterrânea relacionados com a 

aplicação de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Estes impactes são de reduzida magnitude e

significância, sendo minimizáveis.

Caso ocorra a desativação do projetodesativação do projetodesativação do projetodesativação do projeto

magnitude, relacionados com a retirada dos edifícios, com a consequente descompactação dos terrenos e 

com a reposição das condições naturais de infiltração, e por serem finalizadas as extrações de água 

subterrânea para rega. 

 

5.8. Gestão de resíduos e efluentes

5.8.1. Fase de construção

Gestão de resíduos 

Durante esta fase será gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente associados à execução 

de obras desta natureza, destacando

preparação do terreno e movimentação geral de terras, 

infraestruturas.  
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execução da empreitada. Em ambos os casos, estes impactes são minimizáveis, desde que sej

adotadas medidas de proteção ambiental usualmente aplicadas a empreitadas desta natureza.

Não é esperado, em geral, que durante as escavações venham a ser expostos os níveis aquíferos locais, 

uma vez que os níveis piezométricos se encontram relativamente profundos (a profundidades 

compreendidas entre 20 m e 35 m). A eventual interferência com os níveis de água poderá eventualmente 

ocorrer nas zonas de ocorrência de areias de duna em que serão executadas caves. Embora corresponda a 

vável, este é expetavelmente de reduzida magnitude e significado.

, a presença de edifícios e infraestruturas contribuirá para a diminuição da área de 

recarga das massas de água subterrânea, sendo, contudo, os impactes negativos perman

significativos atendendo à dimensão da área a ocupar. 

O recurso a água subterrânea para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes 

corresponderá a um impacte negativo, embora pouco significativo e de reduzida magnitude 

hidrodinâmicas das massas de água subterrânea.  

São ainda esperados impactes negativos para a qualidade da água subterrânea relacionados com a 

aplicação de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Estes impactes são de reduzida magnitude e

significância, sendo minimizáveis. 

desativação do projetodesativação do projetodesativação do projetodesativação do projeto, preveem-se para esta fase impactes positivos, embora de reduzida 

magnitude, relacionados com a retirada dos edifícios, com a consequente descompactação dos terrenos e 

das condições naturais de infiltração, e por serem finalizadas as extrações de água 

Gestão de resíduos e efluentes 

Fase de construção 

Durante esta fase será gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente associados à execução 

de obras desta natureza, destacando-se como principais fontes de produção de resíduos as ações de 

preparação do terreno e movimentação geral de terras, o funcionamento do estaleiro e a construção das 
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execução da empreitada. Em ambos os casos, estes impactes são minimizáveis, desde que sejam 

adotadas medidas de proteção ambiental usualmente aplicadas a empreitadas desta natureza. 

Não é esperado, em geral, que durante as escavações venham a ser expostos os níveis aquíferos locais, 

e profundos (a profundidades 

compreendidas entre 20 m e 35 m). A eventual interferência com os níveis de água poderá eventualmente 

ocorrer nas zonas de ocorrência de areias de duna em que serão executadas caves. Embora corresponda a 

vável, este é expetavelmente de reduzida magnitude e significado. 

, a presença de edifícios e infraestruturas contribuirá para a diminuição da área de 

recarga das massas de água subterrânea, sendo, contudo, os impactes negativos permanentes pouco 

O recurso a água subterrânea para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes 

corresponderá a um impacte negativo, embora pouco significativo e de reduzida magnitude nas condições 

São ainda esperados impactes negativos para a qualidade da água subterrânea relacionados com a 

aplicação de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Estes impactes são de reduzida magnitude e 

se para esta fase impactes positivos, embora de reduzida 

magnitude, relacionados com a retirada dos edifícios, com a consequente descompactação dos terrenos e 

das condições naturais de infiltração, e por serem finalizadas as extrações de água 

Durante esta fase será gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente associados à execução 

se como principais fontes de produção de resíduos as ações de 

o funcionamento do estaleiro e a construção das 
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Com efeito, a maquinaria pesada, nomeadamente retroescavadoras, veículos pesados de mercadorias e 

outros equipamentos mecânicos, requer manutenção mecânica periódica (por norma não deverá 

acontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes). Destas operações resultarão produtos, que 

na sua maioria estão classificados como resíduos perigosos. Serão também produzidos resíduos com 

características equiparadas a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU

resíduos de construção e demolição (entulhos, misturas betuminosas, metais, terras provenientes de 

terraplenagens, etc.). 

Neste contexto, espera-se que os resíduos de obra apresentem as tipologias principais, especif

capítulo 3.6capítulo 3.6capítulo 3.6capítulo 3.6 (Efluentes, resíduos e emissões previsíveis), de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER). No mesmo capítulo, apresenta

Prevê-se que os resíduos produzidos sejam conduzidos a de

inclusivamente, as soluções proporcionadas pela Ambilital (cujo centro de gestão de resíduos inclui aterro 

sanitário, unidade de tratamento mecânico, unidade de compostagem, unidades de triagem, unidade de 

tratamento e valorização de RCD) e pelos operadores licenciados na região (83 no distrito de Setúbal, de 

acordo com o SILOGR). 

No que respeita às terras sobrantes está prevista a sua utilização para recuperação ambiental de um 

areeiro desativado existente a cerca de 1

pertencente ao mesmo promotor (Herdade do Pinhal), local esse que se encontra presentemente 

degradado e expectante de uma intervenção mais vasta neste domínio. Sendo o depósito das referidas 

terras devidamente inserido num projeto de requalificação e integração paisagística deste local e 

autorizado pelas autoridades competentes, esta solução enquadra

ambientalmente adequada. 

Não se prevê que a produção de resíduos perigosos, c

as operações de manutenção dos veículos e maquinaria de obra não são realizadas no local, sendo as 

mesmas efetuadas em oficinas de assistência técnica das marcas, que serão assim as responsáveis pela 

gestão dos resíduos gerados no processo. Relativamente aos resíduos perigosos (óleos e outros 

identificados no quadro apresentado anteriormente), todos eles deverão ser reencaminhados a destino 

final adequado por entidades licenciadas para o efeito, existindo 

encaminhamento destes resíduos na região.

Apesar das observações acima mencionadas, a natureza e dimensão da obra apenas será responsável pela 

produção de uma quantidade reduzida 

concelho de Alcácer do Sal. Neste contexto, estão criadas condições para que o impacte, apesar de 

negativo, seja tendencialmente 
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Com efeito, a maquinaria pesada, nomeadamente retroescavadoras, veículos pesados de mercadorias e 

outros equipamentos mecânicos, requer manutenção mecânica periódica (por norma não deverá 

ontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes). Destas operações resultarão produtos, que 

na sua maioria estão classificados como resíduos perigosos. Serão também produzidos resíduos com 

características equiparadas a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), nomeadamente na zona do estaleiro, e 

resíduos de construção e demolição (entulhos, misturas betuminosas, metais, terras provenientes de 

se que os resíduos de obra apresentem as tipologias principais, especif

(Efluentes, resíduos e emissões previsíveis), de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER). No mesmo capítulo, apresenta-se uma estimativa dos principais resíduos gerados.

se que os resíduos produzidos sejam conduzidos a destino final adequado, tendo em conta, 

inclusivamente, as soluções proporcionadas pela Ambilital (cujo centro de gestão de resíduos inclui aterro 

sanitário, unidade de tratamento mecânico, unidade de compostagem, unidades de triagem, unidade de 

valorização de RCD) e pelos operadores licenciados na região (83 no distrito de Setúbal, de 

No que respeita às terras sobrantes está prevista a sua utilização para recuperação ambiental de um 

areeiro desativado existente a cerca de 1km a nordeste da zona de intervenção, numa propriedade 

pertencente ao mesmo promotor (Herdade do Pinhal), local esse que se encontra presentemente 

degradado e expectante de uma intervenção mais vasta neste domínio. Sendo o depósito das referidas 

idamente inserido num projeto de requalificação e integração paisagística deste local e 

autorizado pelas autoridades competentes, esta solução enquadra-se numa gestão de resíduos 

Não se prevê que a produção de resíduos perigosos, como os óleos usados, seja significativa. Por norma, 

as operações de manutenção dos veículos e maquinaria de obra não são realizadas no local, sendo as 

mesmas efetuadas em oficinas de assistência técnica das marcas, que serão assim as responsáveis pela 

ão dos resíduos gerados no processo. Relativamente aos resíduos perigosos (óleos e outros 

identificados no quadro apresentado anteriormente), todos eles deverão ser reencaminhados a destino 

final adequado por entidades licenciadas para o efeito, existindo soluções diversas para o 

encaminhamento destes resíduos na região. 

Apesar das observações acima mencionadas, a natureza e dimensão da obra apenas será responsável pela 

reduzida de resíduos sólidos, quando comparada com os quantit

concelho de Alcácer do Sal. Neste contexto, estão criadas condições para que o impacte, apesar de 

negativo, seja tendencialmente pouco significativo. Este será um impacte certo, temporário, de âmbito 

 

 

199 

 

Com efeito, a maquinaria pesada, nomeadamente retroescavadoras, veículos pesados de mercadorias e 

outros equipamentos mecânicos, requer manutenção mecânica periódica (por norma não deverá 

ontecer em obra mas sim nas oficinas dos representantes). Destas operações resultarão produtos, que 

na sua maioria estão classificados como resíduos perigosos. Serão também produzidos resíduos com 

), nomeadamente na zona do estaleiro, e 

resíduos de construção e demolição (entulhos, misturas betuminosas, metais, terras provenientes de 

se que os resíduos de obra apresentem as tipologias principais, especificadas no 

(Efluentes, resíduos e emissões previsíveis), de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

se uma estimativa dos principais resíduos gerados. 

stino final adequado, tendo em conta, 

inclusivamente, as soluções proporcionadas pela Ambilital (cujo centro de gestão de resíduos inclui aterro 

sanitário, unidade de tratamento mecânico, unidade de compostagem, unidades de triagem, unidade de 

valorização de RCD) e pelos operadores licenciados na região (83 no distrito de Setúbal, de 

No que respeita às terras sobrantes está prevista a sua utilização para recuperação ambiental de um 

km a nordeste da zona de intervenção, numa propriedade 

pertencente ao mesmo promotor (Herdade do Pinhal), local esse que se encontra presentemente 

degradado e expectante de uma intervenção mais vasta neste domínio. Sendo o depósito das referidas 

idamente inserido num projeto de requalificação e integração paisagística deste local e 

se numa gestão de resíduos 

omo os óleos usados, seja significativa. Por norma, 

as operações de manutenção dos veículos e maquinaria de obra não são realizadas no local, sendo as 

mesmas efetuadas em oficinas de assistência técnica das marcas, que serão assim as responsáveis pela 

ão dos resíduos gerados no processo. Relativamente aos resíduos perigosos (óleos e outros 

identificados no quadro apresentado anteriormente), todos eles deverão ser reencaminhados a destino 

soluções diversas para o 

Apesar das observações acima mencionadas, a natureza e dimensão da obra apenas será responsável pela 

de resíduos sólidos, quando comparada com os quantitativos do 

concelho de Alcácer do Sal. Neste contexto, estão criadas condições para que o impacte, apesar de 

impacte certo, temporário, de âmbito 
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regional e de magnitude fraca. Este impacte 

de Pormenor da Herdade do Pinhal, caso as fases de construção venham a coincidir temporalmente, sendo 

atenuado com a aplicação das medidas de minimização propostas (inclusivamente a elaboração d

Plano de Gestão de Resíduos). 

 

Gestão de efluentes 

Durante a fase de construção, os efluentes equiparados a domésticos das instalações sanitárias dos 

trabalhadores serão conduzidos a fossa séptica temporária, cuja posterior gestão deve ser 

adequadamente assegurada por entidade licenciada para o efeito.

Na presente fase de projeto não existe informação sobre o destino das águas resultantes de drenagem 

pluvial que sejam expostas a contacto com resíduos e produtos como óleos e outros contaminantes, 

sendo apontadas medidas no sentido de minimizar estes impactes na seção respetiva.

Esperam-se impactes negativos, certos, temporários, de âmbito local, de magnitude fraca e pouco 

significativos sobre o meio; sobre o sistema de gestão de efluentes do concelho, os

tendencialmente nulos.  

Os impactes serão cumulativos com os produzidos na área do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 

caso as fases de construção venham a coincidir temporalmente.

 

5.8.2. Fase de exploração

Gestão de resíduos 

Na fase de exploração os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas ao 

funcionamento e manutenção do aldeamento turístico e à produção vinícola. Os resíduos previsivelmente 

produzidos nesta área são apresentados, com o detalhe possível, no 

emissões previsíveis). 

Espera-se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, incluindo 

embalagens usadas (vidro, plástico, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, ma

prevê-se também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens

materiais resultantes da aplicação de fertilizantes e fitofármacos
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. Este impacte será cumulativo, em particular, com o gerado na área do Plano 

de Pormenor da Herdade do Pinhal, caso as fases de construção venham a coincidir temporalmente, sendo 

atenuado com a aplicação das medidas de minimização propostas (inclusivamente a elaboração d

Durante a fase de construção, os efluentes equiparados a domésticos das instalações sanitárias dos 

trabalhadores serão conduzidos a fossa séptica temporária, cuja posterior gestão deve ser 

te assegurada por entidade licenciada para o efeito. 

Na presente fase de projeto não existe informação sobre o destino das águas resultantes de drenagem 

pluvial que sejam expostas a contacto com resíduos e produtos como óleos e outros contaminantes, 

apontadas medidas no sentido de minimizar estes impactes na seção respetiva. 

negativos, certos, temporários, de âmbito local, de magnitude fraca e pouco 

; sobre o sistema de gestão de efluentes do concelho, os

com os produzidos na área do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 

caso as fases de construção venham a coincidir temporalmente. 

Fase de exploração 

ração os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas ao 

funcionamento e manutenção do aldeamento turístico e à produção vinícola. Os resíduos previsivelmente 

produzidos nesta área são apresentados, com o detalhe possível, no capítucapítucapítucapítulo 3.6lo 3.6lo 3.6lo 3.6 (Efluentes, resíduos e 

se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, incluindo 

embalagens usadas (vidro, plástico, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, ma

se também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens

materiais resultantes da aplicação de fertilizantes e fitofármacos. 
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será cumulativo, em particular, com o gerado na área do Plano 

de Pormenor da Herdade do Pinhal, caso as fases de construção venham a coincidir temporalmente, sendo 

atenuado com a aplicação das medidas de minimização propostas (inclusivamente a elaboração de um 

Durante a fase de construção, os efluentes equiparados a domésticos das instalações sanitárias dos 

trabalhadores serão conduzidos a fossa séptica temporária, cuja posterior gestão deve ser 

Na presente fase de projeto não existe informação sobre o destino das águas resultantes de drenagem 

pluvial que sejam expostas a contacto com resíduos e produtos como óleos e outros contaminantes, 

 

negativos, certos, temporários, de âmbito local, de magnitude fraca e pouco 

; sobre o sistema de gestão de efluentes do concelho, os impactes serão 

com os produzidos na área do Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, 

ração os resíduos produzidos decorrerão essencialmente das atividades ligadas ao 

funcionamento e manutenção do aldeamento turístico e à produção vinícola. Os resíduos previsivelmente 

(Efluentes, resíduos e 

se que a generalidade dos resíduos produzidos seja do tipo doméstico ou equiparado, incluindo 

embalagens usadas (vidro, plástico, papel e cartão), resíduos orgânicos e resíduos indiferenciados, mas 

se também a geração de resíduos perigosos, como sejam óleos usados e embalagens, ou outros 
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Os impactes associados à gestão de resíduos sólidos dependem, entre outros fatores, da pr

tipologia dos resíduos, das condições de armazenamento temporário, das taxas de reutilização e 

valorização e da disponibilidade e capacidade das infraestruturas de gestão existentes na região. 

Apesar da quantidade prevista de produção de resíduos

projeto, possível de estimar, pela natureza das atividades a desenvolver, espera

materiais resultantes seja alvo de recolha seletiva. De qualquer forma, a disponibilidade de recolh

tratamento e destinos finais na região é boa, existindo diversas infraestruturas para triagem e 

encaminhamento dos resíduos para destino final adequado, bem como operadores licenciados para a 

gestão de resíduos perigosos. Sendo assim, não se espera que 

ou a sua perigosidade induza perturbações negativas significativas sobre o sistema de resíduos do 

concelho e da região. Os impactes esperam

regionais, de magnitude fraca, e pouco significativos

O impacte cumulativo do presente projeto com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da 

Herdade do Pinhal será pouco importante para o sistema de gestão de resíduos existente.

 

Gestão de efluentes 

Os efluentes previstos terão origem sobretudo nas águas residuais domésticas, nas águas pluviais, nas 

águas de lavagem geradas da produção de vinho (lavagem durante o esmagamento e a prensagem dos 

cachos, limpeza de tanques de fermentação, barris, outros equipamentos e

Relativamente às águas residuais domésticas, deverá ser garantido um conjunto de redes separativas de 

águas residuais com características específicas e cujo destino passa pela ligação a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais a criar no emp

efluentes do concelho será nulo. 

Os impactes das águas pluviais são analisados no âmbito dos descritores recursos hídricos superficiais e 

solos.  

Sendo projetos com infraestruturas de drenage

perspetivam impactes cumulativos com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da Herdade do 

Pinhal (aprovado), localizado imediatamente a norte.
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Os impactes associados à gestão de resíduos sólidos dependem, entre outros fatores, da pr

tipologia dos resíduos, das condições de armazenamento temporário, das taxas de reutilização e 

valorização e da disponibilidade e capacidade das infraestruturas de gestão existentes na região. 

Apesar da quantidade prevista de produção de resíduos para a fase de exploração não seja, nesta fase do 

projeto, possível de estimar, pela natureza das atividades a desenvolver, espera-se que uma boa parte dos 

materiais resultantes seja alvo de recolha seletiva. De qualquer forma, a disponibilidade de recolh

tratamento e destinos finais na região é boa, existindo diversas infraestruturas para triagem e 

encaminhamento dos resíduos para destino final adequado, bem como operadores licenciados para a 

gestão de resíduos perigosos. Sendo assim, não se espera que o aumento na produção local de resíduos 

ou a sua perigosidade induza perturbações negativas significativas sobre o sistema de resíduos do 

concelho e da região. Os impactes esperam-se assim negativos, certos, permanentes, reversíveis, 

e fraca, e pouco significativos. 

O impacte cumulativo do presente projeto com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da 

Herdade do Pinhal será pouco importante para o sistema de gestão de resíduos existente.

previstos terão origem sobretudo nas águas residuais domésticas, nas águas pluviais, nas 

águas de lavagem geradas da produção de vinho (lavagem durante o esmagamento e a prensagem dos 

cachos, limpeza de tanques de fermentação, barris, outros equipamentos e superfícies).

Relativamente às águas residuais domésticas, deverá ser garantido um conjunto de redes separativas de 

águas residuais com características específicas e cujo destino passa pela ligação a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais a criar no empreendimento. Assim, o impacte resultante no sistema de gestão de 

 

Os impactes das águas pluviais são analisados no âmbito dos descritores recursos hídricos superficiais e 

Sendo projetos com infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais autónomos, não se 

perspetivam impactes cumulativos com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da Herdade do 

Pinhal (aprovado), localizado imediatamente a norte. 
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Os impactes associados à gestão de resíduos sólidos dependem, entre outros fatores, da produção e 

tipologia dos resíduos, das condições de armazenamento temporário, das taxas de reutilização e 

valorização e da disponibilidade e capacidade das infraestruturas de gestão existentes na região.  

para a fase de exploração não seja, nesta fase do 

se que uma boa parte dos 

materiais resultantes seja alvo de recolha seletiva. De qualquer forma, a disponibilidade de recolha, 

tratamento e destinos finais na região é boa, existindo diversas infraestruturas para triagem e 

encaminhamento dos resíduos para destino final adequado, bem como operadores licenciados para a 

o aumento na produção local de resíduos 

ou a sua perigosidade induza perturbações negativas significativas sobre o sistema de resíduos do 

negativos, certos, permanentes, reversíveis, 

O impacte cumulativo do presente projeto com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da 

Herdade do Pinhal será pouco importante para o sistema de gestão de resíduos existente. 

previstos terão origem sobretudo nas águas residuais domésticas, nas águas pluviais, nas 

águas de lavagem geradas da produção de vinho (lavagem durante o esmagamento e a prensagem dos 

superfícies). 

Relativamente às águas residuais domésticas, deverá ser garantido um conjunto de redes separativas de 

águas residuais com características específicas e cujo destino passa pela ligação a Estação de Tratamento 

reendimento. Assim, o impacte resultante no sistema de gestão de 

Os impactes das águas pluviais são analisados no âmbito dos descritores recursos hídricos superficiais e 

m e tratamento de águas residuais autónomos, não se 

perspetivam impactes cumulativos com o aldeamento turístico proposto no âmbito do PP da Herdade do 
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5.8.3. Fase de desativação

Para a fase de desativação espe

prevendo-se que os resíduos produzidos sejam, sempre que possível, valorizados e encaminhados para os 

destinos finais adequados. Como fator diferenciador, assinala

Turístico “Alcácer Vintage" terá como consequência a geração de quantidades mais importantes de 

resíduos de construção e demolição.

 

5.8.4. Síntese 

Os resíduos sólidos produzidos durante a 

desta natureza, destacando-se como principais fontes as ações de preparação do terreno e movimentação 

geral de terras, o funcionamento do estaleiro e a construção das infraestruturas. Contudo, não é 

expectável que os resíduos produzidos sejam significativos em

qualquer modo, a disponibilidade de variadas opções de valorização/eliminação dos resíduos sólidos a 

nível regional, é boa, pelo que se considera existir um impacte negativo tendencialmente 

significativo associado a este aspeto.

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção há ainda que considerar a 

impactes negativos e pouco significativos

concelho, estes impactes serão tendenci

Para a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração espera

equiparado, mas também alguns resíduos perigosos. Contudo, não se espera que o aumento na produção 

local de resíduos ou a sua perigosidade indu

gestão de resíduos do concelho e da região. Os impactes esperam

significativos. 

Relativamente aos efluentes, no que concerne às águas residuais domésticas, as mesmas s

em ETAR do aldeamento, pelo que o impacte no sistema de gestão de efluentes do concelho será 

A ocorrer a fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação, esperam

de construção, tendo como único fator di

construção e demolição. 
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Fase de desativação 

Para a fase de desativação esperam-se impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, 

se que os resíduos produzidos sejam, sempre que possível, valorizados e encaminhados para os 

destinos finais adequados. Como fator diferenciador, assinala-se que a desativação do

" terá como consequência a geração de quantidades mais importantes de 

resíduos de construção e demolição. 

produzidos durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção estarão associados à execução de obras 

se como principais fontes as ações de preparação do terreno e movimentação 

geral de terras, o funcionamento do estaleiro e a construção das infraestruturas. Contudo, não é 

expectável que os resíduos produzidos sejam significativos em termos de quantidade e perigosidade. De 

qualquer modo, a disponibilidade de variadas opções de valorização/eliminação dos resíduos sólidos a 

nível regional, é boa, pelo que se considera existir um impacte negativo tendencialmente 

iado a este aspeto. 

há ainda que considerar a produção de efluentes, dos quais se esperam 

negativos e pouco significativos sobre o meio; sobre o sistema de gestão de efluentes do 

tendencialmente nulos.  

espera-se que sejam produzidos sobretudo resíduos do tipo doméstico ou 

equiparado, mas também alguns resíduos perigosos. Contudo, não se espera que o aumento na produção 

local de resíduos ou a sua perigosidade induza perturbações negativas significativas sobre o sistema de 

gestão de resíduos do concelho e da região. Os impactes esperam-se assim negativos mas pouco 

, no que concerne às águas residuais domésticas, as mesmas s

em ETAR do aldeamento, pelo que o impacte no sistema de gestão de efluentes do concelho será 

, esperam-se impactes ambientais semelhantes aos descritos para a fase 

de construção, tendo como único fator diferenciador a geração de um maior volume de resíduos de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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se impactes semelhantes aos descritos para a fase de construção, 

se que os resíduos produzidos sejam, sempre que possível, valorizados e encaminhados para os 

se que a desativação do Loteamento 

" terá como consequência a geração de quantidades mais importantes de 

estarão associados à execução de obras 

se como principais fontes as ações de preparação do terreno e movimentação 

geral de terras, o funcionamento do estaleiro e a construção das infraestruturas. Contudo, não é 

termos de quantidade e perigosidade. De 

qualquer modo, a disponibilidade de variadas opções de valorização/eliminação dos resíduos sólidos a 

nível regional, é boa, pelo que se considera existir um impacte negativo tendencialmente pouco 

, dos quais se esperam 

sobre o meio; sobre o sistema de gestão de efluentes do 

se que sejam produzidos sobretudo resíduos do tipo doméstico ou 

equiparado, mas também alguns resíduos perigosos. Contudo, não se espera que o aumento na produção 

za perturbações negativas significativas sobre o sistema de 

negativos mas pouco 

, no que concerne às águas residuais domésticas, as mesmas serão tratadas 

em ETAR do aldeamento, pelo que o impacte no sistema de gestão de efluentes do concelho será nulo.  

se impactes ambientais semelhantes aos descritos para a fase 

ferenciador a geração de um maior volume de resíduos de 
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5.9. Ambiente sonoro

5.9.1. Fase de construção

Durante a fase de construção fase de construção fase de construção fase de construção espera

área de construção e nas imediações das 

ou indiretamente ao ruído gerado por:

• Atividades diversas ligadas à construção (escavações, movimentação de terras e 

materiais, entre outras), que implicam a utilização de equipamentos ruid

escavadoras, pás

• Camiões de transporte de materiais e equipamento de e para a obra.

Os impactes negativos derivados desta fase do projeto devem limitar

afetada pelo ruído provocado pelas atividades construtivas e pelo tráfego de veículos de transporte afetos 

à obra. 

Para esta análise considerou-se ainda que não ocorrerão atividades construtivas na proximidade de (i) 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e

escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e (iii) hospitais ou estabelecimentos similares 

(artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído). Contudo, em casos devidamente justificados poderá ser 

obtida uma Licença Especial de Ruído, em concordância com os requisitos apresentados no artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto

Atividades construtivas 

Relativamente às obras de construção civi

com o funcionamento de equipamentos e máquinas. Com efeito, os níveis de ruído decorrentes deste tipo 

de fontes podem ser, nalguns períodos, bastante elevados (variando entre os 70 e os 10

apresentando no entanto um caráter descontínuo, ocorrendo pontualmente enquanto duram as ações de 

construção e cessando por completo após a sua conclusão.

Os níveis gerados poderão apresentar variações significativas associadas ao tipo de operaçõ

ao seu período de duração e ao modo de utilização do material e equipamento necessário. Como tal, é 

usual nesta fase realizar apenas uma abordagem qualitativa aos níveis sonoros, tendo por base o Decreto

Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, q

de equipamento para utilização no exterior (revoga o Decreto

aprovara o Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior).
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Ambiente sonoro 

Fase de construção 

espera-se um aumento generalizado dos níveis sonoros na vizinhança da 

área de construção e nas imediações das vias de circulação utilizadas para acesso à obra, associado direta 

ou indiretamente ao ruído gerado por: 

Atividades diversas ligadas à construção (escavações, movimentação de terras e 

materiais, entre outras), que implicam a utilização de equipamentos ruid

escavadoras, pás-carregadoras, compactadores, entre outros; 

Camiões de transporte de materiais e equipamento de e para a obra. 

Os impactes negativos derivados desta fase do projeto devem limitar-se à povoação de Arez, que será 

provocado pelas atividades construtivas e pelo tráfego de veículos de transporte afetos 

se ainda que não ocorrerão atividades construtivas na proximidade de (i) 

edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, (ii) 

escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e (iii) hospitais ou estabelecimentos similares 

(artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído). Contudo, em casos devidamente justificados poderá ser 

a Licença Especial de Ruído, em concordância com os requisitos apresentados no artigo 15.º do 

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto.

Relativamente às obras de construção civil, verifica-se que as principais fontes de ruído estão relacionadas 

com o funcionamento de equipamentos e máquinas. Com efeito, os níveis de ruído decorrentes deste tipo 

de fontes podem ser, nalguns períodos, bastante elevados (variando entre os 70 e os 10

apresentando no entanto um caráter descontínuo, ocorrendo pontualmente enquanto duram as ações de 

construção e cessando por completo após a sua conclusão. 

Os níveis gerados poderão apresentar variações significativas associadas ao tipo de operaçõ

ao seu período de duração e ao modo de utilização do material e equipamento necessário. Como tal, é 

usual nesta fase realizar apenas uma abordagem qualitativa aos níveis sonoros, tendo por base o Decreto

Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras 

de equipamento para utilização no exterior (revoga o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de março, que 

aprovara o Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior).
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se um aumento generalizado dos níveis sonoros na vizinhança da 

vias de circulação utilizadas para acesso à obra, associado direta 

Atividades diversas ligadas à construção (escavações, movimentação de terras e 

materiais, entre outras), que implicam a utilização de equipamentos ruidosos como 

 

se à povoação de Arez, que será 

provocado pelas atividades construtivas e pelo tráfego de veículos de transporte afetos 

se ainda que não ocorrerão atividades construtivas na proximidade de (i) 

nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, (ii) 

escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e (iii) hospitais ou estabelecimentos similares 

(artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído). Contudo, em casos devidamente justificados poderá ser 

a Licença Especial de Ruído, em concordância com os requisitos apresentados no artigo 15.º do 

Lei nº 278/2007, de 1 de agosto. 

se que as principais fontes de ruído estão relacionadas 

com o funcionamento de equipamentos e máquinas. Com efeito, os níveis de ruído decorrentes deste tipo 

de fontes podem ser, nalguns períodos, bastante elevados (variando entre os 70 e os 100 dB(A)), 

apresentando no entanto um caráter descontínuo, ocorrendo pontualmente enquanto duram as ações de 

Os níveis gerados poderão apresentar variações significativas associadas ao tipo de operações realizadas, 

ao seu período de duração e ao modo de utilização do material e equipamento necessário. Como tal, é 

usual nesta fase realizar apenas uma abordagem qualitativa aos níveis sonoros, tendo por base o Decreto-

ue estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras 

Lei n.º 76/2002, de 26 de março, que 

aprovara o Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior). 
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No quadro que se segue indicam

Equivalentes, Ponderados A (LAeq

utilizadas em obras de construção civil, um meio de propagação homogé

limite de potência sonora definidos no referido diploma legal.

Quadro 52 – Distâncias correspondentes a LA

Tipo de equipamento 

Compactadores (cilindros 

vibrantes, placas vibradoras e 

apiloadores vibrantes) 

Dozers, carregadoras e escavadoras

-carregadoras, com rasto contínuo

Dozers, carregadoras e escavadoras

-carregadoras, com rodas; dumpers,

niveladoras, compactadores tipo 

carregadora, empilhadores em 

consola com motor de combustão, 

gruas móveis, compactadores 

(cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de 

pressão hidráulica 

Escavadoras, monta-cargas, 

guinchos de construção, 

moto-enxadas 

Martelos manuais, demolidores e 

perfuradores 

Grupos eletrogéneos de soldadura 

e potência 

Compressores 

Dependendo do número e tipo de equipamentos a utilizar e dos obstáculos à propagação sonora, entre a 

zona de obra e os recetores, os valores apresentados no quadro anterior

significativamente. De qualquer forma o quadro apresentado é indicativo de que a menos de 10 m da obra 

o ruído particular é superior a 65 dB(A).

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

quadro que se segue indicam-se as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Aeq), de 65, 55 e 45 dB(A), considerando fontes pontuais usualmente 

utilizadas em obras de construção civil, um meio de propagação homogéneo e quiescente e os valores

limite de potência sonora definidos no referido diploma legal. 

Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A)

P: potência instalada efetiva (kW) 

Pel: potência elétrica (kW) 

m: massa do aparelho (kg) 

Distância à fonte (m)

LAeq65 

P≤8 

8<P≤70 

P>70 

40 

45 

>46 

escavadoras-

carregadoras, com rasto contínuo 

P≤55 

P>55 

32 

>32 

, carregadoras e escavadoras-

dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 

consola com motor de combustão, 

acabadoras, fontes de 

P≤55 

P>55 

25 

>26 

P≤15 

P>15 

10 

>10 

Martelos manuais, demolidores e 
m≤15 

15<m≤30 

m>30 

35 

≤52 

>65 

Grupos eletrogéneos de soldadura 
Pel≤2 

2<Pel≤10 

Pel>10 

≤12 

≤13 

>13 

P≤15 

P>15 

14 

>15 

Dependendo do número e tipo de equipamentos a utilizar e dos obstáculos à propagação sonora, entre a 

zona de obra e os recetores, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma o quadro apresentado é indicativo de que a menos de 10 m da obra 

o ruído particular é superior a 65 dB(A). 
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se as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

), de 65, 55 e 45 dB(A), considerando fontes pontuais usualmente 

neo e quiescente e os valores-

de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) 

Distância à fonte (m) 

 LAeq55 LAeq45 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

100 

>102 

316 

>322 

79 

>81 

251 

>255 

32 

>31 

100 

>99 

112 

≤163 

>205 

355 

≤516 

>649 

≤37 

≤41 

>40 

≤116 

≤130 

>126 

45 

>47 

141 

>147 

Dependendo do número e tipo de equipamentos a utilizar e dos obstáculos à propagação sonora, entre a 

podem aumentar ou diminuir 

significativamente. De qualquer forma o quadro apresentado é indicativo de que a menos de 10 m da obra 
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Para distâncias superiores a 100 m relativamente às fontes sonoras, considera

níveis de ruído estão sujeitos a fenómenos de atenuação que reduzem o seu efeito perturbador nos 

recetores existentes na envolvente.

Tendo em conta o quadro anterior e partindo do princípio que será realizado o esforço de utilizar 

equipamentos em bom estado de conservação, adequados níveis de insonorização e, sempre que 

pertinente, dispositivos de redução de ruído, prevê

só pontualmente possam ultrapassar os 63 dB(A), nomeadamente em perío

na obra e de utilização de equipamentos mais ruidosos e quando as ações se desenvolverem na 

proximidade dos recetores sensíveis (habitações). Isto aplica

em termos de Lden a afetação será

Nestas condições, o impacte das atividades construtivas sobre o ambiente sonoro considera se 

temporário, reversível, de magnitude fraca e pouco significativo

em causa os limites legais definidos para zonas sem zonamento acústico aprovado.

Transporte de materiais 

Outro impacte negativo no ambiente sonoro decorrente das obras de construção civil está associado a um 

acréscimo do tráfego de veículos pesados, resultante da necessidade de a

materiais, máquinas e trabalhadores.

A passagem de um camião de transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído 

elevados (LAeq entre 70 e 75 dB(A)). No entanto, as características do ruído gerado, nomeadamente a 

intensidade, dependem de uma multiplicidade de fatores, entre os quais o volume de tráfego, a velocidade 

de circulação, o estado de conservação e a carga transportada pela viatura, o estado da via, entre outros. 

O significado dos impactes negativos ger

envolvente às vias utilizadas, nomeadamente quanto aos níveis sonoros atualmente verificados e ao tipo 

de ocupação existente. 

Contudo, o acesso local privilegiado será pela EN 382 e em direção a 

o atravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (a localidade mais próxima, porém localizada a 

nascente). Nestas condições o impacte negativo temporário devido ao tráfego de obra será pouco 

significativo. O mesmo se aplica no trajeto até ao local previsto para depósito de terras sobrantes, dado 

não haver atravessamento de povoações ou de recetores sensíveis isolados no curto trajeto a percorrer 

(1,2 km). 
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Para distâncias superiores a 100 m relativamente às fontes sonoras, considera-se us

níveis de ruído estão sujeitos a fenómenos de atenuação que reduzem o seu efeito perturbador nos 

recetores existentes na envolvente. 

Tendo em conta o quadro anterior e partindo do princípio que será realizado o esforço de utilizar 

tos em bom estado de conservação, adequados níveis de insonorização e, sempre que 

pertinente, dispositivos de redução de ruído, prevê-se que, junto da povoação de Arez, os níveis sonoros 

só pontualmente possam ultrapassar os 63 dB(A), nomeadamente em períodos de maior movimentação 

na obra e de utilização de equipamentos mais ruidosos e quando as ações se desenvolverem na 

proximidade dos recetores sensíveis (habitações). Isto aplica-se apenas para o período diurno, sendo que 

a afetação será bastante mais diluída. 

Nestas condições, o impacte das atividades construtivas sobre o ambiente sonoro considera se 

temporário, reversível, de magnitude fraca e pouco significativo uma vez que não serão certamente postos 

is definidos para zonas sem zonamento acústico aprovado. 

Outro impacte negativo no ambiente sonoro decorrente das obras de construção civil está associado a um 

acréscimo do tráfego de veículos pesados, resultante da necessidade de assegurar o transporte de 

materiais, máquinas e trabalhadores. 

A passagem de um camião de transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído 

entre 70 e 75 dB(A)). No entanto, as características do ruído gerado, nomeadamente a 

intensidade, dependem de uma multiplicidade de fatores, entre os quais o volume de tráfego, a velocidade 

de circulação, o estado de conservação e a carga transportada pela viatura, o estado da via, entre outros. 

O significado dos impactes negativos gerados por este fator será consequência das características da 

envolvente às vias utilizadas, nomeadamente quanto aos níveis sonoros atualmente verificados e ao tipo 

Contudo, o acesso local privilegiado será pela EN 382 e em direção a poente até ao IC1, não se registando 

o atravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (a localidade mais próxima, porém localizada a 

nascente). Nestas condições o impacte negativo temporário devido ao tráfego de obra será pouco 

aplica no trajeto até ao local previsto para depósito de terras sobrantes, dado 

não haver atravessamento de povoações ou de recetores sensíveis isolados no curto trajeto a percorrer 
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se usualmente que os 

níveis de ruído estão sujeitos a fenómenos de atenuação que reduzem o seu efeito perturbador nos 

Tendo em conta o quadro anterior e partindo do princípio que será realizado o esforço de utilizar 

tos em bom estado de conservação, adequados níveis de insonorização e, sempre que 

se que, junto da povoação de Arez, os níveis sonoros 

dos de maior movimentação 

na obra e de utilização de equipamentos mais ruidosos e quando as ações se desenvolverem na 

se apenas para o período diurno, sendo que 

Nestas condições, o impacte das atividades construtivas sobre o ambiente sonoro considera se negativo, 

uma vez que não serão certamente postos 

Outro impacte negativo no ambiente sonoro decorrente das obras de construção civil está associado a um 

ssegurar o transporte de 

A passagem de um camião de transporte de mercadorias provoca instantaneamente níveis de ruído 

entre 70 e 75 dB(A)). No entanto, as características do ruído gerado, nomeadamente a sua 

intensidade, dependem de uma multiplicidade de fatores, entre os quais o volume de tráfego, a velocidade 

de circulação, o estado de conservação e a carga transportada pela viatura, o estado da via, entre outros. 

ados por este fator será consequência das características da 

envolvente às vias utilizadas, nomeadamente quanto aos níveis sonoros atualmente verificados e ao tipo 

poente até ao IC1, não se registando 

o atravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (a localidade mais próxima, porém localizada a 

nascente). Nestas condições o impacte negativo temporário devido ao tráfego de obra será pouco 

aplica no trajeto até ao local previsto para depósito de terras sobrantes, dado 

não haver atravessamento de povoações ou de recetores sensíveis isolados no curto trajeto a percorrer 
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5.9.2. Fase de exploração

Durante a fase de exploração destaca

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

fornecedores do empreendimento. Podem também identificar

relevante na envolvente, as ações pontuais de manutenção (espaços verdes, edifícios e infraestruturas, 

zona agrícola), designadamente, as que envolvam equipamentos ruidosos de utilização no exterior, e o 

funcionamento de equipamentos eletromecânicos associados às in

etc.). 

O Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) estima que o aldeamento turístico em estudo gere 114 

uvl/h de entradas pelas zonas externas na hora de ponta de dias úteis e 69 uvl/h de saídas. Estes valores 

foram estimados em 59 uvl/h (entradas) e 127 uvl/h (saídas) em hora de ponta de domingo; assim, é de 

esperar um aumento do ruído na envolvente da EN 382 e do IC1. Esse aumento de ruído espera

contudo pouco importante, face à escassa presença de retores sensíve

O atual recetor sensível mais próximo do aldeamento turístico (povoação de Arez) está numa posição 

favorável relativamente à área do loteamento, por dois motivos principais:

• É confinante com a parcela destinada à vinha, que corresponde a uma atividade 

globalmente pouco ruidosa e não diferente das características dominantes na zona 

(explorações agrícolas/florestais);

• Arez localiza-se a nascente, e o acesso ao aldeamento turístico desenvolve

oposto (poente), através da EN382 até alcançar o I

de atravessamento resultante do acesso ao aldeamento. Alias, o troço da EN382 até ao 

IC1 não atravessa também qualquer outra povoação.

Assim, avaliam-se os impactes do aldeamento turístico no ambiente sonoro como negat

de magnitude reduzida, e pouco significativos. 

O funcionamento simultâneo do empreendimento turístico proposto no PP da Herdade do Pinhal, 

localizado imediatamente a norte, irá refletir

Considerando os dois empreendimentos, o Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) reporta, para 

2021, e comparativamente a 2015 (considerando os valores de hora de ponta de dia útil):

• Na EN382: i) a Este do cruzamento da A2: um aumento de 65 unidades de v

ligeiros equivalentes por hora (uvl/h) no sentido Este
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Fase de exploração 

Durante a fase de exploração destaca-se como principal fonte sonora associada ao funcionamento do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

fornecedores do empreendimento. Podem também identificar-se, ainda que sem impacte negativo 

na envolvente, as ações pontuais de manutenção (espaços verdes, edifícios e infraestruturas, 

zona agrícola), designadamente, as que envolvam equipamentos ruidosos de utilização no exterior, e o 

funcionamento de equipamentos eletromecânicos associados às infraestruturas (bombas, ventilação, 

O Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) estima que o aldeamento turístico em estudo gere 114 

uvl/h de entradas pelas zonas externas na hora de ponta de dias úteis e 69 uvl/h de saídas. Estes valores 

timados em 59 uvl/h (entradas) e 127 uvl/h (saídas) em hora de ponta de domingo; assim, é de 

esperar um aumento do ruído na envolvente da EN 382 e do IC1. Esse aumento de ruído espera

contudo pouco importante, face à escassa presença de retores sensíveis. 

O atual recetor sensível mais próximo do aldeamento turístico (povoação de Arez) está numa posição 

favorável relativamente à área do loteamento, por dois motivos principais: 

É confinante com a parcela destinada à vinha, que corresponde a uma atividade 

globalmente pouco ruidosa e não diferente das características dominantes na zona 

(explorações agrícolas/florestais); 

se a nascente, e o acesso ao aldeamento turístico desenvolve

oposto (poente), através da EN382 até alcançar o IC1, pelo que não se registará tráfego 

de atravessamento resultante do acesso ao aldeamento. Alias, o troço da EN382 até ao 

IC1 não atravessa também qualquer outra povoação. 

se os impactes do aldeamento turístico no ambiente sonoro como negat

de magnitude reduzida, e pouco significativos.  

O funcionamento simultâneo do empreendimento turístico proposto no PP da Herdade do Pinhal, 

localizado imediatamente a norte, irá refletir-se num acréscimo do tráfego no IC1 e na EN382. 

nsiderando os dois empreendimentos, o Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) reporta, para 

2021, e comparativamente a 2015 (considerando os valores de hora de ponta de dia útil):

Na EN382: i) a Este do cruzamento da A2: um aumento de 65 unidades de v

ligeiros equivalentes por hora (uvl/h) no sentido Este-Oeste; um aumento de 96 uvl/h no 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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o principal fonte sonora associada ao funcionamento do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

se, ainda que sem impacte negativo 

na envolvente, as ações pontuais de manutenção (espaços verdes, edifícios e infraestruturas, 

zona agrícola), designadamente, as que envolvam equipamentos ruidosos de utilização no exterior, e o 

fraestruturas (bombas, ventilação, 

O Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) estima que o aldeamento turístico em estudo gere 114 

uvl/h de entradas pelas zonas externas na hora de ponta de dias úteis e 69 uvl/h de saídas. Estes valores 

timados em 59 uvl/h (entradas) e 127 uvl/h (saídas) em hora de ponta de domingo; assim, é de 

esperar um aumento do ruído na envolvente da EN 382 e do IC1. Esse aumento de ruído espera-se, 

O atual recetor sensível mais próximo do aldeamento turístico (povoação de Arez) está numa posição 

É confinante com a parcela destinada à vinha, que corresponde a uma atividade 

globalmente pouco ruidosa e não diferente das características dominantes na zona 

se a nascente, e o acesso ao aldeamento turístico desenvolve-se no sentido 

C1, pelo que não se registará tráfego 

de atravessamento resultante do acesso ao aldeamento. Alias, o troço da EN382 até ao 

se os impactes do aldeamento turístico no ambiente sonoro como negativos, permanentes, 

O funcionamento simultâneo do empreendimento turístico proposto no PP da Herdade do Pinhal, 

se num acréscimo do tráfego no IC1 e na EN382.  

nsiderando os dois empreendimentos, o Estudo de Tráfego realizado (Engimind, 2015) reporta, para 

2021, e comparativamente a 2015 (considerando os valores de hora de ponta de dia útil): 

Na EN382: i) a Este do cruzamento da A2: um aumento de 65 unidades de veículos 

Oeste; um aumento de 96 uvl/h no 
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sentido Oeste

atravessamento do Arez: total de 85 uvl/h, considerando os dois sentidos;

• No IC1: i) um aumento de 114 uvl/h no sentido Norte

sentido Sul-Norte;

O impacte cumulativo dos dois empreendimentos,

recetores sensíveis na envolvente da EN382 (em particular, sobre 

envolvente do IC1, poderão verificar

deverão ser significativos, face à escassa presença de recetores sensíveis

 

5.9.3. Fase de desativação

A ocorrer, durante a fase de desativação preveem

significativos, semelhantes aos da fase de construção, devido às ações de demolição e movimentação de 

terras e à circulação de veículos de transporte de materiais e equipamentos.

Atendendo às características do projeto, espera

atividades que lhe estão relacionadas possam ser menores, considerando que o espaço não será ocupado 

por atividades que apresentem valores de ruído iguais ou 

 

5.9.4. Síntese  

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção espera

vizinhança da área de construção, associado ao ruído gerado pelas atividades. Esta afetação será 

negativa, temporária, de fraca magnitude e de significância reduzida

afetados os recetores sensíveis localizados na povoação mais próxima: Arez.

O acesso local privilegiado será pela EN 382 e em direção a poente até ao IC1, não se registando o 

atravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (localizada a nascente). Nestas condições o 

impacte negativo devido ao tráfego de obra será pouco significativo

Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração destaca

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

fornecedores do empreendimento. Avalia

reduzida e pouco significativo, face à escassa presença de 

que o tráfego deverá ter maior aumento (EN 382 e IC1).
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sentido Oeste-Este (total de 232 uvl/h, considerando os dois sentidos); ii) no 

atravessamento do Arez: total de 85 uvl/h, considerando os dois sentidos;

i) um aumento de 114 uvl/h no sentido Norte-Sul; um aumento de 133 uvl/h no 

Norte; 

impacte cumulativo dos dois empreendimentos, será provavelmente pouco significativo sobre os 

recetores sensíveis na envolvente da EN382 (em particular, sobre os recetores da povoação de Arez); na 

envolvente do IC1, poderão verificar-se impactes negativos de maior magnitude, impactes esses que não 

deverão ser significativos, face à escassa presença de recetores sensíveis. 

Fase de desativação 

a fase de desativação preveem-se inicialmente impactes negativos, pouco 

significativos, semelhantes aos da fase de construção, devido às ações de demolição e movimentação de 

terras e à circulação de veículos de transporte de materiais e equipamentos. 

endo às características do projeto, espera-se que, a longo prazo, os níveis sonoros derivados das 

atividades que lhe estão relacionadas possam ser menores, considerando que o espaço não será ocupado 

por atividades que apresentem valores de ruído iguais ou superiores aos registados. 

espera-se um aumento generalizado dos níveis de emissão sonora na 

vizinhança da área de construção, associado ao ruído gerado pelas atividades. Esta afetação será 

aca magnitude e de significância reduzida, face à baixa probabilidade de serem 

afetados os recetores sensíveis localizados na povoação mais próxima: Arez. 

O acesso local privilegiado será pela EN 382 e em direção a poente até ao IC1, não se registando o 

ravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (localizada a nascente). Nestas condições o 

impacte negativo devido ao tráfego de obra será pouco significativo.  

destaca-se como principal fonte sonora associada ao funcionamento

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

fornecedores do empreendimento. Avalia-se este impacte permanente como negativo, de magnitude 

reduzida e pouco significativo, face à escassa presença de recetores sensíveis na envolvente das vias em 

que o tráfego deverá ter maior aumento (EN 382 e IC1). 
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Este (total de 232 uvl/h, considerando os dois sentidos); ii) no 

atravessamento do Arez: total de 85 uvl/h, considerando os dois sentidos; 

Sul; um aumento de 133 uvl/h no 

pouco significativo sobre os 

os recetores da povoação de Arez); na 

se impactes negativos de maior magnitude, impactes esses que não 

se inicialmente impactes negativos, pouco 

significativos, semelhantes aos da fase de construção, devido às ações de demolição e movimentação de 

se que, a longo prazo, os níveis sonoros derivados das 

atividades que lhe estão relacionadas possam ser menores, considerando que o espaço não será ocupado 

se um aumento generalizado dos níveis de emissão sonora na 

vizinhança da área de construção, associado ao ruído gerado pelas atividades. Esta afetação será 

, face à baixa probabilidade de serem 

O acesso local privilegiado será pela EN 382 e em direção a poente até ao IC1, não se registando o 

ravessamento de povoações, nomeadamente de Arez (localizada a nascente). Nestas condições o 

se como principal fonte sonora associada ao funcionamento do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", o tráfego de veículos gerado pelos utentes, funcionários e 

se este impacte permanente como negativo, de magnitude 

recetores sensíveis na envolvente das vias em 
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A ocorrer, a fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação

semelhantes aos descritos para a fase de construção,

reduzida. 

 

 

5.10. Paisagem

Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes estruturais/funcionais e os 

impactes visuais esperados nas fases de construção, de exploração e de desativação do pro

considerando as diferentes componentes do projeto. 

Os impactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionais

qualidade da paisagem devido à implementação do projeto.

as alterações provocadas pelo projeto em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações 

nos potenciais observadores. Neste âmbito, recorde

geral visibilidade reduzida, com elevada capacidade

sensibilidade visual (cf. analisado na caracterização da situação de referência).

Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os identificados no 

capítulo 5 do presente relatório, com exceção para o grau de significância e magnitude. 

No que se refere ao grau de significânciagrau de significânciagrau de significânciagrau de significância

• Muito significativos

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações muito significativas do valor 

cénico e paisagístico;

• Significativos – Quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem ou 

induzem a alterações medianas do valor cénico e paisagístico;

• Pouco significativos

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações pouco significativas do valor 

cénico e paisagístico.
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fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação do projeto terá, numa primeira fase, impactes negativos sensivelmente 

semelhantes aos descritos para a fase de construção, e portanto, de fraca magnitude e de significância 

Paisagem 

Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes estruturais/funcionais e os 

impactes visuais esperados nas fases de construção, de exploração e de desativação do pro

considerando as diferentes componentes do projeto.  

impactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionaisimpactes estruturais/funcionais estão relacionados com alterações na estrutura, no caráter e 

qualidade da paisagem devido à implementação do projeto. Os impactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuais estão relacionados com 

alterações provocadas pelo projeto em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações 

s. Neste âmbito, recorde-se que a área do loteamento turístico apresenta 

visibilidade reduzida, com elevada capacidade de absorção visual e, consequentemente baixa 

(cf. analisado na caracterização da situação de referência). 

Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os identificados no 

com exceção para o grau de significância e magnitude. 

grau de significânciagrau de significânciagrau de significânciagrau de significância adotam-se os seguintes critérios: 

Muito significativos – Quando alteram de forma muito significativa o nível 

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações muito significativas do valor 

cénico e paisagístico; 

Quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem ou 

duzem a alterações medianas do valor cénico e paisagístico; 

Pouco significativos – Quando alteram de forma pouco significativa o nível 

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações pouco significativas do valor 

cénico e paisagístico. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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do projeto terá, numa primeira fase, impactes negativos sensivelmente 

fraca magnitude e de significância 

Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes estruturais/funcionais e os 

impactes visuais esperados nas fases de construção, de exploração e de desativação do projeto, 

estão relacionados com alterações na estrutura, no caráter e 

estão relacionados com 

alterações provocadas pelo projeto em áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações 

amento turístico apresenta em 

de absorção visual e, consequentemente baixa 

Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os identificados no 

com exceção para o grau de significância e magnitude.  

Quando alteram de forma muito significativa o nível 

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações muito significativas do valor 

Quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem ou 

Quando alteram de forma pouco significativa o nível 

estrutural/funcional da paisagem ou induzem a alterações pouco significativas do valor 
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No que se refere à    magnitudemagnitudemagnitudemagnitude, consideram

• Magnitude forte –

paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito 

envolvente; 

• Magnitude média –

quando essas alterações se refletem visualmente de forma 

• Magnitude reduzida

paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma pouco 

envolvente. 

 

5.10.1. Fase de construção

Durante esta fase ocorrerão alterações na paisagem relacionadas com a fase de transição resultante da 

execução da obra, mas também com as modificações 

aspeto generalizadamente degradado até à conclusão da obra. 

Neste sentido, avaliam-se as seguintes ações potencialmente causadoras de alterações na paisagem e 

geradoras de impactes: 

• Implantação e funcionam

• Preparação do terreno e movimentações de terras;

• Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços 

verdes. 

 

Implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra

A instalação e funcionamento do estaleiro implicarão a criação de uma zona desmatada e regularizada

interior da área de projeto, numa zona de clareira entre árvores pela qual passa um trilho.

preveja a alteração do uso do solo 

(negativo) é considerado pouco significativo

compactado, e por ser muito localizado

Assim, associada ao estaleiro está 

relacionados com a intrusão visual das estruturas relacionadas com a obra perante a envolvente, 

contribuindo para a degradação momentânea da paisagem;
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, consideram-se os seguintes critérios: 

– quando se verificam alterações muito significativas da qualidade da 

paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito 

– quando se verificam alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou 

quando essas alterações se refletem visualmente de forma relevante na envolvente;

reduzida – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da 

ndo essas alterações se refletem visualmente de forma pouco 

Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão alterações na paisagem relacionadas com a fase de transição resultante da 

execução da obra, mas também com as modificações ao uso do solo, apresentando a área do projeto um 

aspeto generalizadamente degradado até à conclusão da obra.  

as seguintes ações potencialmente causadoras de alterações na paisagem e 

Implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra; 

Preparação do terreno e movimentações de terras; 

Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços 

Implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra 

nto do estaleiro implicarão a criação de uma zona desmatada e regularizada

interior da área de projeto, numa zona de clareira entre árvores pela qual passa um trilho.

alteração do uso do solo e artificialização da área, em termos estruturais, 

pouco significativo – visto tratar-se duma área já artificializada, com 

muito localizado.  

Assim, associada ao estaleiro está essencialmente em causa a ocorrência de 

intrusão visual das estruturas relacionadas com a obra perante a envolvente, 

contribuindo para a degradação momentânea da paisagem; e com a movimentação diária de veículos 
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quando se verificam alterações muito significativas da qualidade da 

paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito relevante na 

quando se verificam alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou 

na envolvente; 

quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da 

ndo essas alterações se refletem visualmente de forma pouco relevante na 

Durante esta fase ocorrerão alterações na paisagem relacionadas com a fase de transição resultante da 

ao uso do solo, apresentando a área do projeto um 

as seguintes ações potencialmente causadoras de alterações na paisagem e 

Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços 

nto do estaleiro implicarão a criação de uma zona desmatada e regularizada, no 

interior da área de projeto, numa zona de clareira entre árvores pela qual passa um trilho. Embora se 

truturais, este impacte 

duma área já artificializada, com o solo 

ocorrência de impactes impactes impactes impactes visuaisvisuaisvisuaisvisuais, 

intrusão visual das estruturas relacionadas com a obra perante a envolvente, 

movimentação diária de veículos 
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pesados e ligeiros, a carga e descarga, assim como a dep

consequentes disfunções visuais.

localização do estaleiro. Tendo em conta

numa zona de clareira entre árvores e numa cota intermédia

estar protegida visualmente por povoamentos florestais e 

artificializado e regularizado. 

O estaleiro, apesar de temporário, será uma estrutura presente na paisagem envolvente ao longo da

quatro fases da obra. Avaliam-se

quatro fases da obra e até à desativação desta estrutura e recuperação da área afetada), de 

reduzida e pouco significativos

paisagístico na situação actual. 

 

Preparação do terreno e movimentações de terra

As ações de preparação do terreno 

essencialmente em zonas que serão posteriormente construídas e

áreas destinadas a espaços verdes e à instalação de vinha

instalação das construções ou execução de 

áreas afetadas. O abate de árvores (pinheiros) previsto

maior visibilidade desses locais. 

a metade poente da área de intervenção ser

devido à inexistência de barreiras visuais.

Os impactes associados a estas a

de modificações na estrutura, no caráter e na qualidade da pai

avaliam do seguinte modo: 

• estrutura da paisagem

à morfologia do terreno

para a implantação das construções previstas, especialmente nas zonas dos edifícios e das 

vias, ou para a ab

alterações prevêem

movimentações de terras para implantação dos edifícios, sem alterar visivelmente as cotas 

atuais do terreno;

provenientes de escavação que serão utilizados na execução de aterros ou 
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pesados e ligeiros, a carga e descarga, assim como a deposição de materiais diversos, com as 

consequentes disfunções visuais. O significado desses impactes visuais dependerá da exp

Tendo em conta a localização prevista (no limite este da área de intervenção

e clareira entre árvores e numa cota intermédia), considera-se relativamente

protegida visualmente por povoamentos florestais e próxima a áreas da envolvente com

porário, será uma estrutura presente na paisagem envolvente ao longo da

se assim como impactes visuais negativos diretos, temporários

até à desativação desta estrutura e recuperação da área afetada), de 

reduzida e pouco significativos, dado que afetam uma área florestal, com reduzi

 

Preparação do terreno e movimentações de terras 

ações de preparação do terreno – incluindo a limpeza e desmatação do terreno

que serão posteriormente construídas e impermeabilizadas

áreas destinadas a espaços verdes e à instalação de vinha – levarão a que o solo se apresente nu até à 

execução de plantações/sementeiras, resultando na degradação visual das 

áreas afetadas. O abate de árvores (pinheiros) previsto, embora limitado ao indispensável,

 Por outro lado, e apesar da reduzida visibilidade da área de intervenção, 

a metade poente da área de intervenção será relativamente visível a partir de alguns troços da EN382, 

à inexistência de barreiras visuais. 

estas ações avaliam-se fundamentalmente em termos estruturais, em resultado 

modificações na estrutura, no caráter e na qualidade da paisagem na área do projeto, 

estrutura da paisagem – verificar-se-ão localmente alterações permanentes 

morfologia do terreno, associadas à terraplanagem e modelação de terreno necessárias 

para a implantação das construções previstas, especialmente nas zonas dos edifícios e das 

vias, ou para a abertura e fecho de valas para a instalação de infraestruturas

alterações prevêem-se pouco significativas, já que o projeto prevê minimizar as 

movimentações de terras para implantação dos edifícios, sem alterar visivelmente as cotas 

atuais do terreno; poderão ter um caráter provisório no caso do depósito de materiais 

provenientes de escavação que serão utilizados na execução de aterros ou 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

osição de materiais diversos, com as 

impactes visuais dependerá da exposição visual da 

a localização prevista (no limite este da área de intervenção, 

relativamente favorável, visto 

próxima a áreas da envolvente com o terreno já 

porário, será uma estrutura presente na paisagem envolvente ao longo das 

negativos diretos, temporários (durante as 

até à desativação desta estrutura e recuperação da área afetada), de magnitude 

, dado que afetam uma área florestal, com reduzido valor cénico e 

incluindo a limpeza e desmatação do terreno, que incidirão 

das, mas também nas 

varão a que o solo se apresente nu até à 

na degradação visual das 

, embora limitado ao indispensável, potenciará a 

Por outro lado, e apesar da reduzida visibilidade da área de intervenção, 

visível a partir de alguns troços da EN382, 

se fundamentalmente em termos estruturais, em resultado 

o projeto, os quais se 

permanentes no que respeita 

associadas à terraplanagem e modelação de terreno necessárias 

para a implantação das construções previstas, especialmente nas zonas dos edifícios e das 

a instalação de infraestruturas. Estas 

pouco significativas, já que o projeto prevê minimizar as 

movimentações de terras para implantação dos edifícios, sem alterar visivelmente as cotas 

oderão ter um caráter provisório no caso do depósito de materiais 

provenientes de escavação que serão utilizados na execução de aterros ou que serão 
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transportados para fora da área de intervenção, 

da obra; 

• caráter da paisagem

projeto. Neste contexto, numa área onde atualmente existe 

menos denso, o mesmo deixar

maior artificialização;

• qualidade da paisagem

existente apresentar

modificações temporárias e localizadas da sua qualidade 

expressiva na metade poente da 

densidade de lotes de 

Tendo em conta o exposto, em t

significativos (considerando a intenção do projeto de se adaptar o mais possível à topografia existente)

significativos (consoante o número de árvores a abater e a sua localização específica, a aferir em fase de 

projeto de execução, e o volume de terras efectivamente envolvido); 

magnitude reduzida – considerando a reduzida visibilidade da área

área não se refletirá de forma muito significativa na matriz da unidade de paisagem onde se insere 

‘Pinhais do Alentejo Litoral’, face à área de intervenção e dado que se prevê a manutenção de elementos 

característicos desta paisagem, com a preservação dum número significativo de árvores existentes e 

reforço do povoamento. Os impactes serão 

por efeito das obras), e permanentes

a modelação projetada do terreno do loteamento

Refere-se ainda que o balanço entre escavações e aterros

desprezável (6 000 m3), que se propõe 

3.4.53.4.53.4.53.4.5). Nesse contexto, haverá um impacte 

deposição das terras for enquadrada por um projeto de recuperação e integração paisagística adequado, 

sendo esse impacte considerado de 

 

Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços verdes

Após a preparação do terreno e realiza

esperados também impactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuais

paisagem até ao final da fase de construção das diversas infraestruturas e edificações, incluindo zonas 

pavimentadas e espaços verdes de enquadramento.
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transportados para fora da área de intervenção, no caso dos volumes de terras excedentes 

da paisagem – na fase de construção os usos existentes serão afetados, na área do 

projeto. Neste contexto, numa área onde atualmente existe povoamento florestal, mais ou 

, o mesmo deixará de existir, transformando a paisagem no sentido de uma 

aior artificialização; 

qualidade da paisagem –  até à finalização das sucessivas fases de construção

existente apresentar-se-á degradada por efeito das obras e das ações construtivas, com 

modificações temporárias e localizadas da sua qualidade visual, situação que será 

metade poente da área de intervenção por se tratar da área com maior 

lotes de construção, alguns dos quais próximos à EN382.  

Tendo em conta o exposto, em termos globais prevêem-se impactes estruturais 

(considerando a intenção do projeto de se adaptar o mais possível à topografia existente)

(consoante o número de árvores a abater e a sua localização específica, a aferir em fase de 

e o volume de terras efectivamente envolvido); diretos, certos, imediatos,

considerando a reduzida visibilidade da área, e dado que a artificialização desta 

área não se refletirá de forma muito significativa na matriz da unidade de paisagem onde se insere 

‘Pinhais do Alentejo Litoral’, face à área de intervenção e dado que se prevê a manutenção de elementos 

sta paisagem, com a preservação dum número significativo de árvores existentes e 

reforço do povoamento. Os impactes serão temporários (no que se refere à redução da qualidade visual 

e permanentes (quanto à alteração da estrutura e do caráter da paisagem 

do terreno do loteamento). 

balanço entre escavações e aterros do projeto prevê um excedente de terras

que se propõe usar na recuperação paisagística de um antigo areeiro (cf.

). Nesse contexto, haverá um impacte positivo permanente nessa área e respetiva envolvente, se a 

deposição das terras for enquadrada por um projeto de recuperação e integração paisagística adequado, 

siderado de magnitude reduzida a média, e pouco significativo.

Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços verdes

Após a preparação do terreno e realização das terraplanagens e modelações de terreno necessárias, são 

impactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuaisimpactes visuais, relacionados com o caráter degradado e de transformação 

paisagem até ao final da fase de construção das diversas infraestruturas e edificações, incluindo zonas 

pavimentadas e espaços verdes de enquadramento. 
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s volumes de terras excedentes 

na fase de construção os usos existentes serão afetados, na área do 

povoamento florestal, mais ou 

de existir, transformando a paisagem no sentido de uma 

de construção, a paisagem 

á degradada por efeito das obras e das ações construtivas, com 

visual, situação que será mais 

da área com maior 

 

ais negativos, pouco 

(considerando a intenção do projeto de se adaptar o mais possível à topografia existente), a 

(consoante o número de árvores a abater e a sua localização específica, a aferir em fase de 

imediatos, locais e de 

dado que a artificialização desta 

área não se refletirá de forma muito significativa na matriz da unidade de paisagem onde se insere 

‘Pinhais do Alentejo Litoral’, face à área de intervenção e dado que se prevê a manutenção de elementos 

sta paisagem, com a preservação dum número significativo de árvores existentes e 

temporários (no que se refere à redução da qualidade visual 

caráter da paisagem local, com 

prevê um excedente de terras não 

um antigo areeiro (cf.    secção secção secção secção 

essa área e respetiva envolvente, se a 

deposição das terras for enquadrada por um projeto de recuperação e integração paisagística adequado, 

. 

Construção e implantação de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços verdes 

as terraplanagens e modelações de terreno necessárias, são 

, relacionados com o caráter degradado e de transformação da 

paisagem até ao final da fase de construção das diversas infraestruturas e edificações, incluindo zonas 
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Considerando as características da

pouco visíveis a partir da envolvente direta, quer devido à topografia do terreno, quer devido ao coberto 

vegetal existente, pouco permeável em termos visuais.  

Neste âmbito, considera-se que os impactes provenientes destas ações serão 

magnitude média, atendendo ao número de construções a realizar, mas 

visibilidade da zona e pelo reduzido valor paisag

ainda temporários no que respeita às obras a executar e 

da obra (cf. análise seguinte da fase de exploração). 

caráter inacabado dos elementos construídos, 

sendo concluídas e a edificação apresentar um aspeto finalizado.

 

5.10.2. Fase de exploração

Na fase de exploração, prevê-se uma maior afluência de pes

embora não se considere que esta situação provoque impactes significativos na paisagem envolvente

uma vez que o projeto comporta a formalização de áreas de estacionamento e de circulação, enquadradas

na topografia e contidas pela vegetação, que deverão ser objeto de um projeto de execução de arquitetura 

paisagista, e que não se prevê um número significativo de observadores potenciais.

para avaliação de impactes a presença do projeto

 

Presença do projeto e integração visual na paisagem envolvente

Em termos gerais, os loteamentos turísticos constituem uma ocupação do território que resulta 

frequentemente em dissonâncias visuais na paisagem, 

materiais de construção e revestimento

respetivas estruturas de apoio. Esta questão torna

com grande abrangência visual, que aument

No caso em análise, terminadas as obras, 

atuais, com a presença de estruturas e construções 

de paisagem pouco ou nada humanizada

Esta alteração da matriz da paisagem é considerada 

se insere, face à área do terreno a intervir (35 ha). 

turístico conformará uma alteraç
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s características da área de projeto e o seu enquadramento, estas áreas 

pouco visíveis a partir da envolvente direta, quer devido à topografia do terreno, quer devido ao coberto 

vegetal existente, pouco permeável em termos visuais.   

se que os impactes provenientes destas ações serão negativos, locais, diretos, de 

, atendendo ao número de construções a realizar, mas pouco significativos

visibilidade da zona e pelo reduzido valor paisagístico da unidade de paisagem em que se inserem. Serão 

no que respeita às obras a executar e permanentes quanto ao resultado obtido no final 

da obra (cf. análise seguinte da fase de exploração). Estes impactes visuais negativos, relaciona

caráter inacabado dos elementos construídos, irão, no entanto, decrescendo à medida que as obras forem 

sendo concluídas e a edificação apresentar um aspeto finalizado. 

Fase de exploração 

se uma maior afluência de pessoas e veículos à área do loteamento turístico

embora não se considere que esta situação provoque impactes significativos na paisagem envolvente

uma vez que o projeto comporta a formalização de áreas de estacionamento e de circulação, enquadradas

pela vegetação, que deverão ser objeto de um projeto de execução de arquitetura 

e que não se prevê um número significativo de observadores potenciais. Assim, 

para avaliação de impactes a presença do projeto. 

ença do projeto e integração visual na paisagem envolvente 

Em termos gerais, os loteamentos turísticos constituem uma ocupação do território que resulta 

frequentemente em dissonâncias visuais na paisagem, devido às volumetrias, aspetos cromáticos,

s de construção e revestimentos, mas também pelo tratamento dos espaços envolventes

respetivas estruturas de apoio. Esta questão torna-se mais crítica no caso de localizações privilegiadas, 

que aumentem o impacte potencial destas estruturas. 

erminadas as obras, a estrutura e o carácter da paisagem serão

estruturas e construções no interior do povoamento florestal

humanizada.  

Esta alteração da matriz da paisagem é considerada pontualpontualpontualpontual à macro escala da unidade de

, face à área do terreno a intervir (35 ha). No entanto, em termos locais, a presença 

conformará uma alteração mais relevante, contrastando com a paisagem envolvente

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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as áreas a construir serão 

pouco visíveis a partir da envolvente direta, quer devido à topografia do terreno, quer devido ao coberto 

negativos, locais, diretos, de 

pouco significativos, pela baixa 

ístico da unidade de paisagem em que se inserem. Serão 

quanto ao resultado obtido no final 

mpactes visuais negativos, relacionados com o 

decrescendo à medida que as obras forem 

à área do loteamento turístico, 

embora não se considere que esta situação provoque impactes significativos na paisagem envolvente, 

uma vez que o projeto comporta a formalização de áreas de estacionamento e de circulação, enquadradas 

pela vegetação, que deverão ser objeto de um projeto de execução de arquitetura 

Assim, considera-se 

Em termos gerais, os loteamentos turísticos constituem uma ocupação do território que resulta 

volumetrias, aspetos cromáticos, 

tratamento dos espaços envolventes e 

localizações privilegiadas, 

 

estrutura e o carácter da paisagem serão diferentes dos 

no interior do povoamento florestal, numa subunidade 

unidade de paisagem onde 

a presença do loteamento 

com a paisagem envolvente, evidenciada 
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quando se considera a estrutura

grandes manchas de ocupação 

outro lado, a área de implantação do loteamento turístico 

de Arez. 

Os edifícios assumirão a maior interferência visual na paisagem, pelo número de construções a executar, 

materiais empregues e volumetria,

capítulo 4.10.5 abordou-se a visibilidade do projeto, concluindo

localização e volumetria, não será 

número máximo de dois pisos, de disposição adaptada à topografia,

existentes e propostas de pinheiros e sobreiros, 

se deverá destacar na envolvente

Por outro lado, em termos de carácter e estrutura da paisagem, 

deverão contrastar com as do edificado 

similares e também em conjuntos, com a distribuição de edifícios 

terreno, sem exaltar o edificado na paisagem.

Ainda neste contexto, refere-se que a volumetria, embora possa

arquitetónico na paisagem, não tem necessariamente

mesmo assumir-se como um elemento icónico na mesma

Tendo em conta o exposto, são expectáveis 

dissonante do loteamento na paisagem envolvente,

por não se refletirem de forma assinalável na macro

limitada; prováveis, permanentes

locais), imediatos e locais, caso não sejam consideradas as medidas de minimização propostas. 

Considerando o carácter dinâmico e evolutivo da paisagem

que o loteamento será progressivamente integrado na 

Por outro lado, e em termos gerais, os impactes poderão assumir um sentido 

natureza permanente, relacionados com o funcionamento do loteamento turístico e o seu contributo para 

a revitalização do território, numa área

para a valorização e fruição da pa

componente agrícola, através da criação de infraestruturas adequadas.

 

Exploração da área de vinha 
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estrutura fundiária tradicional, definida por parcelário de grande dimensão e 

 (de vegetação, de áreas agrícolas nas várzeas, de pla

ão do loteamento turístico supera a área construída existente da povoação 

a maior interferência visual na paisagem, pelo número de construções a executar, 

volumetria, associados à compartimentação definida pelos lotes a construir.

a visibilidade do projeto, concluindo-se que a área do projeto

será praticamente visível a partir da envolvente. Estando previsto um 

de disposição adaptada à topografia, e o seu enquadramento nas manchas 

e pinheiros e sobreiros, na generalidade a volumetria do edif

na envolvente. 

Por outro lado, em termos de carácter e estrutura da paisagem, as tipologias construtivas propos

o edificado existente e tradicional, que surge na paisagem 

em conjuntos, com a distribuição de edifícios a acompanhar as curvas de nível 

ficado na paisagem. 

se que a volumetria, embora possa potenciar o destaque de um elemento 

, não tem necessariamente associado um impacte visual negativo, 

se como um elemento icónico na mesma. 

onta o exposto, são expectáveis impactes negativos, consequência da presença inicialmente 

na paisagem envolvente, embora pouco significativos e de reduzida

por não se refletirem de forma assinalável na macro paisagem, e tratando-se de uma área com visibilidade 

prováveis, permanentes (quando à alteração da estrutura e do caráter da paisagem em termos 

, caso não sejam consideradas as medidas de minimização propostas. 

cter dinâmico e evolutivo da paisagem, os impactes tenderão a tornar

o loteamento será progressivamente integrado na imagem da paisagem envolvente.

Por outro lado, e em termos gerais, os impactes poderão assumir um sentido positivo signi

, relacionados com o funcionamento do loteamento turístico e o seu contributo para 

a revitalização do território, numa área atualmente pouco valorizada. Neste sentido, o projeto contribuirá 

valorização e fruição da paisagem local, com fins turísticos e recreativos, e contemplando uma 

através da criação de infraestruturas adequadas. 
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tradicional, definida por parcelário de grande dimensão e por 

(de vegetação, de áreas agrícolas nas várzeas, de planos de água). Por 

construída existente da povoação 

a maior interferência visual na paisagem, pelo número de construções a executar, 

associados à compartimentação definida pelos lotes a construir. No 

a área do projeto, devido à sua 

stando previsto um 

adramento nas manchas 

edificado proposto não 

s construtivas propostas não 

, que surge na paisagem com dimensões 

as curvas de nível do 

potenciar o destaque de um elemento 

impacte visual negativo, podendo 

, consequência da presença inicialmente 

reduzida magnitude, 

e uma área com visibilidade 

(quando à alteração da estrutura e do caráter da paisagem em termos 

, caso não sejam consideradas as medidas de minimização propostas. 

impactes tenderão a tornar-se nulos, dado 

paisagem envolvente. 

positivo significativo, de 

, relacionados com o funcionamento do loteamento turístico e o seu contributo para 

atualmente pouco valorizada. Neste sentido, o projeto contribuirá 

recreativos, e contemplando uma 
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No que se refere à exploração da vinhaexploração da vinhaexploração da vinhaexploração da vinha

ocupação e uso do solo, embora numa área reduzida

área de produção agrícola intensiva, contrastante

facto, a vinha não é uma cultura tradicional habitual no concelho de Alcácer do Sal (embora o seja no 

distrito de Setúbal / Terras do Sado

cultural, ainda que pouco significativo

florestais presentes e envolventes.

 

Impactes cumulativos 

Referem-se impactes cumulativos

Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, que levará a um aumento da sua magnitude negativa, pelo facto 

das transformações na paisagem resultarem de dois projetos 

existente. 

 

5.10.3. Fase de desativação

Esta fase corresponde à potencial cessão de utilização do empreendimento

desmantelamento e remoção das construções e infraestruturas associadas, 

negativos temporários semelhantes aos descritos na fase de construção.

Os usos a dar ao terreno na fase pós

assumindo-se como positivos caso haja uma renaturalização da zona recorrendo, nomeadamente, a 

povoamentos florestais típicos da região. 

 

5.10.4. Síntese  

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, os impactes previstos na paisagem estão relacionados com as seguintes ações:

• Implantação e funcionamento do esta

direto, de âmbito local, de

temporário (durante as quatro fases da obra)
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exploração da vinhaexploração da vinhaexploração da vinhaexploração da vinha, esta componente do projeto implicará uma transformação da 

, embora numa área reduzida, substituindo uma parte de área florestal por uma 

área de produção agrícola intensiva, contrastante e sem relação funcional com a paisagem envolvente. 

ra tradicional habitual no concelho de Alcácer do Sal (embora o seja no 

distrito de Setúbal / Terras do Sado – considera-se assim um impacte negativo ao nível da paisagem 

pouco significativo, dada a escala do projeto e o reduzido valor paisagístico das zonas 

florestais presentes e envolventes. 

impactes cumulativos, resultantes da presença do loteamento turístico e da concretização do 

Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, que levará a um aumento da sua magnitude negativa, pelo facto 

das transformações na paisagem resultarem de dois projetos algo similares, e dissonantes da paisagem 

Fase de desativação 

corresponde à potencial cessão de utilização do empreendimento. Caso seja efetuado o

desmantelamento e remoção das construções e infraestruturas associadas, são esperados 

rários semelhantes aos descritos na fase de construção. 

Os usos a dar ao terreno na fase pós-desativação determinarão os respetivos impactes na paisagem, 

se como positivos caso haja uma renaturalização da zona recorrendo, nomeadamente, a 

tos florestais típicos da região.  

, os impactes previstos na paisagem estão relacionados com as seguintes ações:

Implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra – impacte visual negativo

direto, de âmbito local, de magnitude reduzida, pouco significativos e de caráter 

(durante as quatro fases da obra); 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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uma transformação da 

, substituindo uma parte de área florestal por uma 

paisagem envolvente. De 

ra tradicional habitual no concelho de Alcácer do Sal (embora o seja no 

impacte negativo ao nível da paisagem 

paisagístico das zonas 

, resultantes da presença do loteamento turístico e da concretização do 

Plano de Pormenor da Herdade do Pinhal, que levará a um aumento da sua magnitude negativa, pelo facto 

nantes da paisagem 

. Caso seja efetuado o 

são esperados impactes 

desativação determinarão os respetivos impactes na paisagem, 

se como positivos caso haja uma renaturalização da zona recorrendo, nomeadamente, a 

, os impactes previstos na paisagem estão relacionados com as seguintes ações: 

impacte visual negativo, 

magnitude reduzida, pouco significativos e de caráter 
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• Preparação do terreno e mo

de âmbito local, magni

à execução da obra e permane

• Construção de infraestruturas, equipamentos, edifica

negativo, local

permanente qu

• Plantação de áreas 

média, pouco significativo, temporário quanto à instalação da vinha e perman

quanto ao resultado final;

• Impactes positivos

terras sobrantes.

No que respeita à fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

com o contexto paisagístico envolvente, considera

qualidade da paisagem, caso sejam consideradas as medidas de minimização propostas

negativos identificados na fase anterior tend

do empreendimento na imagem da paisagem. Por outro lado, estes impactes pode

positivo pouco significativo a significativo

A fase de fase de fase de fase de desativaçãodesativaçãodesativaçãodesativação (caso sejam 

associadas) provocará impactes negativos semelhantes aos descritos na fase de construção.

 

 

5.11. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

Neste capítulo são avaliados os potenciais impactes sobre o património em resultado do desenvolvimento 

do projeto nas suas fases de construção, onde serão introduzidos os componentes de projeto, na fase de 

exploração, em que poderá ser necessário proceder a ações de manutenção dos me

desativação, onde se prevê a remoção das estruturas.

A avaliação do impacte é em função da modificação do meio, que se pode produzir tanto no meio físico 

como no meio percetual. Entende

humana anterior, enquanto a afetação percetual resul

Neste ponto é importante relembrar que os resultados de prospeção podem ser condicionados pela 

visibilidade do solo e da percetibilidade do terreno. O primeiro fator depende do coberto vegetal e das 
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Preparação do terreno e movimentações de terras – impacte estrutural negativo, direto

de âmbito local, magnitude média, pouco significativo a significativo, temporário

à execução da obra e permanente quanto ao resultado final; 

Construção de infraestruturas, equipamentos, edificações e espaços verdes 

negativo, local, direto, de magnitude média, pouco significativo, temporário e 

permanente quanto ao resultado final; 

de áreas de vinha – impacte negativo, direto, de âmbito local, de magnitude 

média, pouco significativo, temporário quanto à instalação da vinha e perman

quanto ao resultado final; 

mpactes positivos, embora pouco significativos, sobre a localização do depósito das 

terras sobrantes. 

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, ainda que seja expectável a interferência da área 

com o contexto paisagístico envolvente, considera-se a alteração prevista aceitável, em 

, caso sejam consideradas as medidas de minimização propostas

negativos identificados na fase anterior tenderão a tornar-se nulos, à medida que se efetiva a integração 

do empreendimento na imagem da paisagem. Por outro lado, estes impactes poderão 

significativo, em termos de valorização da paisagem local

caso sejam desmanteladas e removidas as construções e infraestruturas 

associadas) provocará impactes negativos semelhantes aos descritos na fase de construção.

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

os potenciais impactes sobre o património em resultado do desenvolvimento 

do projeto nas suas fases de construção, onde serão introduzidos os componentes de projeto, na fase de 

exploração, em que poderá ser necessário proceder a ações de manutenção dos me

desativação, onde se prevê a remoção das estruturas. 

A avaliação do impacte é em função da modificação do meio, que se pode produzir tanto no meio físico 

como no meio percetual. Entende-se como meio físico os vestígios materiais resultantes de uma ocupação 

humana anterior, enquanto a afetação percetual resulta da modificação de uma paisagem arqueológica. 

Neste ponto é importante relembrar que os resultados de prospeção podem ser condicionados pela 

visibilidade do solo e da percetibilidade do terreno. O primeiro fator depende do coberto vegetal e das 
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estrutural negativo, direto, 

o, temporário quanto 

ções e espaços verdes – impacte 

, direto, de magnitude média, pouco significativo, temporário e 

impacte negativo, direto, de âmbito local, de magnitude 

média, pouco significativo, temporário quanto à instalação da vinha e permanente 

a localização do depósito das 

a área do loteamento 

aceitável, em termos da 

, caso sejam consideradas as medidas de minimização propostas; os impactes 

se nulos, à medida que se efetiva a integração 

 assumir um sentido 

local. 

as construções e infraestruturas 

associadas) provocará impactes negativos semelhantes aos descritos na fase de construção. 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 

os potenciais impactes sobre o património em resultado do desenvolvimento 

do projeto nas suas fases de construção, onde serão introduzidos os componentes de projeto, na fase de 

exploração, em que poderá ser necessário proceder a ações de manutenção dos mesmos, e na fase de 

A avaliação do impacte é em função da modificação do meio, que se pode produzir tanto no meio físico 

se como meio físico os vestígios materiais resultantes de uma ocupação 

ta da modificação de uma paisagem arqueológica. 

Neste ponto é importante relembrar que os resultados de prospeção podem ser condicionados pela 

visibilidade do solo e da percetibilidade do terreno. O primeiro fator depende do coberto vegetal e das 
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condições atmosféricas; o segundo fator depende da probabilidade de que determinados vestígios 

materiais sejam visíveis à superfície (

A intensidade da incidência física produzida nas várias fases do projeto está dir

o tipo de afetação, embora a sua avaliação seja de grande subjetividade e dependente da informação 

disponível sobre o projeto e sobre o sítio. No entanto, não suscitam quaisquer dúvidas quanto ao caráter 

direto, imediato, irreversível e irrecuperável sempre que ocorre um impacte. 

 

5.11.1. Fase de construção

Numa análise abrangente a todos os elementos recolhidos considera

comporta um conjunto de obras e intervenções a executar na área de estudo potencialmente ge

impactes negativos sobre os elementos patrimoniais que serão destruídos, total ou parcialmente, por essa 

ação.  

Genericamente, os principais riscos que pendem sobre o património em fase de construção podem ser 

agrupados de acordo com o tipo de a

Quadro 53 – Tipo de afetações decorrentes de ações desenvolvidas em obra

Tipo de afetação

Ações com maior grau de afetação

Ações de destruição menos agressivas

De acordo com a metodologia apresentada no 

atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o reconhecimento social e científico 

(Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os valores atribuídos aos fatores 

ponderativos são de 1 a 4. 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)

mín)]. Ao valor obtido, de 0 a 1, é atribuída uma classe de significância de impacte (
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atmosféricas; o segundo fator depende da probabilidade de que determinados vestígios 

materiais sejam visíveis à superfície (Ruiz Zapatero, Fernandéz Martinez: 1993, p. 89).  

A intensidade da incidência física produzida nas várias fases do projeto está diretamente relacionada com 

o tipo de afetação, embora a sua avaliação seja de grande subjetividade e dependente da informação 

disponível sobre o projeto e sobre o sítio. No entanto, não suscitam quaisquer dúvidas quanto ao caráter 

vel e irrecuperável sempre que ocorre um impacte.  

Fase de construção 

Numa análise abrangente a todos os elementos recolhidos considera-se que a fase de construção 

comporta um conjunto de obras e intervenções a executar na área de estudo potencialmente ge

impactes negativos sobre os elementos patrimoniais que serão destruídos, total ou parcialmente, por essa 

Genericamente, os principais riscos que pendem sobre o património em fase de construção podem ser 

agrupados de acordo com o tipo de afetação: 

Tipo de afetações decorrentes de ações desenvolvidas em obra

Tipo de afetação Ações praticadas em obra

Ações com maior grau de afetação 

• Escavações e movimentação de terras 

• obras de preparação de terreno ou de

estaleiro 

Ações de destruição menos agressivas 

• desmatação 

• aterros 

• construção de arruamentos 

• circulação de maquinaria pesada 

De acordo com a metodologia apresentada no ponto ponto ponto ponto 4.11.14.11.14.11.14.11.1, os fatores ponderativos utilizados para a 

atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o reconhecimento social e científico 

(Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os valores atribuídos aos fatores 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)

mín)]. Ao valor obtido, de 0 a 1, é atribuída uma classe de significância de impacte (Quadro 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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atmosféricas; o segundo fator depende da probabilidade de que determinados vestígios 

 

etamente relacionada com 

o tipo de afetação, embora a sua avaliação seja de grande subjetividade e dependente da informação 

disponível sobre o projeto e sobre o sítio. No entanto, não suscitam quaisquer dúvidas quanto ao caráter 

se que a fase de construção 

comporta um conjunto de obras e intervenções a executar na área de estudo potencialmente geradoras de 

impactes negativos sobre os elementos patrimoniais que serão destruídos, total ou parcialmente, por essa 

Genericamente, os principais riscos que pendem sobre o património em fase de construção podem ser 

Tipo de afetações decorrentes de ações desenvolvidas em obra 

Ações praticadas em obra 

Escavações e movimentação de terras  

obras de preparação de terreno ou de instalação de 

, os fatores ponderativos utilizados para a 

atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o reconhecimento social e científico 

(Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os valores atribuídos aos fatores 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)-mín]/(máx – 

Quadro 55). 
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Quadro 

Valor obtido

≥ 0,76 < 1,00

≥ 0,51 < 0,75

≥ 0,26 < 0,50

≥0 <0,25

Caso venha a ser concretizada a proposta de ocupação do solo prevista, verificar

apresentada no Quadro 55.  

Quadro 55

Designação cns 

Valor patrimonial + 

Reconhecimento 

Social e científico

Arez 1 32152 

Arez 2 32153 

Arez 3 -- 

Arez 4  -- 

Arez 5 32154 

Arez 6  -- 

Arez 7  -- 

Arez 8  -- 

Arez 9  -- 

Nos sítios onde se identifica impacte negativo patrimonial este será sempre irreversível, permanente, 

direto e imediato. A afetação destes elementos implicará sempre a sua destruição e perda 

informação. O Impacte negativo mais significativo ocorrerá sobre os sítios Arez 5, Arez 6 e Arez 8. Esta 

situação decorre da magnitude de impacte associada ao seu valor patrimonial e científico.

No caso específico de Arez 8 o impacte será de 

a significância de impacte exponencia devido à sua elevada relevância científica (grau 4).  Já os sítios Arez 

5 e Arez 6 terão um impacte regional. Apesar de se conhecer relativamente bem o período 

cidade de Alcácer do Sal, a ocupação do espaço rural está ainda envolta em grande desconhecimento, 

sendo de suma importância estes sítios para a história local.

O sítio Arez 7, que possui as mesmas características tipológicas e cronológicas de A

também se situa numa área proposta para loteamento pelo que terá um impacte direto negativo, no 
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Quadro 54 – Atribuição de significância de impacte (Im) 

Valor obtido 
Valor patrimonial / 

Significância de impacte 

≥ 0,76 < 1,00 4 Muito significativo 

≥ 0,51 < 0,75 3 Significativo 

≥ 0,26 < 0,50 2 Pouco significativo 

≥0 <0,25 1 Nulo 

Caso venha a ser concretizada a proposta de ocupação do solo prevista, verificar

55 – Impactes identificados para fase de construção 

Valor patrimonial + 

Reconhecimento 

Social e científico 

Magnitude de 

impacte 
Reversibilidad

2 1 4 

(não foi relocalizado) 

2 4 4 

(não foi relocalizado) 

8 4 4 

8 4 4 

4 3 4 

8 3 4 

(corresponde a um achado isolado) 

Nos sítios onde se identifica impacte negativo patrimonial este será sempre irreversível, permanente, 

direto e imediato. A afetação destes elementos implicará sempre a sua destruição e perda 

informação. O Impacte negativo mais significativo ocorrerá sobre os sítios Arez 5, Arez 6 e Arez 8. Esta 

situação decorre da magnitude de impacte associada ao seu valor patrimonial e científico.

No caso específico de Arez 8 o impacte será de âmbito nacional pois apesar da magnitude de impacte ser 3 

a significância de impacte exponencia devido à sua elevada relevância científica (grau 4).  Já os sítios Arez 

5 e Arez 6 terão um impacte regional. Apesar de se conhecer relativamente bem o período 

cidade de Alcácer do Sal, a ocupação do espaço rural está ainda envolta em grande desconhecimento, 

sendo de suma importância estes sítios para a história local. 

O sítio Arez 7, que possui as mesmas características tipológicas e cronológicas de A

também se situa numa área proposta para loteamento pelo que terá um impacte direto negativo, no 
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Caso venha a ser concretizada a proposta de ocupação do solo prevista, verificar-se-á a afetação 

Reversibilidade 
Significância de 

Impacte 

0,44 2 

0,00 1 

0,63 3 

0,00 1 

1,00 4 

1,00 4 

0,69 3 

0,94 4 

0,00 1 

Nos sítios onde se identifica impacte negativo patrimonial este será sempre irreversível, permanente, 

direto e imediato. A afetação destes elementos implicará sempre a sua destruição e perda definitiva de 

informação. O Impacte negativo mais significativo ocorrerá sobre os sítios Arez 5, Arez 6 e Arez 8. Esta 

situação decorre da magnitude de impacte associada ao seu valor patrimonial e científico. 

âmbito nacional pois apesar da magnitude de impacte ser 3 

a significância de impacte exponencia devido à sua elevada relevância científica (grau 4).  Já os sítios Arez 

5 e Arez 6 terão um impacte regional. Apesar de se conhecer relativamente bem o período moderno na 

cidade de Alcácer do Sal, a ocupação do espaço rural está ainda envolta em grande desconhecimento, 

O sítio Arez 7, que possui as mesmas características tipológicas e cronológicas de Arez 5 e de Arez 6, 

também se situa numa área proposta para loteamento pelo que terá um impacte direto negativo, no 
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entanto a magnitude é parcial (grau 3) que associado ao seu valor patrimonial (2), onde pesa sobretudo 

uma conservação reduzida (2), faz com 

Arez 3 foi relocalizado no entanto as observações do terreno permite avaliar a sua conservação num grau 

muito reduzido (grau 1). Esta situação aliada ao baixo valor científico permitiu consid

pouco valor patrimonial. No entanto, por se prever uma destruição total avalia

significativo. 

O sítio de Arez 1 (cns 32152) foi relocalizado, no entanto não se preveem ações de movimentação ou 

remoção de terras neste local. Potencialmente poderá haver movimentação de maquinaria e de pessoal, 

pelo que se avalia o impacte de pouco significativo.

Os sítios Arez 2 (cns 32153) e Arez 4 não foram relocalizados pelo que se considera um impacte nulo. No 

caso de Arez 9, identificado pela primeira vez na campanha de prospeção associada a este projeto, por se 

tratar de um achado isolado também é avaliado um impacte nulo.

Os impactes aqui avaliados poderão ser reduzidos caso sejam aplicadas as medidas de minimização 

propostas no cacacacapítulo 6pítulo 6pítulo 6pítulo 6, podendo aliás, na maioria dos casos evoluir para impacte positivo, numa relação 

que é apresentada no quadro abaixo. 

Quadro 56 –

Designação 
medidas de min

Arez 1 

Arez 2 

Arez 3 

Arez 4 

Arez 5 

Arez 6 

Arez 7 

Arez 8 

Arez 9 

 

Zona de estaleiro Zona de estaleiro Zona de estaleiro Zona de estaleiro e de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantes

As terras sobrantes das escavações serão depositadas em antigo areeiro (desativado), localizado a cerca 

de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na área do PP 
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entanto a magnitude é parcial (grau 3) que associado ao seu valor patrimonial (2), onde pesa sobretudo 

uma conservação reduzida (2), faz com que a avaliação seja negativa mas apenas significativa (grau 3).

Arez 3 foi relocalizado no entanto as observações do terreno permite avaliar a sua conservação num grau 

muito reduzido (grau 1). Esta situação aliada ao baixo valor científico permitiu considerar o sítio como de 

pouco valor patrimonial. No entanto, por se prever uma destruição total avalia

O sítio de Arez 1 (cns 32152) foi relocalizado, no entanto não se preveem ações de movimentação ou 

local. Potencialmente poderá haver movimentação de maquinaria e de pessoal, 

pelo que se avalia o impacte de pouco significativo. 

Os sítios Arez 2 (cns 32153) e Arez 4 não foram relocalizados pelo que se considera um impacte nulo. No 

icado pela primeira vez na campanha de prospeção associada a este projeto, por se 

tratar de um achado isolado também é avaliado um impacte nulo. 

Os impactes aqui avaliados poderão ser reduzidos caso sejam aplicadas as medidas de minimização 

, podendo aliás, na maioria dos casos evoluir para impacte positivo, numa relação 

que é apresentada no quadro abaixo.  

– Impactes após aplicação de medidas de minimização 

Sem aplicação de 

medidas de minimização 

Com aplicação de

medidas de minimização

- 2 Não se aplica 

- 1 Não se aplica 

- 3 +2 

- 1 Não se aplica 

- 4 + 3 

- 4 + 3 

- 3 + 3 

- 4 + 2 a 3 

- 1 Não se aplica 

e de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantese de depósito de terras sobrantes    

As terras sobrantes das escavações serão depositadas em antigo areeiro (desativado), localizado a cerca 

de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na área do PP 
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entanto a magnitude é parcial (grau 3) que associado ao seu valor patrimonial (2), onde pesa sobretudo 

que a avaliação seja negativa mas apenas significativa (grau 3). 

Arez 3 foi relocalizado no entanto as observações do terreno permite avaliar a sua conservação num grau 

erar o sítio como de 

pouco valor patrimonial. No entanto, por se prever uma destruição total avalia-se o impacte de 

O sítio de Arez 1 (cns 32152) foi relocalizado, no entanto não se preveem ações de movimentação ou 

local. Potencialmente poderá haver movimentação de maquinaria e de pessoal, 

Os sítios Arez 2 (cns 32153) e Arez 4 não foram relocalizados pelo que se considera um impacte nulo. No 

icado pela primeira vez na campanha de prospeção associada a este projeto, por se 

Os impactes aqui avaliados poderão ser reduzidos caso sejam aplicadas as medidas de minimização 

, podendo aliás, na maioria dos casos evoluir para impacte positivo, numa relação 

 

Com aplicação de 

medidas de minimização 

As terras sobrantes das escavações serão depositadas em antigo areeiro (desativado), localizado a cerca 

de 1 km a nordeste da zona de intervenção, em propriedade do mesmo promotor (integrado na área do PP 
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da Herdade do Pinhal). Este local encontra

qualquer tipo de impacte patrimonial.

No local onde se prevê a instalação do estaleiro não se conhece qualquer tipo de ocorrência arqueológica 

pelo que não se prevê qualquer tipo de impacte patrimonial.

 

5.11.2. Fase de exploração

Para a fase de exploração não se preveem impactes sobre o património. A localização do sítio Arez 9 é 

coincidente com a futura zona de vinha o que poderia trazer impactes a longo prazo, no entanto, por se 

tratar de um achado isolado, considera

Para a fase de exploração poderá ainda ser necessária a realização de obras pontuais com a eventual, mas 

muito pouco provável, afetação do subsolo. Uma 

construção, não são expectáveis impactes decorrentes destas obras.

 

5.11.3. Fase de desativação

Na fase de desativação serão removidas as infraestruturas, mas uma 

intervencionada na fase de construção, não serão expectá

 

5.11.4. Síntese 

Na área de projeto estão identificadas 9 ocorrências patrimoniais de valor patrimonial diverso. A 

concretização do projeto irá implicar em fase de construção um impacte negativo muito significativo em 

três dos sítios, Arez 5, Arez 6 e Arez 8, e um impacte negativo significativo em dois sítios, Arez 3 e Arez 7. 

Os impactes previstos serão certos, diretos, irreversíveis e imediatos. Caso se apliquem as medidas 

definidas no capítulo 6 os impactes deixam de ser n

Para a fase de exploração e desativação não preveem quaisquer impactes sobre o património.
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hal). Este local encontra-se bastante antropizado/ alterado. Pelo que não se prevê 

qualquer tipo de impacte patrimonial. 

No local onde se prevê a instalação do estaleiro não se conhece qualquer tipo de ocorrência arqueológica 

tipo de impacte patrimonial. 

Fase de exploração 

Para a fase de exploração não se preveem impactes sobre o património. A localização do sítio Arez 9 é 

coincidente com a futura zona de vinha o que poderia trazer impactes a longo prazo, no entanto, por se 

ratar de um achado isolado, considera-se que o impacte seja nulo. 

Para a fase de exploração poderá ainda ser necessária a realização de obras pontuais com a eventual, mas 

muito pouco provável, afetação do subsolo. Uma vez que esta área já terá sido intervencionada na fase de 

construção, não são expectáveis impactes decorrentes destas obras. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação serão removidas as infraestruturas, mas uma vez que esta área já foi 

intervencionada na fase de construção, não serão expectáveis impactes decorrentes destas fases.

Na área de projeto estão identificadas 9 ocorrências patrimoniais de valor patrimonial diverso. A 

concretização do projeto irá implicar em fase de construção um impacte negativo muito significativo em 

os sítios, Arez 5, Arez 6 e Arez 8, e um impacte negativo significativo em dois sítios, Arez 3 e Arez 7. 

Os impactes previstos serão certos, diretos, irreversíveis e imediatos. Caso se apliquem as medidas 

definidas no capítulo 6 os impactes deixam de ser negativos passando a positivos significativos.

Para a fase de exploração e desativação não preveem quaisquer impactes sobre o património.
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se bastante antropizado/ alterado. Pelo que não se prevê 

No local onde se prevê a instalação do estaleiro não se conhece qualquer tipo de ocorrência arqueológica 

Para a fase de exploração não se preveem impactes sobre o património. A localização do sítio Arez 9 é 

coincidente com a futura zona de vinha o que poderia trazer impactes a longo prazo, no entanto, por se 

Para a fase de exploração poderá ainda ser necessária a realização de obras pontuais com a eventual, mas 

ncionada na fase de 

vez que esta área já foi 

veis impactes decorrentes destas fases. 

Na área de projeto estão identificadas 9 ocorrências patrimoniais de valor patrimonial diverso. A 

concretização do projeto irá implicar em fase de construção um impacte negativo muito significativo em 

os sítios, Arez 5, Arez 6 e Arez 8, e um impacte negativo significativo em dois sítios, Arez 3 e Arez 7. 

Os impactes previstos serão certos, diretos, irreversíveis e imediatos. Caso se apliquem as medidas 

egativos passando a positivos significativos. 

Para a fase de exploração e desativação não preveem quaisquer impactes sobre o património. 
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5.12. Socio economia

5.12.1. Fase de construção

A avaliação dos impactes da fase de construção do empreendimento turístico em avali

variáveis demográficas, na estrutura económica e nos indicadores considerados mais significativos e 

adequados a esta fase de implantação do projeto, na qual a construção civil possui um peso significativo.

Do ponto de vista da demografiademografiademografiademografia

temporário de indivíduos a Alcácer do Sal e em 

Susana, em resultado da criação de postos de trabalho (diretos e indiretos) no setor da construção civil e 

atividades relacionadas e do estímulo nas atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços.

Este aspeto constitui um impacte positivo

alta probabilidade de ocorrência

poderão estar envolvidos e o contexto regional onde a mesma se insere), de caráter 

resume-se à duração da empreitada, e de âmbito 

Os benefícios que este movimento de pessoas trará à economia local, dependerão muito da iniciativa dos 

agentes locais, nomeadamente na sua capacidade de s

nível do alojamento, restauração, atividades lúdicas, etc.

No que se refere aos impactes na 

aumento temporário da população, acima descritas, preve

empregoempregoempregoemprego. 

De facto, considerando os volumes de mão de obra a mobilizar indicados pelo promotor (cf. 

de construção espera-se um aumento do emprego em resultado da criação de postos de trabalho li

construção civil e de apoio às obras (estima

várias centenas de trabalhadores

primeira fase da construção), ainda que apenas

construção, a natureza dos serviços necessários ao funcionamento e manutenção do "Alcácer Vin

mudará substancialmente.  

Para além deste, há ainda a considerar a criação de emprego indireto em resultado

atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços em geral que os trabalhos de construção civil 

sempre ocasionam. 

O impacte ao nível do emprego é assim avaliado como 

de ocorrência, temporário, de média magnitude
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economia 

Fase de construção 

A avaliação dos impactes da fase de construção do empreendimento turístico em avali

variáveis demográficas, na estrutura económica e nos indicadores considerados mais significativos e 

adequados a esta fase de implantação do projeto, na qual a construção civil possui um peso significativo.

demografiademografiademografiademografia, a construção do "Alcácer Vintage" provocará um afluxo positivo 

temporário de indivíduos a Alcácer do Sal e em particular à união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa 

em resultado da criação de postos de trabalho (diretos e indiretos) no setor da construção civil e 

atividades relacionadas e do estímulo nas atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços.

impacte positivo (com reflexos particularmente ao nível económico), 

alta probabilidade de ocorrência, de média magnitude (se se considerar o número de trabalhadores que 

poderão estar envolvidos e o contexto regional onde a mesma se insere), de caráter 

se à duração da empreitada, e de âmbito local, sendo por isso avaliado como pouco significativo

Os benefícios que este movimento de pessoas trará à economia local, dependerão muito da iniciativa dos 

agentes locais, nomeadamente na sua capacidade de satisfação das necessidades dessas pessoas ao 

nível do alojamento, restauração, atividades lúdicas, etc. 

No que se refere aos impactes na estrutura económicaestrutura económicaestrutura económicaestrutura económica e para além das consequências indiretas, do 

aumento temporário da população, acima descritas, preveem-se impactes diretos e positivos

De facto, considerando os volumes de mão de obra a mobilizar indicados pelo promotor (cf. 

se um aumento do emprego em resultado da criação de postos de trabalho li

construção civil e de apoio às obras (estima-se que a construção de uma obra deste tipo poderá englobar 

várias centenas de trabalhadores, embora neste caso o maior número de trabalhadores corresponda à 

), ainda que apenas com caráter temporário, uma vez que, concluída a 

construção, a natureza dos serviços necessários ao funcionamento e manutenção do "Alcácer Vin

Para além deste, há ainda a considerar a criação de emprego indireto em resultado

atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços em geral que os trabalhos de construção civil 

O impacte ao nível do emprego é assim avaliado como positivo, direto e indireto, com 

ia, temporário, de média magnitude (é limitado no tempo e no número de pessoal envolvido), 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

A avaliação dos impactes da fase de construção do empreendimento turístico em avaliação centra-se nas 

variáveis demográficas, na estrutura económica e nos indicadores considerados mais significativos e 

adequados a esta fase de implantação do projeto, na qual a construção civil possui um peso significativo. 

" provocará um afluxo positivo 

Alcácer do Sal e Santa 

em resultado da criação de postos de trabalho (diretos e indiretos) no setor da construção civil e 

atividades relacionadas e do estímulo nas atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços. 

xos particularmente ao nível económico), direto, com 

(se se considerar o número de trabalhadores que 

poderão estar envolvidos e o contexto regional onde a mesma se insere), de caráter temporário, pois 

pouco significativo. 

Os benefícios que este movimento de pessoas trará à economia local, dependerão muito da iniciativa dos 

atisfação das necessidades dessas pessoas ao 

e para além das consequências indiretas, do 

impactes diretos e positivos ao nível do 

De facto, considerando os volumes de mão de obra a mobilizar indicados pelo promotor (cf. 3.4.63.4.63.4.63.4.6), na fase 

se um aumento do emprego em resultado da criação de postos de trabalho ligados à 

se que a construção de uma obra deste tipo poderá englobar 

, embora neste caso o maior número de trabalhadores corresponda à 

com caráter temporário, uma vez que, concluída a 

construção, a natureza dos serviços necessários ao funcionamento e manutenção do "Alcácer Vintage" 

Para além deste, há ainda a considerar a criação de emprego indireto em resultado do estímulo de 

atividades comerciais, turísticas e de prestação de serviços em geral que os trabalhos de construção civil 

, com alta probabilidade 

(é limitado no tempo e no número de pessoal envolvido), 
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de dimensão espacial local ou regional e, classificado como 

desemprego existente no concelho e de Alcácer do Sal e do tipo de

qualificado e por isso propício a este género de oferta de trabalho. (cf. secção 4.12.6).

É nesta fase e sobretudo ao nível local, que os principais efeitos negativos se farão sentir nas 

vida das populaçõesvida das populaçõesvida das populaçõesvida das populações. Estes efeitos prendem

pesados e consequente aumento dos níveis de ruído e de poeiras, e degradação das vias mais utilizadas 

(com reflexos na fluidez e segurança rodoviária), que constituirão fontes de mai

para os locais, assumindo o estatuto de estímulos indutores de stress rotineiros. Estes estímulos poderão 

ter consequências, diretas e indiretas, no nível da qualidade de vida das populações, podendo conduzir a 

sentimentos de desconforto e incómodo por parte da população afetada.

Trata-se assim de um impacte negativo, direto, de fraca magnitude, provável e temporário

será restrito ao período de duração da obra e de incidência local e 

implantação do projeto situam-se numa zona 

mais próximos e por outro lado os trabalhos serão faseados, o que contribuirá para a diluição, no tempo, 

da intensidade dos trabalhos de construção).

Em termos de acessibilidadesacessibilidadesacessibilidadesacessibilidades, na fase de construção haverá um movimento significativo de veículos 

pesados de transporte de materiais, mais significativo na fase inicial de movimento de terras. Este fator 

implicará impactes negativos temporários

degradação do piso e segurança rodoviária, e incidindo muito particularmente sobre os residentes na área 

de influência do projeto. Não são como tal previsíveis à partida situações particularmente gravosas, pelo 

que este impacte é considerado pouco significativo

 

5.12.2. Fase de exploração

A implantação e exploração do "Alcácer Vintage" representarão um investimento considerável para o 

concelho de Alcácer do Sal e para a

que venha a afetar positivamente a estrutura socioeconómica local e regional, nomeadamente ao nível da 

criação de novos postos de trabalho e da promoção da atividade turística e atividades associadas 

(restauração, alojamento, atividades desportivas, recreativas e culturais, entre outras). Neste sentido, os 

impactes identificados na fase de exploração são maioritariamente 

significativos ou muito significativos
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de dimensão espacial local ou regional e, classificado como significativo, dado os níveis atuais de 

desemprego existente no concelho e de Alcácer do Sal e do tipo de desemprego predominante ser pouco 

qualificado e por isso propício a este género de oferta de trabalho. (cf. secção 4.12.6). 

É nesta fase e sobretudo ao nível local, que os principais efeitos negativos se farão sentir nas 

Estes efeitos prendem-se com as incomodidades causadas pela circulação de 

pesados e consequente aumento dos níveis de ruído e de poeiras, e degradação das vias mais utilizadas 

(com reflexos na fluidez e segurança rodoviária), que constituirão fontes de maior perturbação e incómodo 

para os locais, assumindo o estatuto de estímulos indutores de stress rotineiros. Estes estímulos poderão 

ter consequências, diretas e indiretas, no nível da qualidade de vida das populações, podendo conduzir a 

onforto e incómodo por parte da população afetada. 

negativo, direto, de fraca magnitude, provável e temporário

será restrito ao período de duração da obra e de incidência local e pouco significativo

se numa zona vedada, relativamente isolada face aos núcleos urbanos 

mais próximos e por outro lado os trabalhos serão faseados, o que contribuirá para a diluição, no tempo, 

da intensidade dos trabalhos de construção). 

, na fase de construção haverá um movimento significativo de veículos 

pesados de transporte de materiais, mais significativo na fase inicial de movimento de terras. Este fator 

impactes negativos temporários sobre a rede viária local, associados essencialmente à 

degradação do piso e segurança rodoviária, e incidindo muito particularmente sobre os residentes na área 

de influência do projeto. Não são como tal previsíveis à partida situações particularmente gravosas, pelo 

pouco significativo na sua globalidade. 

Fase de exploração 

A implantação e exploração do "Alcácer Vintage" representarão um investimento considerável para o 

e para a união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, prevendo

que venha a afetar positivamente a estrutura socioeconómica local e regional, nomeadamente ao nível da 

criação de novos postos de trabalho e da promoção da atividade turística e atividades associadas 

, alojamento, atividades desportivas, recreativas e culturais, entre outras). Neste sentido, os 

impactes identificados na fase de exploração são maioritariamente positivos, de caráter permanente e 

significativos ou muito significativos. 
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, dado os níveis atuais de 

desemprego predominante ser pouco 

 

É nesta fase e sobretudo ao nível local, que os principais efeitos negativos se farão sentir nas condições de condições de condições de condições de 

se com as incomodidades causadas pela circulação de 

pesados e consequente aumento dos níveis de ruído e de poeiras, e degradação das vias mais utilizadas 

or perturbação e incómodo 

para os locais, assumindo o estatuto de estímulos indutores de stress rotineiros. Estes estímulos poderão 

ter consequências, diretas e indiretas, no nível da qualidade de vida das populações, podendo conduzir a 

negativo, direto, de fraca magnitude, provável e temporário, uma vez que 

pouco significativo (os terrenos de 

relativamente isolada face aos núcleos urbanos 

mais próximos e por outro lado os trabalhos serão faseados, o que contribuirá para a diluição, no tempo, 

, na fase de construção haverá um movimento significativo de veículos 

pesados de transporte de materiais, mais significativo na fase inicial de movimento de terras. Este fator 

a local, associados essencialmente à 

degradação do piso e segurança rodoviária, e incidindo muito particularmente sobre os residentes na área 

de influência do projeto. Não são como tal previsíveis à partida situações particularmente gravosas, pelo 

A implantação e exploração do "Alcácer Vintage" representarão um investimento considerável para o 

Alcácer do Sal e Santa Susana, prevendo-se 

que venha a afetar positivamente a estrutura socioeconómica local e regional, nomeadamente ao nível da 

criação de novos postos de trabalho e da promoção da atividade turística e atividades associadas 

, alojamento, atividades desportivas, recreativas e culturais, entre outras). Neste sentido, os 

positivos, de caráter permanente e 
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A fase de exploração deste novo empreendimento turístico implicará a criação de um número importante 

de postos de trabalho, com reflexos positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos 

agregados familiares, melhorando assim as condições de vida da população. 

Num contexto global de exploração e pelos números avançados pelo promotor e pela análise dos efeitos 

que empreendimentos similares induziram na estrutura de emprego, o empreendimento turístico poderá 

criar cerca de 42 novos empregos diretos, para além dos i

quantificar e dependem muito da dinâmica que o mesmo poderá criar. 

A estes números acrescem ainda os postos de trabalho (maioritariamente sazonais) que serão necessários 

para as atividades vinícolas e que ainda pod

poderão absorver uma parte da mão de obra pouco qualificada e que foi liberta da atividade agrícola em 

resultado das reestruturações que este setor tem vindo a registar na última década.

Deste modo, é expectável que o volume de emprego criado pelo projeto exerça um impacte positivo na 

estrutura socioeconómica concelhia, contribuindo quer para uma qualificação do emprego (reflexo de uma 

oferta turística diferenciadora e de qualidade) e quer para a dimin

desemprego deste concelho e concelhos vizinhos, já que de acordo com os cálculos efetuados pela Nemus 

os níveis de desemprego em Alcácer eram, em setembro de 2015, de 7,1 (rácio desemprego registado nos 

centros de emprego/população ativa em 2011).

O impacte ao nível do empregoempregoempregoemprego

indireto, de elevada magnitude, de incidência local ou regional e significativo a muito significativo

(dependendo da capacidade de resposta dos agentes locais às novas necessidades do mercado).

A exploração do "Alcácer Vintage" contribuirá para um 

Litoral Alentejano e, em particular, em Alcácer do Sal. No entanto, atendendo aos proje

conhecidos para o Litoral Alentejano, os impactes em termos de oferta turística não deverão ser 

significativos para a região, quer em termos quantitativos, como qualitativos. Já a nível concelhio os 

impactes serão certamente muito signifi

• A reduzida capacidade de alojamento do concelho de Alcácer 

dados disponíveis (2014) possuía apenas 915 camas turísticas, das quais 98 de hotéis; 

• O facto de apenas existirem 11 empreendimentos hoteleiros,

classificados como “outros estabelecimentos”, o que engloba uma grande diversidade 

de estabelecimentos (hotéis

turísticos, motéis, pousadas e estalagens); 
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o deste novo empreendimento turístico implicará a criação de um número importante 

de postos de trabalho, com reflexos positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos 

agregados familiares, melhorando assim as condições de vida da população.  

um contexto global de exploração e pelos números avançados pelo promotor e pela análise dos efeitos 

que empreendimentos similares induziram na estrutura de emprego, o empreendimento turístico poderá 

novos empregos diretos, para além dos indiretos e induzidos que são difíceis de 

quantificar e dependem muito da dinâmica que o mesmo poderá criar.  

A estes números acrescem ainda os postos de trabalho (maioritariamente sazonais) que serão necessários 

para as atividades vinícolas e que ainda poderão ser significativos, no contexto local, uma vez que 

poderão absorver uma parte da mão de obra pouco qualificada e que foi liberta da atividade agrícola em 

resultado das reestruturações que este setor tem vindo a registar na última década. 

expectável que o volume de emprego criado pelo projeto exerça um impacte positivo na 

estrutura socioeconómica concelhia, contribuindo quer para uma qualificação do emprego (reflexo de uma 

oferta turística diferenciadora e de qualidade) e quer para a diminuição ou estabilização da taxa de 

desemprego deste concelho e concelhos vizinhos, já que de acordo com os cálculos efetuados pela Nemus 

os níveis de desemprego em Alcácer eram, em setembro de 2015, de 7,1 (rácio desemprego registado nos 

população ativa em 2011). 

empregoempregoempregoemprego é assim avaliado como positivo, imediato, permanente, certo, direto e 

elevada magnitude, de incidência local ou regional e significativo a muito significativo

resposta dos agentes locais às novas necessidades do mercado).

A exploração do "Alcácer Vintage" contribuirá para um aumento da oferta hoteleiraaumento da oferta hoteleiraaumento da oferta hoteleiraaumento da oferta hoteleira existente na região do 

Litoral Alentejano e, em particular, em Alcácer do Sal. No entanto, atendendo aos proje

conhecidos para o Litoral Alentejano, os impactes em termos de oferta turística não deverão ser 

significativos para a região, quer em termos quantitativos, como qualitativos. Já a nível concelhio os 

impactes serão certamente muito significativos, tendo em conta: 

A reduzida capacidade de alojamento do concelho de Alcácer – de acordo com os últimos 

dados disponíveis (2014) possuía apenas 915 camas turísticas, das quais 98 de hotéis; 

O facto de apenas existirem 11 empreendimentos hoteleiros, 3 dos quais hotéis e 7 

classificados como “outros estabelecimentos”, o que engloba uma grande diversidade 

de estabelecimentos (hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos 

turísticos, motéis, pousadas e estalagens);  

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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o deste novo empreendimento turístico implicará a criação de um número importante 

de postos de trabalho, com reflexos positivos indiretos ao nível dos rendimentos e de consumo dos 

um contexto global de exploração e pelos números avançados pelo promotor e pela análise dos efeitos 

que empreendimentos similares induziram na estrutura de emprego, o empreendimento turístico poderá 

ndiretos e induzidos que são difíceis de 

A estes números acrescem ainda os postos de trabalho (maioritariamente sazonais) que serão necessários 

erão ser significativos, no contexto local, uma vez que 

poderão absorver uma parte da mão de obra pouco qualificada e que foi liberta da atividade agrícola em 

expectável que o volume de emprego criado pelo projeto exerça um impacte positivo na 

estrutura socioeconómica concelhia, contribuindo quer para uma qualificação do emprego (reflexo de uma 

uição ou estabilização da taxa de 

desemprego deste concelho e concelhos vizinhos, já que de acordo com os cálculos efetuados pela Nemus 

os níveis de desemprego em Alcácer eram, em setembro de 2015, de 7,1 (rácio desemprego registado nos 

positivo, imediato, permanente, certo, direto e 

elevada magnitude, de incidência local ou regional e significativo a muito significativo 

resposta dos agentes locais às novas necessidades do mercado). 

existente na região do 

Litoral Alentejano e, em particular, em Alcácer do Sal. No entanto, atendendo aos projetos turísticos já 

conhecidos para o Litoral Alentejano, os impactes em termos de oferta turística não deverão ser 

significativos para a região, quer em termos quantitativos, como qualitativos. Já a nível concelhio os 

de acordo com os últimos 

dados disponíveis (2014) possuía apenas 915 camas turísticas, das quais 98 de hotéis;  

3 dos quais hotéis e 7 

classificados como “outros estabelecimentos”, o que engloba uma grande diversidade 

apartamentos, apartamentos turísticos, aldeamentos 
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• O cariz inovador do proje

elemento diferenciador, que pretende tirar rendimento das potencialidades endógenas 

da região – o Sol e mar (Costa Vicentina), a Gastronomia, a saúde e bem

O empreendimento turístico é co

autoridades públicas no sentido de consolidar o Litoral Alentejano como um destino turístico de qualidade 

no contexto regional e mesmo nacional (cf. secção 4.12.2.1). De facto, as potencialida

e, em particular, da Costa Vicentina, são unanimemente reconhecidas pelos atores regionais e estão já 

patentes, de alguma forma, na procura turística. O impacte na oferta turística é ainda classificado como 

direto, certo, permanente de elevada magnitude e de incidência local ou regional.

Resta ainda referir que o "Alcácer Vintage" terá nestes domínios um impacte positivo cumulativo direto 

com o aldeamento turístico e campo de golfe propostos no PP da Herdade do Pinhal (Aviso n.º 4500/20

de 3 de março, D.R. n.º 43 IIS), imediatamente a norte deste, estabelecendo

que aumentará significativamente o nível de confiança das previsões acima efetuadas.

 

5.12.3. Fase de desativação

Os impactes na fase de desativação serão e

construção, ou seja, impactes negativos na 

poluentes bem como ao aumento dos níveis de ruído; e impactes positivos na 

dinamização das atividades económicas locais 

No entanto, a magnitude desses efeitos será, em geral, menor, dado que, a ocorrer, a fase de desativação 

terá certamente uma duração inferior ao período previsto para a fase de construção.

 

5.12.4. Síntese 

No presente subcapítulo avaliaram

Vintage" terá na estrutura socioeconómica da área de influência direta

Sal e união de freguesias de Alcácer do Sal 

Alentejano. 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, os impactes do empreendimento em avaliação foram 

significativos (embora temporários), 

estrutura económica local e do concelho de Alcácer do Sal; e outros negativos, caracterizados por 
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O cariz inovador do projeto: um resort integrado, no qual a vinha se apresenta como um 

elemento diferenciador, que pretende tirar rendimento das potencialidades endógenas 

o Sol e mar (Costa Vicentina), a Gastronomia, a saúde e bem

O empreendimento turístico é coerente, aliás, com a estratégia que tem sido prosseguida, pelas 

autoridades públicas no sentido de consolidar o Litoral Alentejano como um destino turístico de qualidade 

no contexto regional e mesmo nacional (cf. secção 4.12.2.1). De facto, as potencialidades dessa sub

e, em particular, da Costa Vicentina, são unanimemente reconhecidas pelos atores regionais e estão já 

patentes, de alguma forma, na procura turística. O impacte na oferta turística é ainda classificado como 

elevada magnitude e de incidência local ou regional. 

Resta ainda referir que o "Alcácer Vintage" terá nestes domínios um impacte positivo cumulativo direto 

com o aldeamento turístico e campo de golfe propostos no PP da Herdade do Pinhal (Aviso n.º 4500/20

de 3 de março, D.R. n.º 43 IIS), imediatamente a norte deste, estabelecendo-se sinergias entre ambos, o 

que aumentará significativamente o nível de confiança das previsões acima efetuadas. 

Fase de desativação 

Os impactes na fase de desativação serão essencialmente os mesmos apontados para a fase de 

construção, ou seja, impactes negativos na qualidade de vidaqualidade de vidaqualidade de vidaqualidade de vida associados à emissão de poeiras e 

poluentes bem como ao aumento dos níveis de ruído; e impactes positivos na criação de empregocriação de empregocriação de empregocriação de emprego

as atividades económicas locais – todos pouco significativos. 

No entanto, a magnitude desses efeitos será, em geral, menor, dado que, a ocorrer, a fase de desativação 

terá certamente uma duração inferior ao período previsto para a fase de construção. 

No presente subcapítulo avaliaram-se os impactes ao nível socioeconómico que a implementação "Alcácer 

Vintage" terá na estrutura socioeconómica da área de influência direta, ou seja, no concelho de Alcácer o 

e união de freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, mas também, em geral, na região do Litoral 

, os impactes do empreendimento em avaliação foram avaliados como

significativos (embora temporários), resultantes da criação de postos de trabalho e dos

estrutura económica local e do concelho de Alcácer do Sal; e outros negativos, caracterizados por 

 

 

223 

 

to: um resort integrado, no qual a vinha se apresenta como um 

elemento diferenciador, que pretende tirar rendimento das potencialidades endógenas 

o Sol e mar (Costa Vicentina), a Gastronomia, a saúde e bem-estar. 

erente, aliás, com a estratégia que tem sido prosseguida, pelas 

autoridades públicas no sentido de consolidar o Litoral Alentejano como um destino turístico de qualidade 

des dessa sub-região 

e, em particular, da Costa Vicentina, são unanimemente reconhecidas pelos atores regionais e estão já 

patentes, de alguma forma, na procura turística. O impacte na oferta turística é ainda classificado como 

Resta ainda referir que o "Alcácer Vintage" terá nestes domínios um impacte positivo cumulativo direto 

com o aldeamento turístico e campo de golfe propostos no PP da Herdade do Pinhal (Aviso n.º 4500/2010, 

se sinergias entre ambos, o 

 

ssencialmente os mesmos apontados para a fase de 

associados à emissão de poeiras e 

criação de empregocriação de empregocriação de empregocriação de emprego e na 

No entanto, a magnitude desses efeitos será, em geral, menor, dado que, a ocorrer, a fase de desativação 

se os impactes ao nível socioeconómico que a implementação "Alcácer 

, ou seja, no concelho de Alcácer o 

mas também, em geral, na região do Litoral 

avaliados como positivos, 

resultantes da criação de postos de trabalho e dos seus efeitos na 

estrutura económica local e do concelho de Alcácer do Sal; e outros negativos, caracterizados por 
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incómodos para a população residente decorrentes das atividades construtivas

significativos. 

É na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração que se pre

significativos, nomeadamente na estrutura de emprego, no rendimento das famílias e na economia local e 

regional, em resultado da dinamização da atividade turística e do incremento das atividades 

montante e a jusante, as quais inclusivamente terão potencial para assumir um caráter permanente e 

regional. 

Para a fase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativaçãofase de desativação os impactes identificados são semelhantes aos descritos para a fase de 

construção, embora de magnitude infe
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incómodos para a população residente decorrentes das atividades construtivas

que se prevê a ocorrência de impactes positivos significativos a muito 

significativos, nomeadamente na estrutura de emprego, no rendimento das famílias e na economia local e 

regional, em resultado da dinamização da atividade turística e do incremento das atividades 

montante e a jusante, as quais inclusivamente terão potencial para assumir um caráter permanente e 

os impactes identificados são semelhantes aos descritos para a fase de 

construção, embora de magnitude inferior. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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incómodos para a população residente decorrentes das atividades construtivas, embora pouco 

vê a ocorrência de impactes positivos significativos a muito 

significativos, nomeadamente na estrutura de emprego, no rendimento das famílias e na economia local e 

regional, em resultado da dinamização da atividade turística e do incremento das atividades económicas a 

montante e a jusante, as quais inclusivamente terão potencial para assumir um caráter permanente e 

os impactes identificados são semelhantes aos descritos para a fase de 
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6. Medidas Ambientais

6.1. Introdução

No seguimento da avaliação de impactes ambientais efetuada pretende

medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou compensar os impactes 

ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais positivos do projeto.

Estas medidas têm como principal objetivo implementar o projeto da forma o mais otimizada possível em 

termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio biofísico, atenuando ou 

anulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projeto ou ter como 

consequência uma afetação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo.

Ao longo do presente capítulo são feitas análises e consideraçõe

textos dois tipos de recomendações:

• As medidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigação

a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a 

construção e exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do projetista, do 

promotor ou do empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade 

ambiental; 

• Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral 

projetos e sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover o 

desenvolvimento sustentável do projeto em análise; estas considerações não 

constituem ações concretas a implementar, traduzindo

enquadramento que sustentam o desenvo

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento, 

optou-se por diferenciar graficamente as 

numeradas, de acordo com o descritor a que se referem

Código_Descritor. Código_Descritor. Código_Descritor. Código_Descritor. Texto da medida de mitigação.

Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas ambientais a adotar. No 

apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, ou seja, que se aplicam a mais que um descritor, 

sendo por isso consideradas de âmbito transversal. 
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Medidas Ambientais 

Introdução 

No seguimento da avaliação de impactes ambientais efetuada pretende-se neste capítulo identificar as 

medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou compensar os impactes 

potenciar os impactes ambientais positivos do projeto. 

Estas medidas têm como principal objetivo implementar o projeto da forma o mais otimizada possível em 

termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio biofísico, atenuando ou 

ulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projeto ou ter como 

consequência uma afetação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo.

Ao longo do presente capítulo são feitas análises e considerações de ordem diversa, distinguindo

textos dois tipos de recomendações: 

medidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigação propostas pelo EIA – medidas que constituem ações concretas 

a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a 

exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do projetista, do 

promotor ou do empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade 

Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral sobre as boas práticas ambientais de gestão de 

sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover o 

desenvolvimento sustentável do projeto em análise; estas considerações não 

constituem ações concretas a implementar, traduzindo-se antes em textos de 

enquadramento que sustentam o desenvolvimento das medidas propostas.

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento, 

se por diferenciar graficamente as medidas de mitigação, apresentando-as sob a forma de 

o com o descritor a que se referem, no seguinte formato: 

Texto da medida de mitigação. 

Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas ambientais a adotar. No 

apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, ou seja, que se aplicam a mais que um descritor, 

sendo por isso consideradas de âmbito transversal.  
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se neste capítulo identificar as 

medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou compensar os impactes 

Estas medidas têm como principal objetivo implementar o projeto da forma o mais otimizada possível em 

termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio biofísico, atenuando ou 

ulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projeto ou ter como 

consequência uma afetação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo. 

s de ordem diversa, distinguindo-se nos 

medidas que constituem ações concretas 

a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a 

exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do projetista, do 

promotor ou do empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade 

sobre as boas práticas ambientais de gestão de 

sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover o 

desenvolvimento sustentável do projeto em análise; estas considerações não 

se antes em textos de 

lvimento das medidas propostas. 

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento, 

as sob a forma de marcas 

Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas ambientais a adotar. No ponto ponto ponto ponto 6.26.26.26.2    são 

apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, ou seja, que se aplicam a mais que um descritor, 
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A proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para a fase de desativação, para além de

basear em pressupostos altamente incertos, iria também revestir

data, de conceber a realidade de um futuro tão distante, sendo 

desenvolver nesse sentido se tornasse obsol

prática. Assim, julga-se que a única proposta razoável que se poderá efetuar numa situação como esta é a 

de que, aquando da desativação do projeto, seja elaborado um Plano de 

requalificação/recuperação da área intervencionada, para que esta seja realizada de forma a 

salvaguardar, de forma sustentada, todos os aspetos ambientais passíveis de afetação.

 

6.2. Medidas gerais

As medidas aqui apresentadas resultam das várias sensibili

tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de descritores. 

São medidas relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a instalação e 

gestão do(s) estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos e outras medidas, pelo que foram 

agrupadas segundo a atividade a que se destinam. Estas medidas destinam

gestão ambiental da empreitada de construção

Na definição das medidas gerais, bem como nas medidas específica por descritor, foi tido em devida conta 

o documento “medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), nomeadamente as medidas aplicáveis ao presente projeto (assinaladas com o código APA e 

aditadas – texto em itálico – sempre que pertinente). 

Fase de preparação prévia à execução das obras

APA1.APA1.APA1.APA1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 

à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 

acessibilidades; 

APA2.APA2.APA2.APA2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações; 

APA3.APA3.APA3.APA3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução da
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A proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para a fase de desativação, para além de

basear em pressupostos altamente incertos, iria também revestir-se de erros pela incapacidade natural, à 

data, de conceber a realidade de um futuro tão distante, sendo assim bastante provável que o trabalho a 

desenvolver nesse sentido se tornasse obsoleto e desnecessário aquando da necessidade de colocá

se que a única proposta razoável que se poderá efetuar numa situação como esta é a 

de que, aquando da desativação do projeto, seja elaborado um Plano de desativação e um Plano

ecuperação da área intervencionada, para que esta seja realizada de forma a 

salvaguardar, de forma sustentada, todos os aspetos ambientais passíveis de afetação.

Medidas gerais 

As medidas aqui apresentadas resultam das várias sensibilidades sectoriais consideradas ao longo do EIA, 

tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de descritores. 

São medidas relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a instalação e 

estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos e outras medidas, pelo que foram 

agrupadas segundo a atividade a que se destinam. Estas medidas destinam-se assim a ser integradas na 

gestão ambiental da empreitada de construção, de modo a garantir a sua efetiva aplicação. 

Na definição das medidas gerais, bem como nas medidas específica por descritor, foi tido em devida conta 

o documento “medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente 

didas aplicáveis ao presente projeto (assinaladas com o código APA e 

sempre que pertinente).  

Fase de preparação prévia à execução das obras 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 

à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 

 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações;  

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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A proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para a fase de desativação, para além de se 

se de erros pela incapacidade natural, à 

bastante provável que o trabalho a 

eto e desnecessário aquando da necessidade de colocá-lo em 

se que a única proposta razoável que se poderá efetuar numa situação como esta é a 

esativação e um Plano de 

ecuperação da área intervencionada, para que esta seja realizada de forma a 

salvaguardar, de forma sustentada, todos os aspetos ambientais passíveis de afetação. 

dades sectoriais consideradas ao longo do EIA, 

tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de descritores. 

São medidas relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a instalação e 

estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos e outras medidas, pelo que foram 

se assim a ser integradas na 

a sua efetiva aplicação.  

Na definição das medidas gerais, bem como nas medidas específica por descritor, foi tido em devida conta 

o documento “medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente 

didas aplicáveis ao presente projeto (assinaladas com o código APA e 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 

à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

s obras relativamente às ações suscetíveis de 
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causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos;

APA4.APA4.APA4.APA4. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos n

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos 

períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre 

genericamente entre o início de abril e o fim de junho. 

Ver redação específica em 6.

APA5.APA5.APA5.APA5. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais 

associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente. 

APA6.APA6.APA6.APA6. Elaborar um Plano

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 

Este PGA deverá inclui

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 

empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 

desde que previamente sujeito à apro

ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar 

todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.

 

Fase de execução da obra 

Implantação dos estaleiros e parques de m

APA7.APA7.APA7.APA7. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar

ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimenta

devem ser ocupados os seguintes locais: 

- Áreas do domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 
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causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos n

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos 

períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre 

genericamente entre o início de abril e o fim de junho.  

Ver redação específica em 6.6.122 

Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais 

associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente. 

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 

Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. 

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 

empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 

desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas 

ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar 

todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.

parques de materiais  

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção 

ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não 

devem ser ocupados os seguintes locais:  

Áreas do domínio hídrico;  

Áreas inundáveis;  

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 
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causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de 

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos 

períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre 

Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais 

associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente.  

de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. 

r um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.  

O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da 

empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 

vação do dono da obra. As cláusulas técnicas 

ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar 

todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto. 

se no interior da área de intervenção 

ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

ções de terras e abertura de acessos. Não 

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
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- Perímetros de proteção de captações; 

- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN)  

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza;  

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

A zona proposta para instalação do estaleiro de obra (limite noroeste da área de 

intervenção, junto ao acesso de serventia à ETAR) cumpre estes requisitos. Este situação 

deve ser confirmada em fase de RECAPE.

APA8.APA8.APA8.APA8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedado

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

Desmatação, limpeza e decapagem dos 

APA9.APA9.APA9.APA9. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem 

obra.  

APA10.APA10.APA10.APA10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

(por exemplo nas zonas de espaços verdes).

APA11.APA11.APA11.APA11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 

e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando

APA12.APA12.APA12.APA12. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve

efetuar o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a 

prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da 

caracterização da situação de referência. 

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico

arquitetónico e etnográfico 
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Perímetros de proteção de captações;  

das da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

Áreas de ocupação agrícola;  

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

Zonas de proteção do património.  

proposta para instalação do estaleiro de obra (limite noroeste da área de 

intervenção, junto ao acesso de serventia à ETAR) cumpre estes requisitos. Este situação 

deve ser confirmada em fase de RECAPE. 

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

ecapagem dos solos  

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

xemplo nas zonas de espaços verdes).  

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 

e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve

efetuar o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a 

prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da 

zação da situação de referência.  

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico

e etnográfico (6.11). 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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das da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

proposta para instalação do estaleiro de obra (limite noroeste da área de 

intervenção, junto ao acesso de serventia à ETAR) cumpre estes requisitos. Este situação 

s, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.  

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos 

se a sua reutilização.  

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se 

efetuar o acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a 

prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da 

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico, 
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Escavações e movimentação de terras 

APA13.APA13.APA13.APA13. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património 

efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a 

movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o 

património arqueológico.

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico e 

arquitetónico (6.11).   

APA14.APA14.APA14.APA14. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

APA15.APA15.APA15.APA15. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 

de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo 

a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.

APA16.APA16.APA16.APA16. A execução de escavações e aterros 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

APA17.APA17.APA17.APA17. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como ma

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área 

de intervenção). 

APA18.APA18.APA18.APA18. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para

APA19.APA19.APA19.APA19. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até es

serem encaminhados para destino final adequado. 

APA20.APA20.APA20.APA20. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade.  

APA21.APA21.APA21.APA21. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas: 

- Áreas do domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 
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erras  

Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve

efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a 

movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o 

património arqueológico. 

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico e 

arquitetónico (6.11).    

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.  

xecutar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 

de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo 

a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.  

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como ma

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área 

 

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito.  

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até es

serem encaminhados para destino final adequado.  

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

essidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas:  

Áreas do domínio hídrico;  

Áreas inundáveis;  

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 
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arqueológico deve-se 

efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a 

movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o 

Ver subcapítulo correspondente às medidas específicas para o património arqueológico e 

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

xecutar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 

de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo 

deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área 

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais 

se a sua proteção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

essidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
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- Perímetros de proteçã

- Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN)  

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza;  

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flo

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

O local proposto pelo projetista para o depósito dos cerca de 

é um areeiro desativado localizado a cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

PP da Herdade do Pinhal). 

inertes que aí se desenvolveu, carecendo atualmente de uma intervenção de 

requalificação e integração paisagística.

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage

recuperação deste espaço, permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com 

os objetivos e ações de requalificação a definir no âmbito de um plano de

paisagística que será elaborado previamente.

Segundo indicações do projetista não será necessário recorrer a terras de empréstimo 

para a execução das obras pelo que não se aplica a nº 22 da APA.

Construção e reabilitação de acessos 

APA23.APA23.APA23.APA23. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 

ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

APA25.APA25.APA25.APA25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

população local. 
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Perímetros de proteção de captações;  

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

Áreas de ocupação agrícola;  

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

e proteção do património.  

O local proposto pelo projetista para o depósito dos cerca de 6000 m3 

é um areeiro desativado localizado a cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage", em propriedade do mesmo promotor (na área do 

PP da Herdade do Pinhal). O local em causa encontra-se degradado devido à extração de 

inertes que aí se desenvolveu, carecendo atualmente de uma intervenção de 

requalificação e integração paisagística. As terras sobrantes geradas no projeto do 

Loteamento Turístico “Alcácer Vintage" constituirão uma boa 

recuperação deste espaço, permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com 

os objetivos e ações de requalificação a definir no âmbito de um plano de

paisagística que será elaborado previamente. 

Segundo indicações do projetista não será necessário recorrer a terras de empréstimo 

para a execução das obras pelo que não se aplica a nº 22 da APA. 

cessos  

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 

ação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

cal. Deve ser dada especial atenção deve ser dada à estrada EN 382

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

ra e de fauna protegidas por lei, 

 de terras sobrantes 

é um areeiro desativado localizado a cerca de 1 km a nordeste da zona de intervenção do 

ade do mesmo promotor (na área do 

se degradado devido à extração de 

inertes que aí se desenvolveu, carecendo atualmente de uma intervenção de 

geradas no projeto do 

 oportunidade de 

recuperação deste espaço, permitindo efetuar uma modelação de terreno consonante com 

os objetivos e ações de requalificação a definir no âmbito de um plano de integração 

Segundo indicações do projetista não será necessário recorrer a terras de empréstimo 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 

existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 

ação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da 

Deve ser dada especial atenção deve ser dada à estrada EN 382. 
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APA27.APA27.APA27.APA27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e d

Não irá haver obras na via pública nem necessidade de proceder a desvios de tráfego pelo que não se ao 

aplicam as medidas nºs 24 e 26 da APA.

Circulação de veículos e funcionamento de 

APA28.APA28.APA28.APA28. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 

e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 

interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, 

instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

O percurso a utilizar para acesso à obra desenvolve

direção ao IC1, pelo que não

Arez fica localizada no sentido contrário em relação à zona de obra, ou seja a nascente, 

pelo que não se antecipa necessidade de movimentação de veículos associados à obra 

nesta localidade). 

APA29.APA29.APA29.APA29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

APA30.APA30.APA30.APA30. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a ca

APA31.APA31.APA31.APA31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído possível. 

APA32.APA32.APA32.APA32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

APA33.APA33.APA33.APA33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

APA34.APA34.APA34.APA34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 
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Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

Não irá haver obras na via pública nem necessidade de proceder a desvios de tráfego pelo que não se ao 

aplicam as medidas nºs 24 e 26 da APA. 

uncionamento de maquinaria  

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 

e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 

r dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, 

instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas).  

O percurso a utilizar para acesso à obra desenvolve-se pela EN382 no sentido poente em 

direção ao IC1, pelo que não atravessa qualquer povoação neste trajeto (recorde

Arez fica localizada no sentido contrário em relação à zona de obra, ou seja a nascente, 

pelo que não se antecipa necessidade de movimentação de veículos associados à obra 

localidade).  

e que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído possível.  

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

ca nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção.  

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.  

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 
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Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da 

Não irá haver obras na via pública nem necessidade de proceder a desvios de tráfego pelo que não se ao 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo 

e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 

r dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, 

se pela EN382 no sentido poente em 

atravessa qualquer povoação neste trajeto (recorde-se que 

Arez fica localizada no sentido contrário em relação à zona de obra, ou seja a nascente, 

pelo que não se antecipa necessidade de movimentação de veículos associados à obra 

e que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

rga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

ca nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.  
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Isto aplica-se apenas à zona de plantação da vinha na parcela nascente do terreno, uma 

vez que na restante área envolvente não existem habitações. Ver medida específica na 

secção 6.9.1. 

APA35.APA35.APA35.APA35. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 

de sistemas de drenagem de águas pluviais. 

APA36.APA36.APA36.APA36. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar 

o levantamento de poeiras através 

APA37.APA37.APA37.APA37. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e

APA38.APA38.APA38.APA38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que po

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 

desses dispositivos adequados. 

APA39.APA39.APA39.APA39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

instalação de sistemas de ins

os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

Gestão de produtos, efluentes e r

APA40.APA40.APA40.APA40. Definir e implementar um Plano de Ge

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e a identificação dos dest

de resíduos.  

APA41.APA41.APA41.APA41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de ev

de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de 

máxima infiltração.  

APA42.APA42.APA42.APA42. São proibidas queimas a céu aberto. 
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se apenas à zona de plantação da vinha na parcela nascente do terreno, uma 

vez que na restante área envolvente não existem habitações. Ver medida específica na 

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 

de sistemas de drenagem de águas pluviais.  

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar 

o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria. 

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.   

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 

desses dispositivos adequados.  

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem 

os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

resíduos  

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição 

de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de 

máxima infiltração.   

São proibidas queimas a céu aberto.  

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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se apenas à zona de plantação da vinha na parcela nascente do terreno, uma 

vez que na restante área envolvente não existem habitações. Ver medida específica na 

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 

Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar 

da circulação de veículos e maquinaria.  

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e 

ssível, deverão ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção 

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 

onorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem 

os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

stão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

inos finais mais adequados para os diferentes fluxos 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

entuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição 

de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de 
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APA43.APA43.APA43.APA43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

reciclagem.  

Excetuando as terras sobrantes não se prevê a possibilidade de reaproveitamento de RCD na obra, pelo 

que a medida n.º 44 da APA não é aplicável.

APA45.APA45.APA45.APA45. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e esta

preferencialmente a reciclagem. 

APA46.APA46.APA46.APA46. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

APA47.APA47.APA47.APA47. Assegurar o destino f

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor 

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques

encaminhados para tratamento. 

A recolha de esgotos do estaleiro será feita através de fossas estanques e conduzida 

posteriormente a tratamento através de operador licenciado ou dos serviços municipais.

APA48.APA48.APA48.APA48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 

ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de 

drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou 

outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve 

estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

APA49.APA49.APA49.APA49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

ao seu armazenamento e envio para destino f

Acrescenta-se ainda a seguinte medida:

Ger1.Ger1.Ger1.Ger1. Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, exceto 

betuminoso, deverá promover

forma a que no final das obras 

resíduos resultantes a destino final adequado.

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

Excetuando as terras sobrantes não se prevê a possibilidade de reaproveitamento de RCD na obra, pelo 

que a medida n.º 44 da APA não é aplicável. 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem.  

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques, 

encaminhados para tratamento.  

de esgotos do estaleiro será feita através de fossas estanques e conduzida 

posteriormente a tratamento através de operador licenciado ou dos serviços municipais.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 

os para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de 

drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou 

outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve 

da com um separador de hidrocarbonetos.  

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

se ainda a seguinte medida: 

Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, exceto 

betuminoso, deverá promover-se a sua infiltração num ponto único (isolado com geot

forma a que no final das obras se possa sanear a referida área de infiltração e conduzir

resíduos resultantes a destino final adequado. 
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Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 

promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

Excetuando as terras sobrantes não se prevê a possibilidade de reaproveitamento de RCD na obra, pelo 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

nques, para posterior envio a destino final apropriado, 

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 

inal adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

ligação ao sistema municipal ou, 

 e posteriormente 

de esgotos do estaleiro será feita através de fossas estanques e conduzida 

posteriormente a tratamento através de operador licenciado ou dos serviços municipais. 

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 

os para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de 

drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou 

outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

inal ou recolha por operador licenciado.  

Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, exceto de 

se a sua infiltração num ponto único (isolado com geotêxtil), por 

possa sanear a referida área de infiltração e conduzir-se os 
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Fase final da execução das obras

APA50.APA50.APA50.APA50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, c

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.

APA51.APA51.APA51.APA51. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

ou destruídos.  

APA52.APA52.APA52.APA52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 

da obra.  

APA53.APA53.APA53.APA53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

APA54.APA54.APA54.APA54. Proceder ao rest

através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 

naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

O mesmo deve ser efetuado no 

através de um Plano de Recuperação e Integração Paisagística adequado. Este plano deve 

ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, atualmente em elaboração, e que incide 

sobre esta área. 

A medida nº 55 da APA não se aplica uma vez que não será previsível o recurso a terras de empréstimo 

provenientes do exterior da área de intervenção.

Para a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração recomenda

Ger2.Ger2.Ger2.Ger2. Deve ser feito um Plano de 

a necessidade efetiva e quantidades a aplicar

- Gestão rigorosa da aplicação de fertilizantes e fitofármacos de acordo com as necessidades 

reais das espécies vegetais e com as 

- Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e mobilidade no solo, 

tenham um menor risco de contaminação, tais como: baixo “tempo de vida médio”, 

reduzida solubilidade em água e ele
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Fase final da execução das obras 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, c

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

cuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção.  

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada 

através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 

naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

O mesmo deve ser efetuado no local de depósito de terras sobrantes referido em 3.4.5, 

através de um Plano de Recuperação e Integração Paisagística adequado. Este plano deve 

ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, atualmente em elaboração, e que incide 

 

º 55 da APA não se aplica uma vez que não será previsível o recurso a terras de empréstimo 

provenientes do exterior da área de intervenção. 

recomenda-se adicionalmente: 

Deve ser feito um Plano de aplicação de fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos que indique 

a necessidade efetiva e quantidades a aplicar, e que considere ainda o seguinte:

Gestão rigorosa da aplicação de fertilizantes e fitofármacos de acordo com as necessidades 

reais das espécies vegetais e com as características hidroquímicas das águas de rega;

Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e mobilidade no solo, 

tenham um menor risco de contaminação, tais como: baixo “tempo de vida médio”, 

reduzida solubilidade em água e elevada volatilidade; 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

cuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

abelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – 

através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 

naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos.  

local de depósito de terras sobrantes referido em 3.4.5, 

através de um Plano de Recuperação e Integração Paisagística adequado. Este plano deve 

ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, atualmente em elaboração, e que incide 

º 55 da APA não se aplica uma vez que não será previsível o recurso a terras de empréstimo 

itofarmacêuticos que indique 

e que considere ainda o seguinte: 

Gestão rigorosa da aplicação de fertilizantes e fitofármacos de acordo com as necessidades 

características hidroquímicas das águas de rega; 

Utilização de produtos que, pelas suas características de persistência e mobilidade no solo, 

tenham um menor risco de contaminação, tais como: baixo “tempo de vida médio”, 
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- Priorizar o uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de pragas e doenças, 

minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e outros produtos 

fitofarmacêuticos. 

 

 

6.3. Geologia e geomorfologia

Os principais impactes negativos no meio físico em que se insere o projeto dizem sobretudo respeito a 

ações a realizar na fase de construção, pelo que se consideram suficientes as medidas de minimização 

previstas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na fase de exploração não 

geomorfológicas, pelo que não se justifica a implementação de medidas de minimização.

Recomenda-se ainda, e apesar de não serem esperados impactes sobre os recursos minerais metálicos, 

que nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto, se respeitem as obrigações e direitos previstos 

na legislação em vigor (Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto

e Decreto-lei n.º 88/90 de 16 de março).

 

 

6.4. Solos 

6.4.1. Fase de construção

Com a adoção das medidas gerais propostas na 

impactes negativos temporários identificados durante a fase de construção, ao nível dos solos.

 

6.4.2. Fase de exploração

Para a fase de exploração devem ser observadas as seguintes medidas de minimização dos impactes 

ambientais/recomendações: 

Sol1.Sol1.Sol1.Sol1. Deve ser garantida a boa qualidade da água para rega, de forma a não deteriorar os solos.

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

zar o uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de pragas e doenças, 

minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e outros produtos 

 

Geologia e geomorfologia 

gativos no meio físico em que se insere o projeto dizem sobretudo respeito a 

ações a realizar na fase de construção, pelo que se consideram suficientes as medidas de minimização 

previstas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 são esperados impactes negativos nas condições geológicas e 

geomorfológicas, pelo que não se justifica a implementação de medidas de minimização.

se ainda, e apesar de não serem esperados impactes sobre os recursos minerais metálicos, 

ferentes fases de desenvolvimento do projeto, se respeitem as obrigações e direitos previstos 

na legislação em vigor (Lei nº 54/2015 de 22 de junho, que revoga o Decreto-lei n.º 90/90 de 16 de março, 

lei n.º 88/90 de 16 de março). 

construção 

o das medidas gerais propostas na secçãosecçãosecçãosecção    6.16.16.16.1, têm tendência a ser atenuados os principais 

impactes negativos temporários identificados durante a fase de construção, ao nível dos solos.

Fase de exploração 

vem ser observadas as seguintes medidas de minimização dos impactes 

Deve ser garantida a boa qualidade da água para rega, de forma a não deteriorar os solos.
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zar o uso de agentes biológicos e/ou mecânicos para o controlo de pragas e doenças, 

minorando o uso de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e outros produtos 

gativos no meio físico em que se insere o projeto dizem sobretudo respeito a 

ações a realizar na fase de construção, pelo que se consideram suficientes as medidas de minimização 

são esperados impactes negativos nas condições geológicas e 

geomorfológicas, pelo que não se justifica a implementação de medidas de minimização. 

se ainda, e apesar de não serem esperados impactes sobre os recursos minerais metálicos, 

ferentes fases de desenvolvimento do projeto, se respeitem as obrigações e direitos previstos 

lei n.º 90/90 de 16 de março, 

, têm tendência a ser atenuados os principais 

impactes negativos temporários identificados durante a fase de construção, ao nível dos solos. 

vem ser observadas as seguintes medidas de minimização dos impactes 

Deve ser garantida a boa qualidade da água para rega, de forma a não deteriorar os solos. 
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Sol2.Sol2.Sol2.Sol2. A charca prevista (parcialmente em solos de capacidade de uso B) deve ta

manter um regime de variação sazonal dos níveis, em que o solo permaneça a seco durante uma 

parte do ano, à semelhança do que se passa com os terrenos para cultivo do arroz existentes na 

região, de forma a manter as suas características

Em concordância com as medidas de caráter geral propostas 

salienta-se ainda que a aplicação de fertilizantes e fitofármacos deve sofrer uma gestão rigorosa, dando 

preferência a produtos com o menor gr

meios mecânicos no combate a pragas e doenças.

 

6.5. Uso do solo e ordenamento do território

6.5.1. Fase de construção 

No decorrer desta fase propõe

identificados no ordenamento do território:

OT1.OT1.OT1.OT1. Proteção das espécies indicadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo 

Litoral, com destaque para o sobreiro (

vigor. 

OT2.OT2.OT2.OT2. Tomar as medidas necessárias para a proteção dos sobreiros

estes não sejam danificados no decorrer das obras e durante as deslocações das máquinas. Para 

tal, deverão ser devidamente assinalados os exemplares a manter, bem como def

perímetro de segurança de 15 metros em redor de cada árvore, 

OT3.OT3.OT3.OT3. Obtenção, junto da ARH do Alentejo, do título de utilização do Domínio Público Hídrico, tendo em 

conta a interseção parcial da área de intervenção com 

OT4.OT4.OT4.OT4. Obtenção de licença municipal para proceder às obras de construção civil, assim como prévia 

autorização municipal no que se refere às atividades que destruam o coberto vegetal.

OT5.OT5.OT5.OT5. Nas áreas do projeto que interfiram com o regime da RAN (ch

Entidade Regional do Alentejo 
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A charca prevista (parcialmente em solos de capacidade de uso B) deve tanto quanto possível 

manter um regime de variação sazonal dos níveis, em que o solo permaneça a seco durante uma 

parte do ano, à semelhança do que se passa com os terrenos para cultivo do arroz existentes na 

região, de forma a manter as suas características pedológicas. 

Em concordância com as medidas de caráter geral propostas na secçãosecçãosecçãosecção    6.1.6.1.6.1.6.1. para a fase de exploração, 

se ainda que a aplicação de fertilizantes e fitofármacos deve sofrer uma gestão rigorosa, dando 

preferência a produtos com o menor grau de perigosidade e toxicidade possível, sendo preferível o uso de 

meios mecânicos no combate a pragas e doenças. 

Uso do solo e ordenamento do território 

Fase de construção  

No decorrer desta fase propõe-se a adoção das seguintes medidas de minimização d

identificados no ordenamento do território: 

Proteção das espécies indicadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo 

Litoral, com destaque para o sobreiro (Quercus suber), respeitando a legislação específica em 

as medidas necessárias para a proteção dos sobreiros (Quercus suber

estes não sejam danificados no decorrer das obras e durante as deslocações das máquinas. Para 

tal, deverão ser devidamente assinalados os exemplares a manter, bem como def

perímetro de segurança de 15 metros em redor de cada árvore, tal como está definido 

Obtenção, junto da ARH do Alentejo, do título de utilização do Domínio Público Hídrico, tendo em 

conta a interseção parcial da área de intervenção com esta condicionante. 

Obtenção de licença municipal para proceder às obras de construção civil, assim como prévia 

autorização municipal no que se refere às atividades que destruam o coberto vegetal.

Nas áreas do projeto que interfiram com o regime da RAN (charca a criar), obter o parecer da 

do Alentejo da Reserva Agrícola Nacional, para o uso proposto.

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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nto quanto possível 

manter um regime de variação sazonal dos níveis, em que o solo permaneça a seco durante uma 

parte do ano, à semelhança do que se passa com os terrenos para cultivo do arroz existentes na 

para a fase de exploração, 

se ainda que a aplicação de fertilizantes e fitofármacos deve sofrer uma gestão rigorosa, dando 

au de perigosidade e toxicidade possível, sendo preferível o uso de 

 

se a adoção das seguintes medidas de minimização dos impactes 

Proteção das espécies indicadas no Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo 

), respeitando a legislação específica em 

Quercus suber), de modo a que 

estes não sejam danificados no decorrer das obras e durante as deslocações das máquinas. Para 

tal, deverão ser devidamente assinalados os exemplares a manter, bem como definido um 

tal como está definido no projeto. 

Obtenção, junto da ARH do Alentejo, do título de utilização do Domínio Público Hídrico, tendo em 

Obtenção de licença municipal para proceder às obras de construção civil, assim como prévia 

autorização municipal no que se refere às atividades que destruam o coberto vegetal. 

arca a criar), obter o parecer da 

, para o uso proposto. 
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6.5.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração deve ser cumprida a seguinte medida:

OT6.OT6.OT6.OT6. Se for observada a contaminação dos pinheiros com nemá

das entidades competentes para os recursos florestais, agindo de acordo com as suas indicações 

e com a legislação aplicável.

 

 

6.6. Ecologia, flora e fauna

6.6.1. Fase de construção

Durante a fase de construção, para além da adoção

ser adotadas as seguintes medidas de minimização específicas:

Eco1.Eco1.Eco1.Eco1. As atividades da fase de obra com mais efeitos negativos (ações de desmatação e modelação do 

terreno) deverão ser programadas de forma evitar a

espécies faunísticas potencialmente utilizadoras desta zona, época que decorre genericamente 

na primavera/verão (1 de abril a 30 de junho), sugerindo

desenvolvidas durante estes meses.

Eco2.Eco2.Eco2.Eco2. Os trabalhos deverão ser efetuados de forma contínua, impossibilitando a recolonização dos 

espaços intervencionados pela fauna, evitando nova perturbação e deslocação forçada dos 

indivíduos. 

 

6.6.2. Fase de exploração

Tendo em conta que durante a fase de explora

intensificação da presença humana na área de estudo, propõe

Eco3.Eco3.Eco3.Eco3. Implementação de um programa de sensibilização ambiental dos utilizadores do 

turístico, com divulgação dos valores ecológicos da região 

comportamentos a evitar, de forma a não degradar os habitats envolventes e não perturbar as 

comunidades biológicas. Esta medida visa garantir a utilização equilib

evitando a sua degradação em função do aumento da presença humana. 
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Fase de exploração  

Durante a fase de exploração deve ser cumprida a seguinte medida: 

Se for observada a contaminação dos pinheiros com nemátodo, proceder à informação imediata 

das entidades competentes para os recursos florestais, agindo de acordo com as suas indicações 

e com a legislação aplicável. 

Ecologia, flora e fauna 

Fase de construção 

Durante a fase de construção, para além da adoção das recomendações gerais expostas em 

ser adotadas as seguintes medidas de minimização específicas: 

As atividades da fase de obra com mais efeitos negativos (ações de desmatação e modelação do 

terreno) deverão ser programadas de forma evitar a sua realização na época de reprodução das 

espécies faunísticas potencialmente utilizadoras desta zona, época que decorre genericamente 

na primavera/verão (1 de abril a 30 de junho), sugerindo-se que estas ações não sejam 

desenvolvidas durante estes meses. 

Os trabalhos deverão ser efetuados de forma contínua, impossibilitando a recolonização dos 

espaços intervencionados pela fauna, evitando nova perturbação e deslocação forçada dos 

Fase de exploração 

Tendo em conta que durante a fase de exploração os principais impactes do projeto se prendem com a 

intensificação da presença humana na área de estudo, propõe-se:  

Implementação de um programa de sensibilização ambiental dos utilizadores do 

turístico, com divulgação dos valores ecológicos da região – habitats, flora e fauna 

comportamentos a evitar, de forma a não degradar os habitats envolventes e não perturbar as 

comunidades biológicas. Esta medida visa garantir a utilização equilibrada e sustentável da área, 

evitando a sua degradação em função do aumento da presença humana.  
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todo, proceder à informação imediata 

das entidades competentes para os recursos florestais, agindo de acordo com as suas indicações 

das recomendações gerais expostas em 6.16.16.16.1, deverão 

As atividades da fase de obra com mais efeitos negativos (ações de desmatação e modelação do 

sua realização na época de reprodução das 

espécies faunísticas potencialmente utilizadoras desta zona, época que decorre genericamente 

se que estas ações não sejam 

Os trabalhos deverão ser efetuados de forma contínua, impossibilitando a recolonização dos 

espaços intervencionados pela fauna, evitando nova perturbação e deslocação forçada dos 

ção os principais impactes do projeto se prendem com a 

Implementação de um programa de sensibilização ambiental dos utilizadores do loteamento 

habitats, flora e fauna – e dos 

comportamentos a evitar, de forma a não degradar os habitats envolventes e não perturbar as 

rada e sustentável da área, 
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Recomendam-se adicionalmente algumas 

Eco4.Eco4.Eco4.Eco4.  Impedir a circulação fora dos percursos/áreas designados para o efeito.

Eco5.Eco5.Eco5.Eco5. Manutenção das margens das linhas de água e da vegetação ripícola associada.

Eco6.Eco6.Eco6.Eco6. Garantir as boas condições fitossanitárias das áreas de pinhal, através de monitorização regular 

destas áreas, face ao risco de infeção pelo 

Eco7.Eco7.Eco7.Eco7. Promover a limpeza regular das áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco 

de incêndio. 

Eco8.Eco8.Eco8.Eco8. Promover a continuação da utilização da área por parte das espécies faunísticas existentes, 

através da instalação de mecanismos de 

nas zonas florestadas. 

 

 

6.7. Recursos hídricos superficiais

6.7.1. Fase de projeto 

Tal como descrito na secção 5.6secção 5.6secção 5.6secção 5.6

para um aumento do caudal de ponta de cheia. Neste sen

execução: 

RHSup1.RHSup1.RHSup1.RHSup1. A minimização de áreas impermeabilizadas e a utilização de pavimentos o mais permeáveis 

possíveis de modo a minimizar o aumento do caudal de ponta de cheia.

RHSup2.RHSup2.RHSup2.RHSup2. O ajuste, sempre que possível, das áreas de 

modo a evitar a interferência com

modelação localizada do terreno, de modo a permitir a continuidade das linhas de drenagem 

naturais. 

 

6.7.2. Fase de construção

Em termos de recursos hídricos superficiais, durante a fase de construção reforça

em consideração as medidas APA15APA15APA15APA15

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

se adicionalmente algumas medidas preventivas e/ou de boas práticasmedidas preventivas e/ou de boas práticasmedidas preventivas e/ou de boas práticasmedidas preventivas e/ou de boas práticas: 

Impedir a circulação fora dos percursos/áreas designados para o efeito. 

ção das margens das linhas de água e da vegetação ripícola associada.

Garantir as boas condições fitossanitárias das áreas de pinhal, através de monitorização regular 

destas áreas, face ao risco de infeção pelo nemátodo da madeira do pinheiro. 

limpeza regular das áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco 

Promover a continuação da utilização da área por parte das espécies faunísticas existentes, 

através da instalação de mecanismos de atracão, como por exemplo, a instalação de caixas

Recursos hídricos superficiais 

 

secção 5.6secção 5.6secção 5.6secção 5.6, o aumento de áreas impermeabilizadas na área em estudo contribuirá 

para um aumento do caudal de ponta de cheia. Neste sentido, sugere-se, ainda em fase de projeto de 

A minimização de áreas impermeabilizadas e a utilização de pavimentos o mais permeáveis 

possíveis de modo a minimizar o aumento do caudal de ponta de cheia. 

O ajuste, sempre que possível, das áreas de implantação dos edifícios, dentro de cada lote, de 

modo a evitar a interferência com as linhas de drenagem naturais, ou em alternativa proceder à 

modelação localizada do terreno, de modo a permitir a continuidade das linhas de drenagem 

onstrução 

Em termos de recursos hídricos superficiais, durante a fase de construção reforça-se a necessidade de ter 

APA15APA15APA15APA15 e APA16APA16APA16APA16, expostas na secção 6.1secção 6.1secção 6.1secção 6.1 (medidas gerais) e relativas aos 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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ção das margens das linhas de água e da vegetação ripícola associada. 

Garantir as boas condições fitossanitárias das áreas de pinhal, através de monitorização regular 

 

limpeza regular das áreas florestais não intervencionadas, de forma a atenuar o risco 

Promover a continuação da utilização da área por parte das espécies faunísticas existentes, 

instalação de caixas-ninho 

, o aumento de áreas impermeabilizadas na área em estudo contribuirá 

se, ainda em fase de projeto de 

A minimização de áreas impermeabilizadas e a utilização de pavimentos o mais permeáveis 

implantação dos edifícios, dentro de cada lote, de 

as linhas de drenagem naturais, ou em alternativa proceder à 

modelação localizada do terreno, de modo a permitir a continuidade das linhas de drenagem 

se a necessidade de ter 

(medidas gerais) e relativas aos 
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cuidados a ter na realização da movimentaç

preventiva:  

RHSup3.RHSup3.RHSup3.RHSup3. Nas zonas mais próximas das linhas de água existentes, os trabalhos que promovam a erosão 

devem ser particularmente controlados e reduzidos. Deve ser interdita a deposição de terras ou 

outros materiais nos leitos da linha de água, bem como qualquer outro tipo de obstrução.

RHSup4.RHSup4.RHSup4.RHSup4. Manter, sempre que possível, a continuidade das linhas de drenagem existentes.

 

6.7.3. Fase de exploração

Para a fase de exploração devem ser observadas as seguintes medidas de 

ambientais/recomendações: 

RHSup5.RHSup5.RHSup5.RHSup5. Manutenção das estruturas implantadas para garantir a continuidade das linhas de água, bem 

como de toda a rede de drenagem pluvial.

RHSup6.RHSup6.RHSup6.RHSup6. Monitorização da qualidade das águas superficiais na área do empreendimen

prévia à construção, passando pela fase de construção e posteriormente na exploração. A 

monitorização a desenvolver terá como objetivos acompanhar o cumprimento da legislação em 

vigor relativa à qualidade das águas superficiais, nomeadament

Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto (revogado em algumas das suas disposições pelos 

Decretos-Lei n.ºs 52/99, 53/99 e 54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de setembro, 

este último revogado pelo Decreto

n.º 103/2010, de 24 de setembro) (ver 

- Qualidade da água da charca a criar;

- Qualidade das águas superficiais imediatamente a jusante

- Qualidade da água tratada à saída 
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cuidados a ter na realização da movimentação de terras, acrescentando-se ainda a seguinte medida 

Nas zonas mais próximas das linhas de água existentes, os trabalhos que promovam a erosão 

devem ser particularmente controlados e reduzidos. Deve ser interdita a deposição de terras ou 

ros materiais nos leitos da linha de água, bem como qualquer outro tipo de obstrução.

Manter, sempre que possível, a continuidade das linhas de drenagem existentes.

Fase de exploração 

Para a fase de exploração devem ser observadas as seguintes medidas de minimização dos impactes 

Manutenção das estruturas implantadas para garantir a continuidade das linhas de água, bem 

como de toda a rede de drenagem pluvial. 

Monitorização da qualidade das águas superficiais na área do empreendimen

prévia à construção, passando pela fase de construção e posteriormente na exploração. A 

monitorização a desenvolver terá como objetivos acompanhar o cumprimento da legislação em 

vigor relativa à qualidade das águas superficiais, nomeadamente os critérios estabelecidos no 

Lei n.º 236/98 de 1 de agosto (revogado em algumas das suas disposições pelos 

Lei n.ºs 52/99, 53/99 e 54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de setembro, 

este último revogado pelo Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de agosto, e pelo Decreto

103/2010, de 24 de setembro) (ver capítulo 7capítulo 7capítulo 7capítulo 7 do presente EIA): 

Qualidade da água da charca a criar; 

Qualidade das águas superficiais imediatamente a jusante da área de projeto;

Qualidade da água tratada à saída da ETAR do empreendimento. 
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se ainda a seguinte medida 

Nas zonas mais próximas das linhas de água existentes, os trabalhos que promovam a erosão 

devem ser particularmente controlados e reduzidos. Deve ser interdita a deposição de terras ou 

ros materiais nos leitos da linha de água, bem como qualquer outro tipo de obstrução. 

Manter, sempre que possível, a continuidade das linhas de drenagem existentes. 

minimização dos impactes 

Manutenção das estruturas implantadas para garantir a continuidade das linhas de água, bem 

Monitorização da qualidade das águas superficiais na área do empreendimento desde a fase 

prévia à construção, passando pela fase de construção e posteriormente na exploração. A 

monitorização a desenvolver terá como objetivos acompanhar o cumprimento da legislação em 

e os critérios estabelecidos no 

Lei n.º 236/98 de 1 de agosto (revogado em algumas das suas disposições pelos 

Lei n.ºs 52/99, 53/99 e 54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de setembro, 

007, de 27 de agosto, e pelo Decreto-Lei 

da área de projeto; 
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6.8. Recursos hídricos subterrâneos

6.8.1. Fase de construção

Atendendo a que a maioria dos impactes identificados e avaliados neste descritor são passíveis de ser 

reduzidos ou anulados com a implementação de um conjunto de medidas de boa 

considera-se que as medidas de minimização gerais propostas pela Agência Portuguesa do Ambiente para 

a fase de obra (ver secção 6.1secção 6.1secção 6.1secção 6.1

subterrâneos.  

No entanto, e caso durante as escavações se verificar a exposição do nível freático, recomenda

área seja vedada e restringido o acesso direto ao local de forma a eliminar ou restringir todas as ações que 

traduzam risco de poluição das águas subterrâneas.

 

6.8.2. Fase de exploração

De forma a minimizar os potenciais impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos propõem

seguintes medidas de minimização para a fase de exploração:

RHSub1.RHSub1.RHSub1.RHSub1. Realização de estudo hidrogeológico de suporte ao estabelecimento dos caudais de explo

de furos a utilizar para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes, 

bem como caso se venha a ponderar a rega da vinha. Este estudo será de particular importância 

para o pedido de título de utilização dos recursos hídricos ne

58/2005, de 29 de dezembro, e do Decreto

RHSub2.RHSub2.RHSub2.RHSub2. Implementação de um programa de monitorização da evolução da qualidade da água 

subterrânea e dos níveis piezométricos nas captações de água subterrân

(ver secção 7.2secção 7.2secção 7.2secção 7.2). 

RHSub3.RHSub3.RHSub3.RHSub3. Estabelecer critérios de consumo de água na rega dos espaços verdes, dando prioridade à 

instalação de espécies vegetais adaptadas e que minimizem as necessidades hídricas.

RHSub4.RHSub4.RHSub4.RHSub4. Para a rega dos espaços verdes de utilizaç

outras necessidades de água recomenda

ETAR em detrimento do recurso a água subterrânea, se viável. Recomenda

da água subterrânea seja fei

proveniente da ETAR).
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Recursos hídricos subterrâneos 

Fase de construção 

Atendendo a que a maioria dos impactes identificados e avaliados neste descritor são passíveis de ser 

reduzidos ou anulados com a implementação de um conjunto de medidas de boa 

se que as medidas de minimização gerais propostas pela Agência Portuguesa do Ambiente para 

secção 6.1secção 6.1secção 6.1secção 6.1) são suficientes para garantir a não afetação dos recursos hídricos 

ante as escavações se verificar a exposição do nível freático, recomenda

área seja vedada e restringido o acesso direto ao local de forma a eliminar ou restringir todas as ações que 

traduzam risco de poluição das águas subterrâneas. 

ração 

De forma a minimizar os potenciais impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos propõem

seguintes medidas de minimização para a fase de exploração: 

Realização de estudo hidrogeológico de suporte ao estabelecimento dos caudais de explo

de furos a utilizar para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes, 

bem como caso se venha a ponderar a rega da vinha. Este estudo será de particular importância 

para o pedido de título de utilização dos recursos hídricos necessário nos termos da Lei n.º 

58/2005, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

Implementação de um programa de monitorização da evolução da qualidade da água 

subterrânea e dos níveis piezométricos nas captações de água subterrânea a utilizar para rega 

Estabelecer critérios de consumo de água na rega dos espaços verdes, dando prioridade à 

instalação de espécies vegetais adaptadas e que minimizem as necessidades hídricas.

Para a rega dos espaços verdes de utilização comum, para as lavagens de pavimentos e para 

outras necessidades de água recomenda-se que se privilegie a água tratada proveniente da 

ETAR em detrimento do recurso a água subterrânea, se viável. Recomenda

da água subterrânea seja feita sempre na perspetiva de complementar a origem principal (água 

proveniente da ETAR). 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Atendendo a que a maioria dos impactes identificados e avaliados neste descritor são passíveis de ser 

reduzidos ou anulados com a implementação de um conjunto de medidas de boa prática ambiental, 

se que as medidas de minimização gerais propostas pela Agência Portuguesa do Ambiente para 

) são suficientes para garantir a não afetação dos recursos hídricos 

ante as escavações se verificar a exposição do nível freático, recomenda-se que a 

área seja vedada e restringido o acesso direto ao local de forma a eliminar ou restringir todas as ações que 

De forma a minimizar os potenciais impactes do projeto nos recursos hídricos subterrâneos propõem-se as 

Realização de estudo hidrogeológico de suporte ao estabelecimento dos caudais de exploração 

de furos a utilizar para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos menos exigentes, 

bem como caso se venha a ponderar a rega da vinha. Este estudo será de particular importância 

cessário nos termos da Lei n.º 

A/2007, de 31 de maio. 

Implementação de um programa de monitorização da evolução da qualidade da água 

ea a utilizar para rega 

Estabelecer critérios de consumo de água na rega dos espaços verdes, dando prioridade à 

instalação de espécies vegetais adaptadas e que minimizem as necessidades hídricas. 

ão comum, para as lavagens de pavimentos e para 

se que se privilegie a água tratada proveniente da 

ETAR em detrimento do recurso a água subterrânea, se viável. Recomenda-se que a utilização 

ta sempre na perspetiva de complementar a origem principal (água 
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Durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração deverão ainda ser tidas em conta as seguintes 

• Implementação de um sistema de rega eficiente, ajustado às condições 

que permita a minimização dos volumes de água a aplicar, bem como a lixiviação de 

fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos;

• Não aplicar fertilizantes e pesticidas quando se prevejam longos períodos de 

precipitação ou precipitação intens

• Aplicação de fertilizantes no solo de forma uniforme, de modo a impedir que existam 

zonas com uma mineralização elevada e consequentemente zonas de poluição 

preferencial; 

• Sempre que possível deve optar

mecânicos para o combate a pragas e doenças. 

 

 

6.9. Gestão de resíduos e efluentes

Quer a fase de construção, quer a fase de exploração têm impactes pouco significativos ou mesmo nulos 

associados ao funcionamento do empre

seguintes medidas preventivas e/ou minimizadoras, de forma a assegurar uma correta gestão de resíduos 

e das redes de drenagem e tratamento.

 

6.9.1. Fase de projeto 

As seguintes medidas/recomendações devem se

na elaboração dos projetos de especialidade de esgotos e de resíduos, de forma a maximizar o efeito das 

medidas aconselhadas. 

GR1.GR1.GR1.GR1. Definição e dimensionamento dos locais de gestão de resíduos cobertos, caso

necessários, considerando os seguintes fatores:

- Devem ser equipados com contentores, se necessário, apoiados por compactadores, e 

preverem condutas de ventilação;

- Zona de acesso fácil e a mais afastada possível das zonas residenciais/sociais;

- Devem conter uma toma de água e uma área de lavagem de contentores. Como tal, é 

necessária a implantação de caleiras de recolha de lixiviados que deverão estar ligadas à 
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deverão ainda ser tidas em conta as seguintes recomendações

Implementação de um sistema de rega eficiente, ajustado às condições 

que permita a minimização dos volumes de água a aplicar, bem como a lixiviação de 

fertilizantes e de produtos fitofarmacêuticos; 

Não aplicar fertilizantes e pesticidas quando se prevejam longos períodos de 

precipitação ou precipitação intensa nas 48 horas seguintes à aplicação; 

Aplicação de fertilizantes no solo de forma uniforme, de modo a impedir que existam 

zonas com uma mineralização elevada e consequentemente zonas de poluição 

Sempre que possível deve optar-se, em vez dos tratamentos fitossanitários, por meios 

mecânicos para o combate a pragas e doenças.  

Gestão de resíduos e efluentes 

Quer a fase de construção, quer a fase de exploração têm impactes pouco significativos ou mesmo nulos 

associados ao funcionamento do empreendimento. Ainda assim, é importante a recomendação das 

seguintes medidas preventivas e/ou minimizadoras, de forma a assegurar uma correta gestão de resíduos 

e das redes de drenagem e tratamento. 

 

As seguintes medidas/recomendações devem ser integradas na fase de projeto de execução, sobretudo 

na elaboração dos projetos de especialidade de esgotos e de resíduos, de forma a maximizar o efeito das 

Definição e dimensionamento dos locais de gestão de resíduos cobertos, caso

necessários, considerando os seguintes fatores: 

Devem ser equipados com contentores, se necessário, apoiados por compactadores, e 

preverem condutas de ventilação; 

Zona de acesso fácil e a mais afastada possível das zonas residenciais/sociais;

conter uma toma de água e uma área de lavagem de contentores. Como tal, é 

necessária a implantação de caleiras de recolha de lixiviados que deverão estar ligadas à 
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recomendações: 

Implementação de um sistema de rega eficiente, ajustado às condições climatéricas e 

que permita a minimização dos volumes de água a aplicar, bem como a lixiviação de 

Não aplicar fertilizantes e pesticidas quando se prevejam longos períodos de 

a nas 48 horas seguintes à aplicação;  

Aplicação de fertilizantes no solo de forma uniforme, de modo a impedir que existam 

zonas com uma mineralização elevada e consequentemente zonas de poluição 

tratamentos fitossanitários, por meios 

Quer a fase de construção, quer a fase de exploração têm impactes pouco significativos ou mesmo nulos 

endimento. Ainda assim, é importante a recomendação das 

seguintes medidas preventivas e/ou minimizadoras, de forma a assegurar uma correta gestão de resíduos 

r integradas na fase de projeto de execução, sobretudo 

na elaboração dos projetos de especialidade de esgotos e de resíduos, de forma a maximizar o efeito das 

Definição e dimensionamento dos locais de gestão de resíduos cobertos, caso sejam 

Devem ser equipados com contentores, se necessário, apoiados por compactadores, e 

Zona de acesso fácil e a mais afastada possível das zonas residenciais/sociais; 

conter uma toma de água e uma área de lavagem de contentores. Como tal, é 

necessária a implantação de caleiras de recolha de lixiviados que deverão estar ligadas à 
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rede de drenagem, devendo passar previamente por uma caixa de separação de óleos e 

gorduras, ou em alternativa, definição de uma área inclinada para garantir o escoamento 

das mesmas para a rede de drenagem de águas residuais;

- Impermeabilização de zonas de armazenagem de produtos perigosos, com bacia de 

retenção de derrames acidentais e se possíve

GR2.GR2.GR2.GR2. Especificar o tipo de tratamento e destino final a dar aos efluentes a produzir na adega 

proposta. O tratamento dependerá dos caudais estimados assim como da previsível carga 

orgânica e de outros contaminantes. Uma solução possível poderá passar

tratamento dos efluentes vinícolas antes da sua descarga na rede de drenagem de águas 

residuais do empreendimento. Deste modo evita

contaminantes específicos do efluente vinícola no processo de tratamento dos efl

domésticos da ETAR proposta.

 

6.9.2. Fase de construção

Para a fase de construção destaca

efluentes definidas na secção 6.1secção 6.1secção 6.1secção 6.1

assegurar o destino final adequado para os efluentes produzidos. Acresce ainda que:

GR3.GR3.GR3.GR3. As operações de manutenção de veículos e equipamentos devem ser evitadas dentro da 

área de intervenção. No caso de tal não ser possível, deve

efeito, impermeabilizada, utilizando uma bacia de retenção amovível. Os resíduos 

perigosos produzidos devem ser devidamente armazenados, em locais pavimentados e 

cobertos, sendo encaminhados para gestão por entidades licenciadas para o efeito.

 

6.9.3. Fase de exploração

Durante a fase de exploração do 

medidas de minimização a seguir enumeradas, referentes à 

GR4.GR4.GR4.GR4. Elaboração e implementação de um Plano de Gestão de Resíd

acordo com as quantidades e tipos de resíduos produzidos, indique o sistema de recolha e 

destino final a ser adotado, estabelecendo metas para a redução da produção e para as 

taxas de recolha seletiva e com acompanhamento regular para o

recolha de resíduos; neste âmbito deverão ser estabelecidos contratos com empresas 

Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

rede de drenagem, devendo passar previamente por uma caixa de separação de óleos e 

ou em alternativa, definição de uma área inclinada para garantir o escoamento 

das mesmas para a rede de drenagem de águas residuais; 

Impermeabilização de zonas de armazenagem de produtos perigosos, com bacia de 

retenção de derrames acidentais e se possível coberto. 

Especificar o tipo de tratamento e destino final a dar aos efluentes a produzir na adega 

proposta. O tratamento dependerá dos caudais estimados assim como da previsível carga 

orgânica e de outros contaminantes. Uma solução possível poderá passar

tratamento dos efluentes vinícolas antes da sua descarga na rede de drenagem de águas 

residuais do empreendimento. Deste modo evita-se uma possível interferência dos 

contaminantes específicos do efluente vinícola no processo de tratamento dos efl

domésticos da ETAR proposta. 

Fase de construção 

Para a fase de construção destaca-se a importância das medidas gerais aplicáveis à gestão de resíduos e 

secção 6.1secção 6.1secção 6.1secção 6.1, em particular a implementação de um Plano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de Resídu

assegurar o destino final adequado para os efluentes produzidos. Acresce ainda que: 

As operações de manutenção de veículos e equipamentos devem ser evitadas dentro da 

área de intervenção. No caso de tal não ser possível, deve-se estabelecer uma área p

efeito, impermeabilizada, utilizando uma bacia de retenção amovível. Os resíduos 

perigosos produzidos devem ser devidamente armazenados, em locais pavimentados e 

cobertos, sendo encaminhados para gestão por entidades licenciadas para o efeito.

de exploração 

Durante a fase de exploração do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage" deverão ser implementadas as 

medidas de minimização a seguir enumeradas, referentes à gestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidos

Elaboração e implementação de um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos que, de 

acordo com as quantidades e tipos de resíduos produzidos, indique o sistema de recolha e 

destino final a ser adotado, estabelecendo metas para a redução da produção e para as 

taxas de recolha seletiva e com acompanhamento regular para otimização do sistema de 

recolha de resíduos; neste âmbito deverão ser estabelecidos contratos com empresas 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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rede de drenagem, devendo passar previamente por uma caixa de separação de óleos e 

ou em alternativa, definição de uma área inclinada para garantir o escoamento 

Impermeabilização de zonas de armazenagem de produtos perigosos, com bacia de 

Especificar o tipo de tratamento e destino final a dar aos efluentes a produzir na adega 

proposta. O tratamento dependerá dos caudais estimados assim como da previsível carga 

orgânica e de outros contaminantes. Uma solução possível poderá passar pelo pré-

tratamento dos efluentes vinícolas antes da sua descarga na rede de drenagem de águas 

se uma possível interferência dos 

contaminantes específicos do efluente vinícola no processo de tratamento dos efluentes 

se a importância das medidas gerais aplicáveis à gestão de resíduos e 

Plano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de ResíduPlano de Gestão de Resíduosososos e 

As operações de manutenção de veículos e equipamentos devem ser evitadas dentro da 

se estabelecer uma área para o 

efeito, impermeabilizada, utilizando uma bacia de retenção amovível. Os resíduos 

perigosos produzidos devem ser devidamente armazenados, em locais pavimentados e 

cobertos, sendo encaminhados para gestão por entidades licenciadas para o efeito. 

" deverão ser implementadas as 

gestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidosgestão de resíduos sólidos: 

uos Sólidos que, de 

acordo com as quantidades e tipos de resíduos produzidos, indique o sistema de recolha e 

destino final a ser adotado, estabelecendo metas para a redução da produção e para as 

timização do sistema de 

recolha de resíduos; neste âmbito deverão ser estabelecidos contratos com empresas 
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devidamente licenciadas que se encarreguem do destino final dos resíduos, 

nomeadamente os resíduos especiais como por exemplo, os resíduos de fertili

fitofármacos, as lamas da ETAR e os resíduos sólidos da produção de vinho e do pré

tratamento dos efluentes vinícolas.

GR5.GR5.GR5.GR5. No que se refere à possibilidade de valorização orgânica das lamas de depuração da 

ETAR (ou do pré

equacionada e promovida, se viável, de acordo com os princípios e condicionantes 

dispostos no Decreto

Deverão ainda ser observadas as seguintes 

produzidos durante o decurso da exploração:

- Estudar a possibilidade de estabilização e valorização orgânica dos resíduos sólidos 

gerados na produção de vinho nos terrenos do empreendimento;

- Valorização dos resíduos 

nomeadamente por compostagem, conjuntamente com os resíduos orgânicos provenientes 

da exploração agrícola, evitando o encaminhamento destes resíduos para o aterro.

No que respeita à gestão dos eflgestão dos eflgestão dos eflgestão dos efluentesuentesuentesuentes

GR6.GR6.GR6.GR6. Deverá ser implementado um programa de controlo e vigilância do funcionamento da rede de 

coletores pluviais e domésticos na zona de intervenção, através de inspeções visuais periódicas 

em diferentes pontos dessas redes, bem como garantir a sua regu

destaque para os equipamentos de tratamento específico de efluentes.

Deverão ainda ser observadas as seguintes 

de exploração: 

• Pré-tratamento dos efluentes vinícolas

mesmos não induzem perturbações no funcionamento da ETAR prevista para o 

empreendimento;

• De forma complementar, deverão ser consideradas medidas preventivas, 

nomeadamente no que se refere à instalação nos edifíc

dispositivos de minimização de consumos de água.
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devidamente licenciadas que se encarreguem do destino final dos resíduos, 

nomeadamente os resíduos especiais como por exemplo, os resíduos de fertili

fitofármacos, as lamas da ETAR e os resíduos sólidos da produção de vinho e do pré

tratamento dos efluentes vinícolas. 

No que se refere à possibilidade de valorização orgânica das lamas de depuração da 

ETAR (ou do pré-tratamento dos efluentes vinícolas, caso seja necessário), esta deve ser 

equacionada e promovida, se viável, de acordo com os princípios e condicionantes 

dispostos no Decreto-Lei nº 276/2009, de 2 de outubro. 

Deverão ainda ser observadas as seguintes recomendaçõesrecomendaçõesrecomendaçõesrecomendações relativas à gestão dos resíduos sólidos 

produzidos durante o decurso da exploração: 

Estudar a possibilidade de estabilização e valorização orgânica dos resíduos sólidos 

gerados na produção de vinho nos terrenos do empreendimento; 

Valorização dos resíduos verdes provenientes da atividade de manutenção dos espaços, 

nomeadamente por compostagem, conjuntamente com os resíduos orgânicos provenientes 

da exploração agrícola, evitando o encaminhamento destes resíduos para o aterro.

uentesuentesuentesuentes: 

Deverá ser implementado um programa de controlo e vigilância do funcionamento da rede de 

coletores pluviais e domésticos na zona de intervenção, através de inspeções visuais periódicas 

em diferentes pontos dessas redes, bem como garantir a sua regular manutenção, com particular 

destaque para os equipamentos de tratamento específico de efluentes. 

Deverão ainda ser observadas as seguintes recomendaçõesrecomendaçõesrecomendaçõesrecomendações relativas à gestão de efluentes durante a fase 

tratamento dos efluentes vinícolas, se necessário, com vista a garantir que os 

mesmos não induzem perturbações no funcionamento da ETAR prevista para o 

empreendimento; 

De forma complementar, deverão ser consideradas medidas preventivas, 

nomeadamente no que se refere à instalação nos edifícios, sempre que possível, de 

dispositivos de minimização de consumos de água. 
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devidamente licenciadas que se encarreguem do destino final dos resíduos, 

nomeadamente os resíduos especiais como por exemplo, os resíduos de fertilizantes e 

fitofármacos, as lamas da ETAR e os resíduos sólidos da produção de vinho e do pré-

No que se refere à possibilidade de valorização orgânica das lamas de depuração da 

colas, caso seja necessário), esta deve ser 

equacionada e promovida, se viável, de acordo com os princípios e condicionantes 

relativas à gestão dos resíduos sólidos 

Estudar a possibilidade de estabilização e valorização orgânica dos resíduos sólidos 

verdes provenientes da atividade de manutenção dos espaços, 

nomeadamente por compostagem, conjuntamente com os resíduos orgânicos provenientes 

da exploração agrícola, evitando o encaminhamento destes resíduos para o aterro. 

Deverá ser implementado um programa de controlo e vigilância do funcionamento da rede de 

coletores pluviais e domésticos na zona de intervenção, através de inspeções visuais periódicas 

lar manutenção, com particular 

relativas à gestão de efluentes durante a fase 

, se necessário, com vista a garantir que os 

mesmos não induzem perturbações no funcionamento da ETAR prevista para o 

De forma complementar, deverão ser consideradas medidas preventivas, 

ios, sempre que possível, de 
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6.10. Ambiente sonoro

6.10.1. Fase de construção 

Em complemento às medidas gerais aplicáveis já expostas em 

e/ou de boa prática para redução dos impactes negativos devidos ao ruído, na fase de construção do 

empreendimento, que permitam o cumprimento da legislação em vigor:

R1.R1.R1.R1. Nas parcelas adjacentes à zona de plantação da vin

trabalhos e operações de construção mais ruidosas deverão preferencialmente ser executadas 

em período diurno, entre as 8 e as 20 horas, e apenas nos dias úteis. 

R2.R2.R2.R2. Se necessário, obter a Licença Especial de Ruído,

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto

(Regulamento Geral do Ruído).

R3.R3.R3.R3. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não dev

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do 

Regulamento Geral de Ruído, devendo ser evitadas, a todo o custo, situações de 

aceleração/desaceleração excessivas, assim como sinais sonoros desnecessários

R4.R4.R4.R4. Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado espaço, poderá 

equacionar-se o seu encapsulamento em caso de necessidade; as medidas de condicionamento 

acústico deverão garantir adequadas condições higrotérmicas, quer para

para as pessoas. 

Com a adoção destas medidas e das medidas aplicáveis previstas no RGR (e de proteção dos 

trabalhadores contra o ruído), considera

praticamente eliminados. Por outro lado, os associados à movimentação de veículos pesados dificilmente 

serão minimizados de forma significativa, constituindo assim um impacte residual, embora pouco 

significativo. 

 

6.10.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os principais impactes

incremento de veículos automóveis que utilizarão o Loteamento Turístico “Alcácer Vintage". Não se prevê 

que este efeito possa ser facilmente minimizável, pelo que constituirá um impacte ambiental negativo

residual, porém de pouca importância, em virtude de não existirem recetores sensíveis ao longo do acesso 
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Ambiente sonoro 

Fase de construção  

Em complemento às medidas gerais aplicáveis já expostas em 6.16.16.16.1 é possível apontar medidas preventivas 

e/ou de boa prática para redução dos impactes negativos devidos ao ruído, na fase de construção do 

empreendimento, que permitam o cumprimento da legislação em vigor: 

Nas parcelas adjacentes à zona de plantação da vinha (zona nascente, mais próxima de Arez), os 

trabalhos e operações de construção mais ruidosas deverão preferencialmente ser executadas 

em período diurno, entre as 8 e as 20 horas, e apenas nos dias úteis.  

Se necessário, obter a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o artigo 15.º do Decreto

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de agosto 

(Regulamento Geral do Ruído). 

Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não dev

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do 

Regulamento Geral de Ruído, devendo ser evitadas, a todo o custo, situações de 

aceleração/desaceleração excessivas, assim como sinais sonoros desnecessários

Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado espaço, poderá 

se o seu encapsulamento em caso de necessidade; as medidas de condicionamento 

acústico deverão garantir adequadas condições higrotérmicas, quer para os equipamentos, quer 

Com a adoção destas medidas e das medidas aplicáveis previstas no RGR (e de proteção dos 

trabalhadores contra o ruído), considera-se que os impactes negativos da fase de construção poderão ser 

. Por outro lado, os associados à movimentação de veículos pesados dificilmente 

serão minimizados de forma significativa, constituindo assim um impacte residual, embora pouco 

Fase de exploração  

Na fase de exploração, os principais impactes no ambiente sonoro estarão associados sobretudo ao 

incremento de veículos automóveis que utilizarão o Loteamento Turístico “Alcácer Vintage". Não se prevê 

que este efeito possa ser facilmente minimizável, pelo que constituirá um impacte ambiental negativo

residual, porém de pouca importância, em virtude de não existirem recetores sensíveis ao longo do acesso 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

é possível apontar medidas preventivas 

e/ou de boa prática para redução dos impactes negativos devidos ao ruído, na fase de construção do 

ha (zona nascente, mais próxima de Arez), os 

trabalhos e operações de construção mais ruidosas deverão preferencialmente ser executadas 

em conformidade com o artigo 15.º do Decreto-

Lei nº 278/2007, de 1 de agosto 

Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 

exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o n.º 1 do artigo 22.º do 

Regulamento Geral de Ruído, devendo ser evitadas, a todo o custo, situações de 

aceleração/desaceleração excessivas, assim como sinais sonoros desnecessários. 

Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado espaço, poderá 

se o seu encapsulamento em caso de necessidade; as medidas de condicionamento 

os equipamentos, quer 

Com a adoção destas medidas e das medidas aplicáveis previstas no RGR (e de proteção dos 

se que os impactes negativos da fase de construção poderão ser 

. Por outro lado, os associados à movimentação de veículos pesados dificilmente 

serão minimizados de forma significativa, constituindo assim um impacte residual, embora pouco 

no ambiente sonoro estarão associados sobretudo ao 

incremento de veículos automóveis que utilizarão o Loteamento Turístico “Alcácer Vintage". Não se prevê 

que este efeito possa ser facilmente minimizável, pelo que constituirá um impacte ambiental negativo 

residual, porém de pouca importância, em virtude de não existirem recetores sensíveis ao longo do acesso 
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preferencial (EN382 em direção ao IC1, a poente). Considera

seguintes medidas preventivas e/ou minimizadoras.

R5.R5.R5.R5. Limitação da velocidade nas vias internas quer, através da imposição de velocidades máximas de 

circulação reduzidas, quer através do uso de técnicas e soluções de pavimentação adequadas. 

R6.R6.R6.R6. Seleção da maquinaria e veículos de manutenção tendo em conta critér

nomeadamente ao nível das emissões gasosas e sonoras.

R7.R7.R7.R7. Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos ruidosos eventualmente instalados ou 

utilizados nas operações de manutenção (corta

verificando o cumprimento dos valores de potência sonora indicados pelo fabricante e constantes 

na lei, e isolando-os acusticamente se revelarem fontes significativas de emissão. Deve ser dada 

especial atenção aos equipamentos utilizados no exterior.

R8.R8.R8.R8. Se possível, limitar as operações de fornecimento ao período diurno (7h às 20h), bem como as 

operações de manutenção que possam produzir níveis de ruído mais significativos.

R9.R9.R9.R9. Sensibilização dos funcionários/prestadores de serviços do loteamento para a adoção de 

procedimentos que minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a forma de condução de 

veículos, a operação de corta

cargas e descargas, entre outros itens. Esta iniciativa pode estender

fornecedores. 

Para as atividades de manutenção que possam incluir obras de construção civil de maior relevância devem 

implementar-se as medidas aplicáveis enunciadas para a fase de construção, ajustadas à dimensão e 

natureza das ações concretas a desenvolver.

A adoção das recomendações e medidas acima descritas permitirá minimizar eficazmente os impactes 

acústicos que, como já se expôs no respetivo subcapítulo da avaliação de impactes, são já de si muito 

pouco significativos ou mesmo nulos.
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preferencial (EN382 em direção ao IC1, a poente). Considera-se ainda assim pertinente recomendar as 

seguintes medidas preventivas e/ou minimizadoras. 

Limitação da velocidade nas vias internas quer, através da imposição de velocidades máximas de 

circulação reduzidas, quer através do uso de técnicas e soluções de pavimentação adequadas. 

Seleção da maquinaria e veículos de manutenção tendo em conta critér

nomeadamente ao nível das emissões gasosas e sonoras. 

Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos ruidosos eventualmente instalados ou 

utilizados nas operações de manutenção (corta-relva, bombas, ventiladores, bombas etc.), 

cumprimento dos valores de potência sonora indicados pelo fabricante e constantes 

os acusticamente se revelarem fontes significativas de emissão. Deve ser dada 

especial atenção aos equipamentos utilizados no exterior. 

limitar as operações de fornecimento ao período diurno (7h às 20h), bem como as 

operações de manutenção que possam produzir níveis de ruído mais significativos.

Sensibilização dos funcionários/prestadores de serviços do loteamento para a adoção de 

entos que minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a forma de condução de 

veículos, a operação de corta-relvas, a utilização de sinais sonoros, o modo de realização das 

cargas e descargas, entre outros itens. Esta iniciativa pode estender-se, quando 

Para as atividades de manutenção que possam incluir obras de construção civil de maior relevância devem 

se as medidas aplicáveis enunciadas para a fase de construção, ajustadas à dimensão e 

tas a desenvolver. 

A adoção das recomendações e medidas acima descritas permitirá minimizar eficazmente os impactes 

acústicos que, como já se expôs no respetivo subcapítulo da avaliação de impactes, são já de si muito 

pouco significativos ou mesmo nulos. 
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se ainda assim pertinente recomendar as 

Limitação da velocidade nas vias internas quer, através da imposição de velocidades máximas de 

circulação reduzidas, quer através do uso de técnicas e soluções de pavimentação adequadas.  

Seleção da maquinaria e veículos de manutenção tendo em conta critérios ambientais, 

Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos ruidosos eventualmente instalados ou 

relva, bombas, ventiladores, bombas etc.), 

cumprimento dos valores de potência sonora indicados pelo fabricante e constantes 

os acusticamente se revelarem fontes significativas de emissão. Deve ser dada 

limitar as operações de fornecimento ao período diurno (7h às 20h), bem como as 

operações de manutenção que possam produzir níveis de ruído mais significativos. 

Sensibilização dos funcionários/prestadores de serviços do loteamento para a adoção de 

entos que minimizem a emissão de ruído, como por exemplo a forma de condução de 

relvas, a utilização de sinais sonoros, o modo de realização das 

se, quando aplicável, aos 

Para as atividades de manutenção que possam incluir obras de construção civil de maior relevância devem 

se as medidas aplicáveis enunciadas para a fase de construção, ajustadas à dimensão e 

A adoção das recomendações e medidas acima descritas permitirá minimizar eficazmente os impactes 

acústicos que, como já se expôs no respetivo subcapítulo da avaliação de impactes, são já de si muito 
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6.11. Paisagem

6.11.1. Fase de projeto de execução

Na fase de projeto de execução deverão ser contempladas a seguintes medidas de minimização de 

impactes: 

Pai1.Pai1.Pai1.Pai1. Desenvolvimento de projeto de arquitetura paisagista para os espaços exteriores do loteamento

ao nível de execução (proj

cultural existente, nomeadamente no que respeita a localização, implantação, forma, escala, 

volumes, cor, materiais de construção e envolvência arbóreo

deve incluir as peças escritas e desenhadas necessárias; o PIP deverá 

aspetos:  

a. a manutenção e reforço do coberto arbóreo e

b. a integração visual das estruturas construídas na envolvente; 

c. a recuperação da galeria ripícola a sul; 

d. a proteção relativamente à EN 382, essencialmente com recurso a plantações.

e. privilegiar a implantação de vegetação arbóreo

limites da área do loteamento turístico, para melhor tra

existente na envolvente

na paisagem, em conjuntos de vegetação heterogénea e mista, de modo a não se 

tornarem blocos marcantes e intrusivos na paisagem e 

agentes de impacte;

f. Consideração dos materiais e estruturas de delimitação existentes na paisagem como 

referência na conceção 

Pai2.Pai2.Pai2.Pai2. Desenvolvimento de estudo cromático e de materiais, o qual discuta a possibil

mimetização dos agentes de impacte mais expressivos (fachadas e cobertura dos edifícios), para 

alcançar a melhor solução para o projeto de arquitetura, em termos de enquadramento na 

paisagem envolvente. 

 

6.11.2. Fase de construção

Nesta fase recomendam-se as seguintes medidas de minimização de impactes negativos, intervindo sobre 

as combinações de fatores cuja atuação possa contribuir para a degradação da paisagem:
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Paisagem 

Fase de projeto de execução 

Na fase de projeto de execução deverão ser contempladas a seguintes medidas de minimização de 

Desenvolvimento de projeto de arquitetura paisagista para os espaços exteriores do loteamento

projeto de integração paisagística – PIP), para enquadramento na paisagem 

cultural existente, nomeadamente no que respeita a localização, implantação, forma, escala, 

volumes, cor, materiais de construção e envolvência arbóreo-arbustiva. A instrução deste

deve incluir as peças escritas e desenhadas necessárias; o PIP deverá consider

a manutenção e reforço do coberto arbóreo existente (sempre que possível);

a integração visual das estruturas construídas na envolvente;  

cuperação da galeria ripícola a sul;  

a proteção relativamente à EN 382, essencialmente com recurso a plantações.

privilegiar a implantação de vegetação arbóreo-arbustiva autóctone,

limites da área do loteamento turístico, para melhor transição para a vegetação 

existente na envolvente; e que envolva as áreas edificadas e lhes diminua a exposição 

na paisagem, em conjuntos de vegetação heterogénea e mista, de modo a não se 

tornarem blocos marcantes e intrusivos na paisagem e a não acentuar a

agentes de impacte; 

Consideração dos materiais e estruturas de delimitação existentes na paisagem como 

referência na conceção do projeto dos espaços exteriores; 

Desenvolvimento de estudo cromático e de materiais, o qual discuta a possibil

mimetização dos agentes de impacte mais expressivos (fachadas e cobertura dos edifícios), para 

alcançar a melhor solução para o projeto de arquitetura, em termos de enquadramento na 

Fase de construção 

as seguintes medidas de minimização de impactes negativos, intervindo sobre 

as combinações de fatores cuja atuação possa contribuir para a degradação da paisagem:

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Na fase de projeto de execução deverão ser contempladas a seguintes medidas de minimização de 

Desenvolvimento de projeto de arquitetura paisagista para os espaços exteriores do loteamento 

para enquadramento na paisagem 

cultural existente, nomeadamente no que respeita a localização, implantação, forma, escala, 

arbustiva. A instrução deste projeto 

considerar, entre outros 

xistente (sempre que possível); 

a proteção relativamente à EN 382, essencialmente com recurso a plantações. 

arbustiva autóctone, em particular nos 

nsição para a vegetação 

que envolva as áreas edificadas e lhes diminua a exposição 

na paisagem, em conjuntos de vegetação heterogénea e mista, de modo a não se 

acentuar a visibilidade dos 

Consideração dos materiais e estruturas de delimitação existentes na paisagem como 

Desenvolvimento de estudo cromático e de materiais, o qual discuta a possibilidade de 

mimetização dos agentes de impacte mais expressivos (fachadas e cobertura dos edifícios), para 

alcançar a melhor solução para o projeto de arquitetura, em termos de enquadramento na 

as seguintes medidas de minimização de impactes negativos, intervindo sobre 

as combinações de fatores cuja atuação possa contribuir para a degradação da paisagem: 
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Relatório Síntese 

Pai3.Pai3.Pai3.Pai3. Contenção visual da área da obra de forma a minimizar impactes visuais a partir da envolvent

direta; 

Pai4.Pai4.Pai4.Pai4. Realização das intervenções no mais curto período de tempo, de modo a reduzir o período de 

visualização dos impactes visuais temporários;

Pai5.Pai5.Pai5.Pai5. As plantações nos espaços exteriores propostos deverão ser feitas no início das obras, de forma a 

permitir um maior desenvolvimento da vegetação e cumprimento das funções a que se destinam, 

assim c0mo uma maior contenção visual do projeto uma vez concluídas as obras.

Pai6.Pai6.Pai6.Pai6. Deverá proceder-se obrigatoriamente à integração paisagística das áreas de estaleiro após o 

término das obras, garantindo a reposição das condições existentes no início da obra ou, de 

preferência, a melhoria dessas condições, em consonância com as medidas 

APA54) já recomendadas na secção 6.1 do EIA. O mesmo deve ser efetuado no local 

de terras sobrantes referido na secção 3.4.5, através dum plano de recuperação e integração

paisagística adequado. Este plano deve ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, que incide 

sobre esta área. 

 

6.11.3. Fase de exploração

Considera-se que as medidas relevantes para a minimização de impactes nesta fase terão sido 

incorporadas no projeto de execução. Nesse sentido, as medidas propostas para a fase de exploração 

como objetivo essencialmente atuar sobre os elementos suscetíveis de valorizar 

projeto, contribuindo assim para a melhoria do resultado global da sua implantação

Pai7.Pai7.Pai7.Pai7. Manutenção periódica e

infraestruturas associadas) e dos espaços exteriores 

comum e de lazer do aldeamento turístico.

 

 

6.12. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

Neste capítulo são propostas soluções concretas de minimização e salvaguarda para os impactes 

negativos identificados para o património arqueológico. As medidas apresentadas estão diretamente 

relacionadas com a avaliação de impactes realizada para os sítios arqueológicos inventariados.

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Contenção visual da área da obra de forma a minimizar impactes visuais a partir da envolvent

Realização das intervenções no mais curto período de tempo, de modo a reduzir o período de 

visualização dos impactes visuais temporários; 

As plantações nos espaços exteriores propostos deverão ser feitas no início das obras, de forma a 

m maior desenvolvimento da vegetação e cumprimento das funções a que se destinam, 

assim c0mo uma maior contenção visual do projeto uma vez concluídas as obras.

se obrigatoriamente à integração paisagística das áreas de estaleiro após o 

ino das obras, garantindo a reposição das condições existentes no início da obra ou, de 

preferência, a melhoria dessas condições, em consonância com as medidas 

APA54) já recomendadas na secção 6.1 do EIA. O mesmo deve ser efetuado no local 

de terras sobrantes referido na secção 3.4.5, através dum plano de recuperação e integração

paisagística adequado. Este plano deve ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, que incide 

Fase de exploração 

medidas relevantes para a minimização de impactes nesta fase terão sido 

incorporadas no projeto de execução. Nesse sentido, as medidas propostas para a fase de exploração 

como objetivo essencialmente atuar sobre os elementos suscetíveis de valorizar p

projeto, contribuindo assim para a melhoria do resultado global da sua implantação, e cingem

periódica e regular das estruturas construídas de uso comum (edifícios e 

infraestruturas associadas) e dos espaços exteriores correspondentes às áreas

do aldeamento turístico. 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico

Neste capítulo são propostas soluções concretas de minimização e salvaguarda para os impactes 

ra o património arqueológico. As medidas apresentadas estão diretamente 

relacionadas com a avaliação de impactes realizada para os sítios arqueológicos inventariados.
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Contenção visual da área da obra de forma a minimizar impactes visuais a partir da envolvente 

Realização das intervenções no mais curto período de tempo, de modo a reduzir o período de 

As plantações nos espaços exteriores propostos deverão ser feitas no início das obras, de forma a 

m maior desenvolvimento da vegetação e cumprimento das funções a que se destinam, 

assim c0mo uma maior contenção visual do projeto uma vez concluídas as obras. 

se obrigatoriamente à integração paisagística das áreas de estaleiro após o 

ino das obras, garantindo a reposição das condições existentes no início da obra ou, de 

preferência, a melhoria dessas condições, em consonância com as medidas gerais (APA50 e 

APA54) já recomendadas na secção 6.1 do EIA. O mesmo deve ser efetuado no local de depósito 

de terras sobrantes referido na secção 3.4.5, através dum plano de recuperação e integração 

paisagística adequado. Este plano deve ser articulado com o PP da Herdade do Pinhal, que incide 

medidas relevantes para a minimização de impactes nesta fase terão sido 

incorporadas no projeto de execução. Nesse sentido, as medidas propostas para a fase de exploração têm 

paisagisticamente o 

, e cingem-se a: 

das estruturas construídas de uso comum (edifícios e 

correspondentes às áreas de utilização 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 

Neste capítulo são propostas soluções concretas de minimização e salvaguarda para os impactes 

ra o património arqueológico. As medidas apresentadas estão diretamente 

relacionadas com a avaliação de impactes realizada para os sítios arqueológicos inventariados. 
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Sem nunca esquecer que uma das melhores formas de preservar um sítio é não interferir no 

deposição de sedimentos que o cobre, a verdade é que em “alternativa zero” muitos dos arqueossítios 

encontram-se sujeitos a várias agressões (abandono, agentes climáticos, vandalismo, etc.) que levam à 

sua progressiva destruição. A aplicação da

património, mesmo quando em ações extremas seja necessário proceder à remoção de determinado 

elemento patrimonial. As ações de minimização fazem com que o sítio não perca por completo a sua 

integridade, preservando-se o registo e o espólio como elementos materiais e todos os dados obtidos, 

incluindo a análise interpretativa, em suma, o conhecimento do sítio.

 

6.12.1. Fase prévia à obra

Pat1.Pat1.Pat1.Pat1. Integração de um 

que se venham a identificar posteriormente, e para os quais se preveja um impacte 

negativo. Este plano consiste genericamente

i. Realização de sondagens manuais de diagnóstico nos sítios Arez 5, Arez 6 e 

Arez 8;

ii. Realização de 

iii. A localização das sondagens deve ser previamente acordada entre o 

Requerente e a Tutela;

iv. A direção dos trabalhos de arqueologia deve ser da responsabilidade de um 

arqueólogo com uma experiência m

v. A aplicação das medidas deverá ser antecedida de autorização prévia da 

Tutela.

 

6.12.2. Fase de construção

Pat2.Pat2.Pat2.Pat2. Durante a fase de construção deverá ser 

Acompanhamento ArqueológicoAcompanhamento ArqueológicoAcompanhamento ArqueológicoAcompanhamento Arqueológico

as fases de execução e com as áreas de incidência do projeto. Este programa deve 

assegurar o seguinte:

i. Acompanhamento integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 

depósit
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Sem nunca esquecer que uma das melhores formas de preservar um sítio é não interferir no 

deposição de sedimentos que o cobre, a verdade é que em “alternativa zero” muitos dos arqueossítios 

se sujeitos a várias agressões (abandono, agentes climáticos, vandalismo, etc.) que levam à 

sua progressiva destruição. A aplicação das medidas de minimização previstas permite proteger o 

património, mesmo quando em ações extremas seja necessário proceder à remoção de determinado 

elemento patrimonial. As ações de minimização fazem com que o sítio não perca por completo a sua 

se o registo e o espólio como elementos materiais e todos os dados obtidos, 

incluindo a análise interpretativa, em suma, o conhecimento do sítio. 

Fase prévia à obra 

Integração de um Plano de Salvamento dos Vestígios ArqueológicosPlano de Salvamento dos Vestígios ArqueológicosPlano de Salvamento dos Vestígios ArqueológicosPlano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos 

que se venham a identificar posteriormente, e para os quais se preveja um impacte 

negativo. Este plano consiste genericamente nas seguintes medidas: 

Realização de sondagens manuais de diagnóstico nos sítios Arez 5, Arez 6 e 

Arez 8; 

Realização de sondagens mecânicas de diagnóstico no sítio Arez 3 e Arez 7;

A localização das sondagens deve ser previamente acordada entre o 

Requerente e a Tutela; 

A direção dos trabalhos de arqueologia deve ser da responsabilidade de um 

arqueólogo com uma experiência mínima de direção de 3 anos;

A aplicação das medidas deverá ser antecedida de autorização prévia da 

Tutela. 

Fase de construção 

Durante a fase de construção deverá ser implementado um 

Acompanhamento ArqueológicoAcompanhamento ArqueológicoAcompanhamento ArqueológicoAcompanhamento Arqueológico, estabelecido e programado previamente de acordo com 

as fases de execução e com as áreas de incidência do projeto. Este programa deve 

assegurar o seguinte: 

Acompanhamento integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 

depósitos de inertes), não apenas na fase de construção, mas também em fase 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 

Sem nunca esquecer que uma das melhores formas de preservar um sítio é não interferir no processo de 

deposição de sedimentos que o cobre, a verdade é que em “alternativa zero” muitos dos arqueossítios 

se sujeitos a várias agressões (abandono, agentes climáticos, vandalismo, etc.) que levam à 

s medidas de minimização previstas permite proteger o 

património, mesmo quando em ações extremas seja necessário proceder à remoção de determinado 

elemento patrimonial. As ações de minimização fazem com que o sítio não perca por completo a sua 

se o registo e o espólio como elementos materiais e todos os dados obtidos, 

 reconhecidos e dos 

que se venham a identificar posteriormente, e para os quais se preveja um impacte 

Realização de sondagens manuais de diagnóstico nos sítios Arez 5, Arez 6 e 

sondagens mecânicas de diagnóstico no sítio Arez 3 e Arez 7; 

A localização das sondagens deve ser previamente acordada entre o 

A direção dos trabalhos de arqueologia deve ser da responsabilidade de um 

ínima de direção de 3 anos; 

A aplicação das medidas deverá ser antecedida de autorização prévia da 

implementado um Programa de Programa de Programa de Programa de 

mente de acordo com 

as fases de execução e com as áreas de incidência do projeto. Este programa deve 

Acompanhamento integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 

os de inertes), não apenas na fase de construção, mas também em fase 
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Relatório Síntese 

preparatória, como na instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 

desmatação, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis 

pela Tutela;

ii. O acompanhamento arqueológico de

continuada e direta, em cada frente de obra a decorrer em simultâneo, devendo 

ser garantido o acompanhamento arqueológico em todas as frentes;

iii. O acompanhamento arqueológico deve ser dirigido no terreno por um 

arqueólogo q

necessidades da empreitada.

 

6.12.3. Fase de exploração

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a 

âmbito de eventuais obras de manutenção/conservaçã

de construção, o planeamento destas ações deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo.

 

6.12.4. Fase de desativação

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a 

afetem áreas não perturbadas durante as fases de construção ou exploração, o planeamento destas ações 

deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo que avaliará a situação e proporá as medidas 

mais adequadas em função da realida

 

 

6.13. Socio economia

6.13.1. Fase de construção

Tendo em vista a potencialização dos impactes positivos identificados para a fase de construção, 

recomenda-se a implementação das seguintes medidas:

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

preparatória, como na instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 

desmatação, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis 

pela Tutela; 

O acompanhamento arqueológico deve ser realizado de forma efetiva, 

continuada e direta, em cada frente de obra a decorrer em simultâneo, devendo 

ser garantido o acompanhamento arqueológico em todas as frentes;

O acompanhamento arqueológico deve ser dirigido no terreno por um 

arqueólogo que terá a seu cargo uma equipa técnica dimensionada às 

necessidades da empreitada. 

Fase de exploração 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

âmbito de eventuais obras de manutenção/conservação, que afetem áreas não perturbadas durante a fase 

de construção, o planeamento destas ações deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo.

Fase de desativação 

Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a fase dfase dfase dfase d

afetem áreas não perturbadas durante as fases de construção ou exploração, o planeamento destas ações 

deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo que avaliará a situação e proporá as medidas 

mais adequadas em função da realidade à data da desativação do projeto. 

economia 

Fase de construção 

Tendo em vista a potencialização dos impactes positivos identificados para a fase de construção, 

se a implementação das seguintes medidas: 
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preparatória, como na instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 

desmatação, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis 

ve ser realizado de forma efetiva, 

continuada e direta, em cada frente de obra a decorrer em simultâneo, devendo 

ser garantido o acompanhamento arqueológico em todas as frentes; 

O acompanhamento arqueológico deve ser dirigido no terreno por um 

ue terá a seu cargo uma equipa técnica dimensionada às 

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, no 

o, que afetem áreas não perturbadas durante a fase 

de construção, o planeamento destas ações deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo. 

fase dfase dfase dfase de desativaçãoe desativaçãoe desativaçãoe desativação, que 

afetem áreas não perturbadas durante as fases de construção ou exploração, o planeamento destas ações 

deverá prever o acompanhamento por parte um arqueólogo que avaliará a situação e proporá as medidas 

Tendo em vista a potencialização dos impactes positivos identificados para a fase de construção, 
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SE1.SE1.SE1.SE1. Recorrer sempre que possível a mão

residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em 

particular Odemira e Sines, onde se verificam elevados níveis de desemprego.

SE2.SE2.SE2.SE2. Adquirir produtos e serviços 

Sal ou nos concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto no 

território em que se insere.

De forma complementar, propõem

negativos (pouco significativos) identificados:

SE3.SE3.SE3.SE3. Os locais que ofereçam perigo aos peões e veículos, incluindo as áreas de estaleiro, deverão ser 

vedados e sinalizados de acordo com os regulamentos aplicáveis;

SE4.SE4.SE4.SE4. Sinalização adequada dos percursos, velocidades e horários de circulação permitidos na zona de 

obra (incluindo estaleiros) e no acesso exterior a esta, de modo a minimizar os efeitos no normal 

funcionamento do dia a dia das pessoas e atividades económicas;

SE5.SE5.SE5.SE5. Manutenção adequada das vias utilizadas para acesso à obra. As vias que forem danificadas 

durante as obras deverão ser recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante a 

mesma, nos casos em tal se possa justificar;

SE6.SE6.SE6.SE6. No caso de derrame acidental de óleos ou ou

de segurança rodoviária, suspender de imediato a circulação, isolando a área afetada e 

removendo o contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua 

propagação pela via. 

 

6.13.2. Fase de exploração

Na fase de exploração foram identificados 

conjunto de medidas apropriadas para o efeito:

SE7.SE7.SE7.SE7. Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os Centros de emprego regionais, a 

colocação dos desempregados residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos 

concelhos vizinhos (nomeadamente Odemira e Sines); promover eventualmente ações de 

formação profissional tendo em vista a reconversão ou o aperfeiçoamento desses 

desempregados, de modo a qu

pelo futuro loteamento turístico aumente significativamente;
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Recorrer sempre que possível a mão de obra local, favorecendo a colocação de desempregados 

residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em 

particular Odemira e Sines, onde se verificam elevados níveis de desemprego.

Adquirir produtos e serviços junto de empresas da fileira da construção sedeadas em Alcácer do 

Sal ou nos concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto no 

território em que se insere. 

De forma complementar, propõem-se algumas recomendações com o objetivo de minimizar os impactes 

negativos (pouco significativos) identificados: 

Os locais que ofereçam perigo aos peões e veículos, incluindo as áreas de estaleiro, deverão ser 

vedados e sinalizados de acordo com os regulamentos aplicáveis; 

ada dos percursos, velocidades e horários de circulação permitidos na zona de 

obra (incluindo estaleiros) e no acesso exterior a esta, de modo a minimizar os efeitos no normal 

funcionamento do dia a dia das pessoas e atividades económicas; 

ada das vias utilizadas para acesso à obra. As vias que forem danificadas 

durante as obras deverão ser recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante a 

mesma, nos casos em tal se possa justificar; 

No caso de derrame acidental de óleos ou outras substâncias passíveis de degradar as condições 

de segurança rodoviária, suspender de imediato a circulação, isolando a área afetada e 

removendo o contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua 

oração 

Na fase de exploração foram identificados impactes de natureza positiva, que importa potenciar

conjunto de medidas apropriadas para o efeito: 

Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os Centros de emprego regionais, a 

sempregados residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos 

concelhos vizinhos (nomeadamente Odemira e Sines); promover eventualmente ações de 

formação profissional tendo em vista a reconversão ou o aperfeiçoamento desses 

desempregados, de modo a que a sua probabilidade de colocação nos serviços a disponibilizar 

pelo futuro loteamento turístico aumente significativamente; 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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de obra local, favorecendo a colocação de desempregados 

residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos concelhos do Litoral Alentejano, e em 

particular Odemira e Sines, onde se verificam elevados níveis de desemprego. 

junto de empresas da fileira da construção sedeadas em Alcácer do 

Sal ou nos concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto no 

tivo de minimizar os impactes 

Os locais que ofereçam perigo aos peões e veículos, incluindo as áreas de estaleiro, deverão ser 

ada dos percursos, velocidades e horários de circulação permitidos na zona de 

obra (incluindo estaleiros) e no acesso exterior a esta, de modo a minimizar os efeitos no normal 

ada das vias utilizadas para acesso à obra. As vias que forem danificadas 

durante as obras deverão ser recuperadas após a finalização da construção, ou mesmo durante a 

tras substâncias passíveis de degradar as condições 

de segurança rodoviária, suspender de imediato a circulação, isolando a área afetada e 

removendo o contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua 

impactes de natureza positiva, que importa potenciar com um 

Favorecer, nomeadamente através de protocolo com os Centros de emprego regionais, a 

sempregados residentes no concelho de Alcácer do Sal, bem como nos 

concelhos vizinhos (nomeadamente Odemira e Sines); promover eventualmente ações de 

formação profissional tendo em vista a reconversão ou o aperfeiçoamento desses 

e a sua probabilidade de colocação nos serviços a disponibilizar 
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SE8.SE8.SE8.SE8. Desenvolver outras parcerias tendo em vista maximizar o contributo do loteamento para a 

consolidação do polo turístico do Litoral 

turismo ou com produtores e artesãos locais.
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Desenvolver outras parcerias tendo em vista maximizar o contributo do loteamento para a 

turístico do Litoral Alentejano, nomeadamente, com os órgãos regionais de 

turismo ou com produtores e artesãos locais. 
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Desenvolver outras parcerias tendo em vista maximizar o contributo do loteamento para a 

Alentejano, nomeadamente, com os órgãos regionais de 
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7. Programa de Monitorização

7.1. Recursos hídricos superficiais

7.1.1. Introdução e objetivos

O plano de monitorizaçãoplano de monitorizaçãoplano de monitorizaçãoplano de monitorização deve incidir sobre os parâmetros e fatores que de alguma forma poderão 

promover a ocorrência de situações negativas ao nível dos recursos hídricos superficiais decorrentes da 

implantação do projeto. Neste sentido, os parâmetros propostos para o controlo d

têm como objetivo averiguar: 

• A qualidade da água da charca a criar;

• A qualidade das águas superficiais imediatamente a montante e a jusante da área de 

projeto, ou seja, o efeito da exploração do empreendimento no meio hídrico envolvente

• A qualidade da água tratada à saída da ETAR do empreendimento e concretamente a sua 

adequabilidade como água de rega.

Com estes objetivos, o presente plano de monitorização propõe a 

distintosdistintosdistintosdistintos (ver adiante), associados aos usos ou meios recetores em causa.

No plano de monitorização foram definidas o número de análises e as épocas do ano mais propícias para a 

sua realização, atendendo, nomeadamente às condições meteorológicas. Estas têm particul

no que respeita ao aparecimento das primeiras chuvas e consequente lavagem dos terrenos.

Os parâmetros, bem como os locais de controlo, foram escolhidos de modo a obter uma amostragem 

representativa e expedita.  

De acordo com as características do projeto pensa

qualidade da água durante a fase de construção, uma vez que a significância dos impactes previstos, caso 

sejam tomadas as medidas de minimização propostas, não deve ser relevante. Deste

plano de monitorização aplica-se unicamente à 

 

7.1.2. Locais e frequência de amostragem

Tendo em conta os objetivos definidos, selecionaram

1.1.1.1. Descarga da ETAR; 
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Programa de Monitorização 

Recursos hídricos superficiais 

Introdução e objetivos 

deve incidir sobre os parâmetros e fatores que de alguma forma poderão 

promover a ocorrência de situações negativas ao nível dos recursos hídricos superficiais decorrentes da 

implantação do projeto. Neste sentido, os parâmetros propostos para o controlo da qualidade da água 

A qualidade da água da charca a criar; 

A qualidade das águas superficiais imediatamente a montante e a jusante da área de 

projeto, ou seja, o efeito da exploração do empreendimento no meio hídrico envolvente

A qualidade da água tratada à saída da ETAR do empreendimento e concretamente a sua 

adequabilidade como água de rega. 

Com estes objetivos, o presente plano de monitorização propõe a recolha de amostras emrecolha de amostras emrecolha de amostras emrecolha de amostras em

(ver adiante), associados aos usos ou meios recetores em causa. 

No plano de monitorização foram definidas o número de análises e as épocas do ano mais propícias para a 

sua realização, atendendo, nomeadamente às condições meteorológicas. Estas têm particul

no que respeita ao aparecimento das primeiras chuvas e consequente lavagem dos terrenos.

Os parâmetros, bem como os locais de controlo, foram escolhidos de modo a obter uma amostragem 

cas do projeto pensa-se não ser necessário proceder à monitorização da 

qualidade da água durante a fase de construção, uma vez que a significância dos impactes previstos, caso 

sejam tomadas as medidas de minimização propostas, não deve ser relevante. Deste

se unicamente à fase de exploração do projetofase de exploração do projetofase de exploração do projetofase de exploração do projeto. 

Locais e frequência de amostragem 

Tendo em conta os objetivos definidos, selecionaram-se os seguintes pontos de amostragem:

 

 

253 

 

deve incidir sobre os parâmetros e fatores que de alguma forma poderão 

promover a ocorrência de situações negativas ao nível dos recursos hídricos superficiais decorrentes da 

a qualidade da água 

A qualidade das águas superficiais imediatamente a montante e a jusante da área de 

projeto, ou seja, o efeito da exploração do empreendimento no meio hídrico envolvente; 

A qualidade da água tratada à saída da ETAR do empreendimento e concretamente a sua 

recolha de amostras emrecolha de amostras emrecolha de amostras emrecolha de amostras em quatro locais quatro locais quatro locais quatro locais 

No plano de monitorização foram definidas o número de análises e as épocas do ano mais propícias para a 

sua realização, atendendo, nomeadamente às condições meteorológicas. Estas têm particular importância 

no que respeita ao aparecimento das primeiras chuvas e consequente lavagem dos terrenos. 

Os parâmetros, bem como os locais de controlo, foram escolhidos de modo a obter uma amostragem 

se não ser necessário proceder à monitorização da 

qualidade da água durante a fase de construção, uma vez que a significância dos impactes previstos, caso 

sejam tomadas as medidas de minimização propostas, não deve ser relevante. Deste modo o presente 

se os seguintes pontos de amostragem: 
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2.2.2.2. Afluente do ribeiro do Arcão, na zona onde conflui a linha e água (BH5) que recebe a descarga 

da ETAR; 

3.3.3.3. Charca a implementar na linha de água da zona central da propriedade (BH3);

4.4.4.4. Confluência do limite este da propriedade com o afluente do ribeiro do Arcão (a jusante do 

ponto de descarga de águas pluviais).

Deverá ser feita uma campanha 

valores de referência de qualidade da água nas linhas de água em questão. 

A recolha das amostras na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração

na descarga da ETAR (ponto 1). Nos restantes pontos deverão ser atendidas as normas de qualidade 

mínima das águas superficiais.  

A periodicidade das amostragens a realizar no âmbito da avaliação da 

reger-se pelo exposto no Anexo XVII do Decreto

No caso dos locais que se destinam a monitorizar a influência geral da exploração do projeto nas massas 

de água pré-existentes (pontos 2 e 4) ou

uma campanha no período de maior probabilidade de existir caudal suficiente (janeiro

logo após as primeiras chuvas que originem escoamento. No caso da charca poderá haver 

este figurino, dependendo do regime de exploração que vier a ser adotado.

 

7.1.3. Parâmetros a monitorizar

Durante a fase de exploração torna

rega. No que respeita à qualidade da água pa

descarga do efluente tratado da ETAR (ponto 1), os parâmetros apresentados no Anexo XVI (rega) do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e/ou os parâmetros do Anexo XVIII (valores limite de emissão 

VLE - na descarga de águas residuais) ou os que venham a ser fixados na licença de descarga e emitir pela 

APA/ARH do Alentejo. 

Por outro lado, com o objetivo de avaliar a influência geral da exploração do empreendimento na 

qualidade dos recursos hídricos locai

(partindo do Anexo XXI do Decreto

mínima para as águas superficiais), mas ajustados e complementados conforme as potencia

poluentes associadas a cada bacia (linha de água):
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do Arcão, na zona onde conflui a linha e água (BH5) que recebe a descarga 

Charca a implementar na linha de água da zona central da propriedade (BH3);

Confluência do limite este da propriedade com o afluente do ribeiro do Arcão (a jusante do 

de descarga de águas pluviais). 

Deverá ser feita uma campanha antes do início das obras nos pontos 2 a 4, de forma a estabelecer os 

valores de referência de qualidade da água nas linhas de água em questão.  

fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração para verificar a adequabilidade da água para rega será feita 

na descarga da ETAR (ponto 1). Nos restantes pontos deverão ser atendidas as normas de qualidade 

 

A periodicidade das amostragens a realizar no âmbito da avaliação da qualidade de água para rega deve 

se pelo exposto no Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

No caso dos locais que se destinam a monitorizar a influência geral da exploração do projeto nas massas 

existentes (pontos 2 e 4) ou a criar (3), recomenda-se uma periodicidade bianual, coincidindo 

uma campanha no período de maior probabilidade de existir caudal suficiente (janeiro-

logo após as primeiras chuvas que originem escoamento. No caso da charca poderá haver 

este figurino, dependendo do regime de exploração que vier a ser adotado. 

Parâmetros a monitorizar 

Durante a fase de exploração torna-se necessário assegurar essencialmente a qualidade da água para 

rega. No que respeita à qualidade da água para rega, devem ser considerados, nas amostragens à 

descarga do efluente tratado da ETAR (ponto 1), os parâmetros apresentados no Anexo XVI (rega) do 

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e/ou os parâmetros do Anexo XVIII (valores limite de emissão 

na descarga de águas residuais) ou os que venham a ser fixados na licença de descarga e emitir pela 

Por outro lado, com o objetivo de avaliar a influência geral da exploração do empreendimento na 

qualidade dos recursos hídricos locais (pontos 2, 3 e 4) devem ser monitorizados os seguintes parâmetros 

(partindo do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto – Objetivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais), mas ajustados e complementados conforme as potencia

poluentes associadas a cada bacia (linha de água): 
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do Arcão, na zona onde conflui a linha e água (BH5) que recebe a descarga 

Charca a implementar na linha de água da zona central da propriedade (BH3); 

Confluência do limite este da propriedade com o afluente do ribeiro do Arcão (a jusante do 

nos pontos 2 a 4, de forma a estabelecer os 

a verificar a adequabilidade da água para rega será feita 

na descarga da ETAR (ponto 1). Nos restantes pontos deverão ser atendidas as normas de qualidade 

qualidade de água para rega deve 

No caso dos locais que se destinam a monitorizar a influência geral da exploração do projeto nas massas 

se uma periodicidade bianual, coincidindo 

-março) e uma outra 

logo após as primeiras chuvas que originem escoamento. No caso da charca poderá haver alterações a 

se necessário assegurar essencialmente a qualidade da água para 

ra rega, devem ser considerados, nas amostragens à 

descarga do efluente tratado da ETAR (ponto 1), os parâmetros apresentados no Anexo XVI (rega) do 

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e/ou os parâmetros do Anexo XVIII (valores limite de emissão – 

na descarga de águas residuais) ou os que venham a ser fixados na licença de descarga e emitir pela 

Por outro lado, com o objetivo de avaliar a influência geral da exploração do empreendimento na 

s (pontos 2, 3 e 4) devem ser monitorizados os seguintes parâmetros 

Objetivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais), mas ajustados e complementados conforme as potenciais fontes 
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Quadro 57 – Parâmetros de qualidade da água a monitorizar em fase de exploração

Parâmetro

Temperatura  

pH 

Condutividade 

Oxigénio Dissolvido (OD)

CBO5 

Azoto amoniacal 

Fósforo total 

Cloretos 

Nitratos 

Substâncias tensoactivas aniónicas

Pesticidas 

Sólidos Suspensos Totais (SST)

Coliformes fecais e totais

Cobre total 

Se porventura se verificar o uso destes recursos para rega deverão ser atendidos os parâmetros e 

frequências de amostragem definidos no Anexo XVI do Decreto

 

7.1.4. Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras

De modo a tornar comparáveis os valores obtidos nas campanhas de monitorização propostas e os 

definidos na legislação sugere-se que se utilizem os métodos analíticos definidos no Decreto

236/98, de 1 de agosto nos seus Anexos XVII e XXI.

Anteriormente à colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica e a temperatura, de modo a que os valores de campo 

possam vir a ser comparados com os obtidos em laboratório. 

As colheitas de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

análises físico-químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados sejam os 

mais fidedignos possíveis. 
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Parâmetros de qualidade da água a monitorizar em fase de exploração

Parâmetro Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4

X X X 

X X X 

X X X 

Oxigénio Dissolvido (OD) X X X 

X X  

X X X 

X X X 

X   

X X X 

Substâncias tensoactivas aniónicas X   

X X X 

Sólidos Suspensos Totais (SST) X X X 

Coliformes fecais e totais X   

  X 

Se porventura se verificar o uso destes recursos para rega deverão ser atendidos os parâmetros e 

frequências de amostragem definidos no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras

modo a tornar comparáveis os valores obtidos nas campanhas de monitorização propostas e os 

se que se utilizem os métodos analíticos definidos no Decreto

236/98, de 1 de agosto nos seus Anexos XVII e XXI. 

e à colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica e a temperatura, de modo a que os valores de campo 

possam vir a ser comparados com os obtidos em laboratório.  

as de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados sejam os 
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Parâmetros de qualidade da água a monitorizar em fase de exploração 

Ponto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se porventura se verificar o uso destes recursos para rega deverão ser atendidos os parâmetros e 

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras 

modo a tornar comparáveis os valores obtidos nas campanhas de monitorização propostas e os 

se que se utilizem os métodos analíticos definidos no Decreto-Lei n.º 

e à colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação in situ de 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica e a temperatura, de modo a que os valores de campo 

as de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados sejam os 
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7.1.5. Relatório e discussão de resultados

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constem os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser posteriormente 

compilados e analisados num relatório final que deverá ser elab

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

novembro. 

Para os anos seguintes deverá ser seguida a mesma metodologia, com salvaguarda da inclusão de 

quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

entregues à autoridade de AIA. 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monit

implementadas ou reforçadas estas medidas, dever

Recomenda-se a revisão deste plano de monitorização 3 anos após a entrada em exploração pelo menos 

de metade da ocupação prevista

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sentido.

 

 

7.2. Recursos hídricos subterrâneos

7.2.1. Introdução e objetivos

O plano de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos visa caracterizar o efeito da exploração do 

projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” no meio hídrico envolvente e 

acompanhar a sua evolução no espaço e no tempo, de forma a uma gestão 

hídricos. 

Do plano de monitorização consta o número de análises e as épocas do ano em que as mesmas se 

realizam, bem como os métodos de análise utilizados.
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Relatório e discussão de resultados 

a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constem os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser posteriormente 

compilados e analisados num relatório final que deverá ser elaborado no final do primeiro ano da 

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

Para os anos seguintes deverá ser seguida a mesma metodologia, com salvaguarda da inclusão de 

ntos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efetuada revele a necessidade de serem 

implementadas ou reforçadas estas medidas, dever-se-á proceder à sua reavaliação e implementação.

revisão deste plano de monitorização 3 anos após a entrada em exploração pelo menos 

a ocupação prevista, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de 

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sentido.

Recursos hídricos subterrâneos 

Introdução e objetivos 

monitorização dos recursos hídricos subterrâneos visa caracterizar o efeito da exploração do 

projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” no meio hídrico envolvente e 

acompanhar a sua evolução no espaço e no tempo, de forma a uma gestão adequada dos recursos 

Do plano de monitorização consta o número de análises e as épocas do ano em que as mesmas se 

realizam, bem como os métodos de análise utilizados. 

tal do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constem os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser posteriormente 

orado no final do primeiro ano da 

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 

Para os anos seguintes deverá ser seguida a mesma metodologia, com salvaguarda da inclusão de 

ntos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

orização efetuada revele a necessidade de serem 

á proceder à sua reavaliação e implementação. 

revisão deste plano de monitorização 3 anos após a entrada em exploração pelo menos 

, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de 

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sentido. 

monitorização dos recursos hídricos subterrâneos visa caracterizar o efeito da exploração do 

projeto do Loteamento do Aldeamento Turístico “Alcácer Vintage” no meio hídrico envolvente e 

adequada dos recursos 

Do plano de monitorização consta o número de análises e as épocas do ano em que as mesmas se 
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7.2.2. Locais e frequência de amostragem

Os pontos de monitorização corresponderão à

executadas tendo em vista a sua utilização para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos 

menos exigentes ou eventualmente a vinha.

A frequência de monitorização é diferente para a quantidade e p

piezométrico deve ser monitorizado mensalmente e a periodicidade de monitorização dos parâmetros 

químicos deve ter em conta o Anexo XVII do Decreto

utilizada é de seis em seis meses (águas altas e águas baixas) ou anualmente (águas baixas).

 

7.2.3. Parâmetros a monitorizar

Na fase de exploração deve-se assegurar a qualidade e a quantidade da água para rega. No que respeita à 

qualidade os parâmetros a monitorizar constam do Anexo XVI do 

será determinada diretamente pelo nível piezométrico.

 

7.2.4. Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras

Os métodos analíticos a utilizar no cálculo dos valores dos elementos químicos devem ser os definidos no 

Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

Na altura da colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica, a temperatura e o potencial redox, de modo a que os 

valores de campo possam ser comparados com os obtidos em laboratório.

As colheitas de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

análises físico-químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados se

mais fidedignos possíveis. 

 

7.2.5. Relatório e discussão de resultados

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constarão os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser p
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Locais e frequência de amostragem 

Os pontos de monitorização corresponderão às captações de águas subterrâneas que vierem a ser 

executadas tendo em vista a sua utilização para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos 

menos exigentes ou eventualmente a vinha. 

A frequência de monitorização é diferente para a quantidade e para a química, sendo que o nível 

piezométrico deve ser monitorizado mensalmente e a periodicidade de monitorização dos parâmetros 

químicos deve ter em conta o Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, no entanto, a frequência mais 

eses (águas altas e águas baixas) ou anualmente (águas baixas).

Parâmetros a monitorizar 

se assegurar a qualidade e a quantidade da água para rega. No que respeita à 

qualidade os parâmetros a monitorizar constam do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98. A quantidade 

será determinada diretamente pelo nível piezométrico. 

Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras

Os métodos analíticos a utilizar no cálculo dos valores dos elementos químicos devem ser os definidos no 

236/98, de 1 de agosto. 

Na altura da colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica, a temperatura e o potencial redox, de modo a que os 

es de campo possam ser comparados com os obtidos em laboratório. 

As colheitas de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados se

Relatório e discussão de resultados 

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constarão os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser p
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s captações de águas subterrâneas que vierem a ser 

executadas tendo em vista a sua utilização para a rega de espaços verdes, de lavagens e outros usos 

ara a química, sendo que o nível 

piezométrico deve ser monitorizado mensalmente e a periodicidade de monitorização dos parâmetros 

Lei n.º 236/98, no entanto, a frequência mais 

eses (águas altas e águas baixas) ou anualmente (águas baixas). 

se assegurar a qualidade e a quantidade da água para rega. No que respeita à 

Lei n.º 236/98. A quantidade 

Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras 

Os métodos analíticos a utilizar no cálculo dos valores dos elementos químicos devem ser os definidos no 

Na altura da colheita de água para análise laboratorial é recomendável a determinação in situ de 

parâmetros como o pH, a condutividade elétrica, a temperatura e o potencial redox, de modo a que os 

As colheitas de água deverão ser executadas por um operador de amostragem experiente, devendo as 

químicas serem realizadas num laboratório acreditado para que os resultados sejam os 

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório síntese onde 

constarão os resultados obtidos e as condições de medição. Estes resultados deverão ser posteriormente 
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compilados e analisados num relatório final que deverá ser elaborado no final do primeiro ano da 

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.

Para os anos seguintes deverá ser seguida

quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

entregues à autoridade de AIA. 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desem

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efetuada revele a necessidade de serem 

implementadas ou reforçadas estas medidas, dever

Recomenda-se a revisão deste plano d

de metade da ocupação prevista, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de 

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sent
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compilados e analisados num relatório final que deverá ser elaborado no final do primeiro ano da 

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.

Para os anos seguintes deverá ser seguida a mesma metodologia, com salvaguarda da inclusão de 

quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efetuada revele a necessidade de serem 

implementadas ou reforçadas estas medidas, dever-se-á proceder à sua reavaliação e implementação.

se a revisão deste plano de monitorização 3 anos após a entrada em exploração pelo menos 

de metade da ocupação prevista, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de 

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sent
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compilados e analisados num relatório final que deverá ser elaborado no final do primeiro ano da 

campanha. Estes deverão seguir a estrutura definida no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

a mesma metodologia, com salvaguarda da inclusão de 

quaisquer novos elementos determinados pela evolução da situação. Os relatórios finais deverão ser 

penho ambiental das medidas 

ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efetuada revele a necessidade de serem 

á proceder à sua reavaliação e implementação. 

e monitorização 3 anos após a entrada em exploração pelo menos 

de metade da ocupação prevista, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de 

dados entretanto recolhidos, devendo ser apresentada à autoridade de AIA, proposta neste sentido. 
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8. Avaliação global do projeto

8.1. Metodologia

No presente capítulo é apresenta

para as fases de construção e exploração, n

temáticas e da recomendação das respetivas medidas de minimização/potenciação realizados, 

respetivamente, nos capítulos 5 e 6.

A avaliação global é apresentada sob a forma de uma 

ações de projeto com os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados. O principal interesse deste 

formato reside na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis 

envolvidas, permitindo uma fácil leitura e cruzamento de dados.

Embora este tipo de matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e 

interpretação deverá ter em consideração que 

dos impactes identificados, não dispensando a consulta das análises apresentadas nos textos sectoriais.

Assim, a matriz apresentada no Quadro Quadro Quadro Quadro 

relevo na produção de impactes ambientais, divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção 

ou exploração) e, no eixo vertical, os diversos descritores ambientais. No essencial, pretende

representar o sentido valorativo, o grau de significância e a duração do impacte.

Salienta-se que os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos 

impactes identificadosimpactes identificadosimpactes identificadosimpactes identificados, correspondendo assim, de modo geral, aos 

ressalva-se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, 

uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua 

vez se podem revestir de grande 

previu possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator adicional de 

complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é apresentada devem se

essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em consideração que procuram apenas fazer o 

balanço aproximado do projeto em termos de impactes ambientais residuais.

Na sequência da análise desenvolvida, as ações ou grupos de ações do projeto a inclu

da matriz reportam-se às fases de construção e exploração, conforme descrito no 

projeto). Por se tratar de uma fase pouco definida 

significativamente a avaliação de 
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Avaliação global do projeto 

Metodologia 

apresentada uma avaliação global qualitativaavaliação global qualitativaavaliação global qualitativaavaliação global qualitativa dos impactes ambientais do projeto, 

de construção e exploração, na sequência da avaliação dos impactes ambientais por áreas 

temáticas e da recomendação das respetivas medidas de minimização/potenciação realizados, 

capítulos 5 e 6. 

A avaliação global é apresentada sob a forma de uma matriz de dupla entrada, relacio

ações de projeto com os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados. O principal interesse deste 

formato reside na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis 

fácil leitura e cruzamento de dados. 

matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e 

interpretação deverá ter em consideração que esta corresponde, por definição, a uma visão simplificada 

tes identificados, não dispensando a consulta das análises apresentadas nos textos sectoriais.

Quadro Quadro Quadro Quadro 58585858 compreende, no eixo horizontal, as ações de projeto de maior 

relevo na produção de impactes ambientais, divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção 

ou exploração) e, no eixo vertical, os diversos descritores ambientais. No essencial, pretende

o sentido valorativo, o grau de significância e a duração do impacte. 

os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos 

, correspondendo assim, de modo geral, aos impactes residuais

se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, 

uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua 

vez se podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se 

previu possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator adicional de 

complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é apresentada devem se

essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em consideração que procuram apenas fazer o 

balanço aproximado do projeto em termos de impactes ambientais residuais. 

Na sequência da análise desenvolvida, as ações ou grupos de ações do projeto a inclu

se às fases de construção e exploração, conforme descrito no capítulo 3

tratar de uma fase pouco definida (nesta fase de Estudo Prévio

significativamente a avaliação de impactes, não foi considerada relevante a inclusão da
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dos impactes ambientais do projeto, 

avaliação dos impactes ambientais por áreas 

temáticas e da recomendação das respetivas medidas de minimização/potenciação realizados, 

de dupla entrada, relacionando as principais 

ações de projeto com os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados. O principal interesse deste 

formato reside na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis 

matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e 

corresponde, por definição, a uma visão simplificada 

tes identificados, não dispensando a consulta das análises apresentadas nos textos sectoriais. 

eixo horizontal, as ações de projeto de maior 

relevo na produção de impactes ambientais, divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção 

ou exploração) e, no eixo vertical, os diversos descritores ambientais. No essencial, pretende-se 

os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos os resultados expostos na matriz contemplam já as possibilidades de minimização dos 

impactes residuais. No entanto, 

se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, 

uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua 

variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se 

previu possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator adicional de 

complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como a que é apresentada devem ser 

essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em consideração que procuram apenas fazer o 

Na sequência da análise desenvolvida, as ações ou grupos de ações do projeto a incluir no eixo horizontal 

capítulo 3 (descrição do 

de Estudo Prévio), o que limita 

não foi considerada relevante a inclusão da fase de 
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desativação na matriz do projeto, embora tivesse sido avaliada no capítulo 5. Deste modo, foram 

consideradas as seguintes agregações:

• Fase de construçãoFase de construçãoFase de construçãoFase de construção

- Instalação e funcionamento do estaleiro

de máquinas e trabalhadores, o transporte de terras, materiais e estruturas de e para o local 

de obra; 

- Preparação do terreno /movimentação de terras

movimentação de maqu

das terras sobrantes na localização proposta;

- Instalação de edifícios

assim como das infraestruturas associadas previst

• Fase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploração

- Presença e funcionamento geral

empreendimento turístico, nomeadamente com as ações relativas à presença humana e à 

gestão das infraestruturas;

- Cultivo da vinha: envolve a exploraçã

colheita, manutenção geral).

No eixo vertical são considerados os diversos 

• Geologia e geomorfologia;

• Solos; 

• Uso do solo e ordenamento do território;

• Ecologia, flora e fauna;

• Recursos hídricos superficiais;

• Recursos hídricos subterrâneos;

• Gestão de resíduos e efluentes;

• Ambiente sonoro;

• Paisagem; 

• Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico;

• Socio economia.
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desativação na matriz do projeto, embora tivesse sido avaliada no capítulo 5. Deste modo, foram 

consideradas as seguintes agregações: 

Fase de construçãoFase de construçãoFase de construçãoFase de construção    

Instalação e funcionamento do estaleiro: implica a instalação do estaleiro, a movimentação 

de máquinas e trabalhadores, o transporte de terras, materiais e estruturas de e para o local 

Preparação do terreno /movimentação de terras: inclui a limpeza prévia do terreno, 

movimentação de maquinaria em geral e ações de escavação e aterro, bem como o 

das terras sobrantes na localização proposta; 

edifícios e infraestruturas: engloba as atividades de construção dos edifícios, 

assim como das infraestruturas associadas previstas. 

Fase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploração    

Presença e funcionamento geral: abrange as principais atividades relacionadas com o 

empreendimento turístico, nomeadamente com as ações relativas à presença humana e à 

gestão das infraestruturas; 

: envolve a exploração da vinha (aplicação de fertilizantes e fitofármacos, 

colheita, manutenção geral). 

No eixo vertical são considerados os diversos descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais potencialmente afetados:

Geologia e geomorfologia; 

Uso do solo e ordenamento do território; 

ogia, flora e fauna; 

Recursos hídricos superficiais; 

Recursos hídricos subterrâneos; 

Gestão de resíduos e efluentes; 

Ambiente sonoro; 

Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico; 

economia. 
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desativação na matriz do projeto, embora tivesse sido avaliada no capítulo 5. Deste modo, foram 

implica a instalação do estaleiro, a movimentação 

de máquinas e trabalhadores, o transporte de terras, materiais e estruturas de e para o local 

: inclui a limpeza prévia do terreno, 

inaria em geral e ações de escavação e aterro, bem como o depósito 

: engloba as atividades de construção dos edifícios, 

: abrange as principais atividades relacionadas com o 

empreendimento turístico, nomeadamente com as ações relativas à presença humana e à 

o da vinha (aplicação de fertilizantes e fitofármacos, 

potencialmente afetados: 
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As interações entre os dois eixos da matri

utilizando os seguintes indicadores:

• Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo

- positivo (sinal +); 

- negativo (sinal – );

• Grau de significânciaGrau de significânciaGrau de significânciaGrau de significância

- nulo ou insignificante (0);

- pouco significativo (1);

- significativo (2); 

- muito significativo (3);

• DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    

- temporário (T); 

- permanente (P). 

Os critérios de avaliação expostos acima consideram

genérica sobre a afetação da área de estudo por parte do projeto, tendo

informação à matriz, de modo a imprimir

remete para o capítulo 5 para uma análise mais completa dos impactes identificados.

Recorreu-se a um esquema de cores de modo a permitir uma perce

grau de significância dos impactes, utilizando

negativos, aumentando a intensidade da cor com o significado.

A matriz global de impactes residuais do projeto é analis

impactes, de modo a suportar o processo de tomada de decisão. 

 

 

8.2. Avaliação global

No presente ponto procede-se à avaliação global 

construção e exploração, apresentada graficamente sob a forma de matriz global de impactes residuais do 

projeto, a qual permite realçar os principais impactes do projeto, positivos ou negativos.
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As interações entre os dois eixos da matriz são representadas através das relações qualitativas previstas, 

utilizando os seguintes indicadores: 

Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo    

 

); 

Grau de significânciaGrau de significânciaGrau de significânciaGrau de significância    

nulo ou insignificante (0); 

pouco significativo (1); 

muito significativo (3); 

Os critérios de avaliação expostos acima consideram-se suficientes para permitir uma compreensão 

genérica sobre a afetação da área de estudo por parte do projeto, tendo-se optado por não adic

informação à matriz, de modo a imprimir-lhe uma leitura fácil, tanto quanto possível. Novamente se 

para uma análise mais completa dos impactes identificados. 

se a um esquema de cores de modo a permitir uma perceção mais imediata do quadro geral do 

grau de significância dos impactes, utilizando-se os verdes para os positivos e os laranjas para os 

negativos, aumentando a intensidade da cor com o significado. 

A matriz global de impactes residuais do projeto é analisada posteriormente, realçando

impactes, de modo a suportar o processo de tomada de decisão.  

Avaliação global 

se à avaliação global dos impactes ambientais do projeto, para as fases de 

presentada graficamente sob a forma de matriz global de impactes residuais do 

projeto, a qual permite realçar os principais impactes do projeto, positivos ou negativos.
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z são representadas através das relações qualitativas previstas, 

se suficientes para permitir uma compreensão 

se optado por não adicionar mais 

lhe uma leitura fácil, tanto quanto possível. Novamente se 

ção mais imediata do quadro geral do 

se os verdes para os positivos e os laranjas para os 

ada posteriormente, realçando-se os principais 

dos impactes ambientais do projeto, para as fases de 

presentada graficamente sob a forma de matriz global de impactes residuais do 

projeto, a qual permite realçar os principais impactes do projeto, positivos ou negativos. 
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A matriz é apresentada de acordo com a seguinte legenda:

Sentido 
valorativo 

 “+” – Positivo 
“–“ – Negativo 

“0”

“1”

“2”

“3”
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A matriz é apresentada de acordo com a seguinte legenda: 

Grau de significância Código de cores Duração

“0” Nulo ou insignificante 0 

“T” – Temporário
“P” – Permanente

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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Duração 

Temporário 
Permanente 
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Quadro 

Descritores ambientais 

Estaleiro

Geologia e geomorfologia 0 

Solos - 1 T 

Uso do solo e ord. território 0 

Ecologia, flora e fauna 

Recursos hídricos superficiais 0 

Recursos hídricos subterrâneos 0 a - 1 T

Gestão de resíduos e efluentes 

Ambiente sonoro 

Paisagem - 1 T 

Património 0 

Socio economia 

(2) impactes localizados, pouco significativos no sítio “Arez 8”
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Quadro 58 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto 

Ações de projeto potencialmente geradoras de impactes

Fase de construção 

Estaleiro 
Preparação do 

terreno 
Edifícios e 

infraestruturas 

Presença e 
funcionamento 

- 1 P 

- 1 T/P 

 - 1 T 0 

- 1 T/P + 1 P

- 1 T/P 

1 T  0 

 -1 T 

- 1 T 

- 1 T/P - 1 T/P a + 2 P

+1 a + 2 P (2)  

+ 1 a + 2 T (3) / - 1 T (4) 

(1) associado à presença da charca 
” e significativos localizados nos sítios “Arez 5” e “Arez 6”, após aplicação das medidas de minimização (ver subcapítulos 5.11 e 6.11)

(3) impactes sobre o emprego  
(4) impactes relativos à afetação das populações e acessibilidades 
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Ações de projeto potencialmente geradoras de impactes 

Fase de exploração 

Presença e 
funcionamento 

geral 
Cultivo da vinha 

0 

0 0 

0 a - 1 P 0 

+ 1 P (1)  - 1 P 

- 1 P 

- 1 P 

-1P 

-1 P 

1 T/P a + 2 P - 1 a 0 T/P 

0 

+2 a +3 P 

minimização (ver subcapítulos 5.11 e 6.11) 
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8.2.1. Fase de construção

Conforme se pode observar na matriz

“Alcácer Vintage", os impactes negativosimpactes negativosimpactes negativosimpactes negativos

associadas à presença e funcionamento do estaleiro serão temporárias, registando

obra decorrer.  

Em termos da geologia e geomorfologia

impermeabilização), ecologia, flora e fauna

ao regime de escoamento natural das linhas de água, dependente das soluções construtivas a adotar),

paisagem (alteração das características 

uma interferência negativa temporária, 

das infraestruturas, embora com efeitos 

consideram-se tendencialmente pouco sig

minimização recomendadas no capítulo 6.

No caso das servidões administrativas e restrições de utilidade pública

Nacional e do Domínio Público Hídrico 

como pouco significativos, face à reduzida área afetada e tipo de uso/ocupação previstos, considerando

se que não comprometem as características que levaram à inclusão da área em questão na RAN, e que no 

caso das áreas pertencentes ao DPH serão temporários (limitados à fase de obra)

soluções construtivas que permitirão assegurar o escoamento dos cursos de água interc

no entanto, a necessidade de obtenção prévia do parecer favorável d

Agrícola do Alentejo e da licença prévia e de concessão da APA/ARH do Alentejo, respetivamente.

Por outro lado, identificam-se logo nesta

No caso do património arqueológico, 

sobre sítios arqueológicos, permanente e irreversível,

para positivos mediante a aplicação das medidas recomendadas,

positivos significativos, sobre sítios de valor patrimonial muito significativo

Na socio economia foram identificados impactes

da estrutura económica, sobretudo 

atuais de desemprego existente no concelho e de Alcácer do Sal e do tipo de desemprego predominante 

ser pouco qualificado, e por isso propício 
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Fase de construção 

Conforme se pode observar na matriz anterior, durante a fase de construção do Loteamento Turístico 

impactes negativosimpactes negativosimpactes negativosimpactes negativos resultantes são de modo geral pouco significativos. As afetações 

adas à presença e funcionamento do estaleiro serão temporárias, registando-se apenas enquanto a 

geologia e geomorfologia (escavações e aterros), solos (movimentação, compactação, 

ecologia, flora e fauna (perda de habitats), recursos hídricos superficiais

ao regime de escoamento natural das linhas de água, dependente das soluções construtivas a adotar),

(alteração das características morfológicas e visuais), a concretização do projeto 

temporária, nomeadamente durante a preparação do terreno e a implantação 

, embora com efeitos permanentes. Não obstante, os impactes sobre esses descritores 

tendencialmente pouco significativos, tendo em conta a adoção das medidas de 

minimização recomendadas no capítulo 6. 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública – áreas da Reserva Agrícola 

Nacional e do Domínio Público Hídrico – os impactes identificados, embora negativos, foram avaliados 

, face à reduzida área afetada e tipo de uso/ocupação previstos, considerando

se que não comprometem as características que levaram à inclusão da área em questão na RAN, e que no 

pertencentes ao DPH serão temporários (limitados à fase de obra), prevendo o projeto 

soluções construtivas que permitirão assegurar o escoamento dos cursos de água interc

no entanto, a necessidade de obtenção prévia do parecer favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola do Alentejo e da licença prévia e de concessão da APA/ARH do Alentejo, respetivamente.

se logo nesta fase de construção impactes positivosimpactes positivosimpactes positivosimpactes positivos.  

património arqueológico, arquitetónico e etnográfico, embora se preveja 

permanente e irreversível, estes impactes foram avaliados como evoluindo 

a aplicação das medidas recomendadas, constituindo nesse caso impa

sobre sítios de valor patrimonial muito significativo.  

foram identificados impactes positivos, avaliados como significativos

sobretudo resultantes da criação de postos de trabalho, dado os 

atuais de desemprego existente no concelho e de Alcácer do Sal e do tipo de desemprego predominante 

e por isso propício ao género de oferta de trabalho associado à fase de construção.
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do Loteamento Turístico 

pouco significativos. As afetações 

se apenas enquanto a 

(movimentação, compactação, 

recursos hídricos superficiais (alterações 

ao regime de escoamento natural das linhas de água, dependente das soluções construtivas a adotar), 

concretização do projeto corresponde a 

nomeadamente durante a preparação do terreno e a implantação 

. Não obstante, os impactes sobre esses descritores 

, tendo em conta a adoção das medidas de 

áreas da Reserva Agrícola 

s, embora negativos, foram avaliados 

, face à reduzida área afetada e tipo de uso/ocupação previstos, considerando-

se que não comprometem as características que levaram à inclusão da área em questão na RAN, e que no 

, prevendo o projeto 

soluções construtivas que permitirão assegurar o escoamento dos cursos de água intercetados. Refere-se, 

a Entidade Regional da Reserva 

Agrícola do Alentejo e da licença prévia e de concessão da APA/ARH do Alentejo, respetivamente. 

embora se preveja uma interferência 

estes impactes foram avaliados como evoluindo 

constituindo nesse caso impactes 

significativos do ponto de vista 

dado os elevados níveis 

atuais de desemprego existente no concelho e de Alcácer do Sal e do tipo de desemprego predominante 

associado à fase de construção.  
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8.2.2. Fase de exploração

Em termos de balanço global, o

socioeconómicossocioeconómicossocioeconómicossocioeconómicos da fase de exploração, 

nível do emprego (melhoria do nível de rendiment

e da promoção da atividade turística e atividades associadas

fase de exploração são positivos, de caráter permanente, significativos a muito significativos

um caráter cumulativo com o conjunto de outros empreendimentos turísticos previstos para as imediações 

(PP da Herdade do Pinhal) e para outras zonas do concelho.

No entanto, para esta fase identificam

maioritariamente pouco significativos. Os impactes negativos pouco significativos, considerando a 

aplicação das medidas de minimização propostas no capítulo 6, ocorrem ao nível do 

(transformação do uso - descontinuidade territorial), na 

circulação de veículos e pela presença humana), 

das águas subterrâneas por fertiliza

recursos hídricos superficiais (aumento das áreas impermeabilizadas; alteração do regime de escoamento 

de uma linha de água e eventuais efeitos negativos na qualidade da água).

De forma a minimizar os potenciais im

diversas medidas e recomendações destinadas garantir o bom desempenho ambiental do 

nomeadamente relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos futuros espaços 

verdes e na área destinada ao cultivo da vinha, em especial.

Por outro lado, os impactes negativos sobre a 

transformação do território, tenderão a diminuir de significado à medida que o projeto se 

imagem da paisagem local, contribuindo para a sua diversificação e valorização, 

impacte positivo significativo. 

Ainda no plano dos impactes positivos assinala

avifauna aquática, decorrente da 

da charca, constituindo habitats atrativos para este tipo de espécies.
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de exploração 

Em termos de balanço global, o principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos 

da fase de exploração, em resultado da dinamização que o empreendimento induzirá ao 

(melhoria do nível de rendimentos das famílias e das condições de vida das populações) 

promoção da atividade turística e atividades associadas. Neste sentido, os impactes identificados na 

fase de exploração são positivos, de caráter permanente, significativos a muito significativos

um caráter cumulativo com o conjunto de outros empreendimentos turísticos previstos para as imediações 

(PP da Herdade do Pinhal) e para outras zonas do concelho. 

a fase identificam-se também impactes negativos permanentesimpactes negativos permanentesimpactes negativos permanentesimpactes negativos permanentes

maioritariamente pouco significativos. Os impactes negativos pouco significativos, considerando a 

aplicação das medidas de minimização propostas no capítulo 6, ocorrem ao nível do 

descontinuidade territorial), na ecologia, flora e fauna (perturbação causada pela 

circulação de veículos e pela presença humana), recursos hídricos subterrâneos (risco de contaminação 

fertilizantes ou fitofármacos; diminuição da área de recarga do aquífero), 

(aumento das áreas impermeabilizadas; alteração do regime de escoamento 

de uma linha de água e eventuais efeitos negativos na qualidade da água). 

De forma a minimizar os potenciais impactes negativos identificados (pouco significativos

diversas medidas e recomendações destinadas garantir o bom desempenho ambiental do 

nomeadamente relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos futuros espaços 

ao cultivo da vinha, em especial. 

Por outro lado, os impactes negativos sobre a paisagem, iniciados na fase de construção 

transformação do território, tenderão a diminuir de significado à medida que o projeto se 

contribuindo para a sua diversificação e valorização, sendo considerado

no plano dos impactes positivos assinala-se um efeito benéfico provável para a fauna, em especial a 

avifauna aquática, decorrente da melhoria e desenvolvimento da vegetação ripícola existente e da criação 

habitats atrativos para este tipo de espécies. 
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principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos principal benefício do projeto está relacionado com os aspetos 

dinamização que o empreendimento induzirá ao 

os das famílias e das condições de vida das populações) 

. Neste sentido, os impactes identificados na 

fase de exploração são positivos, de caráter permanente, significativos a muito significativos, revelando 

um caráter cumulativo com o conjunto de outros empreendimentos turísticos previstos para as imediações 

impactes negativos permanentesimpactes negativos permanentesimpactes negativos permanentesimpactes negativos permanentes,,,, embora 

maioritariamente pouco significativos. Os impactes negativos pouco significativos, considerando a 

aplicação das medidas de minimização propostas no capítulo 6, ocorrem ao nível do uso do solo 

(perturbação causada pela 

risco de contaminação 

fitofármacos; diminuição da área de recarga do aquífero), 

(aumento das áreas impermeabilizadas; alteração do regime de escoamento 

significativos), são propostas 

diversas medidas e recomendações destinadas garantir o bom desempenho ambiental do Resort Turístico, 

nomeadamente relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos futuros espaços 

niciados na fase de construção devido à 

transformação do território, tenderão a diminuir de significado à medida que o projeto se integra na 

sendo considerado um 

se um efeito benéfico provável para a fauna, em especial a 

melhoria e desenvolvimento da vegetação ripícola existente e da criação 
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8.3. Ponderação global dos impactes ambientais do 
projeto 

Na presente secção procede-se à aplicação de um 

(IAP), no espírito do ponto 6 do Anexo V e n.º 1 do artigo 18º do Decreto

outubro, com o objetivo de fornecer uma visão global da avaliação 

anterior.  

O IAP foi determinado através de 

• Atribuição do significado global dos impactes negativos e positivos identificados em 

cada fator ambiental;

• Atribuição de um fator de preponderância para cada fator ambiental (“não relevante”, 

“relevante” e “determinante”) através de consenso obtido entre a equipa técnica, em 

função da sua experiência em avaliação de projetos e da relevância dos fatores em causa

na região;  

• Avaliação ponderada dos impactes negativos e positivos por fator ambiental, de acordo 

com a sua significância e preponderância;

• Avaliação ponderada dos impactes do projeto, correspondendo o valor mais elevado da 

escala (1 a 5) a projetos com i

minimizáveis ou compensáveis), e que devem corresponder a uma proposta de DIA 

desfavorável. 

Apresenta-se de seguida o significado global dos impactes negativos e positivos

                                        

23 Metodologia experimental proposta pel

2014. 
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Ponderação global dos impactes ambientais do 

se à aplicação de um índice de índice de índice de índice de avaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientais

(IAP), no espírito do ponto 6 do Anexo V e n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 151

om o objetivo de fornecer uma visão global da avaliação proposta no EIA e sintetizada 

IAP foi determinado através de quatro passos sequenciais23: 

Atribuição do significado global dos impactes negativos e positivos identificados em 

cada fator ambiental; 

Atribuição de um fator de preponderância para cada fator ambiental (“não relevante”, 

“relevante” e “determinante”) através de consenso obtido entre a equipa técnica, em 

função da sua experiência em avaliação de projetos e da relevância dos fatores em causa

Avaliação ponderada dos impactes negativos e positivos por fator ambiental, de acordo 

com a sua significância e preponderância; 

Avaliação ponderada dos impactes do projeto, correspondendo o valor mais elevado da 

escala (1 a 5) a projetos com impactes negativos muito significativos (irreversíveis, não 

minimizáveis ou compensáveis), e que devem corresponder a uma proposta de DIA 

 

significado global dos impactes negativos e positivos identificados.

                                            

proposta pela Secretaria de Estado do Ambiente; despacho S.E.A., de 
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Ponderação global dos impactes ambientais do 

avaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientaisavaliação ponderada de impactes ambientais 

.º 151-B/2013, de 31 de 

sintetizada na secção 

Atribuição do significado global dos impactes negativos e positivos identificados em 

Atribuição de um fator de preponderância para cada fator ambiental (“não relevante”, 

“relevante” e “determinante”) através de consenso obtido entre a equipa técnica, em 

função da sua experiência em avaliação de projetos e da relevância dos fatores em causa 

Avaliação ponderada dos impactes negativos e positivos por fator ambiental, de acordo 

Avaliação ponderada dos impactes do projeto, correspondendo o valor mais elevado da 

mpactes negativos muito significativos (irreversíveis, não 

minimizáveis ou compensáveis), e que devem corresponder a uma proposta de DIA 

identificados. 

S.E.A., de 17 de abril de 
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Quadro 59 – Significado global dos impactes negativos e positivos identificados em cada descritor

Descritor 

Geologia e geomorfologia

Solos 

Uso do solo e ordenamento do 
território 

Ecologia, flora e fauna 

Recursos hídricos superficiais

Recursos hídricos subterrâneos

Gestão de resíduos e efluentes

Ambiente sonoro 

Paisagem 

Património arqueológico, 
arquitetónico e etnográfico

Socio economia 

Face às características do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores existentes nas 

áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes 

considerados: 

Quadro 60 –

Descritor

Geologia e geomorfologia

Solos 

Uso do solo e ordenamento do território

Ecologia, flora e fauna

Recursos hídricos superficiais

Recursos hídricos subterrâneos

Gestão de resíduos e efluentes
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Significado global dos impactes negativos e positivos identificados em cada descritor

Significância dos 

impactes negativos 

Significância dos 

impactes positivos

Geologia e geomorfologia Pouco significativos Pouco significativos

Pouco significativos Sem significado

Uso do solo e ordenamento do 
Pouco significativos Sem significado

Pouco significativos Pouco significativos

Recursos hídricos superficiais Pouco significativos Sem significado

Recursos hídricos subterrâneos Pouco significativos Sem significado

Gestão de resíduos e efluentes Pouco significativos Sem significado

Pouco significativos Sem significado

Pouco significativos Significativos

Património arqueológico, 
arquitetónico e etnográfico 

Pouco significativos Significativos

Pouco significativos Muito significativos

Face às características do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores existentes nas 

áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderâncianíveis de preponderâncianíveis de preponderâncianíveis de preponderância aos fatores ambientais 

– Atribuição de preponderância a cada fator ambiental 

Descritor Classes de ponderação

Geologia e geomorfologia Não relevante

Relevante 

Uso do solo e ordenamento do território Relevante 

Ecologia, flora e fauna Não relevante

superficiais Não relevante

Recursos hídricos subterrâneos Relevante 

Gestão de resíduos e efluentes Não relevante
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Significado global dos impactes negativos e positivos identificados em cada descritor 

Significância dos 

impactes positivos 

significativos 

Sem significado 

Sem significado 

Pouco significativos 

Sem significado 

Sem significado 

Sem significado 

Sem significado 

Significativos 

Significativos 

Muito significativos 

Face às características do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores existentes nas 

aos fatores ambientais 

 

Classes de ponderação 

Não relevante 

 

 

Não relevante 

Não relevante 

 

Não relevante 
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Descritor

Ambiente sonoro 

Paisagem 

Património arqueológico, arquitetónico e 
etnográfico 

Socio economia 

Apresenta-se de seguida o resultado final obtido para o

projeto aplicáveis, sendo que a memória

Quadro 61 – Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto

Resultado do índice de avaliação ponderada

Critérios de avaliação global do projeto

Projeto com impactes globalmente negativos 

Projeto com impactes globalmente negativos

Projeto com balanço de impactes globalmente neutro

Projeto com impactes globalmente positivos

Projeto com impactes globalmente positivos e sem

De acordo com a metodologia usada, o 

corresponde a um projeto com 

qualitativa apresentada e com as

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

 

Descritor Classes de ponderação

Não relevante

Não relevante

Património arqueológico, arquitetónico e 
Não relevante

Determinante

se de seguida o resultado final obtido para o    IAPIAPIAPIAP, seguido dos critérios de avaliação global do 

a memória de cálculo se encontra no anexo anexo anexo anexo IVIVIVIV do presente relatório.

Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto

 Valor do 

Resultado do índice de avaliação ponderada do Loteamento Turístico 
“Alcácer Vintage” 

valiação global do projeto 

Projeto com impactes globalmente negativos e muito significativos, não minimizáveis 

Projeto com impactes globalmente negativos, mas minimizáveis 

Projeto com balanço de impactes globalmente neutro 

Projeto com impactes globalmente positivos 

Projeto com impactes globalmente positivos e sem impactes negativos com significado 

De acordo com a metodologia usada, o valor do IAP do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” 

um projeto com impactes globalmente positivosimpactes globalmente positivosimpactes globalmente positivosimpactes globalmente positivos, coerente com a avaliação global 

qualitativa apresentada e com as principais conclusões do EIA. 
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Classes de ponderação 

Não relevante 

Não relevante 

Não relevante 

Determinante 

os critérios de avaliação global do 

presente relatório. 

Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto 

Valor do IAP 

2 

 

5 

4 

3 

2 

1 

do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage” 

, coerente com a avaliação global 
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9. Lacunas técnicas ou de conhecimento

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Estudo Prévio, pelo que é de esperar a ausência de pormenorização de algu

projeto, bem como de aspetos relativos à execução da empreitada.

retiram coerência ao Projeto avaliado, sendo normal que, nesta fase, não tenham sido definidos, o que se 

prevê que aconteça na fase de Projeto de Execução. 

Deste modo, considera-se que, em termos globais, o atual nível de conhecimento é suficiente para a 

avaliação dos principais impactes ambientais associados, constituindo um suporte adequado às 

conclusões do presente Relatório, não ten

significativamente as conclusões apresentadas no E
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Lacunas técnicas ou de conhecimento 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer VintageLoteamento Turístico “Alcácer VintageLoteamento Turístico “Alcácer VintageLoteamento Turístico “Alcácer Vintage" foi elaborado em fase de 

Estudo Prévio, pelo que é de esperar a ausência de pormenorização de alguns aspetos concretos do 

projeto, bem como de aspetos relativos à execução da empreitada. Porém, os elementos em falta não 

avaliado, sendo normal que, nesta fase, não tenham sido definidos, o que se 

Projeto de Execução.  

se que, em termos globais, o atual nível de conhecimento é suficiente para a 

avaliação dos principais impactes ambientais associados, constituindo um suporte adequado às 

conclusões do presente Relatório, não tendo sido identificadas lacunas de conhecimento que alterem 

significativamente as conclusões apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental. 
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foi elaborado em fase de 

ns aspetos concretos do 

Porém, os elementos em falta não 

avaliado, sendo normal que, nesta fase, não tenham sido definidos, o que se 

se que, em termos globais, o atual nível de conhecimento é suficiente para a 

avaliação dos principais impactes ambientais associados, constituindo um suporte adequado às 

do sido identificadas lacunas de conhecimento que alterem 
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10. Conclusões 

O Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

decorreu em fase de Estudo Prévio do projeto.

A realização do EIA decorre do Anexo II do Decreto

introduzidas pelos DL n.º 47/2014, 

de: “Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e 

hotéis rurais, quando localizados fora de zonas urbanas, e projetos associados" 

com área ≥  10 ha" (aplica-se o caso geral, uma vez que o projeto não incide sobre "área sensíveis").

A avaliação incidiu sobre onze 

ordenamento do território; ecologia, flora e fauna; recursos hídr

subterrâneos; gestão de resíduos e efluentes; ambiente sonoro; paisagem; património arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico; e socio

Sobre as condicionantes ambientaiscondicionantes ambientaiscondicionantes ambientaiscondicionantes ambientais

• Áreas da Reserva Agrícola Nacional

associadas aos troços terminais de duas linhas de água principais que atravessam a 

propriedade – a implantação do plano de água (sazona

intervenção, não havendo impermeabilização ou outras ocupações que possam ditar a 

perda irreversível de solos que levaram à sua inclusão na RAN 

parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agr

• Domínio Público Hídrico

DPH (na fase de obras pela circulação de máquinas e modelação do terreno); na fase de 

exploração, o DPH 

assegurado o escoamento 

passagem hidráulica; 

impermeabilização de áreas do DPH

do Alentejo; 

• Área reservada para prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

atual, a ocupação prevista não originará impactes sobre as eventuais reservas minerais 

que possam existir nesta área; no entanto, e apesar de não serem conhecidas jazidas 

minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de trabalhos de prospeção e 

pesquisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade 

correspondendo a um impacte 
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Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”, no concelho de Alcácer do Sal, 

Estudo Prévio do projeto.  

decorre do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações 

DL n.º 47/2014, e DL n.º 179/2015), alínea c, ponto 12 [Turismo], referente à construção 

“Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e 

hotéis rurais, quando localizados fora de zonas urbanas, e projetos associados" – "Aldeamentos turísticos 

o caso geral, uma vez que o projeto não incide sobre "área sensíveis").

incidiu sobre onze domínios ambientais: geologia e geomorfologia; solos; uso do solo e 

ordenamento do território; ecologia, flora e fauna; recursos hídricos superficiais, recursos hídricos 

subterrâneos; gestão de resíduos e efluentes; ambiente sonoro; paisagem; património arqueológico, 

tetónico e etnográfico; e socio economia. 

condicionantes ambientaiscondicionantes ambientaiscondicionantes ambientaiscondicionantes ambientais identificadas na área do projeto, assinalam-se os seguintes aspetos:

Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), em bolsas de aluviões (capacidade de uso B) 

associadas aos troços terminais de duas linhas de água principais que atravessam a 

a implantação do plano de água (sazonal) afetará 3,7% da RAN na área de 

intervenção, não havendo impermeabilização ou outras ocupações que possam ditar a 

perda irreversível de solos que levaram à sua inclusão na RAN – a intervenção 

parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo;

Domínio Público Hídrico – poderão ser afetadas temporariamente 

DPH (na fase de obras pela circulação de máquinas e modelação do terreno); na fase de 

o DPH será intercetado por duas vias internas (via A e via

assegurado o escoamento dos cursos de água correspondentes

passagem hidráulica; não haverá (aparte estas) ocupações permanentes ou 

impermeabilização de áreas do DPH – a intervenção requer licença prévia da APA/ARH 

rea reservada para prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos

ual, a ocupação prevista não originará impactes sobre as eventuais reservas minerais 

que possam existir nesta área; no entanto, e apesar de não serem conhecidas jazidas 

minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de trabalhos de prospeção e 

squisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade 

correspondendo a um impacte negativo, provável (dependente da eventual intenção de 
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concelho de Alcácer do Sal, 

B/2013, de 31 de outubro (com as alterações 

referente à construção 

“Estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos turísticos e 

"Aldeamentos turísticos 

o caso geral, uma vez que o projeto não incide sobre "área sensíveis"). 

: geologia e geomorfologia; solos; uso do solo e 

icos superficiais, recursos hídricos 

subterrâneos; gestão de resíduos e efluentes; ambiente sonoro; paisagem; património arqueológico, 

se os seguintes aspetos: 

(RAN), em bolsas de aluviões (capacidade de uso B) 

associadas aos troços terminais de duas linhas de água principais que atravessam a 

l) afetará 3,7% da RAN na área de 

intervenção, não havendo impermeabilização ou outras ocupações que possam ditar a 

a intervenção requer o 

ícola do Alentejo; 

poderão ser afetadas temporariamente pequenas áreas do 

DPH (na fase de obras pela circulação de máquinas e modelação do terreno); na fase de 

e via a poente), sendo 

s, através de uma 

) ocupações permanentes ou 

licença prévia da APA/ARH 

rea reservada para prospeção e pesquisa de metais básicos e preciosos – na situação 

ual, a ocupação prevista não originará impactes sobre as eventuais reservas minerais 

que possam existir nesta área; no entanto, e apesar de não serem conhecidas jazidas 

minerais com valor económico, o eventual desenvolvimento de trabalhos de prospeção e 

squisa poderá vir a ser condicionado pela futura ocupação da propriedade – 

(dependente da eventual intenção de 
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efetuar trabalhos de prospeção e pesquisa), de âmbito 

reduzida e significado variável

titulares de direitos de prospeção e pesquisa

• existência de sobreiros em povoamento

que todos têm associado um perímetro de proteção de 1

existem usos conflituantes com a sua manutenção;

• existência de sítios arqueológicos na propriedade

romano e o séc. XVII 

constituir um impedimento à concretização do projeto, desde que implementadas 

íntegra as medidas de mitigação propostas

significativos em três sítios, um deles de âmbito nacional

De forma geral, os impactes impactes impactes impactes negativos negativos negativos negativos 

na maioria dos casos temporários

também alguns impactes negativos pouco significativos

habitats (embora com pouca relevância em termos conservacionistas), à alteração da fisiografia e aos 

efeitos na paisagem. 

Por outro lado, nesta fase identifica

da estrutura económica, avaliados como 

de trabalho, face à realidade concelhia 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, os im

socioeconómicos, em resultado da dinamização que o empreendimento induzirá ao nível do emprego 

(melhoria do nível de rendimentos das famílias e das condições de vida das populações) e da pro

atividade turística e atividades associadas. Neste sentido, os impactes serão de caráter 

significativos a muito significativos

previstos para as imediações (PP da Herdade

também o efeito benéfico resultante 

Recomendam-se para todos os domínios 

identificados, assim como medidas qu

de caráter geral, que deverão ser aplicadas durante a empreitada, permitirão reduzir ou eliminar muitos 

dos impactes identificados. Por outro lado, na fase de exploração propõe

medidas relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos espaços verdes

vinha, diminuindo os efeitos nos solos
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efetuar trabalhos de prospeção e pesquisa), de âmbito local, de magnitude moderada a 

gnificado variável consoante o tipo e dimensão da ocupação prevista pelos 

titulares de direitos de prospeção e pesquisa; 

sobreiros em povoamento delimitados e de exemplares isolados

que todos têm associado um perímetro de proteção de 15 m de diâmetro mínimo 

existem usos conflituantes com a sua manutenção; 

sítios arqueológicos na propriedade, de cronologias balizadas entre o 

romano e o séc. XVII – não se considera que os impactes negativos identificados

uir um impedimento à concretização do projeto, desde que implementadas 

as medidas de mitigação propostas, passando nesse caso a impactes positivos 

em três sítios, um deles de âmbito nacional. 

negativos negativos negativos negativos da    fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção foram avaliados como pouco significativos

temporários, terminando quando a fase de obra estiver finalizada. 

alguns impactes negativos pouco significativos, mas permanentes, associados à alteração dos 

habitats (embora com pouca relevância em termos conservacionistas), à alteração da fisiografia e aos 

identificaram-se impactes positivosimpactes positivosimpactes positivosimpactes positivos na socio economia, ao nível da demografia e 

avaliados como significativos, essencialmente resultantes da 

concelhia e regional, onde se registam elevados níveis de desemprego

impactes positivos serão essencialmente relacionados com os 

, em resultado da dinamização que o empreendimento induzirá ao nível do emprego 

(melhoria do nível de rendimentos das famílias e das condições de vida das populações) e da pro

atividade turística e atividades associadas. Neste sentido, os impactes serão de caráter 

significativos a muito significativos, com um caráter cumulativo com outros empreendimentos turísticos 

previstos para as imediações (PP da Herdade do Pinhal) e para outras zonas do concelho. Assinala

também o efeito benéfico resultante da valorização da paisagem local. 

se para todos os domínios ambientais medidas minimizadoras dos impactes negativos 

identificados, assim como medidas que permitem otimizar os impactes positivos do projeto. 

de caráter geral, que deverão ser aplicadas durante a empreitada, permitirão reduzir ou eliminar muitos 

identificados. Por outro lado, na fase de exploração propõe-se que sejam 

medidas relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos espaços verdes

diminuindo os efeitos nos solos e nos recursos hídricos subterrâneos. 
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local, de magnitude moderada a 

consoante o tipo e dimensão da ocupação prevista pelos 

exemplares isolados, sendo 

5 m de diâmetro mínimo – não 

, de cronologias balizadas entre o 

os impactes negativos identificados possam 

uir um impedimento à concretização do projeto, desde que implementadas na 

, passando nesse caso a impactes positivos 

pouco significativos, e 

, terminando quando a fase de obra estiver finalizada. Prevêem-se 

mas permanentes, associados à alteração dos 

habitats (embora com pouca relevância em termos conservacionistas), à alteração da fisiografia e aos 

ao nível da demografia e 

, essencialmente resultantes da criação de postos 

de desemprego. 

serão essencialmente relacionados com os aspetos 

, em resultado da dinamização que o empreendimento induzirá ao nível do emprego 

(melhoria do nível de rendimentos das famílias e das condições de vida das populações) e da promoção da 

atividade turística e atividades associadas. Neste sentido, os impactes serão de caráter permanente, 

, com um caráter cumulativo com outros empreendimentos turísticos 

as zonas do concelho. Assinala-se 

ambientais medidas minimizadoras dos impactes negativos 

do projeto. As medidas 

de caráter geral, que deverão ser aplicadas durante a empreitada, permitirão reduzir ou eliminar muitos 

se que sejam postas em prática 

medidas relativas à aplicação de fertilizantes e de tratamentos fitossanitários nos espaços verdes e na 
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O EIA foi elaborado em fase de Estudo Prévio, pelo que ex

que serão certamente especificados em fase de Projeto de Execução. Não obstante, 

atual nível de conhecimento é suficiente para a avaliação ambiental e os trabalhos desenvolvidos no EIA 

foram suficientemente aprofundados e precisos, de modo a servir de base à discussão e tomada de 

decisão sobre o projeto pelas autoridades competentes.

Face ao exposto conclui-se que o projeto apresenta 

ausência de intervenção, e que

considerado limitado e passível de minimização
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O EIA foi elaborado em fase de Estudo Prévio, pelo que existem algumas lacunas, associadas a aspetos 

que serão certamente especificados em fase de Projeto de Execução. Não obstante, 

atual nível de conhecimento é suficiente para a avaliação ambiental e os trabalhos desenvolvidos no EIA 

ficientemente aprofundados e precisos, de modo a servir de base à discussão e tomada de 

decisão sobre o projeto pelas autoridades competentes. 

que o projeto apresenta um saldo global positivosaldo global positivosaldo global positivosaldo global positivo, quando comparado com a 

, e que, embora apresentando um potencial de impacte negativo

limitado e passível de minimização, sendo o projeto viável do ponto de vista ambiental
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associadas a aspetos 

que serão certamente especificados em fase de Projeto de Execução. Não obstante, considera-se que o 

atual nível de conhecimento é suficiente para a avaliação ambiental e os trabalhos desenvolvidos no EIA 

ficientemente aprofundados e precisos, de modo a servir de base à discussão e tomada de 

, quando comparado com a 

potencial de impacte negativo, este é 

viável do ponto de vista ambiental. 
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Quadro I.1 – Elenco florístico da área de estudo observado nas saídas de 

Área Família 

Pinhal 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus

Asteraceae Aetheorhiza bulbosa

Asparagaceae 
Asparagus acutifolius

Asparagus aphyllus

Asparagaceae Scilla monophyllos

Boraginaceae 
Lithodora prostrata 

subsp.

Brassicaceae 
Brassica barrelieri

Malcolmia littorea

Caryophyllaceae Silene colorata

Cistaceae 

Cistus salviifolius

Cistus psilocephalus

Halimium calycinum

Halimium halimifolium

Compositae 

Calendula suffruticosa 

subsp.

Hedypnois cretica

Hypochaeris glabra

Senecio gallicus

Cupressaceae Juniperus navicularis

Fabaceae Lupinus angustifolius

Fabaceae Retama sphaerocarpa

Fabaceae 
Stauracanthus 

genistoides

Fabaceae 
Ulex australis 

welwitschianus

Fagaceae Quercus suber

Hyacinthaceae Urginea maritima

Iridaceae Crocus serotinus

Lamiaceae Lavandula stoechas

Liliaceae Fritillaria lusitanica

Oleaceae 
Olea europaea 

sylvestris

Oleaceae Phillyrea angustifolia

Pinhal Pinaceae Pinus pinea
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Elenco florístico da área de estudo observado nas saídas de 

Espécie Nome comum RELAPE

Pistacia lentiscus Aroeira  

Aetheorhiza bulbosa 
Condrilha-de-

Dioscórides 
 

Asparagus acutifolius -  

Asparagus aphyllus Espargo-bravo  

Scilla monophyllos -  

Lithodora prostrata 

subsp. lusitanica 
Erva-das-sete-sangrias  

Brassica barrelieri -  

Malcolmia littorea Goiveiro-da-praia  

Silene colorata -  

Cistus salviifolius Sargaço-mouro  

Cistus psilocephalus Sanganho  

Halimium calycinum Sargacinha  

Halimium halimifolium Sargaça  

Calendula suffruticosa 

subsp. algarbiensis 
- Sim 

Hedypnois cretica -  

Hypochaeris glabra -  

Senecio gallicus -  

Juniperus navicularis -  

Lupinus angustifolius Tremoceiro-azul  

Retama sphaerocarpa Piorno  

Stauracanthus 

genistoides 
-  

Ulex australis subsp. 

welwitschianus 
- Sim 

Quercus suber Sobreiro  

Urginea maritima Cebola-albarrã  

Crocus serotinus Açafrão-bravo  

Lavandula stoechas Rosmaninho  

Fritillaria lusitanica Fritilária Sim 

Olea europaea var. 

sylvestris 
Zambujeiro  

Phillyrea angustifolia Lentisco  

Pinus pinea Pinheiro-manso  
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Relatório Síntese 

Elenco florístico da área de estudo observado nas saídas de campo 

RELAPE 
Observação 

Mar/2008 Dez/2015 

 Sim 

Sim  

Sim Sim 

 Sim 

Sim  

Sim Sim 

Sim  

Sim  

Sim  

Sim Sim 

 Sim 

 Sim 

Sim Sim 

 Sim  

Sim  

Sim  

Sim  

Sim Sim 

 Sim 

 Sim 

Sim Sim 

  Sim 

Sim Sim 

Sim Sim 

 Sim 

 Sim 

 Sim  

 Sim 

Sim  

Sim Sim 
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Área Família 

(cont.) Poaceae Briza maxima

Plumbaginaceae Armeria rouyana

Thymelaeaceae Daphne gnidium

Xanthorrhoeacea

e 
Asphodelus 

Linhas de 

água 

Betulaceae Alnus glutinosa

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum

Fagaceae Quercus 

Juncaceae Juncus acutus

Poaceae Arundo donax

Primulaceae Samolus valerandi

Rosaceae Rubus ulmifolius

Smilacaceae Smilax aspera

Ulmaceae Ulmus minor

RELAPE – Espécie “rara”, “endémica”, “localizada” “ameaçada” ou “em perigo de extinção”.
* - Espécie prioritária que integra o Anexo B
animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.” e 
o Anexo B-IV da mesma Direti
proteção rigorosa”. 
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Espécie Nome comum RELAPE

Briza maxima Bole-bole-maior  

Armeria rouyana - * 

Daphne gnidium Trovisco  

Asphodelus sp. -  

Alnus glutinosa Amieiro  

Pteridium aquilinum Feto-ordinário  

Quercus faginea Carvalho-cerquinho  

Juncus acutus Junco  

Arundo donax Cana  

Samolus valerandi Alface-dos-rios  

Rubus ulmifolius Silva  

Smilax aspera Salsaparrilha-bastarda  

Ulmus minor Ulmeiro  
LegendaLegendaLegendaLegenda:  

Espécie “rara”, “endémica”, “localizada” “ameaçada” ou “em perigo de extinção”. 
prioritária que integra o Anexo B-II da Diretiva Habitats (Decreto-Lei n.º 156-A/2013), relativo às “Espécies 

animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.” e 
IV da mesma Diretiva, este relativo às “Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 
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RELAPE 
Observação 

Mar/2008 Dez/2015 

 Sim 

 Sim 

 Sim 

Sim  

Sim Sim 

 Sim 

Sim Sim 

 Sim 

 Sim 

Sim  

 Sim 

 Sim 

Sim  

 
A/2013), relativo às “Espécies 

animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.” e 
va, este relativo às “Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 
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Quadro I.2 – Elenco herpetofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

ORDEM / Espécie Nome Comum

Classe Amphibia 

CAUDATA 

Pleurodeles waltl Salamandra

Salamandra salamandra Salamandra

Triturus marmoratus Tritão

ANURA 

Alytes cisternasii Sapo

Discoglossus galganoi Rã-de-focinho

Pelobates cultripes Sapo

Pelodytes sp. Sapinhos

Bufo bufo Sapo

Bufo calamita Sapo

Hyla arborea Rela

Hyla meridionalis Rela

Rana perezi  

(= Pelophylax perezi) 

Classe Reptilia 

TESTUDINES 

Mauremys leprosa 
Cágado-mediterrânico, Cágado

SAURIA 

Tarentola mauritanica Osga

Lacerta lepida 

Psammodromus algirus Lagartixa

SQUAMATA 

Elaphe scalaris Cobra

Malpolon monspessulanus Cobra
Fonte: Cabral et al. (2008); Diretiva Habitats (DL 156

Origem: End. Ibérico Origem: End. Ibérico Origem: End. Ibérico Origem: End. Ibérico – Endemismo Ibérico
LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho) – Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
Aplicável    ; DDDDDDDD – Informação Insuficiente; 
CRCRCRCR    – Criticamente em Perigo. 
UICN UICN UICN UICN ––––    Classificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICN
Informação Insuficiente; LC ou LR/LCLC ou LR/LCLC ou LR/LCLC ou LR/LC
Criticamente em Perigo. 
DH (Diretiva Habitats): BDH (Diretiva Habitats): BDH (Diretiva Habitats): BDH (Diretiva Habitats): B----IIIIIIII – (anexo) Espécies animais e vegetais de intere
designação de zonas especiais de conservação; 
exigem uma proteção rigorosa; BBBB
na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
Berna Berna Berna Berna ––––    Convenção de BernaConvenção de BernaConvenção de BernaConvenção de Berna    (Decreto
Espécies da fauna protegidas.    
Ocorr Ocorr Ocorr Ocorr ––––    OcorrênOcorrênOcorrênOcorrência na área de estudocia na área de estudocia na área de estudocia na área de estudo
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Elenco herpetofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

Nome Comum Origem LV UICN 

    

    

Salamandra-de-costelas-salientes  LC NT 

Salamandra-de-pintas-amarelas  LC LC 

Tritão-marmorado  LC LC 

    

Sapo-parteiro-ibérico End. Ibérico LC NT 

focinho-pontiagudo End. Ibérico NT LC 

Sapo-de-unha-negra  LC NT 

Sapinhos-de-verrugas-verdes  - LC 

Sapo-comum  LC LC 

Sapo-corredor  LC LC 

Rela-comum  LC LC 

Rela-meridional  LC LC 

Rã-verde  LC LC 

    

    

mediterrânico, Cágado-

comum 
 LC NA 

    

Osga-comum  LC LC 

Sardão  LC NA 

Lagartixa-do-mato-comum  LC LC 

    

Cobra-de-escada  LC LC 

Cobra-rateira  LC NA 
(2008); Diretiva Habitats (DL 156-A/2013); Ferrand de Almeida et al. (2001); Loureiro 

(2015) 
Endemismo Ibérico    
Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

Informação Insuficiente; LCLCLCLC – Pouco Preocupante; NTNTNTNT – Quase Ameaçado; VU VU VU VU – 

Classificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICNClassificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICN (UICN, 2015): 
LC ou LR/LCLC ou LR/LCLC ou LR/LCLC ou LR/LC – Pouco Preocupante; NTNTNTNT – Quase Ameaçado; VUVUVUVU – Vulnerável; 

(anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 
designação de zonas especiais de conservação; BBBB----IVIVIVIV – (anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 

BBBB----VVVV – (anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário 
na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão. 

(Decreto-Lei nº 316/89): IIIIIIII – (anexo) Espécies da fauna estritamente protegidas; 

cia na área de estudocia na área de estudocia na área de estudocia na área de estudo: PossPossPossPoss - Possível; ProvProvProvProv - Provável. (ver descritor secção 4.5.4).
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Elenco herpetofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo 

 DH Berna Ocorr. 

   

   

- III Poss 

- III Poss 

B-IV III Poss 

   

B-IV II Poss 

B-II, B-IV II Poss 

B-IV II Poss 

- III Poss 

- III Prov 

B-IV II Poss 

B-IV II Prov 

B-IV II Prov 

B-V III Prov 

   

   

B-II, B-IV II Poss 

   

- III Prov 

- II Prov 

- III Prov 

   

- III Prov 

- III Prov 
(2001); Loureiro et al., (2010); UICN 

(Cabral et al., 2008): NA NA NA NA – Não 
 Vulnerável    ENENENEN – Em Perigo; 

(UICN, 2015): NANANANA – Não avaliado; DDDDDDDD – 
Vulnerável; ENENENEN – Em Perigo; CRCRCRCR – 

sse comunitário cuja conservação exige a 
(anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 

(anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita 

(anexo) Espécies da fauna estritamente protegidas; IIIIIIIIIIII – (anexo) 

Provável. (ver descritor secção 4.5.4). 
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Quadro I.3 – Elenco avifaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

Família Espécie

Accipitridae 

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Circaetus gallicus

Circus cyaneus

Accipiter gentilis

Buteo buteo

Hieraaetus pennatus

Falconidae Falco subbuteo

Phasianidae Alectoris rufa

Columbidae  

Columba palumbus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Cuculidae Cuculus canorus

Tytonidae 

Strigidae 

Athene noctua

Strix aluco

Caprimulgidae 
Caprimulgus europaeus

Caprimulgus ruficollis

Meropidae Merops apiaster

Upupidae Upupa epops

Picidae 

Jynx torquilla

Picus viridis

Dendrocopos major

Dendrocopos minor

Alaudidae 

Alauda arvensis

Galerida cristata

Lullula arborea

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Hirundinidae Riparia riparia
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Elenco avifaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

Espécie Nome comum LV

Pernis apivorus Falcão-abelheiro VU

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT

Milvus migrans Milhafre-preto LC

Milvus milvus Milhano CR | 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT

Circus cyaneus Tartaranhão-azulado CR | 

Accipiter gentilis Açor VU

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT

Falco subbuteo Ógea VU

Alectoris rufa Perdiz LC

Columba palumbus Pombo-torcaz LC

Streptopelia decaocto Rola-turca LC

Streptopelia turtur Rola-brava LC

Cuculus canorus Cuco LC

Tyto alba Coruja-das-torres LC

Athene noctua Mocho-galego LC

Strix aluco Coruja-do-mato LC

Asio otus Bufo-pequeno DD

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU

Merops apiaster Abelharuco LC

Upupa epops Poupa LC

Jynx torquilla Tornicolo DD

Picus viridis Peto-verde LC

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-grande LC

Dendrocopos minor Pica-pau-malhado-pequeno LC

Alauda arvensis Laverca LC

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC

Lullula arborea Cotovia-dos-bosques LC

Calandrella brachydactyla Calhandrinha LC

Galerida theklae Cotovia-do-monte LC

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC
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Elenco avifaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo 

LV Be Bo Ci DA 

VU II II  A-I 

NT II II II A A-I 

LC II II II A A-I 

| VU II II  A-I 

NT II II II A A-I 

| VU II II II A A-I 

VU II II II A  

LC II II II A  

NT II II II A A-I 

VU II II II A  

LC III   D 

LC    A-I; D 

LC III    

LC III  A D 

LC III    

LC II  II A  

LC II  II A  

LC II  II A  

DD II  II A  

VU II   A-I 

VU II    

LC II II   

LC II    

DD II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC III    

LC III    

LC III   A-I 

LC II   A-I 

LC II   A-I 

LC II    
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Família Espécie

Motacillidae 

Anthus pratensis

Anthus campestris

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla cinerea

Troglodytidae Troglodytes troglodytes

Prunellidae Prunella modularis

Turdidae 

Erithacus rubecula

Luscinia megarhynchos

Luscinia svecica

Phoenicurus ochrurus

Phoenicurus phoenicurus

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Oenanthe hispanica

Monticola solitarius

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Turdus merula

Sylviidae 

Cisticola juncidis

Locustella naevia

Sylvia undata

Sylvia atricapilla

Sylvia melanocephala

Sylvia communis

Sylvia cantillans

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus collybita

Regulus ignicapillus

Muscicapidae 
Muscicapa 

Ficedula hypoleuca

Paridae 

Parus major

Parus caeruleus

Parus cristatus

Certhiidae Certhia brachydactyla

Oriolidae Orioulus orioulus
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Espécie Nome comum LV

Anthus pratensis Petinha-dos-prados LC

Anthus campestris Petinha-dos-campos LC

Motacilla alba Alvéola-branca LC

Motacilla flava Alvéola-amarela LC

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta LC

Troglodytes troglodytes Carriça LC

Prunella modularis Ferreirinha LC

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC

Luscinia svecica Pisco-de-peito-azul LC

Phoenicurus ochrurus Rabirruivo LC

Phoenicurus phoenicurus Rabirruivo-de-testa-branca LC

Saxicola torquata Cartaxo-comum LC

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento LC

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU

Monticola solitarius Melro-azul LC

Turdus iliacus Tordo-ruivo LC

Turdus viscivorus Tordeia LC

Turdus merula Melro-preto LC

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC

Locustella naevia Cigarrinha-malhada 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta LC

Sylvia communis Papa-amoras LC

Sylvia cantillans Toutinegra-de-bigodes LC

Phylloscopus trochilus Felosa-musical 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC

Regulus ignicapillus Estrelinha-de-cabeça-listada LC

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento NT

Ficedula hypoleuca Papa-moscas-preto 

Parus major Chapim-real LC

Parus caeruleus Chapim-azul LC

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC

Certhia brachydactyla Trepadeira LC

Orioulus orioulus Papa-figos LC
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LV Be Bo Ci DA 

LC II    

LC II   A-I 

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC II II   

LC II II   

LC II II  A-I 

LC     

LC II II   

LC     

LC II II   

VU II II   

LC II II   

LC III II  D 

LC III   D 

LC III II  D 

LC II II   

SI 

LC II   A-I 

LC II II  D 

LC II II   

LC II II   

LC II II   

SI 

LC II II   

LC II II   

NT II II   

SI 

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    
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Família Espécie

Corvidae 

Cyanopica cyanus

Garrulus glandarius

Corvus corone

Corvus corax

Sturnidae 
Sturnus vulgaris

Sturnus unicolor

Passeridae 

Passer domesticus

Passer montanus

Petronia petronia

Fringillidae 

Fringilla coelebs

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis spinus

Serinus serinus

Emberizidae 
Emberiza cirlus

Emberiza calandra

Fonte: Bruun (1995); Cabral 
 
Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    
LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho)LV (Livro Vermelho) – Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
Aplicável    ; DDDDDDDD – Informação Insuficiente; 
CRCRCRCR    – Criticamente em Perigo Quando são indicados dois estatutos diferentes, estes aplicam
Residentes/Invernantes.  
BernaBernaBernaBerna    (Convenção de Berna)(Convenção de Berna)(Convenção de Berna)(Convenção de Berna): IIIIIIII
protegidas. 
Bo (Convenção de BonaBo (Convenção de BonaBo (Convenção de BonaBo (Convenção de Bona ou Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem
(anexo) inclui espécies migradoras com estatuto de conservação desfavorável.
Ci (CITESCi (CITESCi (CITESCi (CITES ou Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção
– espécies em perigo de extinção; 
(pelo Secretariado internacional), que por sua vez inclui espécies que não estão necessariamente ameaçdas de extinção 
mas cujo comércio deverá ser controlado de forma a evitar uma utilização incompatível com a s
DA (Diretiva Aves)DA (Diretiva Aves)DA (Diretiva Aves)DA (Diretiva Aves): AAAA----IIII – (anexo) Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas 
de proteção especial; D D D D – (anexo) Espécie cinegética.
SI SI SI SI (sem informação):    todas as espécies não descritas para o 
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Espécie Nome comum LV

Cyanopica cyanus Pega-azul LC

Pica pica Pega LC

Garrulus glandarius Gaio LC

Corvus corone Gralha-preta LC

Corvus corax Corvo NT

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado LC

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC

Passer domesticus Pardal LC

Passer montanus Pardal-montês LC

Petronia petronia Pardal-francês LC

Fringilla coelebs Tentilhão LC

Carduelis carduelis Pintassilgo LC

Carduelis chloris Verdilhão LC

Carduelis spinus Lugre LC

Serinus serinus Chamariz LC

Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-preta LC

Emberiza calandra Trigueirão LC
Fonte: Bruun (1995); Cabral et al. (2008); Catry et al. (2010); Diretiva Aves (DL 156-A/2013); Equipa Atlas (2008)

Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de PortugalClassificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 
Informação Insuficiente; LCLCLCLC – Pouco Preocupante; NTNTNTNT – Quase Ameaçado; VU VU VU VU –

Criticamente em Perigo Quando são indicados dois estatutos diferentes, estes aplicam

IIIIIIII – (anexo) Espécies da fauna estritamente protegidas; IIIIIIIIIIII – 

ou Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem
pécies migradoras com estatuto de conservação desfavorável. 

ou Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção
espécies em perigo de extinção; IIIIIIII A A A A –––– espécies que constam no anexo A (pela União Europeia) e no anexo II da convenção 

(pelo Secretariado internacional), que por sua vez inclui espécies que não estão necessariamente ameaçdas de extinção 
mas cujo comércio deverá ser controlado de forma a evitar uma utilização incompatível com a sua sobrevivência.

(anexo) Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas 
(anexo) Espécie cinegética. 

todas as espécies não descritas para o país e que não têm informação disponível.

 

 

 295 

 

LV Be Bo Ci DA 

LC II    

LC    D 

LC    D 

LC    D 

NT III    

LC    D 

LC II    

LC     

LC III    

LC III    

LC III    

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC II    

LC III    
A/2013); Equipa Atlas (2008) 

(Cabral et al., 2008): NA NA NA NA – Não 
– Vulnerável    ENENENEN – Em Perigo; 

Criticamente em Perigo Quando são indicados dois estatutos diferentes, estes aplicam-se às populações 

 (anexo) Espécies da fauna 

ou Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem)))): IIIIIIII – 

ou Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção)))): AAAA 
a União Europeia) e no anexo II da convenção 

(pelo Secretariado internacional), que por sua vez inclui espécies que não estão necessariamente ameaçdas de extinção 
ua sobrevivência. 

(anexo) Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas 

país e que não têm informação disponível. 
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Quadro I.4 – Elenco mamofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

ORDEM / Família /  

Espécie 

INSECTIVORA 

Erinacidae 

Erinaceus europaeus 

Crocidura russula 

Talpa occidentalis 

CHIROPTERA 

Rhinolophidae 

Rhinolophus hipposideros 
Morcego

Vespertilionidae 

Myotis myotis 

Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus kuhlii 

Eptesicus serotinus 

Miniopteridae 

Miniopterus schreibersi 

LAGOMORPHA 

Leporidae 

Oryctolagus cuniculus 

RODENTIA 

Muridae 

Apodemus sylvaticus 

Rattus rattus 

Mus musculus 

Mus spretus 

Gliridae 

Eliomys quercinus 

CARNIVORA 

Canidae 

Vulpes vulpes 

Mustelidae 

Mustela nivalis 
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Elenco mamofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo

Nome Comum 
Ocorrência 

nacional 
LV 

   

   

Ouriço-cacheiro Residente LC 

Musaranho-de-dentes-

brancos 
Residente LC 

Toupeira 
Residente; 

Endemismo Ibérico 
LC 

   

   

Morcego-de-ferradura-

pequeno 
Residente VU 

   

Morcego-rato-grande Residente VU 

Morcego-anão Residente LC 

Morcego-pigmeu Residente LC 

Morcego-de-Khul Residente LC 

Morcego-hortelão Residente LC 

   

Morcego-de-peluche Residente VU 

   

   

Coelho-bravo Residente NT 

   

   

Ratinho-do-campo Residente LC 

Ratazana-preta Residente LC 

Ratinho-caseiro Residente LC 

Ratinho-ruivo Residente LC 

   

Leirão Residente DD 

   

   

Raposa Residente LC 

   

Doninha Residente LC 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  
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Elenco mamofaunístico potencialmente ocorrente na área de estudo 

UICN DH 

  

  

NA  

LC  

LC  

  

  

LC B-II, B-IV 

  

LC B-II, B-IV 

LC B-IV 

LC B-IV 

LC B-IV 

LC B-IV 

  

NA B-II, B-IV 

  

  

NT  

  

  

LC  

LC  

LC  

LC  

  

NT  

  

  

LC  

  

LC  



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “

Relatório Síntese

ORDEM / Família /  

Espécie 

Mustela putorius 

Meles meles 

ARTIODACTILA 

Suidae 

Sus scrofa 

Cervidae 

Dama dama 

Fonte: Barros & Fonseca (2011); Cabral 

Legenda: Legenda: Legenda: Legenda:     
LV (Livro Vermelho) LV (Livro Vermelho) LV (Livro Vermelho) LV (Livro Vermelho) – Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
Aplicável ; DDDDDDDD – Informação Insuficiente
CRCRCRCR    – Criticamente em Perigo. 
UICNUICNUICNUICN – Classificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICN
Informação Insuficiente; LCLCLCLC – Pouco Preocupante; 
Criticamente em Perigo. 
Diretiva HabitatsDiretiva HabitatsDiretiva HabitatsDiretiva Habitats:::: B B B B ----    IIIIIIII – (anexo) Espécies animais e vegetais, de interesse comunitário cuja conservação exige a designação 
de zonas especiais de conservação; 
proteção rigorosa; B B B B ----    VVVV – (anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza 
e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
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Nome Comum 
Ocorrência 

nacional 
LV 

Toirão Residente DD 

Texugo Residente LC 

   

   

Javali Residente LC 

   

Gamo Não indígena NA 
Fonte: Barros & Fonseca (2011); Cabral et al. (2008); Diretiva Habitats (DL 156-A/2013); Mathias 

(1998, 2013); UICN (2015) 

Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 
Informação Insuficiente; LC ; LC ; LC ; LC – Pouco Preocupante; NT NT NT NT – Quase Ameaçado; VUVUVUVU – Vulnerável; 

Classificação segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da UICN (UICN, 2015): NANANANA
Pouco Preocupante; NTNTNTNT – Quase Ameaçado; VUVUVUVU – Vulnerável; ENENENEN – Em Perigo; 

(anexo) Espécies animais e vegetais, de interesse comunitário cuja conservação exige a designação 
de zonas especiais de conservação; B B B B ----    IVIVIVIV – (anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

(anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza 
e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.

 

 

 297 

 

UICN DH 

LC  

LC  

  

  

LC  

  

LC  
A/2013); Mathias et al. (1999); Rainho et al. 

(Cabral et al., 2008): NANANANA – Não 
Vulnerável; ENENENEN – Em Perigo; 

NANANANA – Não Avaliado; DDDDDDDD – 
Em Perigo; CRCRCRCR – 

(anexo) Espécies animais e vegetais, de interesse comunitário cuja conservação exige a designação 
spécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

(anexo) Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza 
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Figura II.1 – Localização do posto de contagem, fotografias e movimentos contados
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Fonte: Engimind, 2009 

Localização do posto de contagem, fotografias e movimentos contados
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Localização do posto de contagem, fotografias e movimentos contados 
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Figura I

 

Figura II
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Fonte: Engimind, 2009 

Figura II.2 – Volumes de tráfego na HPT-DU de 2009 

 

Fonte: Engimind, 2009 

Figura II.3 – Volumes de tráfego na HPT-Dom. de 2009 
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Figura I

 

Figura I
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Fonte: Engimind, 2009 

Figura II.4 – Volumes de tráfego na HPT-DU de 2015 

 

Fonte: Engimind, 2009 

Figura II.5 – Volumes de tráfego na HPT-Dom. de 2015 
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Figura I

Figura II.7 
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Figura II.6 – Volumes de tráfego na HPT-DU de 2020 

 

Fonte: Engimind, 2009 

Figura II.7 – Volumes de tráfego na HPT-Dom. de 2020 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage”  

Relatório Síntese 



Rs_t15068/ 02 Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “

Relatório Síntese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Património 
etnográfico
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Património arqueológico, arquitetónico e 
etnográfico – fichas individuais de sítio
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rqueológico, arquitetónico e 
ichas individuais de sítio 





Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38.296377º -8.487345º 25

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

pinhal

Classificação 1

Magnitude de Impacte

Ameaças plantação de vinha

Significância de Impacte pouco significativo - 2

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

1 Valor Patrimonial

Impactes Previstos

1

Reversibilidade da ação 4

Gomes, S. (2010). Estudo de Impacte Ambiental do “Alcácer Vineyard Resort”-vertente 

patrimonial.

Conservação baixa Uso do solo

Reconhecimento social e científico 1

cns:32152

arqueológico

Em zona plana sobranceira à ribeira do Aecão identificaram-se escassos fragmentos de cerâmica a torno 

de pastas claras morfológica e tipologicamente incaracterísticas.

Visibilidade do terreno boa

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Caracterização

Arez 1

Casal rústico Indeterminado

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Tipo de trabalho Ações Preventivas

Localização

Setúbal



início

fim

Objetivos

Resultados Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38,297327 -8,496568 25

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Classificação 1

Magnitude de Impacte

Ameaças Plantação de vinha

Significância de Impacte 2 - pouco significativo

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

1 Valor Patrimonial

Impactes Previstos

1

Reversibilidade da ação 4

Gomes, S. (2010). Estudo de Impacte Ambiental do “Alcácer Vineyard Resort”-vertente 

patrimonial.

Conservação 1 Uso do solo

Reconhecimento social e científico 1

cns:inédito

Arqueológico

Numa zona dunar sem relevo ocupada com pinhal foram identificados 2 fragmantos cerâmicos de pasta 

castanha porosa. Neste local havia sido referenciada a presença de um fragmento de tijolo e de um 

fragmento de testo.

Visibilidade do terreno Boa

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Caracterização

Arez 3

Achados dispersos Indeterminado

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Tipo de trabalho Ações Preventivas

Localização

Setúbal



início

fim

Objetivos

Resultados

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes

Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38,296594 -8,494257 25

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Classificação 4

Magnitude de Impacte

Ameaças

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Reversibilidade da ação 4

construção civil

Significância de Impacte muito significativa - 4

1 Valor Patrimonial

Reconhecimento social e científico 4

Impactes Previstos

4

cns: 32154

arqueológico

Sobranceiro à ribeira do Arção relocalizou-se um arqueossítio que se caracteriza pela presença de 

cerâmica comum morfologicamente homogénea. De materiais associados a construção apenas se 

identificaram fragmentos de telha de meia-cana, alguns com 1,5 cm de espessura. As tipologias de peças 

que se puderam identificar foram os potes, taças ou tampas e panelas. Os bordos possuem tipologia 

diversas tendo-se observado bordos simples arredondados, espessados externamente, em aba direita, 

triangulares, etc. 

Visibilidade do terreno boa

Gomes, S. (2010). Estudo de Impacte Ambiental do “Alcácer Vineyard Resort”-vertente 

patrimonial.

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Setúbal

Tipo de trabalho Ações Preventivas

Localização

Casal medieval- moderno

Conservação 4 Uso do solo

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Caracterização

Arez 5



início

fim

Objetivos

Resultados

1 dezembro 2015Data de execução do 

projeto 30 dezembro 2015

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes

Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38

Freguesia 293993 -8,495392 25

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Classificação 4

Magnitude de Impacte

Ameaças Construção civil

Significância de Impacte muito significativa -4

4

1 Valor Patrimonial

Impactes Previstos

Reversibilidade da ação 4

Conservação 4 Uso do solo

Reconhecimento social e científico 4

cns:inédito

arqueológico

A cerca de 40 m NW de Arez 5 identificou-se um núcleo com cerâmica comum e de construção. De 

materiais associados a construção apenas se identificaram fragmentos de telha de meia-cana, alguns com 

1,5 cm de espessura. As tipologias de peças que se puderam identificar foram os potes, potinhos, taças 

ou tampas e panelas. Os bordos possuem tipologia diversas tendo-se observado bordos simples 

arredondados, espessados externamente, em aba direita, triangulares, etc. 

Visibilidade do terreno boa

Tipo de trabalho Ações Preventivas

Localização

Setúbal

Casal medieval- moderno

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Caracterização

Arez 6

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes



início

fim

Objetivos

Resultados

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes

Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38,298812 -8,497451 41

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Classificação 2

Magnitude de Impacte

Ameaças

1 Valor Patrimonial

4

construção civil

Conservação 2 Uso do solo

Reconhecimento social e científico 2

Impactes Previstos

Significância de Impacte significativo - 3

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

4

Reversibilidade da ação

cns:inédito

Arqueológico

No limite oeste da área de projeto foi identificado um pequeno núcleo com cerâmica comum. Os 

materiais são muito escassos, tendo-se observado apenas 3 fragmentos cerâmicos de produção a torno.

Visibilidade do terreno Boa

Arez 7

Setúbal

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Caracterização

Achados dispersos Indeterminado

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Tipo de trabalho Ações Preventivas

Localização



início

fim

Objetivos

Resultados

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes

Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 486 38,296506 -8,493912 25

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Classificação 4

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização

Setúbal

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Tipo de trabalho Ações Preventivas

cns:inédito

arqueológico

Na margem esquerda da ribeira do Arção (subsidiário do rio Sado), numa área que se sobrepõe 

parcialmente ao sítio Arez 5, foram identificados alguns materiais líticos, nomeadamente, um 

denticulado, uma lasca retocada e um núcleo com marcas de levantamentos. Apesar dos vestígios 

serem escassos, a sua presença revela a presença de uma ocupação.

Caracterização

Arez 8

Habitat mesolítico - neolítico

Visibilidade do terreno Boa

inédito

Conservação 3 Uso do solo

Impactes Previstos

4

Reversibilidade da ação 4

Reconhecimento social e científico 4

1 Valor Patrimonial

construção civil

Significância de Impacte muito significativo - 4

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes



início

fim

Objetivos

Resultados

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes

Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt

Concelho 786 38,298232 -8,488989 25

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologia

Categoria

Descrição

Bibliografia

Pinhal

Sobreiros

Classificação 1

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização

Setúbal

Alcácer do Sal

Sta Maria do Castelo, Santiago e Sta Susana

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Loteamento Turístico “Alcácer Vintage”

Tipo de trabalho Ações Preventivas

cns:inédito

Arqueológico

Próximo da EN-382, numa zona dunar com pinhal e sobreiros, identificou-se um fragmento cerâmico a 

torno mas de cronologia e tipologia indeterminada. 

Caracterização

Arez 9

Achado isolado Indeterminado

Visibilidade do terreno boa

inédito

Conservação 1 Uso do solo

Impactes Previstos

1

Reversibilidade da ação 4

Reconhecimento social e científico 1

1 Valor Patrimonial

plantio de vinha

Significância de Impacte pouco significativo -2

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes



início

fim

Objetivos

Resultados Os trabalhos permitiram a relocalização de 4 arqueossítios e a identificação de 4 inéditos. 

Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as ocorrências e 

propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.

Data de execução do 

projeto

1 dezembro 2015

30 dezembro 2015

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projeto e proposta de 

medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem impactes
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Anexo IV – Índice de avaliação ponderada de impactes 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento turístico “Alcácer Vintage” 

Relatório Síntese 

Índice de avaliação ponderada de impactes 
ambientais
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Índice de avaliação ponderada de impactes 





Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais (IAP)
Loteamento turístico “Alcácer Vintage”

1) Identificação do significado global dos impactes negativos e positivos por fator ambiental

Geologia e 
Geomorfologia

Solos
Uso do solo e 

Ord. 
Território

Ecologia, 
Fauna e 

Flora

Recursos 
hídricos 

superficiais

Recursos 
hídricos 

subterrâneos

Gestão de 
resíduos e 
efluentes

Ambiente 
Sonoro

Paisagem Património
Socio 

economia

Muito Significativo
Significativo (x)1 (x) 2
Pouco Significativo x x x x x x x x x x
Sem Significado x
Muito Significativo x
Significativo x x
Pouco Significativo x x
Sem Significado x x x x x x

2) Preponderância dos fatores ambientais

Geologia e 
Geomorfologia

Solos
Uso do solo e 

Ord. 
Território

Ecologia, 
Fauna e 

Flora

Recursos 
hídricos 

superficiais

Recursos 
hídricos 

subterrâneos

Gestão de 
resíduos e 
efluentes

Ambiente 
Sonoro

Paisagem Património
Socio 

economia

Determinante x
Relevante x x x
Não relevante x x x x x x x

3) Avaliação ponderada dos impactes negativos e positivos por fator ambiental (Calculada com base da significância dos impactes e na preponderancia dos fatores)

Geologia e 
Geomorfologia

Solos
Uso do solo e 

Ord. 
Território

Ecologia, 
Fauna e 

Flora

Recursos 
hídricos 

superficiais

Recursos 
hídricos 

subterrâneos

Gestão de 
resíduos e 
efluentes

Ambiente 
Sonoro

Paisagem Património
Socio 

economia

2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 4

2 2 2 2 1 2 1 1 4 4 8

4) Avaliação ponderada dos impactes do projeto

Geologia e 
Geomorfologia

Solos
Uso do solo e 

Ord. 
Território

Ecologia, 
Fauna e 

Flora

Recursos 
hídricos 

superficiais

Recursos 
hídricos 

subterrâneos

Gestão de 
resíduos e 
efluentes

Ambiente 
Sonoro

Paisagem Património
Socio 

economia

NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 4
NC NC NC NC NC NC NC NC 4 4 8

NC - Não contabilizado para efeitos de avaliação ponderada dos impactes do projecto

Soma da Ponderação de impactes negativos 4
Soma da Ponderação de impactes positivos 16

-12 (Total impactes negativos - Total impactes positivos)

Resultado IAP 2

IAP

5

4

3

2

1

Índice parcial de impactes positivos

Fatores Ambientais

Impactes 
negativos

Impactes 
positivos

Fatores Ambientais

Preponderância

Fatores Ambientais

Significado ponderado dos impactes 
negativos
Significado ponderado dos impactes 
positivos

Calculada por subtração da avaliação ponderada de impactes positivos por fator ambiental à avaliação ponderada dos impactes negativos por fator ambiental e considerando os seguintes 
pressupostos:
- um índice parcial de impacte negativos = 8 determina automaticamente um IAP = 5
- os valores de avaliação ponderada de impactes negativos / positivos ≤ 3 não são contabilizados para cálculo do IAP

Fatores Ambientais

Índice parcial de impactes negativos

(x)1 Caso venham a ser revelados recursos minerais metálicos economicamente interessantes de futura exploração, e caso o projeto condicione a atividade extrativa
(x)2 Caso não sejam aplicadas as medidas previstas no capítulo 6

Ponderação total (PT)

PT < 0 e com impactes negativos contabilizados, porém sem impactes negativos muito significativos não minimizáveis

Descrição Resultado ponderação total (PT)

Projeto com impactes globalmente 
negativos e muito significativos, não 
minimizáveis

PT > 0 e/ou com impactes negativos muito significativos não minimizáveis

Projeto com impactes globalmente positivos 
e sem impactes negativos com significado

PT < 0 e sem impactes negativos contabilizados

Projeto com impactes globalmente 
negativos mas minimizáveis

PT > 0 e sem impactes negativos muito significativos não minimizáveis

Projeto com balanço de impactes 
globalmente neutro

PT = 0 e sem impactes negativos muito significativos não minimizáveis

Projeto com impactes globalmente positivos
PT < 0 e com impactes negativos contabilizados, porém sem impactes negativos 
muito significativos não minimizáveis




