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1

APRESENTAÇÃO

1.1 NECESSIDADE

DO

ESTUDO

DE

IMPACTE AMBIENTAL

O Projeto do Parque Zoológico (também designado por Safari Park) constitui uma das componentes
do empreendimento designado por AFRICA SAFARI PARK – ALMODÔVAR, a ser implantado numa
propriedade designada por Herdade da Camacha, com uma área total de 147,67 ha, localizada a cerca
de 7km da vila de Almodôvar.

O Parque Zoológico terá uma área de cerca de 141,9 ha e estará vocacionado para a conservação da
vida animal aliada à vertente de investigação/educação. O Parque Zoológico terá associada a
componente de hotelaria, considerado como uma atividade complementar, para permitir a estadia de
visitantes no local, a instalar em zona vedada e separada da área do Parque Zoológico.

O presente EIA incide apenas sobre o projeto do Parque Zoológico. O projeto do Estabelecimento
Hoteleiro (e Portaria) não está obrigado a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
encontrando-se licenciado pela CM de Almodôvar desde 27 de Abril de 2020, e atualmente em fase
inicial de construção.

O Projeto do Parque Zoológico encontra-se abrangido pelo Regime de Avaliação de Impacte
Ambiental (RJAIA)1 sendo exigido um procedimento de AIA (Avaliação de Impacte Ambiental) por ser
um Parque Temático com uma área superior a 4 ha e localizar-se em área sensível do ponto de
vista da ecologia (SIC - Sítio de Importância Comunitária - Guadiana (PT CON0036))2. Apenas poderá
ser emitida licença para a construção do empreendimento com a emissão de uma Declaração de
Impacte Ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente favorável.

1

Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro

2

De acordo com a alínea e) do n.º 12 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei

nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, o procedimento de AIA é obrigatório para áreas superiores a 10 ha ou para áreas
superiores a 4 ha quando localizadas em áreas sensíveis.
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O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projeto do Parque Zoológico, onde se sintetizam os aspetos mais importantes do EIA e encontra-se
escrito numa linguagem que se pretende acessível à generalidade dos potenciais interessados, de
modo a que estes possam participar na designada “Consulta Pública” do EIA.

1.2 QUEM

SÃO OS

INTERVENIENTES?

O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa “Africa Land – Turismo e Natureza,
Lda.”, que assume, assim, nos termos da lei, a qualidade de Proponente.

Para efeitos do procedimento de AIA o Projeto em análise é apresentado na fase de Projeto de
Execução. A empresa responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental é a Biodesign. Os
trabalhos de elaboração desenvolveram-se no período compreendido entre setembro de 2018 e junho
de 2020.

Para poderem abrir ao público, os parques zoológicos carecem de permissão administrativa de
funcionamento, a emitir pelo Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, e devem cumprir todas as
condições previstas no Decreto-Lei n.º 104/2012, de 16 de maio. Assim, de acordo com a legislação
em vigor, a entidade competente para o licenciamento do Parque Zoológico é a Direção Geral de
Agricultura e Veterinária (DGAV).

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo).

2
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O PROJETO

2.1 ONDE

SE LOCALIZA O

PROJETO?

O Projeto do Parque Zoológico será implantado na propriedade da Herdade da Camacha, localizada a
cerca de 7km da vila de Almodôvar, em território da atual União de Freguesias de Almodôvar e Graça
dos Padrões (antiga freguesia de Almodôvar), concelho de Almodôvar. As localidades mais próximas
são Neves da Graça (1,6 km), Graça dos Padrões (1,9 km) a Noroeste, Semblana (2 km) a Este e
Gorazes (1,6 km) a Sul. As habitações mais próximas localizam-se no Monte Horta da Reveza (500 m a
Oeste) e no Monte Dona Maria (600 metros a Sul).

De acordo com as atuais divisões territoriais de Portugal, a área de intervenção insere-se na Região do
Alentejo, segundo a divisão administrativa em NUTS II, e na Sub-região do Baixo Alentejo, segundo a
divisão em NUTS III. Nas figuras seguintes apresenta-se o enquadramento administrativo do Projeto e
a sua localização.

A propriedade do Herdade da Camacha apresenta as seguintes confrontações:


com a Herdade do Monte Novo a Norte;



com a Herdade de Dona Maria e com a EN 267 a Sul;



com a Courela das Oliveiras, a Herdade do Fernão, Vaz e Courela do Moinho Velho a
Nascente;



e com a Ribeira de Oeiras a Poente.

A área do empreendimento é servida unicamente pela EN 267.
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ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DO PROJETO

4

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
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2.2 NECESSIDADE

E

OBJETIVOS

DO

PROJETO

O Parque Zoológico pretende “recriar” o ambiente dos Safari que se realizam em África, contemplando
um conjunto de exemplares de animais típicos da savana africana, felinos e herbívoros, que servem
como referencial da conservação da vida animal aliada às vertentes de educação e investigação. O
Parque foi concebido e dimensionado tendo em conta o bem-estar dos animais, no sentido de lhes
serem proporcionadas as melhores condições, tão próximas quanto possível dos seus ecossistemas
naturais. O conceito e objetivos subjacentes ao Safari Park encontram-se assentes sobre três pilares
estruturantes:


Conservação: Conservação e proteção das espécies animais, do seu habitat e ecossistemas,
procurando sensibilizar a sociedade para as questões da sustentabilidade e proteção da
biodiversidade.



Educação: Sensibilização da sociedade para as questões de sustentabilidade e biodiversidade
e desenvolvimento de um projeto de formação e divulgação dos temas relacionados com a
sobrevivência destas espécies enquadrado no Programa Pedagógico a apresentar.



Investigação: Criação de um espaço onde a investigação, incluída no projeto de atividades
científicas, terá um papel de extrema relevância na procura de soluções para os problemas e
ameaças crescentes a estes ecossistemas, sua diversidade e riqueza.

2.3 ALTERNATIVAS

ESTUDADAS

No desenvolvimento do Projeto foi estudada uma alternativa de conceção do projeto relacionada com
localização da área dos Felinos. Na conceção inicial a área dos Felinos localizava-se numa zona a Norte
da propriedade, parcialmente em área da Rede Natura 20003 (Sítio de Importância Comunitária (SIC)
do Guadiana – PTCON0036). No seguimento de parecer do Instituo da Conservação da Natureza
(ICNF)/ Departamento de Conservação da Natureza e Florestas (DCNF) do Alentejo, foi estudada uma

3

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia que tem como finalidade assegurar

a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de
biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. A Rede Natura 2000 é
composta por:



Zonas de Proteção Especial (ZPE) - estabelecidas ao abrigo da Diretiva Aves, que se destinam essencialmente a
garantir a conservação das espécies de aves, e seus habitats;



Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) - criadas ao abrigo da Diretiva
Habitats, com o objetivo expresso de "contribuir para assegurar a Biodiversidade, através da conservação dos habitats
naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens, considerados ameaçados no espaço da União Europeia".
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localização alternativa. A alternativa considerada consistiu em reduzir a área inicialmente proposta e
criar uma nova área junto ao limite sul da propriedade evitando a afetação de áreas integradas na
Rede Natura 2000. O Projeto passou, ainda, a incluir uma faixa de proteção à ribeira de Oeiras, vedada
à circulação de animais, e foram delimitadas áreas a vedar à circulação dos animais para proteção de
núcleos relevantes de regeneração de azinheiras.

Posteriormente, em resposta ao pedido de autorização de corte/arranque de azinheiras no âmbito do
processo de licenciamento do Estabelecimento Hoteleiro, o ICNF sugere a relocalização de
infraestruturas e edifícios que coincidam com áreas de povoamento de azinho identificadas nessa
zona. Tendo-se verificado a localização de infraestruturas e edifícios previstos no Projeto do Parque
Zoológico em áreas de povoamento de azinho, a AFRICA LAND procedeu à alteração do Projeto do
Parque Zoológico, a par com a alteração do projeto do Empreendimento Hoteleiro, resultando, assim,
uma nova proposta de implantação do Parque Zoológico, designadamente a mudança de localização
da zona do edifício da Quarentena,da Zona de Serviço e respectivos acessos, bem como a redução da
dimensão da charca de abeberamento. Na figura seguinte podem observar-se as diferenças entre a
versão original e a versão atual do Projeto.

Figura 2:1 – Alternativas estudadas de implantação do Projeto (na esquerda apresenta-se a alternativa
inicial de implantação do Projeto e na direita a implantação do Projeto em análise)

6
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2.4 O

QUE É O

PROJETO

E PARA QUE SERVE?

Tal como referido anteriormente, o Projeto do Parque Zoológico, que é alvo do presente EIA, constitui
uma das componentes de um empreendimento designado por AFRICA SAFARI PARK – ALMODÔVAR,
com uma área total de 147,67 ha, que se encontra organizado em três zonas que funcionarão de
forma articulada:


Portaria (Zona 1): constituída pela entrada principal no empreendimento localizada junto à EN
267, fazendo o acesso principal da propriedade e pelo edifício da Portaria. Compreende ainda
a área de estacionamento principal, um abrigo de veículos transfer, a área reservada aos
contentores para deposição de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) e portão de acesso à via de
serviço/via de segurança do Parque Zoológico (0,97 ha).



Estabelecimento Hoteleiro (Zona 2): incluindo um edifício central e 32 unidades de alojamento
com 72 camas e capacidade para 108 hóspedes (4,8 ha).



Parque Zoológico propriamente dito (Zona 3), que abrange grande parte da área da
propriedade, incluindo as áreas de herbívoros e de carnívoros, edifícios de apoio, área técnica,
quarentena e centro de interpretação (141,90 ha).

Tal como referido anteriormente, estas zonas são alvo de dois projetos distintos e terão
procedimentos/faseamentos igualmente distintos em termos de processo de licenciamento e
concretização do empreendimento:


A designada Fase 1 corresponde ao licenciamento do Projeto do Estabelecimento Hoteleiro e
Portaria (Zonas 1 e 2) compreendendo uma área de intervenção de cerca de 5,77 ha.



A designada Fase 2 inclui as obras de edificação e urbanização e infraestruturas de apoio aos
edifícios e espaços exteriores que são parte integrante da Zona 3, com uma área de 141,90
ha.

O Parque Zoológico encontra-se organizado da seguinte forma:


Espaços Exteriores (Z.00) – subdivididos em: Sector de Felinos (Z.00.1), Sector de Herbívoros
(Z.00.2), Espaços Exteriores ao Centro Interpretativo (Z.00.3) e Caminho de Acesso à
Quarentena (Z.004);



Edifícios de Apoio ao Parque – subdivididos em Quarentena (Z.01), Clínica Veterinária (Z.02),
Armazém Alimentar (Z.03), Edifício Manutenção/Apoio (Z.04), Alojamento de Funcionários /
Voluntários (Z.05) e Centro Interpretativo (Z.06) e Alojamento de Funcionários (Z.10);



Abrigos para animais (Z.07) – 6 abrigos que utilizam as construções pré-existentes
distribuídas pela propriedade, 7 abrigos novos propostos no Sector de Herbívoros e ainda 8
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abrigos tipo caverna distribuídos pelas áreas de felinos;


Área Técnica (Z.08) – composta por ETAR Bipartida (Z.08.1), Reservatório de Incêndio / Rega
(Z.08.2), ETA + Reservatório de Abastecimento de Água (Z.08.3), Reservatório de Rega (Z.08.4),
Fossa Séptica – área de Quarentena (Z.08.5), ETAR Compacta (enterrada) (Z.08.6).

Nas figuras seguintes apresentam-se simulações 3D e a implantação do Projeto do Parque Zoológico.

VISTA 3D GERAL DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

VISTA 3D DA QUARENTENA (Z.01) E PORTARIA (P.01)

8
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VISTA 3D DA ZONA DE SERVIÇO - EDIFICIOS DE APOIO E AREA TÉCNICA (Z.02 A Z.05, Z.08 E Z.10). ÁREA HOTELEIRA EM SEGUNDO PLANO

O Projeto do Parque Zoológico inclui um conjunto de exemplares de animais típicos da savana
africana, felinos e herbívoros. No quadro seguinte apresenta-se a lista de animais que se prevê que
venham a povoar o Parque Zoológico. Conforme informação junto do ICNF, como estes animais serão
adquiridos de Zoológicos Certificados da Comunidade Europeia, não necessitarão de Licenças de
Autorização. No total serão integrados no Parque Zoológico 21 exemplares de Carnívoros e 65
exemplares de Herbívoros.
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
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Nome
comum
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M

F

Foto

Nome
comum

Nome
científico

M

F

HERBÍVOROS
Eland

Taurotragus
oryx

1

1

Girafa

Giraffa
camelopardalis

1

2

Blesbok

Damaliscus
pygargus
phillipsi

1

2

Palanca

Hippotragus
niger

1

3

Waterbuck

Kobus
ellipsiprymnus

1

3

Tsessebe

Damaliscus
Lunatus

1

2

Oryx

Oryx gazella

1

3

Impala

Aepyceros
melampus

2

8

Gnu Blue

Connochaetes
taurinus

1

2

Kudo

Tragelaphus
strepsiceros

1

3

Springbok

Antidorcas
marsupialis

2

9

Zebra

Equus quagga
burchellii

2

5

Hartebeest

Alcelaphus
buselaphus

1

3

Nyala

Tragelaphus
angasii

1

2

1

4

1

2

CARNÍVOROS
Leão

Panthera leo

1

3

Chita

Caracal

Caracal
caracal

1

2

Sevais

Lince
Ibérico

Lynx pardinus

--

2

Acinonyx jubatus

Leptailurus serval

1

2

Mabeco
(Wildog)

--

2

Tigre

ANIMAIS PREVISTOS PARA POVOAR O PARQUE ZOOLÓGICO
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Lycaon pictus

Phantera
Tigris

Foto

ESPAÇOS EXTERIORES E ABRIGOS
O setor dos Herbívoros, que pode ser observado na figura seguinte, compreende 126,2 ha (110,85 ha
serão utilizados pelos herbívoros e 15,85 ha serão vedados para regeneração de azinheiras), que os
animais percorrer em quase toda a extensão. Na área dos Herbívoros estarão disponíveis 3 charcas
para beberagem e serão criados 13 abrigos para herbívoros (6 utilizam construções pré-existentes e 7
serão estruturas novas).

De modo a garantir a integridade da Ribeira de Oeiras e qualidade da água associada, será evitado o
arrastamento de dejectos ou palhas para dentro do curso de água, através da colocação de todos os
comedouros e bebedouros o mais afastados possível da ribeira, bem como do perímetro da zona
sensível da Rede Natura.

O setor dos Carnívoros/Felinos tem uma área de cerca de 9,3 ha e será subdividido em 7 áreas
dedicadas para cada uma das espécies (vedadas e separadas dos herbívoros). Este setor inclui os
abrigos para os animais e as charcas para abeberamento.

Zona dos Grandes Felinos (localizado na zona sul da propriedade):


Parque dos Leões (Panthera leo) (Z.00.01A) – 3,8Ha;



Parque dos Mabecos (ou Wild Dog’s) (Lycaon pictus) (Z.00.01B) – 1,5Ha;



Parque das Chitas Acinonyx jubatus) (Z.00.1C) –1,5Ha;

Zona dos Pequenos Felinos (localizado na zona norte da propriedade):


Parque dos Servais (Leptailurus serval) (Z.00.1D) – 0.5Ha;



Parque dos Caracais (Caracal caracal) (Z.00.1E) – 0.5Ha;



Parque dos Tigres (Panthera tigris) (Z.00.01F) – 1Ha;



Parque dos Linces Ibéricos (Lynx pardinus) (Z.00.01G) – 0,5Ha.
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SETOR DOS HERBÍVOROS

Abrigos que utilizam
construções/ruínas existentes

Simulação 3D dos dois tipos de projeto de novos abrigos
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SETOR DOS FELINOS/CARNÍVOROS

EDIFÍCIOS DE APOIO AO PARQUE
Z.01 – EDIFÍCIO DA QUARENTENA: Funcionalmente o edifício está organizado em 2 alas e espaços
comuns (vestiários e arrumos) que se organizam em torno de um corredor principal. O caminho de
acesso serve apenas esta área e será isolado do restante Parque Zoológico. O recinto tem acessos
diferenciados para os herbívoros e para os felinos. Os vãos de compartimentos destinados à
estadia/guarda de animais terão de ser equipados com rede mosquiteira de modo a evitar a
propagação de doenças.

Z.06

–

CENTRO

INTERPRETATIVO:

O

Centro

Interpretativo servirá como local de informação aos
visitantes relativamente às caraterísticas e às atividades
desenvolvidas

no

Parque

Zoológico.

O

edifício

corresponde a uma recuperação arquitetónica de um
“monte alentejano” existente na propriedade. A área dos

14
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espaços exteriores ao Centro Interpretativo será alvo de intervenção de Arquitetura Paisagista.
Z.02 – CLÍNICA VETERINÁRIA: O edifício da Clínica Veterinária é destinado ao tratamento dos animais,
e será o local onde decorrerão as atividades científicas e de investigação que vierem a ser promovidas.
Este edifício organiza-se em duas zonas comunicantes, mas com acessos distintos ao/do exterior: o
administrativo/funcionários, onde só circulam funcionários, e o da clínica onde, para além dos
funcionários, estarão os animais em tratamento. Tal como no edifício da Quarentena, os vãos de
compartimentos destinados à estadia/guarda de animais terão que ser equipados com rede
mosquiteira de modo a evitar a propagação de doenças.

Z.03 / Z.04 – ARMAZÉM ALIMENTAR E EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO / APOIO: O Armazém Alimentar
(Z.03) destina-se ao armazenamento dos alimentos e rações. O edifício de Manutenção/Apoio (Z.04)
destina-se à realização das operações de manutenção e de apoio ao Parque, designadamente de
manutenção de veículos. Está prevista a instalação de um separador de hidrocarbonetos para onde
serão conduzidas as águas residuais geradas nas oficinas e na área de lavagem de veículos.

Z.05 e Z.10 – ALOJAMENTO DE FUNCIONÁRIOS / VOLUNTÁRIOS

PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS/ÁREAS TÉCNICAS
Refere-se que parte dos equipamentos implantados na Zona do Parque Zoológico servirão também a
Zona do Estabelecimento Hoteleiro e Portaria, e que parte dos equipamentos instalados na Zona do
Estabelecimento Hoteleiro e Portaria servirão a Zona do Parque Zoológico.

Abastecimento de água:
Não existindo rede pública de abastecimento de água no local do empreendimento, o abastecimento
de água ao empreendimento será feito a partir de 3 furos de captação de água subterrânea (já
licenciados), a executar na área da propriedade, com profundidade de cerca de130 m e com
rendimentos que andarão na ordem dos 10000m3 de água por ano. A água captada será tratada
numa ETA (Estação de Tratamento de Água). Estima-se um consumo global para consumo humano de
6,2 m3/dia no Parque Zoológico (30,9 m3/dia incluindo as unidades de alojamento), 550 l/dia para
consumo dos animais, 290 l/dia na Clinica Veterinária, 3000 l/ano na Quarentena (uso esporádico) e
10,3 m3/dia para rega. O abeberamento dos animais será efetuado com água dos furos de captação
não tratada e dos poços existentes na propriedade nos bebedouros a localizar na sua proximidade.
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Saneamento básico:
Como na área de intervenção do projeto e zona envolvente não existem infraestruturas do sistema
público de águas residuais domésticas (esgotos) que o possam servir, o Projeto prevê um sistema
autónomo de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas.

INFRAESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
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No quadro seguinte sistematizam-se as infraestruturas de tratamento de esgotos previstas no Projeto.

INFRAESTRUTURAS

CAPACIDADE

TIPO DE TRATAMENTO

Fossas
Fosas Estanque da Portaria

Fossa Estanque da
Quarentena

Fossa Estanque da Clinica
Veterinária

1500 l

Remoção periódica das águas residuais/lamas domésticas acumuladas na fossa para
tratamento nas ETAR sob gestão da Águas Públicas do Alentejo
Remoção periódica das águas residuais/lamas de origem animal acumuladas na fossa

3000L

para tratamento numa empresa de gestão de resíduos devidamente licenciada para o
efeito
Remoção periódica das águas residuais/lamas de origem animal acumuladas na fossa

3000L

para tratamento numa empresa de gestão de resíduos devidamente licenciada para o
efeito

Estações de Tratamento (ETAR)
ETAR Compacta: Centro

20 m3.

interpretativo

Tratamento por lamas ativadas por arejamento prolongado. As águas provenientes da
ETAR são encaminhadas para uma trincheira de infiltração no solo (afastada da zona
de circulação de pessoas).

ETAR compacta BIPARTIDA:

Volume total:

Parque Zoológico e Unidade

38,8m3

Hoteleirae

Tratamento por lamas ativadas por arejamento prolongado. O efluente da ETAR será
submetido a um tratamento terciário de desinfeção por ultravioletas para permitir o
aproveitamento das águas para rega da vegetação nas zonas afastadas das zonas de
permanência de hóspedes/visitantes

Equipamento de tratamento
Separador de
Hidrocarbonetos
Separador de Gorduras

Tratamento das águas de lavagem de veículos e da oficina do edifício de Manutenção
Remoção de gorduras das águas residuais provenientes do bar do Centro
Interpretativo previamente ao tratamento na ETAR compacta

Gás: Na zona não existe rede de distribuição de gás natural. As instalações serão alimentadas por
meio de reservatório de gás propano com capacidade de 4.48m3, a implantar junto ao edifício central
do estabelecimento hoteleiro.
Rede elétrica: Inclui um ramal de Média Tensão, um Posto de Transformação (PT) e rede de
distribuição de Baixa Tensão.
Charcas/Albufeiras: Existem 2 represas (pequenas barragens de terra) na propriedade que serão
mantidas e utilizadas para abeberamento dos herbívoros. O Projeto prevê a construção de uma outra
charca/lago para abeberamento dos animais complementando as charcas existentes.

ACESSO E ARRANJO DOS ESPAÇOS EXTERIORES
Acessos: O acesso ao Parque Zoológico, que será comum ao acesso ao estabelecimento hoteleiro, irá
realizar-se através de um entroncamento direto e exclusivo na EN 267, mantendo-se na mesma
localização do acesso atual à propriedade da Herdade da Camacha. As estimativas do tráfego gerado
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pelo empreendimento correspondendo a valores de tráfego médio diário anual (TMDA) de 265
veículos gerados por dia.

Arranjos Exteriores: A proposta do plano de plantação inclui:


Sementeira de 3 misturas de sementes de espécies locais.



Plantação de árvores (Olea europaea var. Sylvestris - oliveira, Pinus pinea – pinheiro manso e
Quercus faginea – carvalho cerquinho) em determinadas zonas.



Instalação de uma zona de cortina arbórea com um módulo denso de árvores e arbustos
(onde constarão as novas azinheiras a plantar (114 exemplares) que compensam as que serão
abatidas para a concretização do Projeto (10 exemplares)).

Vedações: As vedações previstas (com diferentes características) permitirão definir e separar diferentes
zonas e usos dentro do Parque Zoológico.

ASPETOS GERAIS DO FUNCIONAMENTO DO SAFARI PARK



Modelo de exploração: O regime geral das visitas será essencialmente efetuado mediante préreserva, sendo preferencial para os hóspedes do Estabelecimento Hoteleiro.



Número de trabalhadores: Estima-se que o Parque Zoológico venha a empregar 18
funcionários permanentes (o estabelecimento hoteleiro poderá vir a empregar 40 funcionários
e a Portaria terá 2 funcionários afetos).



Visitas: As visitas realizar-se-ão em veículos todo-terreno (deverão existir 3 veículos com
capacidade para 9 ou 12 passageiros). Estima-se uma carga máxima de 200 visitantes por dia
(cerca de 5160 visitantes por mês e cerca de 54810 visitantes por ano).



Vias e Percursos Internos: Pretende-se manter a utilização dos caminhos pré-existentes em
terreno natural compactado. Não será autorizada a visita pedonal, quer por hóspedes, quer
por visitantes, que não seja feita por estes veículos e com o devido acompanhamento do(s)
guia(s) do parque zoológico.



Alimentação e abeberamento dos animais: Os felinos serão alimentados com carne de cavalo e
frango e os herbívoros com revestimento herbáceo existente na propriedade e possibilidade
de melhoramento de pastagens nas zonas de várzea e será ainda providenciada
suplementação, através de fenos e palhas para o período do verão e ainda ração (em
granulado). O abeberamento dos felinos será feito em charcas de água, sendo ainda
colocados 7 bebedouros. Para os herbívoros estarão disponíveis as charcas (existentes e a
construir) além de 2 bebedouros aproveitando as águas de poços existentes.
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Trabalhos de limpeza e manutenção: Serão feitas rondas diárias para verificação das vedações
periféricas e dos parques dos carnívoros e observação do estado geral dos animais e
proceder-se-á a atividades de limpeza com periodicidade adequada ao número de animais em
presença.



Plano de Bem Estar dos Animais a ser implementado na fase de exploração.

ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE: Resumidamente as actividades para a construção do
Projeto do Parque Zoológico incluem:


Desmatação nos locais de construção do edificado e respetivas movimentações de terras e
demolições. O Projeto do Parque Zoológico é excedentário em cerca de 1716,84 m3 de terras.



Concretização dos setores dos herbívoros e felinos/carnívoros.



Construção do edificado: Centro interpretativo (reabilitação do Monte da Camacha existente e
arranjos exteriores), Clinica Veterinária, Armazém, Alojamentos de funcionários/voluntários,
Quarentena.



Construção de uma charca e de 3 furos para abastecimento de água e respectiva ETA



Execução de valas para a implantação das redes de abastecimento, saneamento, electricidade
e gás



Construção de duas ETARs, reservatórios de água para consumo humano, rega e incêndio e
acessos.



Arranjos paisagísticos dos espaços exteriores e instalação de vedações.
MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS
Enchimento de
Atividades de construção

Escavação (m3)

valas/aterro
(m3)

Abastecimento de água (rede, ETA e
Reservatórios)
Saneamento (rede, ETARs, fossas,
reservatório)
Outras redes
Fundação edifícios: Z01, Z02, Z03, Z04,
Z05, Z06, Z07, Z08, Z10

Material
sobrante (m3)

2868

2581.2

286.8

2599.4

2339.46

259.94

3639.7

3275.73

363.97

573.13

573.13

Charca

263

30

233

Total

9943.23

8226.39

1716.84
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3

A

SITUAÇÃO

ACTUAL

NA

ÁREA

DE

IMPLANTAÇÃO

DO

PROJETO
3.1 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Um dos principais contributos para as Alterações Cilimáticas é a emissão de gases com efeito de
estufa (GEE). O efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação
infravermelha (percebida como calor) é emitida pela superfície terrestre e absorvida por
determinados gases presentes

na atmosfera,

os

chamados gases

com

efeito

estufa.

Como

consequência disso, parte do calor é irradiado de volta para a superfície, não sendo libertado para o
espaço. Os GEE mais importantes são o dióxido de carbono (CO2), os compostos fluorados, o óxido
nitroso (N20) e metano (CH4). O concelho de Almodôvar apresenta um contributo muitíssimo
reduzido para o total das emissões de GEE a nível nacional (inferior a 0,3% para qualquer dos
compostos em 2017).

O Alentejo é uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas na Europa devido ao efeito
combinado dos aumentos de temperatura e diminuição da precipitação. As projeções climáticas para
o território do Baixo Alentejo apontam para aumento médio das temperaturas; um potencial
descréscimo na precipitação e um aumento do número e duração das ondas de calor.

3.2 GEOLOGIA
Na área do Projeto verifica-se a existência de uma camada superfical pouco espessa de solos residuais
provenientes da alteração dos xistos e grauvaques subjacentes, com profundidades variáveis entre 0,6
e 2,2 metros, profundidades a que se encontra o maciço rochoso de xistos e grauvaques (formação de
Mértola).

O Projeto insere-se na designada Faixa Piritosa Ibérica, uma zona com elevado potencial em minérios
de cobre, zinco, chumbo, ouro e outros metais associados e, simultaneamente, a cerca de 2 km da
mina de Neves – Corvo, a mais importante mina portuguesa. A área de implantação do Projeto está
integrada totalmente na área de prospeção e pesquisa denominada “NEVES” atribuída à Somincor Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A.
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ÁREAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA SOMINCOR, S.A E ÁREA DE PROSPEÇÃO

A área de estudo localiza-se no limite sul da peneplanície do baixo Alentejo (uma aplanação extensa a
uma cota média de cerca de 200 m). A Sul levantam-se os relevos que constituem a Serra do
Caldeirão. A zona do Parque Zoológico apresenta na generalidade um relevo suave (cota máxima de
269 m), podendo observar-se alguns vales ligeiramente encaixados relacionados com afluentes da
Ribeira de Oeiras. Os limites NW e W da área de implantação do Projeto coincidem com a Ribeira de
Oeiras

A área de intervenção situa-se na Zona Sísmica A de elevado risco sísmico. Na região observam-se
planos de falha de direções predominantemente NW-SE, NE-SW e N-S, não sendo referenciadas
estruturas ativas.
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ENQUADRAMENTO TOPOGRÁFICO

3.3 SOLOS
O Projeto localiza-se sobre solos Ex - Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de
xistos ou grauvaques, que são solos pobres e esqueléticos. Mais de 90% dos solos da área de
intervenção apresentam uma capacidade de uso da classe “Ee”, a mais baixa do ponto de vista do
potencial para utilização agrícola dos solos.

3.4 USO

DO

SOLO

A área do Projeto é limitada a norte e oeste pela Ribeira de Oeiras, a sul pela EN267, que liga à EN531
e EM1219. O uso do solo dominante é florestal com povoamentos de azinheiras e alguns matos de
esteva. Existem também duas barragens/albuferias, alguns pomares e olivais abandonados e algumas
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antigas construções, atualmente em ruínas. É de destacar o Monte da Camacha que será recuperado
para funcionar como Centro Interpretativo do Parque. Na envolvente, a ocupação é essencialmente
áreas agrícolas e florestais. Destacam-se a Mina de Neves Corvo e a presença de aglomerados rurais:
Sr.ª da Graça de Padrões, Semblana e Gorazes.

OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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3.5 ECOLOGIA
A área de estudo interseta parcialmente uma área sensível para a ecologia: Zona Especial de
Conservação do Guadiana (PTCON0036) como se pode verificar nas figuras seguintes

INSERÇÃO DO PROJETO NA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVAÇÃO DO GUADIANA (SIC GUADIANA)

Ao nível da flora, foi possível identificar um elenco composto por 80 espécies, subespécies e
variedades, distribuídas por 34 famílias. A nível da vegetação, foi possível confirmar a presença de dois
habitats naturais e um terceiro potencial:


habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene (confirmado em determinadas
manchas e potencial noutras);



o habitat 92 D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae) (Subtipos pt1 e pt3);



habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia (potencial).

Foram, ainda, identificadas formações vegetais com maior o menor grau de naturalidade, que não
conferem características de habitat natural, no enquadramento acima referido: matos, prados,
arrelvados vivazes, plano de água, hortas e zonas artificializadas. O montado é a formação dominante,
ocupando quase 50% da área (72,9 hectares).
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ZONAS DE REGENERAÇÃO DE AZINHEIRAS

A Herdade da Camacha, outrora explorada para fins agro-silvo-pastoris, atualmente não se encontra
em exploração, pelo que as pastagens características dos montados deram lugar a matos muito
densos. Fruto do abandono da atividade agropecuária verifica-se o surgimento de áreas com
regeneração de azinheiras. Para a delimitação destes núcleos foram consideradas áreas com presença
de azinheiras com pelo menos 1 m de altura. As áreas de regeneração foram classificadas em áreas
com regeneração mais densa e áreas com regeneração mais esparsa.

Ao nível da fauna, foi possível atribuir à área de estudo um elenco composto por 180 espécies (quatro
bivalves, 28 peixes, 10 anfíbios, 11 répteis, 116 aves e 11 mamíferos). Destas, foi confirmada a presença
de 51 espécies (quatro bivalves, 12 peixes, 32 aves e três mamíferos). Considerando os estatutos de
conservação, o elenco faunístico inclui 38 espécies ameaçadas: um bivalve, 13 peixes, um réptil, 23
aves e um mamífero.
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A Herdade da Camacha não é atravessada por nenhuma área crítica ou muito crítica para a proteção
de aves. Na envolvente próxima (a cerca de 350 m do limite da propriedade), existe um ninho de
águia-perdigueira (Venade, com pess.) e presença da espécie na área de estudo foi também
confirmada, nos levantamentos de campo. Apesar de não ter sido confirmada a presença de linceibérico na área de estudo, sabe-se que a espécie ocorre no concelho de Almodôvar. A área de estudo
não se sobrepõe nenhuma área de proteção a abrigos de morcegos.

3.6 RECURSOS HÍDRICOS
A área do Parque Zoológico integra a Região Hidrográfica do Guadiana (RH7), na bacia hidrográfica da
ribeira de Oeiras confinando os limites da propriedade, a Oeste, com esta ribeira.

A propriedade, onde se insere o Parque Zoológico apresenta uma densa rede hidrográfica, muito
ramificada com um conjunto de pequenas linhas de água de reduzida expressão que drenam para a
ribeira de Oeiras) e as linhas de água de cabeceira de uma bacia com maior expressão, Barranco do
Monte Novo. Existem duas pequenas barragens na propriedade constituindo 2 pequenas charcas de
água utlizadas para o abeberamento de rebanhos, outrora também utilizadas para rega.

A ribeira de Oeiras, um afluente da margem direita do rio Guadiana, tem um comprimento de cerca de
93 km e drena uma área de cerca de 499 km2. O regime de escoamento é temporário com caudais
nulos ou muito reduzidos durante uma parte do ano, designadamente nos meses mais quentes de
maio a outubro, e nos anos mais recentes nos meses de abril e novembro. A área do projeto não se
insere em zona com risco de cheias e inundações.

O parque Zoológico localiza-se na massa de água subterrânea designada Zona Sul Portuguesa da
Bacia do Guadiana não estando identificado na área de estudo qualquer sistema aquífero. Durante os
trabalhos de campo foram identificados 3 poços antigos na propriedade, atualmente não utilizados.
Na área de 2km adjacente foram identificadas 9 captações
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MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS NA RH7 DESTACANDO-SE A MASSA DE ÁGUA
PT07GUA1580 NO CONTEXTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA DE OEIRAS

B
BACIAS HIDROGRÁFICAS ABRANGIDAS PELO PROJETO
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3.7 QUALIDADE

DA

ÁGUA

As principais fontes de poluição localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras, correspondem
às descargas de águas residuais com origem urbana (no meio hídrico e no solo) e à rejeição de
efluentes industriais, tendo sido identificada apenas a mina da Somincor.

O estado global da massa de água ribeira de Oeiras onde se localiza o Parque Zoológico foi
classificada como inferior a bom. A massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do
Guadiana apresenta um estado global Bom. A formação onde se localiza o Projeto apresenta uma
vulnerabilidade à poluição baixa a muito baixa.

Os resultados da monitorização da qualidade da água efetuados pela SOMINCOR mostram a
existência de uma degradação da qualidade da água da ribeira de Oeiras na zona mais próxima da
descarga do efluente do Complexo Mineiro, diminuindo a influência das descargas do Complexo à
medida que se caminha para jusante da descarga. Verifica-se contudo uma evolução bastante positiva
entre 2015 e 2018 fruto das medidas implementadas pela SOMINCOR. Em 2018 não se verificaram
excedências relativamente às Normas de Qualidade.

3.8 RUÍDO
O Projeto será implantado numa zona de características rurais, onde a principal fonte de ruído
identificada é a Estrada Nacional EN 267. Foram medidos os níveis de ruído em 4 pontos nas
imediações da área de implantação do Projeto, nos períodos diurno, entardecer e noturno, e os
resultados obtidos situam-se abaixo dos limites legais. As habitações mais próximos (Monte Horta da
Reveza) localizam-se a cerca de 500 metros dos limites da propriedade. A povoação mais próxima
(Neves da Graça) localiza-se a mais de 1600 metros dos limites da propriedade.

3.9 QUALIDADE

DO

AR

As principais fontes de poluentes atmosféricos na vizinhança do Parque Zoológico são o tráfego
automóvel que circula nas vias mais próximas (EN 267 e EN 2), o funcionamento da mina de NevesCorvo e a atividade agrícola.

O concelho de Almodôvar apresenta valores reduzidos de emissão de poluentes, típicos de regiões
com reduzida implantação industrial e reduzida densidade populacional. A qualidade do ar é boa, com
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valores de concentração de poluentes genericamente abaixo dos valores limite estabelecidos
legalmente.

3.10 GESTÃO

DE

RESÍDUOS

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos no concelho de Almodôvar são maioritariamente
encaminhados para aterro sanitário (mais de 80%), localizado no Parque Ambiental do Montinho,
concelho de Beja, gerido pela RESIALENTEJO. Em 2018 foram recolhidas 3229 toneladas de RSU. A
produção de RSU no concelho de Almodôvar apresenta um reduzido contributo no contexto da
produção de resíduos da Sub-Região do Baixo Alentejo (5,1%) e cerca de 0,84% dos RSU produzidos
na Região do Alentejo.

3.11 PAISAGEM
Na área de estudo identificaram-se três unidades de paisagem:


Cabeceiras de Almodôvar - território que corresponde à peneplanície associada ao
aglomerado de Almodôvar, com o uso eminentemente agrícola;



Encostas de Oeiras - "corredor" que corresponde às encostas de maior declive, que formam o
vale da Ribeira de Oeiras e que apresenta um coberto vegetal arbóreo mais consistente;



Baixa da Graça - zona plana e baixa, associada à Ribeira de Oeiras que integra o aglomerado
da Sr.ª da Graça de Padrões, a sua envolvente agrícola, e as Minas de Neves Corvo.

A “sensibilidade da paisagem” de cada uma
das unidades foi caracterizada quanto à
qualidade visual, capacidade de absorção e
sensibilidade. A área de implantação do
Parque Zoológico ocorre dentro da Unidade
"Encostas

de

Oeiras",

apresenta

uma

Sensibilidade de Paisagem "Média".

3.12 PATRIMÓNIO
Para caracterizar o património procedeu-se a uma pesquisa documental e a trabalho de campo
complementar. No trabalho de campo identificaram-se 10 ocorrências, apresentadas na figura e
quadro seguintes. Não foram identificados imóveis classificados ou em vias de classificação.
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OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS
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OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS INÉDITAS INVENTARIADAS EM TRABALHO DE CAMPO
REF

NOME

TIPO

CRONOLOGIA

Alcaria da
1

Camacha /

Épocas Romana e

Povoado

Medieval

Reveza
2

3

4

5

Alcaria da
Reveza
Monte da
Camacha
Monte da
Camacha

Povoado

Indeterminado

CATEGORIA

Arqueológico

Arqueológico

LOCALIZAÇÃO

No interior da área destinada a
herbívoros.

No exterior da área de projeto.
Núcleo de dois edifícios

Conjunto rural

Contemporânea

Arquitetónico

localizados no setor sudoeste
da propriedade

Cercado

Monte da

Estrutura / curral

Camacha

suinícola

Monte da

Moroiço

Camacha

estruturado

Contemporânea

Etnográfico

Contemporânea

Etnográfico

Junto ao limite Sudoeste da
propriedade.
No interior da área destinada a
herbívoros.
No interior da área destinada

6

Contemporânea

Etnográfico

ao estabelecimento hoteleiro,
próximo da área destinada a
herbívoros.

7

8

9

10

Horta da

Abrigo

Reveza

colapsado (?)

Horta da

Morouço

Reveza A

estruturado

Horta da

Casa em ruínas

Reveza B

(?)

Horta da
Reveza C

Casa rústica

3.13 ORDENAMENTO

DO

Contemporânea

Etnográfico

Contemporânea

Etnográfico

Indeterminada

Etnográfico

Contemporânea

Arquitetónico

No interior da área destinada a
herbívoros..
No interior da área destinada a
herbívoros
No interior da área destinada a
herbívoros.
No interior da área destinada a
herbívoros.

TERRITÓRIO

Em termos de planeamento municipal (Plano Diretor Municipal de Almodôvar), e de acordo com a
Carta de Ordenamento do município, a área de estudo encontra-se integralmente inserida na classe de
“Espaços florestais/ sub-categoria Áreas Silvopastoris”. A área do Projeto é, ainda, abrangida
parcialmente por espaços classificados como “Sítios de Importância Comunitária” e “Espaços de
indústrias extrativas, especificamente Área de Prospeção e Pesquisa de Recursos Mineiros”.
Considerando que a área de intervenção é abrangida em cerca de 80 ha pelo SIC Guadiana
(PTCON0036), que totaliza cerca 38.461,99 ha e que se insere na Rede Natura 2000, faz-se ainda
referência ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000).
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3.14 CONDICIONANTES

E

SERVIDÕES

A área de estudo encontra-se sujeita a condicionantes e servidões que incluem diversas restrições ao
uso do solo associadas a:


Domínio público hídrico, associado às linhas de água e barragens existentes.



Reserva Ecológica Nacional (REN): uma área de cerca de 39ha da propriedade encontra-se
classificada como REN, englobando 4 varias categorias



Reserva Agrícola Nacional (RAN): uma área de cerca de 77ha da propriedade encontra-se
classificada como RAN.



Povoamentos de sobreiros e azinheiras.



Servidões de zonas de prospeção mineira: No Plano Diretor Municipal (PDM) de Almodôvar
está indicada uma zona de prospeção mineira que integra a zona em estudo. A empresa
SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S. A. Tem um contrato de prospeção para
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos de cobre,
zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais associados, numa área a que corresponde
o n.º de cadastro MN/PP/002/18 e a denominação "NEVES", localizada nos concelhos de
Castro Verde, Almodôvar e Mértola.



Servidões de infraestruturas elétricas: existe uma linha elétrica de 30 kV (média tensão) com a
correspondente servidão administrativa. No Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) de Almodôvar, está definida uma faixa de 10 metros cada para lado da
mesma. Esta linha faz, ainda, parte da rede secundária de faixas de gestão de combustível
instituída pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro.

3.15 SAÚDE HUMANA
Quanto à saúde humana, as principais infraestruturas de saúde - hospital - encontram-se concentradas
em Beja, existindo um Centro de Saúde em Almodôvar.

As doenças do aparelho circulatório (doenças cardiovasculares) representam a primeira causa de
mortalidade seguidas da doença oncológica e doenças do aparelho respiratório. O Baixo Alentejo é a
região do país com a maior taxa de suicídio, sendo essa problemática particularmente relevante em
Almodôvar.
Relativamente aos aspetos da saúde humana diretamente relacionados com fatores ambientais há a
registar a boa qualidade do ar e os reduzidos níveis de ruído na área de implantação do Projeto. No
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concelho a qualidade da água de abastecimento é assegurada e as águas residuais produzidas são
tratados em Estações de Tratamento de Águas Residuais. Não foram, assim, identificados problemas
de qualidade do ar, níveis de ruído e acesso e/ou qualidade da água relevantes que se possam traduzir
em problemas de saúde pública.

3.16 SOCIOECONOMIA
Em 2018 no concelho de Almodôvar residiam no concelho de Almodôvar 6746 pessoas. O concelho
tem registado um decréscimo populacional nos últimos anos e entre 1981 e 2018 perdeu cerca de
36,6% da sua população residente.
Ano
População
residente

1981

1991

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10637

11990

8145

7449

7349

7255

7143

7026

6927

6851

6746

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO CONCELHO DE
ALMODÔVAR

O concelho de Almodôvar representa cerca de 5,7% da população do Baixo Alentejo, surgindo em 5º
lugar em 2011.

Em 1991 a antiga freguesia de Almodôvar concentrava cerca de 30% da população do concelho. A sua
importância tem vindo a aumentar e em 2011 concentrava cerca de 60% da população do concelho.
Na envolvente da área de implantação do Projeto em 2011 residiam 314 pessoas.

O valor da densidade populacional no concelho de Almodôvar, inferior a 10hab/km2, é o mais baixo
do Baixo Alentejo. A percentagem de população a viver isolada no concelho (13,8%) é bastante
superior ao Baixo Alentejo e Alentejo (5,9% e 5,8% respetivamente), traduzindo as características de
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interioridade do concelho.
A distribuição da população residente por grandes grupos etários revela uma situação de
desequilíbrio, que se tem vindo a acentuar, com a diminuição da população mais jovem
(especialmente nos 15-24 anos) e aumento da população com idades mais elevadas. No concelho de
Almodôvar o índice de envelhecimento é particularmente agravado (em 2018 existem 250 idosos por
cada 100 jovens, contra valores de cerca de 25 idosos por 100 jovens em 1960).

As taxas de atividade e taxas de emprego no concelho de
Almodôvar são inferiores às da região.

A população empregada distribui-se essencialmente pelo setor
terciário ou de serviços (III) que em 2011 ocupa representa
60%. O setor secundário (II) surge em segundo lugar com
27,2% da população empregada e o setor primário (I) regista
7,3%. O concelho de Almodôvar evidencia uma economia
pouco desenvolvida com um tecido empresarial muito pouco
expressivo e um volume de negócios reduzido.
SETORES DE ATIVIDADE

4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO

A avaliação dos efeitos do Projeto foi feita em três níveis temporais ou três fases distintas:


Fase de construção: compreende a fase em que são realizados todos os trabalhos necessários
de preparação dos terrenos e construção das várias componentes do Projeto. Alguns dos
efeitos do Projeto iniciam-se nesta fase de construção e prolongam-se para a fase de
exploração, altura em que se tornam permanentes.



Fase de exploração: compreende a fase em que se fazem sentir os efeitos do funcionamento
do Projeto e de todas as suas componentes.



Fase de desativação: fase hipotética no tempo que corresponderá à desativação do Projeto, ou
seja, o empreendimento em causa deixaria de funcionar para os fins para que foi criado e as
suas componentes poderão ser retiradas do local.

34

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN|2018-010| RESUMO NÃO TÉCNICO

4.1 FASE

DE

CONSTRUÇÃO

De uma forma geral os efeitos associados à construção de qualquer empreendimento são
eminentemente negativos já que implicam alterações relevantes às condições existentes na área onde
se vai implantar o Projeto em virtude das atividades de construção necessárias.

A implantação do Projeto do Parque Zoológico implicará a destruição de cerca de 0,51 ha dos SOLOS
existentes de forma irreversível (áreas impermeabilizadas) e a alteração/substituição do seu USO

ATUAL. Cumulativamente com o projeto do Estabelecimento Hoteleiro serão afetados 1,84 ha de
solos. Os valores envolvidos de movimentação de terras são de reduzida expressão verificando-se um
relativo equilíbrio entre escavações e aterros. Será necessário escavar um volume de cerca de 9943m3
de solos, essencialmente para a implantação das redes de água, saneamento e elétrica, verificando-se
que a maior parte desses solos acabem por permanecer no local, utilizados para enchimento das valas
após a implantação das redes. No global serão reutilizados cerca de 88226 m3 de terras para aterro.

No final da obra o volume de terras excedente (material sobrante) será de cerca de 1717m3 (fundações
dos edifícios, instalação das ETAR e fossas enterradas e reservatórios de água semienterrados), para o
qual será necessário arranjar um destino final adequado. Os solos em causa são bastante pobres e não
apresentam características adequadas para uma utilização agrícola. Não serão afetados usos sensíveis,
(apenas está previsto o abate de 10 exemplares isolados de azinheiras) nem ocupação agrícola dos
mesmos, não obstante ser necessário proceder ao abate de um pomar de laranjeiras pelo perigo que
as laranjas representam para os herbívoros. Os impactes do Projeto nos solos e uso atual do solo,
serão assim de muito reduzida expressão (apenas 0,36% da área do terreno, 0,98% cumulativamente
com o Estabelecimento Hoteleiro) e não significativos.
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ÁRVORES A ABATER

A destruição das FORMAÇÕES GEOLÓGICAS (xistos e grauvaques pertencentes à Formação de
Mértola) pelas escavações a executar, constitui um efeito negativo pouco relevante uma vez que as
mesmas não constituem um valor geológico a preservar nem formações raras. O Projeto não implicará
alterações importantes ao nível da morfologia do terreno nem criará situações de instabilidade de
taludes. Os taludes a intervencionar na envolvente do Centro Interpretativo serão revestidos no âmbito
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do projeto de arquitetura paisagista. Pese embora o Projeto se localize em área com contrato para
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, considera-se que a
concretização/funcionamento do mesmo não afeta a potencial disponibilidade do recurso mineiro.

Do ponto de vista dos RECURSOS HÍDRICOS, tendo em conta a profundidade das escavações a realizar
e a prevista profundidade do nível freático, acima dos 3 metros, não se prevê a interceção do nível
freático com a construção dos edifícios e restantes infraestruturas.

O Projeto terá efeitos eminentemente negativos sobre os SISTEMAS ECOLÓGICOS, destacando-se:


A área de intervenção localiza-se parcialmente em Rede Natura 2000 (cerca de 80ha da
propriedade está abrangida pelo SIC Guadiana (PTCON0036). Nesta área está apenas prevista
a reconstrução de um monte existente para a construção do Centro Interpretativo e respetivos
espaços exteriores. Como medida de minimização e proteção de valores existentes, e em
resposta à solicitação do ICNF, o Projeto prevê a instalação de uma vedação, a cerca de 20
metros de distância da ribeira de Oeiras, que permitirá a salvaguarda da maioria das áreas de
habitat 92D0 identificadas na área de estudo.



Destruição de cerca de 2,8 ha (1,9% da área da propriedade) de coberto vegetal de forma
permanente (áreas associadas a edifícios novos a construir, acessos, abrigos para os animais,
uma charca de abeberamento) incluindo áreas de matos, subcoberto de montado e prados,
dos quais cerca de 1,4 ha estão ocupados por habitats naturais. Cumulativamente com o
Estabelecimento Hoteleiro prevê-se a remoção de coberto vegetal de forma permanente de
cerca de 4,9 ha (3,3% da área da propriedade) dos quais cerca de 1,86 ha estão ocupados por
habitats naturais.



Abate de 10 azinheiras (cerca de 0,3% do número total existente na área do Parque) não
inseridas em povoamento. Cumulativamente com o projeto do Estabelecimento Hoteleiro
prevê-se o abate de 17 azinheiras. O abate de sobreiros e azinheiras, carece de autorização e
implica a compensação através da beneficiação de áreas preexistentes. O abate das 7
azinheiras localizadas na área do Estabelecimento Hoteleiro (licenciado pela CM de Almodôvar
desde 27 de Abril de 2020) já foi autorizado pela Direcção Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Alentejo conforme ofício com data de 30 de outubro de 2019. O
projeto de arquitetura paisagística prevê a plantação de 114 novos exemplares de azinheiras o
que, não só cobre largamente o valor de compensação legalmente exigido, como aumenta a
densidade de azinheiras.
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Relativamente ao PATRIMÓNIO, o Projeto prevê a recuperação do conjunto rural do Monte da
Camacha com a reconstrução do edifício original para fazer o Centro Interpretativo, mantendo-se as
fachadas e a chaminé original e sendo substituído o telhado com cobertura em colmo. O Projeto
prevê, ainda, a intervenção em quatro das ocorrências patrimoniais identificadas, correspondendo
genericamente a palheiros e edificações em ruínas, que serão transformadas em abrigos para animais.
Os impactes foram considerados negativos embora pouco significativos. Foram propostas medidas de
minimização e proposto um acompanhamento arqueológico das obras.

O Projeto não terá efeitos negativos a nível do ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO já que se
encontra alinhado com as orientações do PDM de Almodôvar.

Prevê-se a interferência física/impacte do Projeto sobre algumas das SERVIDÕES DE INTERESSE

PÚBLICO identificadas:


Reserva Ecológica Nacional: As únicas interferências com áreas de REN (áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo) ocorrem nos setores dos felinos, associadas à implantação das
respetivas vedações. A implantação das vedações está enquadrada nos usos compatíveis da
REN definidos na legislação em vigor, pelo que não se verificarão impactes no âmbito desta
figura legal.



Abate de espécies com estatuto de proteção legal: O abate de 10 exemplares de azinheiras
(não inseridas em povoamento) constitui-se como impacte negativo em termos do estatuto
de proteção desta espécie e terá que ser autorizado pelo ICNF, nos termos da lei em vigor, e
efetuada a devida compensação. Tal como referido, prevê-se a plantação de 114 novos
exemplares de azinheiras, permitindo compensar largamente os 10 exemplares que se prevê
serem abatidos.

4.2 FASE

DE

EXPLORAÇÃO

Os impactes do Parque Zoológico na COMPONENTE SÓCIO-ECONÓMICA associados ao
funcionamento do Projeto, são positivos e bastante relevantes, nomeadamente no que se refere a:


Fator dinamizador da economia local: criação de emprego (direto e indireto) com reflexos
positivos na taxa de atividade e contribuindo para a fixação de atividades, nomeadamente no
que se refere a serviços e comércio. A estimativa de criação de 60 novos postos de trabalho
diretos (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro) representará cerca de 4% dos
empregos da freguesia de Almodôvar (atualmente unida com a antiga freguesia de Graça dos
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Padrões).


O elevado volume de investimento (estimado em cerca de 2 milhões de Euros) originará
efeitos económicos significativos diretos e induzidos, com efeitos positivos para o volume de
negócios do concelho de Almodôvar. Espera-se, ainda, um efeito positivo ao nível das finanças
locais, resultantes da cobrança de impostos e taxas municipais.



Acréscimo dos serviços prestados à população (ao nível local, regional e nacional), de forma
direta com a criação de um espaço de lazer de características singulares em conjunto com a
unidade hoteleira, incrementando a reduzida oferta existente no domínio do alojamento
turístico em Almodôvar. A componente hoteleira do presente Projeto corresponde a 72 camas,
o que representa um acréscimo de cerca de 58,1% na oferta concelhia, face à situação
retratada em 2018.

A contribuição do Projeto para as ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS está relacionada com o balanço
líquido das emissões de GEE – originadas pelo tráfego automóvel gerado, energia consumida e
presença dos animais no Parque - com o designado sequestro de carbono (associado ao coberto
vegetal). Concluiu-se que no global a emissão de GEE será, apenas parcialmente, compensada pela
capacidade de sequestro de carbono das zonas com vegetação com um balanço líquido de emissões
de GEE na ordem das 4950 toneladas de CO2eq por ano. As emissões de GEE geradas localmente pelo
Projeto propriamente dito (excluindo as associadas às viagens para aceder ao Parque) incluem as
emissões associadas aos percursos de visitação e as emissões de metano (CH4) pela fermentação
entérica (digestão) dos animais do Parque, cujo valor combinado é de cerca de 65 toneladas de CO2eq
por ano. As viagens de automóvel/minibus para aceder ao Parque Zoológico representam a maior
fatia nas emissões de GEE, cerca de 98% das emissões). No quadro das alterações climáticas, o Projeto
do parque Zoológico cumulativamente com o Estabelecimento Hoteleiro representa apenas 0.008%
das emissões de GEE a nível nacional. Os valores de emissão de GEE do Projeto representam, assim,
uma reduzida percentagem das emissões de GEE do concelho de Almodôvar e um contributo muito
reduzido das emissões de GEE a nível nacional.

Relativamente aos SISTEMAS ECOLÓGICOS refere-se que o funcionamento do Parque vai trazer
uma pressão adicional sobre o coberto vegetal devido ao pastoreio pelos animais, mais relevante para
o azinhal. O Projeto contudo, inclui o estabelecimento de áreas cercadas nas zonas de regeneração de
azinheiras para impedir a sua destruição pelos herbívoros, o que minimiza esta afetação. O Projeto
prevê ainda a instalação de uma vedação, a cerca de 20 metros de distância da ribeira de Oeiras, que
permitirá a salvaguarda da maioria das áreas de habitat 92D0 (galerias e matos ribeirinhos
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meridionais). O encabeçamento de animais previsto para a área de herbívoros é de 0,37 Cabeças
Normais (CN)/ha. Este valor encontra-se de acordo com o máximo estabelecido pelo ICNF (04 CN/ha),
no seu parecer ao presente projeto conforme ofício com data de 15 de junho de 2018. Neste contexto,
e para as áreas de montado, a pressão exercida pelo pastoreio não deverá pôr em risco a manutenção
deste tipo de exploração agro-silvo-pastoril, pois por um lado enquadra-se num pastoreio de tipo
extensivo, e por outro porque a alimentação dos herbívoros será maioritariamente fornecida pela
exploração, prevendo-se uma pressão baixa sobre o pasto. A presença de vedações a limitar a
totalidade da propriedade, irá provocar a redução do acesso de alguns grupos faunísticos ao seu
interior, provocando uma fragmentação dos biótopos disponíveis não configurando contudo um
impacte negativo significativo.

Os principais efeitos do funcionamento do Parque Zoológico sobre os RECURSOS HÍDRICOS
prendem-se com:


Interferência direta com a rede de drenagem natural para construção da Charca/Lago para
abeberamento dos herbívoros. Dada a sua reduzida dimensão (214 m3 de capacidade de
armazenamento), a retenção de água não terá qualquer impacte relevante no regime de
escoamento ao nível da linha de água a jusante.



Impermeabilização do solo (0,51 ha, 1,8 ha cumulativamente com o Estabelecimento
Hoteleiro). Dada a sua reduzida expressão no contexto da propriedade não será expetável que
venham a afetar a recarga do aquífero nem aumentar de forma sensível os caudais afluentes
às linhas de água.



Consumo de água. Os valores previstos são relativamente reduzidos no contexto das
disponibilidades hídricas.

Relativamente à QUALIDADE DAS ÁGUAS:


A estimativa das concentrações de fósforo e azoto associadas à produção dos dejetos dos
animais e potencial arraste pela chuva até à ribeira de Oeiras indiciam não ser expectável que
estes possam provocar fenómenos de eutrofização nem que sejam ultrapassados as normas
de qualidade relativamente aos nitratos. Propõem-se contudo um programa de monitorização
da qualidade da água da ribeira de Oeiras.



Desde que sejam respeitados os valores limite de emissão à saída das Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETARs) destinadas a tratar os esgotos domésticos do Parque e
assegurado o devido encaminhamento das águas residuais/lamas de origem animal para
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destino final adequado, não são esperados efeitos negativos importantes na qualidade das
águas superficiais e subterrâneas.


A reutilização das águas residuais tratadas na ETAR principal (tratamento de cerca de 25
m3/dia de águas residuais domésticas) para rega de espaços verdes (em que não há contacto
com pessoas) traduz-se num impacte positivo do ponto de vista da otimização do recurso
água, devendo ser assegurado o controlo da sua qualidade.

Considerando os relativamente reduzidos volumes de tráfego automóvel expectáveis virem a ser
induzidos pelo Projeto (máximo de 13 veículos/hora) e a ausência de recetores sensíveis nas
imediações do Parque Zoológico, concluiu-se que o funcionamento do Projeto não terá efeitos
negativos relevantes na QUALIDADE DO AR e NÍVEIS DE RUÍDO.

Do ponto de vista da perceção da PAISAGEM, a presença do Parque Zoológico origina impactes
visuais muito pouco expressivos, tendo em consideração o confinamento da área de intervenção face
à envolvente, o reduzido número de potenciais observadores, e a reduzida dimensão dos elementos
construídos a criar. Refere-se, ainda, que o principal edifício a construir, o Centro Interpretativo, resulta
da recuperação do conjunto do Monte da Camacha, edificação pré-existente.

Foram identificados alguns riscos potenciais para a SAÚDE HUMANA associados aos seguintes
aspetos do Projeto:


A presença dos animais selvagens: pela possibilidade de transmissão de doenças contagiosas
aos humanos (zoonoses). Estes riscos serão pouco relevantes já que, por um lado a conceção
do Parque foi pensada para que os visitantes não se aproximem nem entrem em contacto
direto com os animais e, por outro, os procedimentos e medidas previstas no Projeto
permitem minimizar estes riscos para os funcionários.



A presença de charcas: pode constituir criadouros para as populações de mosquitos e outros
insetos. A presença de animais também poderá atrair e populações de mosquitos. A presença
de mosquitos pode constituir-se como um fator de incomodidade, principalmente nas
atividades ao ar livre. De acordo com a organização funcional do Parque Zoológico constatase que, nem a zona das charcas, nem as zonas de presença dos animais, serão acedidas
diretamente pelos visitantes, o que contribui para a minimização deste risco.
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4.3 FASE

DE

DESATIVAÇÃO

Relativamente a uma hipotética fase de desativação interessa assegurar o bem estar dos animais e
destinos adequados para os mesmos.

5

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

5.1 MEDIDAS

DE

MINIMIZAÇÃO

Sintetizam-se seguidamente as principais medidas de minimização preconizadas para a Fase de
Construção:


Acompanhamento da fase de obra:
-

Acompanhamento Ambiental: a ser executado de acordo com o Plano de Acompanhamento
Ambiental (PAA) a desenvolver, incluindo a generalidade das medidas de minimização a
considerar na fase de construção.

-

Acompanhamento Arqueológico das atividades com afetação dos solos: desmatação,
decapagem, escavação. No caso da identificação de quaisquer contextos arqueológicos e/ou
patrimoniais durante o acompanhamento arqueológico, serão posteriormente definidas, em
concordância com a DGPC, as medidas de minimização adicionais a adotar. No âmbito do
acompanhamento arqueológico serão, ainda, executadas as medidas de minimização
preconizadas para os vários elementos patrimoniais.



Elaboração e Implementação de Planos:
-

Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) a implementar no âmbito do Acompanhamento
Ambiental que se propõe.

-

Plano de Acessos.

-

Plano de Emergência Ambiental.

-

Plano de Gestão de Resíduos.

-

Plano de Remoção e Controlo de Espécies Exóticas

-

Plano de Comunicação das Obras.

-

Plano de Compensação pelo abate de quercíneas (tendo em consideração as propostas
constantes no Projeto de Arquitetura Paisagista)



Assegurar uma adequada localização do estaleiro, a sua sinalização e vedação, e uma correta
gestão e armazenamento de substâncias perigosas (combustível, tintas, diluentes, lubrificantes),
águas residuais e resíduos.
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Medidas específicas de minimização da afetação dos elementos patrimoniais.



Medidas específicas de minimização da afetação dos sistemas ecológicos, nomeadamente:
-

Prevenir a afetação dos indivíduos de coruja-das-torres (Tyto alba), que ocupam a chaminé do
Monte da Camacha, previamente à recuperação deste edifício.

-

Prevenir a afetação de animais que estejam presentes nas ruínas destinadas à criação de
abrigos para animais.



Adoção de procedimentos operacionais para controlar atividades suscetíveis de causarem
impactes sobre a generalidade dos descritores nas zonas envolventes à obra.



Assegurar a reposição da situação anterior e/ou recuperação das áreas afetadas pelas obras
(reabilitação de caminhos de acesso utilizados no acesso à obra e áreas de circulação de
maquinaria), e pelo estaleiro (nas situações em que uma área previamente ocupada por uma zona
de estaleiro não se destine de imediato à construção de estruturas edificadas e/ou outro uso).

Entre as principais medidas preconizadas para a Fase de Exploração referem-se:


Garantir que é assegurado o conhecimento da proveniência de todos os animais que são incluídos
na coleção do Parque Zoológico, bem como da sua história clínica. Assegurar que são sujeitos a
um exame clínico completo, com recolha de amostras para despiste de infeções e presença de
parasitas, e que são sujeitos a um regime de quarentena, previamente à libertação nos cercados
respetivos.



Assegurar que os locais de alimentação e abeberamento dos animais se mantêm afastados das
linhas de água afluentes da ribeira de Oeiras, bem como minimizar o seu número na área do SIC
Guadiana/ZEC (PTCON0036).



Assegurar a vedação integral dos núcleos identificados com regeneração de azinheiras, de acordo
com o que é referido no EIA, para as proteger dos herbívoros.



Promover a instalação de caixas ninho para aves e caixas abrigo para morcegos, na área associada
ao setor de herbívoros, para fomentar a diversidade faunística.



Adotar medidas de minimização da: i) produção, gestão e destino final adequado dos resíduos
gerados no Parque Zoológico (atividades humanas e resíduos produzidos pelos animais)
salvaguardando as condições de higiene adequadas e medidas, ii) do consumo de água e iii)
otimização do consumo energético no empreendimento.



Assegurar a monitorização da qualidade da água destinada a consumo humano, a monitorização
da qualidade da água de rega (reciclada na ETAR) e a qualidade das águas residuais tratadas de
acordo com as obrigações legais definidas na legislação em vigor e nas licenças de rejeição de
águas residuais.
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Assegurar as condições de licenciamento para captação e tratamento de água para consumo
humano e da reutilização de águas residuais tratadas para rega (esta última ao abrigo do DecretoLei 119/2019, 21 de agosto).



Instalação de um separador de hidrocarbonetos de classe 1 no edifício de Manutenção/Apoio,
onde se localizam as oficinas e uma área de lavagem de viaturas, que permita assegurar valores de
concentração de óleos minerais, no efluente tratado, inferiores ao Valor Limite de Emissão (VLE)
definidos legalmente.



Instalação de Kits de emergência na área das oficinas do edifício de Manutenção/Apoio que
possibilitem o controlo de eventuais derrames de óleos ou combustível.



Assegurar a manutenção cuidada e atempada de todos os espaços de enquadramento
paisagístico e a inspeção e manutenção regular das vedações, tanto dos cercados com animais,
como dos limites da propriedade, e de proteção à ribeira de Oeiras.

5.2 PLANO

DE

MONITORIZAÇÃO

De acordo com a análise de impactes efetuada no âmbito do EIA do Projeto do Parque Zoológico,
considerou-se a necessidade de propor planos de monitorização relacionados com a qualidade da
água e com os sistemas ecológicos (flora e vegetação).

Qualidade da água: O principal objetivo prende-se com a deteção de eventuais alterações na
qualidade da água na área de intervenção considerando:


As águas superficiais na ribeira de Oeiras;



As águas superficiais nas albufeiras que se destinam a rega e abeberamento dos animais;



As águas subterrâneas, nos poços existentes.

Flora e vegetação: Os principais objetivos prendem-se com a necessidade de:
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Acompanhar as ações de remoção e controlo de vegetação exótica invasora;



Acompanhar e monitorizar as ações de compensação pela afetação de quercíneas (azinheiras);



Acompanhar e monitorizar a salvaguarda das áreas de regeneração de azinheiras.
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