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1

INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO

DO

PROJETO

E DA

FASE

EM QUE SE

ENCONTRA

A empresa AFRICA LAND – TURISMO E NATUREZA, LDA., pretende instalar, num terreno localizado a
cerca de 7 km da vila de Almodôvar (Herdade da Camacha), um Parque Zoológico com um modelo
de exploração e funcionamento semelhante aos Safari que se realizam em África proporcionando,
assim, uma experiência aos visitantes de contacto com animais da savana africana o mais natural
possível e semelhante aos safaris africanos.

O Parque Zoológico constitui uma das componentes do empreendimento designado por AFRICA
SAFARI PARK – ALMODÔVAR, com uma área total de 147,67 ha. O empreendimento encontra-se
organizado em três zonas (conforme Figura 1:3 e Planta de Zonamento apresentada no Anexo 1) que
funcionarão de forma articulada:


Portaria (Zona1), 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 para veículos ligeiros e autocarros, 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), compreendendo um edifício central e 32 unidades de
alojamento com capacidade para 72 camas - 108 hóspedes, piscina exterior, área técnica
(transformador e gerador de emergência) (4,80 ha).



Parque Zoológico propriamente dito (Zona 3) que compreende 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) (ver Figura 1:2)

Estas zonas são alvo de dois projetos distintos e de procedimentos igualmente distintos em termos de
processo de licenciamento e concretização do empreendimento:


A designada Fase 1 corresponde ao licenciamento do Projecto 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. Esta Fase compreende uma
área de 141,90 ha.
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A Área Técnica, localizada na Zona 3, que inclui uma Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR), a Estação de Tratamento de Águas (ETA) e respetivo reservatório de abastecimento de água,
um reservatório de incêndio/rega, um reservatório de rega e o respetivo acesso constitui uma área,
que embora esteja localizada na área do Parque Zoológico (Zona 3) faz igualmente parte do processo
de licenciamento do Projeto do Estabelecimento Hoteleiro e Portaria (Zona 1 e Zona2 – Fase 1) uma
vez que constituem infraestruturas técnicas essenciais ao funcionamento conjunto do Estabelecimento
Hoteleiro e do Parque Zoológico.

O presente EIA incide apenas sobre o projeto do Parque Zoológico - Zona 3 (141,90 ha) o qual
inclui a referida Área Técnica. 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, conforme ofício nº 699 (37/2018), encontrando-se em fase de
construção desde maio de 2020..

O presente documento constitui, assim o relatório do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o
Projeto do Parque Temático designado por “Parque Zoológico África Safari Park - Almodôvar” (o
“Projeto”), doravante designado por Parque Zoológico, que se localiza na Herdade da Camacha, em
terreno pertencente à União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, concelho de
Almodôvar.

Para efeitos do procedimento de AIA o Projeto em apreço é apresentado na fase de Projeto de
Execução.

Na Figura 1.1 apresenta-se a localização do Projeto à escala 1:25 000, na Figura 1:2 a delimitação da
propriedade sobre ortofotomapa e na Figura 1:3 – Área de implantação do projecto do Parque
Zoológico África Safari Park, zonamento e faseamento
apresenta-se a área de implantação do projeto em análise (Parque Zoológico) bem como o
faseamento e zonamento do empreendimento na sua globalidade correspondendo o projeto do
Parque Zoológico em análise à Zona 3.
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Fonte: DGT - Série Cartográfica à escala 1:1 500 000; Carta Militar nº 564
Figura 1:1 – Localização do Projeto (1:25 000)
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Figura 1:2 – Ortofotomapa com a delimitação da propriedade
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Figura 1:3 – Área de implantação do projecto do Parque Zoológico África Safari Park, zonamento e
faseamento
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1.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

DO

EIA

O Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente - Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e do Decreto-Lei n.º
179/2015, de 27 de agosto e do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, define no n.º 3 a 7
do artigo 1.º quais os projetos que estão sujeitos a AIA, apresentando nos Anexos I e II, as respetivas
tipificações.

O Projeto do “Parque Zoológico Africa Safari Park” insere-se numa propriedade com 147,67 ha, o
Monte da Camacha, abrangendo parcialmente o SIC Guadiana (PT CON0036). O Parque estará
vocacionado para a conservação da vida animal aliada à vertente de investigação/educação e terá
associada a componente de hotelaria, para permitir a estadia de visitantes no local, que, como
referido, não integra o projecto em análise. O Estabelecimento Hoteleiro, sendo uma atividade
complementar, implanta-se também na propriedade do Monte da Camacha, em zona devidamente
vedada e assim separada da área do Parque Zoológico.

De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente o Anexo II,
verifica-se que é exigido o procedimento de AIA para o Parque Zoológico, englobado na categoria de
Parque Temático.

De facto, a subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151- B/2013, de 31 de
outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro, remete para os projetos
tipificados no Anexo II, concretamente para o n.º 12 - Turismo, alínea e) Parques Temáticos”. De
acordo com a referida alínea e) do n.º 12 do Anexo II, o procedimento de AIA é obrigatório para áreas
superiores a 10 ha e superiores a 4 ha com localização em áreas sensíveis.

O presente Projeto do Parque Zoológico, por integrar uma área superior a 4 ha e localizar-se em área
sensível encontra-se, assim, sujeito a procedimento de AIA, sendo que apenas poderá ser emitida
licença com a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou
condicionalmente favorável.
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1.3 IDENTIFICAÇÃO

DO

PROPONENTE

É requerente do presente Projeto, designado por Proponente, o proprietário do prédio misto situado
e denominado “Monte da Camacha”, inserido na União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos
Padrões, que integra a área de intervenção, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Almodôvar
com o nº 691/19880729, na matriz urbana com o nº 610, com área total do terreno de 765,90 m2, e na
matriz rústica com o nº 3, secção H, com a área de 147,67 hectares, a empresa “África Land – Turismo
e Natureza, Lda.”, NIPC nº 514351160.

A “África Land – Turismo e Natureza, Lda” tem sede no Monte da Camacha, Distrito de Beja, Concelho
de Almodôvar, Freguesia de Almodôvar e Graça dos Padrões, 7700 215 Almodôvar, sendo
representada pelo seu gerente Rui Miguel de Sousa Catalo, tudo conforme Certidão Permanente com
o Código de acesso: 6242-5013-8440.

A atividade principal do empreendimento Africa Safari Park é enquadrada, segundo o Código das
Atividades Económicas como ‘Atividades de jardins zoológicos, botânicos e aquários’ (CAE 91041),
tendo ainda como atividades complementares ‘Hotéis com restaurante’ (CAE 55111), ‘Atividades
veterinárias’ (CAE 75000) e a ‘Organização de atividades de animação turística’ (CAE 93293).

1.4 IDENTIFICAÇÃO

DA

ENTIDADE LICENCIADORA

E DA

ENTIDADE

DE

AIA

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 (Capítulo II a VI e Anexo do DecretoLei n.º 104/2012). Assim, de acordo com a legislação em vigor, a entidade licenciadora do Parque
Zoológico é a Direção Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV) e a Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDR Alentejo).

De acordo com a CCDR Alentejo, o estabelecimento hoteleiro não se encontra abrangido pelo regime
de AIA, pelo que o EIA será elaborado apenas para o Parque Zoológico. O Estabelecimento Hoteleiro
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encontra-se licenciado pela CM de Almodôvar desde 27 de Abril de 2020, conforme ofício n 699
(37/2018) encontrando-se em fase de construção desde maio de 2020.

O Licenciamento do Parque Zoológico fica, assim, dependente da emissão de Declaração de Impacte
Ambiental favorável ou favorável condicionada.

1.5 EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL

E

PERÍODO

DE

ELABORAÇÃO

DO

EIA

O presente EIA foi elaborado pela BIODESIGN, Ambiente e Paisagem, Lda., no período
compreendido entre setembro de 2018 e Junho de 2020. A equipa técnica responsável pelo EIA consta
do Quadro 1:1.

Quadro 1:1 - Constituição da equipa técnica
Técnico

Área de especialidade

Jorge Cancela

Arquiteto Paisagista

Sara Fernandes

Arquiteta Paisagista

Função
Coordenação do EIA
Ordenamento do Território
Clima e Paisagem
Coordenação técnica. Geologia, Qualidade

Pedro Amorim

Engenheiro do Ambiente

do Ar, Recursos Hídricos, Qualidade da
Água

João Pedro Carvalho

Arquiteto Paisagista

Ana Luísa Ferreira

Engenheira do Ambiente

Catarina Azinheira

Solos, Uso do Solo e Condicionantes
Alterações Climáticas, Resíduos, Sócio
economia, Riscos

Bióloga

Flora, vegetação e habitats

Susana Rosa (Biota)

Bióloga

Fauna Terrestre

Sónia Malveiro (Biota)

Bióloga

Flora, vegetação e habitats

Daniel Pires (Biota)

Biólogo

Fauna aquática

Alexandre Canha

Historiador/Ramo

(Zephyrus)

Arqueologia

(Biota)

Jorge Cardoso
(Certiprojeto)

Engenharia Acústica

Património
Ambiente Sonoro
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2

METODOLOGIA

2.1 ABORDAGEM

METODOLÓGICA

A metodologia seguida para a elaboração do presente EIA assentou nos seguintes passos principais:


Definição genérica do âmbito do EIA, área de estudo e escalas de trabalho.



Descrição do Projeto, em interação com a Proponente e equipas projetistas. Reuniões de trabalho
para discussão do Projeto, partilha de informação e definição das tarefas a realizar.



Consulta de um leque de entidades externas para recolha de informação e auscultação de
preocupações.



Compilação da informação de base disponível sobre a área de estudo, complementada com
reconhecimentos de campo e contactos diversos:
-

Análise da bibliografia temática disponível e síntese dos aspetos mais relevantes com interesse
para a avaliação dos impactes sobre o ambiente biofísico e socioeconómico;

-

Análise da cartografia topográfica da área de estudo e de imagens aéreas;

-

Análise dos IGT (Instrumentos de Gestão Territorial), condicionantes e diplomas legais
associados;

-

Reconhecimento e trabalhos de campo específico realizados na área de intervenção pelos
especialistas envolvidos no EIA, com expressão mais significativa para os domínios da
ecologia, da paisagem, ocupação do solo, património e ambiente sonoro;



Formalização da caracterização da situação de referência, incluindo a sua evolução na ausência do
Projeto;



Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais suscetíveis de serem
originados pela construção, exploração e desativação do Projeto;



Definição de medidas preventivas, corretivas ou compensatórias dos impactes negativos e
potenciadoras dos impactes positivos;



Definição de medidas de gestão e monitorização que se revelem necessárias e adequadas;



Elaboração do EIA contendo todos os documentos necessários para a entrega junto das entidades
relevantes, incluindo o respetivo Resumo Não Técnico (RNT).
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2.2 ÁREA

DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, ÁREA DE ESTUDO E ESCALAS

DE TRABALHO

Para a área total do terreno, com cerca de 147,67 ha, pretende-se a implantação de um Parque
Zoológico e de um Estabelecimento Hoteleiro. Tal como referido anteriormente, apenas o projeto do
Parque Zoológico é alvo do presente EIA.

A área de estudo do EIA foi definida com base nas características do Projeto e da sua envolvente e
nas temáticas a analisar em cada componente ou descritor ambiental, tendo-se considerado áreas de
estudo distintas consoante o descritor a analisar:



O terreno onde será implantado o Projeto correspondendo à área de intervenção, constitui-se
como a área de estudo para a identificação dos impactes diretos do Projeto sobre os descritores
de ordem física: solos e uso do solo, geologia, ecologia e património.



Os impactes no ordenamento do território e condicionantes apresentam um caráter mais
localizado ou abrangente consoante o instrumento em causa.



Para a avaliação dos impactes na sócio economia a área de estudo foi alargada às freguesias da
área envolvente do Projeto, incluindo-se, ainda, uma análise a nível do concelho e da região,
sempre que relevante.



Os impactes na paisagem, qualidade do ambiente (qualidade do ar, ambiente sonoro, qualidade
da água e gestão de resíduos) e nos recursos hídricos foram considerados numa área mais
abrangente determinada pela área de incidência espacial até onde se farão sentir estes impactes.



Os potenciais impactes no clima e alterações climáticas são supra territoriais.

As escalas de trabalho resultaram da forma como a informação espacial se encontra disponível, tendo
variado entre a escala 1/25 000 e 1/100 000 para enquadramento do Projeto e apresentação da área
de estudo e de alguma cartografia temática e escalas de maior pormenor para a apresentação do
Projeto.

2.3 ENVOLVIMENTO

DE ENTIDADES

Como parte integrante da metodologia de desenvolvimento de EIA, foram efetuados contactos com
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um conjunto de entidades com jurisdição sobre a área em estudo e/ou aquelas cuja atividade,
presente ou futura, possa constituir condicionante para a implantação do presente projeto, para
recolha de informação e auscultação de eventuais preocupações com o projeto. No quadro seguinte
listam-se as entidades contactadas no âmbito do presente EIA.

No quadro seguinte apresenta-se um resumo da informação recebida das entidades e no Anexo 2 as
cópias das cartas/mails/pareceres recebidos.

Para além dos levantamentos e reconhecimentos de campo específicos para a caracterização dos
sistemas ecológicos e ocorrências patrimoniais, foi realizada uma visita de reconhecimento ao local no
dia 25 de Outubro de 2018 para aferir aspetos de ocupação do solo e paisagem.

Quadro 2:1 – Contactos com entidades
Entidade

Sigla

Informação recebida
Informa que da análise ao histórico de dados validados, até ao ano 2017,
medidos nas estações de qualidade do ar representativas das zonas
usadas para a avaliação dos poluentes relevantes (NO2, O3, PM10) não se

Agência Portuguesa do
Ambiente (ARH Alentejo)

verificam excedências aos valores-limite (VL). No entanto, para o objetivo
APA

de longo prazo do O3 de 120 µg/m3, verifica-se que este objetivo ainda
não foi alcançado.
Sugeriu ainda a consulta ao geovisualizador SNIAMB e SNIRH para
consulta de dados gratuitos relativos a sistemas de aquíferos, captações
de água subterrânea, estações de monitorização da qualidade da água.

Autoridade Nacional de Aviação
Civil
Autoridade Nacional de
Comunicações

Informa que a área em causa não é afetada por qualquer servidão
ANAC

aeronáutica civil, não havendo por esse motivo quaisquer condicionantes
que o EIA tenha de contemplar.

ANACOM

Informa que a área em estudo não se situa em zona condicionada por
qualquer servidão radioelétrica constituída.
Informa que deverão ser acauteladas um conjunto de recomendações
numa perspetiva de salvaguarda de pessoas e bens, designadamente:
evitar que o projeto seja implantado em zonas geologicamente instáveis
ou

sujeitas

a

movimentos

de

vertente,

minimizar

o

potencial

atravessamento de povoamentos florestais, por forma a não contribuir
para o aumento do risco de incêndio florestal, proceder à identificação e
Autoridade Nacional de
Proteção Civil

ANPC

avaliação dos riscos naturais e tecnológicos, em articulação com o
PMDFCI. Refere ainda que deverá ser feita consulta ao Serviço Municipal
de Proteção Civil de Almodôvar. Deverá ser assegurada, durante a fase de
construção, a limpeza do material combustível na envolvente do projeto,
de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra
incêndios. Como medida preventiva de situações hidrológicas extremas,
refere ainda que deverá ser garantido, que o movimento de terras na fase
de construção não comprometa a livre circulação das águas, recorrendo,
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Entidade

Sigla

Informação recebida
se necessário e quando aplicável a caixas ou bacias de retenção de
sólidos. Deverão ser minimizadas as situações de estrangulamento de
linhas de água de regime torrencial ou com reduzida capacidade de
vazão. Recomenda o cumprimento do Regulamento Técnico da
Segurança Contra Incêndios em Edifícios, estabelecido pelo DL n.º
220/2008, de 12 de novembro e legislação complementar. Por fim sugere
a consulta do “Manual de Avaliação de Impacte Ambiental na vertente de
Proteção Civil”.

Câmara Municipal de

CMA

Almodôvar

A CMA enviou parecer no âmbito do Licenciamento do Projeto de
Edificação e Urbanização.
Informa que se encontram disponíveis para consulta e acesso o PROT

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do

Alentejo e a Carta da REN através do sítio da internet da CCDR A. Para a
CCDR A

Alentejo

avaliação de outras condicionantes sugere a consulta aos Instrumentos de
Gestão do Território através do Sistema Nacional de Informação
Territorial.
Informa que não dispõe de informação e sugere a consulta à Direção

Direção Regional da Agricultura
e Pescas do Alentejo

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Relativamente aos projetos
DRAPAL

agrícolas e/ou florestais sugere a consulta ao Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas. (IFAP)
Foi feita consulta ao IFAP mas não foi recebida resposta.
Informa que no concelho de Almodôvar localizam-se os Aproveitamentos
Hidroagrícolas (AH) da Boavista e do Monte Clérigo, os quais se localizam
fora da área de intervenção do EIA, não interferindo com aqueles AH,

Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural

DGADR

informação que pode ser consultada na página da DGADR. Informa ainda
que não se desenvolvem estudos, projetos ou ações no âmbito das suas
atribuições e recomenda que, relativamente a outros projetos agrícolas de
interesse deva ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Alentejo.
Informa que a informação passível de ser cedida se encontra disponível
através dos Serviços Web ( www.dgeg.gov.pt) e que a área de estudo não
é atravessada nem se encontra próxima de oleodutos ou de redes de

Direção Geral de Energia e
Geologia

distribuição ou de transporte de gás natural.
DGEG

Informa ainda que deverão ser consultados os Serviços do Município de
Almodôvar para obtenção de informação referente a explorações de
massas minerais, a APA para obtenção de informação relativa aos recursos
hídricos. Deverá ainda ser consultado o LNEG para obtenção de áreas de
valor geológico e/ou geomorfológico.
Informa que não existe património classificado e em vias de classificação
na área de estudo. A informação sobre o património classificado e em vias

Direção Geral do Património
Cultural

DGPC

de classificação, áreas de servidão (zonas gerais e especiais de proteção e
eventuais áreas de restrição) pode ser visualizada no geoportal da DGPC.
Relativamente ao património arqueológico, enviou um ficheiro shapefile
com os sítios arqueológicos terrestres georreferenciados.

Direção Geral de Saúde

DGS

Foi recebido um ofício a informar que o pedido de informação foi
reencaminhado para a Administração Regional de Saúde do Alentejo. Não
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Entidade

Sigla

Informação recebida
foi recebida resposta
Informa que na área de intervenção não existem vértices geodésicos nem
marcas de nivelamento, pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e
à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP),
respetivamente. Alertou ainda para a necessidade de utilização de

Direção Geral do Território

DGT

cartografia oficial ou homologada e apresentação do termo de
licenciamento e utilização dos limites administrativos da CAOP 2017 (em
vigor). Recomendou ainda que, dada a proximidade a um limite de
freguesia e concelho, as peças desenhadas contenham a representação
dos limites administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda
aos mesmos bem como a referência à CAOP utilizada.

Agência para a
Competetividade e Inovação, IP

IAPMEI

Instituto Nacional de
Investigação Agrária e

Não foi recebida resposta

Informou que na carteira de projetos do INIAV em curso ou já aprovados
INIAV I.P.

Veterinária I.P.

para iniciar brevemente não existem projetos que possam conflituar ou
ser afetados pelo projeto Zoológico Africa Safari Park.
Informa que a área de estudo interfere diretamente com a Estrada
Regional n.º 267 (ER267), sob jurisdição da IP, SA, sendo o regime de
proteção a aplicar o estabelecido no número 8º do artigo 32º do EERRN
(Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional – Lei nº 34/2015 de 27
de abril). Deverão ainda ser tidos em consideração o disposto nos artigos

Infraestruturas de Portugal, SA

IP, SA

41º, 42º, 50º, 51º, 55º 56º e 64º.
Refere ainda que, uma vez que o acesso à área de estudo efetua-se pela
ER267 deverá ser elaborado Estudo de Tráfego a submeter a aprovação
do IP.
Refere ainda que as preocupações do IP, SA, prendem-se, sobretudo, com
a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente, induzidos pelo
aumento de tráfego rodoviário.

Energias de Portugal, SA Distribuição

EDP

Não foi recebida resposta

Distribuição
Informa que toda a informação disponível está no site do ICNF e que a
lista

de

informação

apresentada

encontra-se

bastante

completa.

Acrescenta que existe informação quanto à ocupação dos habitats da
Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas

ICNF

Diretiva Habitats realizado num trabalho recente pela ITI do Alentejo e
que deverá ser solicitada à Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo.
Sugere ainda contacto com a Somincor para disponibilização do
Programa de Monitorização das Componentes Biológicas.

Laboratório Nacional de
Engenharia e Geologia, I.P.

Enquadra a área de estudo em termos geológicos e geotécnicos. Informa
LNEG

que em termos de Património Geológico, não tem conhecimento da
presença de ocorrências com interesse conservacionista na área de
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Entidade

Sigla

Informação recebida
implantação do projeto. No entanto, a W desta área, ao longo da
estrutura Guedelhinha-Brancanes, existe uma antiga mina de cobre,
denominada de Brancanes e atualmente encerrada. Aconselha a consulta
da cartografia geológica de Portugal Continental 1:50.000. Informa que na
área de implantação insere-se na principal Província Metalogenética
Portuguesa (Faixa Piritosa Ibérica) com elevado potencial em minérios de
cobre,

zinco,

chumbo,

ouro

e

outros

metais

associados

e,

simultaneamente, junto à mina de Neves – Corvo, a mais importante mina
portuguesa. A área do projeto está integrada totalmente na área de
prospeção e pesquisa denominada “NEVES” atribuída à Somincor –
Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A [Contrato (extrato) n.º 666/2018 –
Diário da República, 2.ª série, N.º 177 de 13 de setembro de 2018]. Sugere
contacto com a empresa Somincor e DGEG. O contacto com a Somincor
foi estabelecido, por telefone, não tendo sido identificado qualquer
obstáculo ao projeto. A DGEG não identifica nenhuma condicionante ou
servidão constituída na área de implantação do projeto
O LNEG Refere que o EIA deve contemplar a caracterização dos
descritores geológicos (geologia, geomorfologia, recursos minerais e
hidrogeologia).
Ministério da Defesa Nacional

Informa que não há impedimento à pretensão e solicita a entrega do

MDN

projeto final na fase de licenciamento para análise.
Informa que não existem com servidão constituída nem em plano ou em
projeto quaisquer infraestrutura da RNT. Alerta para a necessidade de
consulta à EDP – Distribuição, concessionária da RND – Rede Nacional de
Distribuição de eletricidade constituída pelas linhas, subestações, postos

Redes Energéticas Nacionais,
SA

de corte e postos de secionamento de tensão igual ou inferior a 110 kv, as
instalações para operação da Rede e a Rede de telecomunicações de

REN, SA

Segurança, no que se refere às Infraestruturas desta Rede que possam
existir na zona em causa.
Sugere ainda a consulta à empresa distribuidora de gás combustível
canalizado da área de concessão no concelho de Almodôvar, contudo não
foi identificada nenhuma entidade responsável.

Redes Energéticas Nacionais Gasodutos, SA

REN

Nao foi recebida resposta

Gasodutos, SA
Informa que deverá ser consultada a aplicação SIGTUR para obtenção da

Turismo de Portugal, IP

TP

informação, mas que não será possível a sua disponibilização em formato
shapefile.

2.4 ESTRUTURA

GERAL DO

EIA
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O presente EIA foi elaborado de acordo com o conteúdo previsto no Anexo V do Decreto-Lei 151B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março e n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/20117, de 11 de dezembro,
cumprindo as regras estabelecidas na Portaria nº 395/2015 de 4 de novembro, que estabelece os
requisitos técnicos formais a que devem obedecer os procedimentos previstos no regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental, abrangendo, de forma abreviada os seguintes tópicos:


Descrição e caracterização física da totalidade do Projeto, incluindo materiais e energia, efluentes,
resíduos e emissões;



Descrição de alternativas;



Descrição do estado do local e dos fatores ambientais suscetíveis de serem consideravelmente
afetados pelo Projeto;



Descrição e avaliação dos impactes ambientais significativos decorrentes do Projeto;



Descrição das medidas e das técnicas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes
negativos no ambiente;



Descrição dos programas de monitorização previstos;



Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, encontradas
na compilação das informações requeridas;



Resumo não técnico de todos os itens anteriores.

O EIA é constituído por três volumes, estando o volume II dividido em 3 tomos:


Volume I - Resumo Não Técnico



Volume II - Relatório Síntese



-

Tomo 1 - Introdução, Metodologia, Antecedentes e Descrição do Projeto

-

Tomo 2 - Caracterização do Estado Atual do Ambiente e sua Evolução sem Projecto

-

Tomo 3 - Avaliação de Impactes, Medidas de Minimização, Monitorização e Conclusões

Volume III - Anexos

O Relatório Síntese apresenta a seguinte organização:


Capítulo 1: Introdução



Capítulo 2: Metodologia



Capítulo 3: Antecedentes



Capítulo 4: Descrição e Caracterização do Projeto, onde se descrevem a justificação e objetivos do
projeto, a sua localização, os aspetos relevantes da intervenção e as suas principais características.



Capítulo 5: Caracterização do Ambiente Afetado, onde se procede ao levantamento e
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caracterização das componentes físicas e ambientais, de condicionantes e ordenamento do
território e da componente social da zona em estudo, para estabelecer um quadro de referência
das condições atuais. Neste capítulo tecem-se, ainda, algumas considerações relativamente às
perspetivas de evolução do ambiente afetado na ausência do projeto.


Capítulo 6: Identificação e Avaliação de Impactes, onde se procede à identificação dos impactes
suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto, para a fase de construção e
exploração. Neste capítulo apresenta-se, ainda, a síntese de impactes, uma análise dos potenciais
impactes associados a uma eventual fase de desativação do projeto e uma análise de potenciais
impactes cumulativos.



Capítulo 7: Medidas de Minimização, para os impactes significativos são identificadas e definidas
medidas de minimização destinadas a reduzir os efeitos negativos do Projeto.



Capítulo 8: Plano de Monitorização.



Capítulo 9: Conclusões



Referências bibliográficas

Tendo em atenção o disposto no artigo 47.º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de outubro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 179/2015, de 27 de
agosto (“Tramitação desmaterializada”), o EIA é apresentado em suporte informático.

3

ANTECEDENTES

Como referido anteriormente, o Estabelecimento Hoteleiro, cujo projeto não está obrigado a
procedimento de AIA, encontra-se licenciado pela CM de Almodôvar desde 27 de Abril de 2020,
conforme ofício n 699 (37/2018).

Sistematizam-se seguidamente os antecedentes deste processo, de acordo com a informação
fornecida pelo Cliente (as cópias da informação relevante mencionada neste capítulo encontra-se no
Anexo 1.2):

Em 2017 deu entrada na Câmara Municipal de Almodôvar (CMA) um Pedido de Informação Prévia
(PIP) nº 17/2017 onde o requerente, proprietário do imóvel, pretende realizar na propriedade
Herdade da Camacha, um parque temático direcionado para a conservação da vida animal aliado à
vertente da investigação, educação com uma componente associada de hotelaria para permitir a
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estadia de visitantes no local. No âmbito dessa fase processual foram consultadas duas entidades:
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR–Alentejo).

A 11 de janeiro de 2018 a Câmara Municipal de Almodôvar informa o Proponente que “o projeto em
causa é de interesse para o Município de Almodôvar” emitindo Certidão, a 3 de dezembro de 2018,
e que o referido projeto requer parecer da CCDR-Alentejo e do ICNF, tendo o mesmo sido solicitado a
essas entidades.

A CCDR Alentejo emitiu o seu parecer através do Oficio n.º 89-DSOT/2018 de 6 de fevereiro de
2018, referindo que, uma vez que as obras de construção ou reabilitação de edifícios associados à
instalação do parque temático incidem em áreas não abrangidas por Reserva Ecológica Nacional, não
tem esta entidade que se pronunciar. Relativamente à eventual abertura de novos caminhos agrícolas,
florestais ou associados a atividades de recreio e lazer, a pronúncia da CCDR sobre a ocupação da
REN, caso se justifique, será feita no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental.

A CMA através do Ofício 900 de 13 de março de 2018, refere que compete à entidade licenciadora
solicitar ao proponente, a apresentação dos elementos identificados no Anexo IV do Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro.

Através do Ofício n.º 14050 de 16 de março de 2018, o ICNF/DRCNF – Alentejo (Direção Regional
da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo) emitiu parecer desfavorável pelos impactes
negativos significativos que a instalação de um Parque Safari na Herdade da Camacha causará e por
contrariar o esforço de assegurar o estado de conservação favorável dos habitats e das espécies-alvo
do SIC Guadiana, conforme n.º2 do Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 49/05, de 24 de Fevereiro. Informou,
ainda, que estando o parque zoológico previsto para uma área com povoamento de azinho de acordo
com as especificações do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 maio, não são permitidas conversões nesta
área de acordo com o n.º 1 do artigo 2º.

Em 24 de Abril de 2018, foi entregue uma revisão do projeto, tendo o ICNF emitido o Parecer n.º
33772/2018/DCNF-ALT/DAAF, de 15 de junho de 2018 com decisão favorável ao Parque
Zoológico condicionado aos seguintes aspetos:


A carga de pastoreio máxima admissível em cada parcela de presença de herbívoros não
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poderá ser superior a 0,4 CN/Hectare, devendo ser efetuada uma gestão dos nascimentos que
entretanto ocorram no Parque de forma a não ultrapassar este limiar de pastoreio;


Deverão ser implementadas todas as medidas de salvaguarda propostas pelo requerente,
nomeadamente ao nível da salvaguarda da regeneração natural, integridade da Ribeira de
Oeiras e qualidade da água associada e contenção de animais parqueados;



De forma a assegurar a proteção à Ribeira de Oeiras e vegetação associada, a vedação deve
ser colocada a pelo menos 20 metros da sua margem;



Deverão ser identificadas e delimitadas parcelas de proteção a núcleos relevantes de
regeneração de azinheira, impossibilitando o acesso dos animais às plantas;



As instalações para os carnívoros, pelo seu maior impacte visual, deverão localizar-se fora da
área da RN2000 (SIC Guadiana), bem como as infraestruturas de acolhimento e de apoio.

O parecer do ICNF refere, ainda, que, para o licenciamento específico do Parque Zoológico, no que
toca às competências do ICNF, em particular no que refere à legalidade dos espécimes a deter e às
instalações para os mesmos, deverá ser consultada a Divisão de Gestão das Espécies da Fauna e da
Flora (DGEFF) nos Serviços Centrais do ICNF de Lisboa, previamente à obtenção dos animais e ao início
da construção dessas instalações. Refere, ainda, que o projeto final deve ser submetido à apreciação
do DCNF Alentejo/ICNF para parecer.

A 25 de junho de 2018, é solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma Autorização de
Utilização dos Recursos Hídricos para a Construção de Vedação ao longo de todo o confinamento da
ribeira de Oeiras com o Monte da Camacha, com postes de madeira tratada e rede cinegética com 2
metros de altura. A 3 de julho de 2018, a APA emite a Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos – Construção, Processo n.º 450.10.07.01.011474.2018.RH7, Utilização n.º A010154.2018.RH7,
Código APA – APA03535823.

A 26 de junho de 2018, são solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dois pedidos de
licenciamento das barragens existentes, de aterro de perfil homogéneo construídas com materiais
provenientes das manchas de empréstimo localizadas nas próprias barragens, ou seja, na zona
inundada. Na mesma data foi, ainda, solicitado o pedido de licenciamento para uma nova barragem a
construir no âmbito do presente projeto. A finalidade das infraestruturas destina-se ao abeberamento
animal. A 13.11.2018 foram recebidas da APA as respetivas Autorizações de Utilização dos Recursos
Hídricos - Implantação de Infraestruturas Hidráulicas:


Barragem

1

(existente):

Processo

n.º:

450.10.08.011552.2018.RH7.

Utilização

n.º:
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A018154.2018.RH7. Código APA03535823.


Barragem

2

(existente):

Processo

n.º:

450.10.08.011553.2018.RH7.

Utilização

n.º:

Utilização

n.º:

A018155.2018.RH7. Código APA APA03535823.


Barragem

3

(a

construir):

Processo

n.º:

450.10.08.011554.2018.RH7.

A018152.2018.RH7. Código APA APA03535823

Como adiante explicitado, face à condicionante local (na área da barragem 3 e respetiva albufeira)
devido à presença de povoamento de azinheiras, o Projeto foi alterado, preconizando na localização
da barragem 3, a implantação de um lago/charca de menores dimensões, funcionando efectivamente
como uma charca para abeberamento dos animais.

Através do ofício 02252 de 24 de agosto de 2018, a CMA, propõe a consulta das entidades externas
no âmbito do processo de Obras de Urbanização e Edificação – Construção, alteração, ampliação e
instalação de um Estabelecimento Hoteleiro, a classificar no grupo de hotel, associado a temática
específica (atividades cinegéticas, da natureza, educativas) com a integração de um Parque Safari
(Parque Zoológico). As entidades e necessidades identificadas correspondem a:
I.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR – Alentejo):


Âmbito de enquadramento da pretensão (parque safari) no PDM Almodôvar. A
necessidade da elaboração ao abrigo do artigo 101º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14
de maio (RLIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) de um Plano
de Pormenor (PP), na modalidade específica de Plano de Intervenção em Espaço Rural
(PIER)



Âmbito de enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental –
AIA. Nos termos da alínea b), do ponto 1, do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, no presente caso, a autoridade de AIA é a CCDR-Alentejo.

II.

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-AL):


III.

IV.

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – ICNF Alentejo/ICNF:


Em função da Rede Natura 2000 – Sitio do Guadiana (análise ao projeto final);



Em função do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (parecer vinculativo).

Infraestruturas de Portugal:


V.

Em função da RAN.

Em função do acesso e intervenção.

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC):
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VI.

Segurança contra Incêndios em Edifícios.

Serviço Nacional de Saúde (SNS):


Em função das piscinas

No mesmo ofício a CMA identifica ainda a necessidade de notificar o requerente no que concerne às
edificações dispersas “existentes” para abrigos de animais, uma vez que no município não existe
qualquer processo de obras referente a este tipo de edificações, ou no caso de à data da construção
não ser exigível a emissão de licença, afigura-se necessário que o requerente apresente o respetivo
registo e descreva a matriz urbana das edificações referidas para serem consideradas existentes.

Em resposta ao parecer da CMA, a CCDR – Alentejo emite Informação n.º I01520-2018-SSB de 28
de agosto de 2018, remetendo para o parecer anterior onde sublinha que o projeto do parque
temático se encontra sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental, pelo que a pronúncia
da CCDR sobre a ocupação de REN, caso se justifique, far-se-á no âmbito de AIA. Alerta ainda para
que o envio dos elementos pela entidade licenciadora à Autoridade de AIA, não poder ocorrer através
do SIRJUE, pois esta plataforma não se destina à tramitação dos processos relativos ao regime jurídico
da avaliação de impacte ambiental. Por outro lado, a CCDR Alentejo recusou o pedido de consulta das
entidades, uma vez que não há lugar à emissão de parecer no âmbito do artigo 13º-A do regime
jurídico da urbanização e da edificação, republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro.

A

ANPC

através

dos

Ofícios

OF/21918/CDOS2/2018

de

29

de

agosto

de

2018 e

OF/25629/CDOS02/2018 de 9 de outubro de 2018, aprecia preliminarmente o Projeto de Segurança
Contra Risco de Incêndio (SCIE), solicitando um conjunto de elementos/esclarecimentos. A 10.12.2018
foi recebido o Parecer Favorável da ANPC relativamente ao projeto de SCIE.

A Entidade Regional do Alentejo da Reserva Agrícola Nacional (ERARAN) através do Ofício
OFIC/782/2018/DAI de 13 de setembro de 2018, solicita informação relativa à área de solos
pertencentes à condicionante RAN a ocupar pela instalação do parque zoológico e caso exista, qual a
área afeta à exploração agrícola em nome do requerente.

A 14 de setembro de 2018, no âmbito do desenvolvimento do projeto do Parque Zoológico e do
projecto do Estabelecimento Hoteleiro foi solicitado parecer das Infraestruturas de Portugal
relativamente à construção de muro/vedação definitiva com 2 m de altura ao longo do limite da
propriedade que acompanha a ER 267 e acesso ao empreendimento através da ER267. A 11.06.2019
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foi recebido parecer favorável da IP relativamente a este assunto.

A 27 de março de 2019, é efetuado o pedido de autorização de corte/arranque de azinheiras, no
âmbito do processo de licenciamento do Estabelecimento Hoteleiro, ao ICNF/ DRCNF – Alentejo. Em
resposta (Ofício 47323/DR-ALT/DRGVF/DECF de 8 de outubro de 2019), o ICNF/DRCNF – Alentejo
sugere a relocalização das infraestruturas e edifícios que coincidam com as áreas de povoamento de
azinho identificadas pelo ICNF na área prevista para o Estabelecimento Hoteleiro. Na sequência desta
resposta foi efetuado igualmente um levantamento das áreas de povoamento de azinheira na área do
Parque Zoológico, tendo-se verificado a localização de infraestruturas e edifícios previstos para o
Parque Zoológico em áreas de povoamento. Face a esta condicionante, 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 Projeto do Parque Zoológico,
designadamente a mudança de localização da zona da Quarentena, Zona de Serviço e respetivos
acessos, bem como a redução da dimensão da charca de abeberamento.

À data 30 de outubro de 2019, foi dada autorização para o corte de 8 azinheiras através do ofício nº
62454/2019/DR-ALT/DRGVF/DECF.

Este é o contexto que antecedeu o desenvolvimento do presente Projeto de Execução e do respetivo
EIA.
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4

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 JUSTIFICAÇÃO

E

OBJETIVOS

DO

PROJETO

A empresa AFRICA LAND – TURISMO E NATUREZA, LDA, enquanto requerente do processo e
proprietária do terreno do Monte da Camacha em Almodôvar, pretende construir um Parque
Zoológico.

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 Parque Zoológico 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.

O Parque Zoológico, objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental, está vocacionado para as
questões da conservação da vida animal, aliada à vertente de educação e de investigação, tendo ainda
associada a componente de hotelaria de modo a permitir a estadia de visitantes no local.

O Estabelecimento Hoteleiro não se encontra incluído no projeto em análise no presente EIA,
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funcionando esta como uma atividade complementar ao funcionamento do Parque Zoológico. A
mesma implanta-se na referida propriedade, numa área contígua ao Parque Zoológico, estando este
devidamente vedado de modo a garantir todas as condições de segurança necessárias ao
funcionamento de ambos.

4.2 LOCALIZAÇÃO

ESPACIAL E ADMINISTRATIVA DO

PROJETO

O projeto do Parque Zoológico tem uma área de implantação de 141,9 ha, localizando-se a cerca de
7km da vila de Almodôvar pela Estrada Nacional 267 (EN 267). O projeto encontra-se
administrativamente inserido na atual freguesia de Almodôvar e Graça dos Padrões (antiga freguesia
de Almodôvar) pertencente ao concelho de Almodôvar.

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. Na Figura 4:1 apresenta-se o enquadramento administrativo do Projeto.
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Figura 4:1 – Enquadramento administrativo do Projeto
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A propriedade do Monte 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.

Relativamente às infraestruturas rodoviárias constata-se que a área do empreendimento é servida
unicamente pela EN 267, apresentando razoáveis condições de acessibilidade para o tráfego
estimado do mesmo.

4.3 ENQUADRAMENTO
INSTRUMENTOS

DE

DO

PROJETO

GESTÃO

EM

TERRITORIAL,

ÁREAS

SENSÍVEIS,

CONDICIONANTES

E

EQUIPAMENTOS/INFRAESTRUTURAS RELEVANTES

4.3.1

Enquadramento em Áreas Sensíveis

No âmbito do EIA entendem-se por zonas sensíveis, tal como definido na alínea a) do artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de Outubro, com as alterações posteriores:

“i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas
nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de
21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro”. De acordo com o artigo 15º da Lei 107/2001, de 8 de setembro,
sobre as categorias de bens, os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou
sítio. Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público
ou de interesse municipal. Um bem considera-se de interesse nacional quando a respetiva proteção e
valorização, no todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação. Um bem
considera-se de interesse público quando a respetiva proteção e valorização represente ainda um valor
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cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de proteção inerente à classificação como de
interesse nacional se mostre desproporcionado. Consideram-se de interesse municipal os bens cuja
proteção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor cultural de significado predominante
para um determinado município

Enquadra-se seguidamente o Projeto nas áreas sensíveis existentes:


Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho
O presente Projeto não interfere com este tipo de áreas.



Rede Natura 2000
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, listadas no seu
Anexo I, e das espécies de aves migratórias não referidas no Anexo I e cuja ocorrência seja
regular;

- Sítios de Importância Comunitária (SIC) e Zonas Especiais de Conservação (ZEC) - criados ao
abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso de "contribuir para assegurar a
Biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais (Anexo I) e dos habitats de
espécies da flora e da fauna selvagens (Anexo II), considerados ameaçados no espaço da
União Europeia. Os SIC e as ZEC dizem respeito aos mesmos tipos de sítios, diferindo
somente no que concerne ao nível de proteção.

A área da propriedade, onde se implanta o Projeto do Parque Zoológico, localiza-se junto à
ribeira de Oeiras, sendo abrangida pelo Sitio de Importância Comunitária (SIC PTCON0036) – Sítio
Guadiana integrado na Rede Natura 2000.

Na Figura 4:2 apresenta-se a localização do Projeto e o SIC do Guadiana.
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Figura 4:2 – Representação das Áreas Sensíveis na área onde se insere o Projeto
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Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
O presente Projeto não interfere com bens classificados ou em vias de classificação. De acordo
com informação fornecida pela DGPC “(...) não existe património classificado nem património
arqueológico georreferenciado na área de estudo (...)”.

4.3.2

Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor na Área do Projeto

Na área de intervenção encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial de
âmbito nacional, regional e municipal:


Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), publicado pela Lei n.º 58/2007
de 4 de Setembro e duas retificações:
-

1ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de Setembro

-

2ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007 de 2 de
Novembro.

Entretanto a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2016 de 23 de Agosto
determinou a alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT), incidindo em particular na elaboração de um novo Programa de Ação a 10 anos e de
um novo regime de gestão, acompanhamento e monitorização. O processo de alteração do
PNPOT encontra-se concluído, tendo sido aprovada a respetiva Proposta de Lei pela
Assembleia da República1, aguardando a publicação em Diário da República.


Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo), publicado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de Agosto.



Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (PGRH da RH7), aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, que aprova os Planos de Gestão de
Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021.



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF – ALT), publicado pela Portaria n.º
54/2019 do Diário da República n.º 29/2019, Série I de 11 de fevereiro de 2019.



Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027), aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
134/2017 de 27 de setembro,



Plano Diretor Municipal (PDM) de Almodôvar publicado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 13/98, de 27 de janeiro, tendo tido diversas alterações/retificações que a seguir se enumeram:

1

Conselho de Ministros Extraordinário de 14 de Julho de 2018 (http://pnpot.dgterritorio.gov.pt/pnpot, acedido a 5 de novembro de 2018)
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-

1ª Alteração por adaptação – Aviso n.º 696/2011 de 7 de janeiro

-

1ª Retificação – Declaração n.º 80/2011 de 4 de abril

-

2ª Alteração simplificada – Aviso n.º 931/2016 de 27 de janeiro

A análise de conformidade do Projeto com os instrumentos de gestão territorial propriamente dito
será apresentada com maior detalhe no Capítulo 5 – Caracterização do Estado Actual do Ambiente no
âmbito do descritor “Ordenamento do Território”.

4.3.3

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública

Na área de estudo foram identificadas as seguintes servidões e restrições de utilidade pública:


Recursos Hídricos: condicionamentos do Domínio Público Hídrico (DPH) relativos à Ribeira de
Oeiras;



Recursos Agrícolas e Florestais: Condicionamentos biofísicos associados às áreas identificadas
como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e aos Povoamentos de Azinheiros e Sobreiros;



Recursos Ecológicos: Condicionamentos biofísicos associados às áreas identificadas como
Reserva Ecológica Nacional (REN) e Rede Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária: Sítio
do Guadiana - SIC Guadiana).





Infraestruturas:
-

Servidões rodoviárias relativamente à Estrada Nacional 267 (EN 267).

-

Servidão à rede elétrica de média tensão (30 kV) que atravessa a propriedade;

Concessão mineira.

A análise das servidões e restrições de utilidade pública na área de intervenção será apresentada com
maior detalhe no capítulo 5 – Caracterização do Estado Atual do Ambiente no âmbito do descritor
“Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública”.
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4.3.4

Identificação de Equipamentos e Infraestruturas Relevantes Potencialmente Afetadas
pelo Projeto

Para a concretização do presente Projeto não serão afectados equipamentos e/ou infraestruturas
relevantes. A propriedade é atravessada por uma linha de média tensão (30 kV), existindo 5 postes na
propriedade que não serão afetados pelo projeto.

4.4 ALTERNATIVAS

CONSIDERADAS

Nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, devem ser descritas as várias alternativas consideradas no âmbito
do desenvolvimento do Projeto.

Inicialmente, no processo de desenvolvimento do projeto do Parque Zoológico foi considerada uma
alternativa de conceção do projeto relacionada com localização da área dos Felinos. Na proposta
inicial de conceção do projeto a área dos Felinos localizava-se numa zona a Norte da propriedade,
parcialmente em área da Rede Natura 2000 (SIC do Guadiana – PTCON0036).

No seguimento de parecer do ICNF/DCNF – Alentejo (Ofício n.º 14050 de 16 de março de 2018) e
devido à localização da área dos felinos em área do Sítio do Guadiana, foi estudada uma localização
alternativa. A alternativa considerada consistiu em reduzir a área inicialmente proposta e criar uma
nova área junto ao limite Sul da propriedade (ver figura seguinte) resultando, no global, numa área
com a mesma dimensão da inicial, mas evitando a afetação da Rede Natura 2000.

No seguimento do mesmo parecer, o Projeto passou a incluir uma faixa de proteção à ribeira de
Oeiras, vedada à circulação de animais, e foram delimitadas, em conjunto com a equipa de realização
do EIA, áreas a vedar à circulação dos animais para proteção de núcleos relevantes de regeneração de
azinheira.

Como já anteriormente referido, em resposta ao pedido de autorização de corte/arranque de
azinheiras no âmbito do processo de licenciamento do Estabelecimento Hoteleiro, o ICNF sugere a
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relocalização de infraestruturas e edifícios que coincidam com áreas de povoamento de azinho
identificadas pelo ICNF na área prevista para o Estabelecimento Hoteleiro. Na sequência desta
resposta foi efetuado igualmente um levantamento das áreas de povoamento de azinheira na área
correspondente ao Parque Zoológico, tendo-se verificado a localização de infraestruturas e edifícios
previstos para o Parque Zoológico em áreas de povoamento. Neste contexto 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 Projeto do
Parque Zoológico, designadamente a mudança de localização da zona da Quarentena, Zona de
Serviço e respectivos acessos, bem como a redução da dimensão da charca de abeberamento (ver
Figura 4:3).

Figura 4:3 – 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)

Não foram estudadas outras alternativas designadamente de localização, escala ou de tecnologia.
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4.5 DESCRIÇÃO GERAL
4.5.1

DO

PROJETO

Conceção e filosofia da intervenção

Tal como referido anteriormente, o conceito subjacente ao Parque Zoológico está assente sobre três
pilares estruturantes: conservação, formação e investigação.

O Parque foi projetado de acordo com a realidade paisagística, topográfica e morfológica existentes,
pretendendo-se maximizar a sua preservação e valorização. No seu desenho pretendeu-se reduzir a
construção e a impermeabilização do solo ao mínimo indispensável para as funções propostas.

Para a conceção do futuro Parque Zoológico foram tidas em consideração algumas questões
relevantes, tais como:


A distribuição funcional do espaço, por forma a responder às necessidades das espécies e
condições de segurança no Parque Zoológico;



A existência de um circuito de visitação do Parque Zoológico, a partir de percursos existentes e
a efetuar por veículos próprios para o efeito;



A valorização do edificado existente e a sua readaptação face ao programa e às novas funções
pretendidas;



A recuperação das duas barragens existentes e a construção de uma nova charca/lago para
abeberamento dos animais, numa localização que permitirá o avistamento dos animais a partir
do Estabelecimento Hoteleiro;



A existência de uma área técnica de acesso restrito e separada das restantes áreas do
empreendimento.

Optou-se pela criação de duas áreas distintas no Parque, a primeira das quais se destina a Herbívoros
Africanos e a segunda a Carnívoros/Felinos. A área reservada aos herbívoros compreende 126,2 ha,
dos quais 15,35 ha vedados para regeneração de azinheiras o que perfaz uma área de 110,85 ha onde
os animais poderão percorrer toda a área, sem qualquer tipo de condicionamento, nela pastando e na
qual estarão disponíveis 3 charcas para beberagem (duas delas já existentes). A utilização das charcas
pelos animais para beberagem será rotativa, ficando acessível apenas uma charca de cada vez e as
outras duas ficarão vedadas para limpeza e manutenção. A área dos Carnívoros/Felinos ocupará uma
área de cerca de 9,3 ha, dispondo cada uma das 7 espécies que integram este grupo do seu próprio
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parque vedado.

O Projeto prevê a manutenção das construções/edificações pré-existentes que serão utilizadas para
abrigo dos animais. Excetua-se o “monte alentejano” (construção pré-existente com área maior) que
será recuperado para a instalação do Centro Interpretativo do Parque.

As visitas ao Parque Zoológico serão efectuadas utilizando um veículo todo o terreno preparado para
o efeito, sendo o percurso efectuado por caminhos de terra actualmente existentes na propriedade.
Não serão executados novos caminhos de circulação.

4.5.2

Síntese das principais características do Projeto

Apresenta-se seguidamente um resumo das principais caraterísticas do projeto do Parque
Zoológico (ver
Figura 4:4):


Área total da propriedade de 147,67 ha;



Área para herbívoros de 126,2 ha dos quais 15,35 ha vedados à circulação dos herbívoros para
proteção da regeneração de azinheiras (65 animais equivalentes a 40 Cabeças Normais 2).
Densidade de herbívoros de 0,6 animais por ha, correspondente a 0,37 CN/ha;



13 abrigos para herbívoros (6 dos quais utilizam construções em ruínas pré-existentes
distribuídas pela propriedade e 7 serão estruturas novas);



Área de felinos com 9,3 ha, distribuída em 7 áreas individualizadas e separadas da área de
herbívoros por vedações específicas conforme a espécie (21 animais) que inclui abrigos
para os animais e charcas na área dos leões, mabecos, chitas, servais, caracais e tigres;



Centro Interpretativo (Z.06), onde os visitantes poderão ter acesso a diversa informação,
designadamente relativa aos diversos animais presentes;

2



Edifício de Quarentena (Z.01) com acesso próprio e individualizado;



Clínica Veterinária (Z.02);



Armazém Alimentar (Z.03);



Edifício de Apoio/Manutenção (Z.04);



Alojamento de Funcionários e Voluntários (Z.05);

Cabeça normal (CN)», a unidade padrão de equivalência usada para comparar e agregar números de animais de diferentes espécies ou

categorias, tendo em consideração a espécie animal, a idade, o peso vivo e a vocação produtiva, relativamente às necessidades alimentares e à
produção de efluentes pecuários.
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Alojamento de Funcionários (Z.10);



Área Técnica (Z.08);



3 planos de água para abeberamento dos herbívoros e rega (2 das barragens já existentes e 1
charca a construir no âmbito do presente projeto ).

Resumem-se seguidamente as principais instalações técnicas e redes a implantar (objeto do presente
EIA).


Abastecimento de água (captação, tratamento e distribuição). O abastecimento de água para
consumo humano será efetuado a partir de 3 furos de captação a realizar na propriedade
(Ver detalhe no ponto “abastecimento de água”) uma vez que não está disponível rede
pública de abastecimento de água.



Saneamento básico. Composto pela rede de coletores, 1 ETAR compacta com descarga no
solo (serve apenas o Parque Zoológico, designadamente o Centro Interpretativo (Z.06)), 1
ETAR compacta bipartida com tratamento terciário e reservatório para reutilização da água
tratada para rega (serve os edifícios da clinica veterinária, do alojamento de funcionários,
do armazém e da manutenção do Parque Zoológico e a totalidade do Estabelecimento
Hoteleiro), uma fossa estanque (3000 l) que servirá a Quarentena (Z.01) para dejetos dos
animais e uma fossa que servirá a Clinica Veterinária (Z.02) também para dejetos animais.
(Ver detalhe no ponto “Drenagem de Águas Residuais”).



Rede eléctrica (ramal de Média Tensão, Posto de Transformação e rede de distribuição de
Baixa Tensão).

Os elementos do Projeto do Parque Zoológico, nas suas componentes de Arquitetura e Especialidades
encontram-se no Anexo 1.
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Figura 4:4 – Implantação do Projeto do Parque Zoológico
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4.5.3

Animais a integrar no Parque Zoológico

No quadro seguinte apresenta-se a lista proposta de animais que se prevê que venham a povoar o
Parque Zoológico. Conforme informação junto do ICNF, estes animais como 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

Quadro 4:1 – Animais propostos para povoar o Parque Zoológico
Nome comum

Nome científico

Macho

Fêmea

Foto

Herbívoros

Eland

Palanca

Oryx

Taurotragus oryx

Hippotragus
niger

Oryx gazella

1

1

1

3

1

3
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Nome comum

Kudo

Gnu Blue

Zebra

Girafa

Waterbuck

Nome científico

Tragelaphus
strepsiceros

Connochaetes
taurinus

Equus quagga
burchellii

Giraffa
camelopardalis

Kobus
ellipsiprymnus

Macho

Fêmea

1

3

1

2

2

5

1

2

1

3

Foto
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Nome comum

Impala

Springbok

Nyala

Hartebeest

Nome científico

Aepyceros
melampus

Antidorcas
marsupialis

Tragelaphus
angasii

Alcelaphus
buselaphus

Macho

Fêmea

2

8

2

9

1

2

1

3

1

2

Foto

Damaliscus
Blesbok

pygargus
phillipsi
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Nome comum

Tsessebe

Nome científico

Damaliscus
Lunatus

Macho

Fêmea

1

2

Foto

Carnívoros

Leão

Chita

Mabeco

Panthera leo

Acinonyx jubatus

Lycaon pictus

(Wildog)

Caracal

Caracal caracal

1

3

1

2

1

4

1

2
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Nome comum

Sevais

Nome científico

Leptailurus
serval

Macho

Fêmea

--

2

Tigre

Phantera Tigris

1

2

Lince Ibérico

Lynx pardinus

--

2

Foto

OBS: O sexo de cada espécie é apenas indicativo, pois não está considerada a reprodução como prioridade.

4.5.4

Programa e Organização Funcional do Parque Zoológico

O Parque Zoológico (Z) 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
abrigos tipo caverna distribuídos pelas áreas de felinos;
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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).

4.5.4.1 Espaços Exteriores
4.5.4.1.1

• Z.00.1 – Sector dos Felinos

O sector dos felinos, localizado fora da Rede Natura 2000, possui uma área com cerca de 9,3 ha e será
subdividido em 7 áreas que configurarão subsectores consoante as espécies a que se destinam:

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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Figura 4:5 – Setor dos Felinos
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Os Parques dos Leões, Chitas e Mabecos/ Wild Dog’s consistem, cada um, numa área vedada
externa e de exposição (por onde se efetua o percurso do safari), e numa pequena área vedada interna
(com cerca de 50m²), necessária para procedimentos de tratamento e manutenção. Cada sub-sector
(Leões, Chitas e Mabecos) é percorrível no seu interior em veículo pelos visitantes. Assim, por questões
de segurança, na entrada/saída de cada um destes sub-sectores, será implementada uma solução de
dupla porta/antecâmara.

Cada um destes parques será dotado dos seguintes equipamentos/infra-estruturas:


abrigo tipo caverna (2 no Parque
dos Leões);



bebedouro / ponto de água (2 no
Parque dos Leões);



tanque / lago (ver figura ao lado),
(excepto no Parque dos Leões,
onde é inexistente);;



sistema de acesso duplo com
antecâmara,

para

acesso

automóvel ao sector/sub-sector,

Tanque / Lago de Felinos

na entrada e na saída;


vão de acesso entre a área interna e a área externa e de exposição;



sistema de dupla porta/antecâmara dimensionada para que o tratador possa aceder subsector, através da respectiva área interna;



um vão de guilhotina, posicionado de modo a que se encoste a jaula de um animal para que
este possa entrar na sua área em segurança.

Os abrigos ficarão situados no ponto mais alto de cada sub-sector e serão implantados de forma a
permitir que os animais se escondam dos visitantes e dos outros felinos.

Pretende-se que os abrigos tenham um
aspecto semelhante ao de uma caverna e se
integrem naturalmente na paisagem (ver
figura ao lado). A instalação deve ter
estruturas suficientes para criar um espaço
tridimensional

complexo

(prateleiras,

Abrigo tipo caverna
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rochas, troncos), a fim de promover comportamentos naturais.
O Parque dos Tigres partilha todas as características dos Parques dos Leões, Chitas e Mabecos, com
excepção de o seu interior não ser acessível aos visitantes, pelo que é desprovido de acesso automóvel
(duplo com antecâmara).

Os Parques dos Servais e dos Caracais são igualmente compostos cada um por uma área vedada
externa e de exposição e por uma área vedada interna (com cerca de 225m²). Diferenciam-se pelo
facto de os abrigos estarem situados dentro desta área interna, e de a área interna incluir plataformas
elevadas e refúgios.

Assim, cada um destes parques será dotado dos seguintes equipamentos/infraestruturas:


abrigo tipo caverna;



bebedouro / ponto de água;



tanque / lago (ver figura 2);



vão de acesso entre a área interna e a área externa e de exposição;



acesso simples ao subsector, para tratadores de felinos;



um vão de guilhotina, posicionado de modo a que se encoste a jaula de um animal para que
este possa entrar na sua área em segurança.

O Parque dos Linces é semelhante aos dois anteriores, mas inclui um ponto de água/bebedouro
dentro da área interna, para além de o abrigo de subdividir em dois. Conforme referido anteriormente,
a vedação deste parque é distinta da dos restantes felinos, e adaptada às características dos animais
que abriga.

No total o projeto prevê a ocupação de uma área de 480 m² com os abrigos para os felinos, de acordo
com a seguinte distribuição.

Quadro 4:2 – Abrigos para felinos
Animais

Código do abrigo

Área (m2)

Dimensões (m)

Z.07.14D

40

8x5m

Z.07.14E

80

10x8m

Mabecos

Z.07.16E

80

10x8m

Chitas

Z.07.17E

80

10x8m

Leões
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Animais

Código do abrigo

Área (m2)

Dimensões (m)

Serval

Z.07.18D

40

8x5m

Caracal

Z.07.19D

40

8x5m

Tigres

Z.07.20E

80

10x8m

Linces

Z.07.21F

40

8x5m

As vedações que delimitam as áreas destinadas aos felinos, em forma duplicada, terão 3m de altura
com braço curvo, sendo que a vedação do plano interior deverá ser sempre electrificada. A vedação da
área dos Linces apresenta características particulares. Nesta área, as vedações também em sistema
com braço curvo, terão 4.7m de altura, também em dois planos, sendo que nenhum destes deverá ser
electrificado.

4.5.4.1.2

• Z.00.2 – Sector dos Herbívoros

O sector dos herbívoros, com uma área de cerca de 126,2 ha (110,85 ha que serão utilizados pelos
herbívoros e 15,85 ha que serão vedados para regeneração de azinheiras), abrange quase toda a área
da propriedade com exceção das áreas ocupadas pelo Estabelecimento Hoteleiro, pelo núcleo do
Centro Interpretativo, pelo Sector dos Felinos e pelos Espaços de Apoio (serviço) ao Parque.

Os herbívoros poderão deambular por quase toda a área do Parque, pelo que, de modo a garantir a
integridade da Ribeira de Oeiras e qualidade da água associada, será adoptada uma medida de
salvaguarda para evitar o arrastamento de dejectos ou palhas para dentro do curso de água, que se
traduzirá na colocação de todos os comedouros e bebedouros o mais afastados possível da ribeira,
bem como do perímetro da Rede Natura.

Das espécies antílopes consideradas para este sector do parque zoológico destacam-se as zebras
(Equus quagga burchellii), girafas (Giraffa camelopardalis), impalas (Aepyceros melampus), palancas
(Hippotragus niger) e ainda exemplares de espécies como Eland (Taurotragus oryx), Oryx (Oryx
gazella), Kudo (Tragelaphus strepsiceros), Gnu (Blue connochaetes taurinus), Waterbuck (Kobus
ellipsiprymnus), Springbok (Antidorcas marsupialis), Nyala (Tragelaphus angasii), Hartebeest
(Alcelaphus buselaphus), Blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) e Tsessebe (Damaliscus lunatus).
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Neste sector estão distribuídos 13 abrigos para os herbívoros (que deverão ter pano de parede em 3
dos lados e vão de entrada (abertura para passagem) dos quais 6 correspondem ao aproveitamento
de estruturas (ruinas) existentes e 7 correspondem a estruturas novas a construir, tal como se
apresenta nos Quadros seguintes e Figura 4:6. No total, os abrigos para os herbívoros irão ocupar
uma área de 772,95 m2 .

Quadro 4:3 – Abrigos novos a construir
Código do abrigo

Área (m2)

Dimensões (m)

Z.07.07.A

18,75

5.0 x 3.75

Z.07.08.A

18,75

5.0 x 3.75

Z.07.09.A

18,75

5.0 x 3.75

Z.07.10.A

18,75

5.0 x 3.75

Z.07.11.B Girafas

36,85

6.7 x 5.5

Z.07.12.A

18.75

5.0 x 3.75

Z.07.13.C Girafas

100,0

10.0x10.0

Total

230,6
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Figura 4:6 – Setor dos Herbívoros
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Quadro 4:4 – Abrigos que utilizam as construções pré-existentes distribuídas pela propriedade
(reabilitação)
Código do abrigo

Área (m2)

Z.07.01

58,18

Z.07.02

190,55

Z.07.03

203,08

Fotografia Aérea
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Código do abrigo

Área (m2)

Z.07.04

24,29

Z.07.05

13,04

Z.07.06

53,21

Total

542,35

Fotografia Aérea

As intervenções em edificações pré-existentes para a construção de abrigos incluem a recuperação das
paredes em ruina, a abertura de portas em algumas situações e a colocação de telhados.
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Relativamente aos abrigos novos a construir:


5 são estruturas cobertas, com 5m x 3m de lado, 3,5m de pé direito mínimo, vão com 1,6m de
largura e manjedoura a 0,5m de altura;



2 são estruturas novas, destinado às girafas, cobertas, com:


6m x 5m de lado, 6,8m de pé direito mínimo, vão com 2m de largura e manjedoura a
3m de altura;



com 9m x 8m de lado, 6,8m de pé direito mínimo, vão com 2m de largura e
manjedoura a 3m de altura;

Ainda neste sector, junto ao limite norte, estão localizados dois poços existentes. Por questões de
segurança de pessoas e animais, ambos serão protegidos e fechados com tampa opaca. Neste sector
estão ainda integradas as duas zonas de pomares, previamente existentes na propriedade, e existindo
a pretensão de mante-los, são necessárias algumas adaptações aos mesmos. Na zona de plantação a
Norte ocorrerá o abate de algumas árvores de fruto (laranjeiras) que apresentam perigo para os
herbívoros que lhes possam aceder, estando ainda comtemplada a reconstrução dos muros
danificados e a proteção dos poços existentes. Na zona de plantação a Sul não existirá intervenção a
nível da estrutura e elementos da plantação, exceto na recuperação das edificações existentes para
abrigo dos animais.

Figura 4:7 – Simulação 3D dos dois tipos de projeto de novos abrigos para Herbívoros

O acesso do Estabelecimento Hoteleiro, Centro Interpretativo e núcleo de Espaços de Apoio/Serviço
ao Parque Zoológico (com excepção da área de Quarentena), bem como o acesso aos sub-sectores
dos Felinos, realizam-se através de percursos integrados no Sector dos Herbívoros.
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Assim, conforme referido anteriormente, e por razões de segurança de pessoas e animais, nas zonas
onde é previsível uma maior frequência de passagem e/ou acesso ao Sector dos Herbívoros, serão
instaladas passagens canadianas cumulativamente com a utilização de portões. As passagens
canadianas são estruturas de barras metálicas aplicadas no solo que inibem e impedem a saída dos
animais, ainda que os portões se encontrem abertos.

Na zona onde a ribeira de Oeiras faz um cotovelo e a margem direita é limitada por uma elevação de
declive acentuado existe um caminho junto à ribeira Para evitar a passagem dos herbívoros nesse
trecho do caminho, devido à sua proximidade em relação à ribeira, serão colocadas passagens
canadianas em cada um dos extremos desse trecho do caminho (ver Figura 4:8).

Figura 4:8 – Localização das Passagens Canadianas no caminho junto à ribeira de Oeiras
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4.5.4.1.3

• Z.00.3 – Espaços Exteriores do Centro Interpretativo

Esta área corresponde aos espaços exteriores na envolvente do edifício interpretativo que será vedada
(vedação agrícola de 1.2m), com acesso através de portões, com passagens canadianas e consiste nos
espaços verdes, áreas pavimentadas e áreas de acesso e estacionamento. Na Figura 4:23 pode ver-se a
área correspondente ao Centro Interpretativo.

4.5.4.1.4

• Z.00.4 - Caminho de Acesso à área da Quarentena

O caminho de acesso à área da Quarentena serve apenas esta área e será isolado do restante Parque
Zoológico. Além do caminho propriamente dito, inclui ainda os espaços verdes a sul até ao limite da
propriedade.

O acesso é controlado e faz-se através do portão P.03 e desenvolve-se ao longo do limite sul da
propriedade até ao edifício da Quarentena (Z.01). Na Figura 4:9 pode ver-se a área correspondente à
área da Quarentena.

4.5.4.2 Edifícios de Apoio ao Parque Zoológico

Os Edifícios de Apoio ao Parque são: 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).

4.5.4.2.1
4.5.4.2.1.1

Quarentena
• Z.01 – Edifício da Quarentena

O recinto onde está implantado o edifício da Quarentena (Z.01) tem acessos diferenciados para os
Herbívoros e para os Felinos que vêm do exterior do Parque Zoológico. Para os primeiros está prevista
a entrada em veículo no espaço exterior vedado, passando pelo rodilúvio (espaço por onde o veiculo
desinfecte as rodas do mesmo) para a área interior dos herbívoros). Para os felinos está prevista uma
entrada através de pedilúvio (pequeno espaço com esponja e desinfectante para que os funcionários
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desinfectem o seu calçado) para transporte de jaula até ao vão do edifício, através do qual entrarão no
espaço de quarentena.

Funcionalmente o edifício está organizado em 2 alas e espaços comuns (vestiários e arrumos) que se
organizam em torno de um corredor principal.

A ala dos herbívoros é composta por 2 compartimentos destinados à quarentena. Estes dois espaços
comunicam directamente com o recinto exterior, encaminhando os animais para o interior do Parque
Zoológico após o período de quarentena.

A ala dos felinos é composta por 4 compartimentos destinados à quarentena com visibilidade entre si,
uma vez que as divisórias serão em gradeamento. Apenas 1 destes espaços comunica directamente
com o exterior (chegada) e com 2 dos outros compartimentos. 3 destes espaços têm acesso ao
corredor comum (saída) que, por sua vez dá acesso ao corredor principal e à área exterior de saída. O
outro compartimento tem saída directa para o espaço exterior.

A entrada de funcionários processa-se através de antecâmara com passagem obrigatória pelo
Vestiário. De salientar que a porta existente entre o Corredor Principal e a antecâmara será de
utilização condicionada, servindo apenas em situações de emergência.

Salienta-se que 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.

O caminho de acesso à área da Quarentena (Z.00.4) serve apenas esta área e será isolado do restante
Parque Zoológico. Além do caminho propriamente dito, inclui ainda os espaços verdes a sul até ao
limite da propriedade.

O acesso é controlado e faz-se através do portão P.03 e desenvolve-se ao longo do limite sul da
propriedade até ao edifício Z.01 – Quarentena.

Todos os edifícios propostos que se encontram dentro da propriedade, respeitam a faixa de proteção
de 50m à extrema conforme as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios.
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Figura 4:9 – Área da Quarentena
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Figura 4:10 – Edifício da Quarentena – Planta do Piso 0
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Figura 4:11 –Edifício da Quarentena – Alçados A e B
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Figura 4:12 –Edifício da Quarentena – Alçados C e D

4.5.4.2.2

Zona de Serviço

A Zona de Serviço, com uma área de cerca de 10,1 ha, integra o edifício da Clinica Veterinária (Z.02), o
edifício do Armazém Alimentar (Z.03), o edifício da Manutenção/Apoio (Z.04), um edifício de
Alojamento de Funcionários e Voluntários (Z.05) e um edifício de Alojamento de Funcionários (Z.10).
Para além dos edifícios de apoio ao Parque Zoológico a Zona de Serviço inclui ainda um conjunto de
infraestruturas da Área Técnica designadamente a ETAR bipartida (Z.08.1), o reservatório de
Incêndio/Rega (Z.08.2), a ETA e o respetivo reservatório de abastecimento de água (Z.08.3) e o
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reservatório de Rega (Z.08.4). A Figura 4:13 apresenta a implantação dos diferentes edifícios e
infraestruturas da Zona de Serviço.

Figura 4:13 – Zona de Serviço
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4.5.4.2.2.1

• Z.02 – Clínica Veterinária

O edifício da Clínica Veterinária (Z.02) é destinado ao tratamento dos animais do Parque Zoológico,
bem como o local onde decorrerão as atividades científicas e de investigação promovidas pelos
responsáveis do empreendimento ou em associação com outras entidades.

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.

A zona administrativa/funcionários é composta por uma Sala de Reuniões/Descanso equipada com
Copa, Escritório, Instalação Sanitária Acessível a pessoas com mobilidade condicionada, Arrumo e
Vestiários/Instalações Sanitárias Femininas e Masculinas.

A zona da Clínica organiza-se em duas alas igualmente comunicantes, associadas à Circulação de
Serviço (através da qual se acede à zona administrativa) e à Circulação de Interna de Animais.

A partir da Circulação de Serviço, onde se situa o armário de Medicamentos, temos o Gabinete de RX,
o Gabinete de Cirurgia, o Laboratório e o compartimento dos Lixos. Neste último incluem-se os
contentores de resíduos perigosos, cuja gestão será efetuada por empresa especializada na recolha
deste tipo de resíduos.

Mais resguardados, e com acesso através do espaço de Circulação de Interna de Animais, temos o
Consultório, o Armazém de Alimentos, o compartimento de Recuperação / Internamento de Felinos e
o compartimento de Recuperação / Internamento de Herbívoros. Todos estes espaços têm
comunicação directa com o exterior.

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.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR

66

BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

Figura 4:14 –Edifício da Clinica Veterinária – Planta do Piso 0
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Figura 4:15 –Edifício da Clinica Veterinária – alçados

4.5.4.2.2.2

• Z.03 / Z.04 – Armazém Alimentar e Edifício de Manutenção / Apoio

O Armazém Alimentar (Z.03) destina-se, conforme o próprio nome indica, ao armazenamento dos
alimentos e rações necessárias à sobrevivência dos animais que integram o Parque Zoológico.

O acesso ao Armazém Alimentar e ao armazém de Rações é realizado directamente através do Cais de
Descarga. É ainda através deste espaço, e mediante passagem por ante-câmara, que os funcionários
têm acesso a Instalações Sanitárias e ao espaço de Preparação de Refeições, que integra o Armazém
de Frio e o Armazém de Congelados.

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, e é composto por duas de Oficinas
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comunicantes entre elas. A Oficina com maior área integra um fosso de reparação de veículos, uma
Instalação Sanitária e a Sala de Cacifos. A outra Oficina inclui uma Instalação Sanitária adaptada a
pessoas com mobilidade condicionada.

Adjacente ao edifício, está prevista uma área exterior para lavagem de veículos.

No edifício Z.04 – Manutenção /Apoio, 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.04 – Manutenção /Apoio

Z.03 – Armazém Alimentar
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Figura 4:16 – Edifício do Armazém Alimentar e de Manutenção/Apoio – Planta do Piso 0
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Figura 4:17 – Edifício do Armazém Alimentar e de Manutenção/Apoio – Alçados

4.5.4.2.2.3

• Z.05 – Alojamento de Funcionários / Voluntários

O edifício para Alojamento de Funcionários / Voluntários (Z.05) é composto por 8 quartos duplos e um
quarto individual acessível a pessoas com mobilidade condicionada, que incluem Instalação Sanitária
privativa. Compreende também Lavandaria, Arrumos/Área Técnica, Sala de Estar e Cozinha com área
de refeições.

4.5.4.2.2.4

• Z.10 – Alojamento de Funcionários

O edifício para Alojamento de Funcionários (Z.10) integra 2 unidades de alojamento de funcionários
autónomas, de tipologia T1. Estas unidades são compostas por Sala e Cozinha em open space, Quarto
e Instalação Sanitária.

4.5.4.2.3
4.5.4.2.3.1

Centro Interpretativo
• Z.06 – Centro Interpretativo

O Centro Interpretativo, vedado com vedação agrícola de 1,2m de altura, é composto pelas seguintes
áreas:


Centro Interpretativo (Z.06);



Edificação existente (Z.09);



Espaços Exteriores (Z.00.3);



Área Técnica (ETAR Compacta) (Z.08.06).

O edifício do Centro Interpretativo (Z.06) corresponde a uma recuperação do “monte alentejano” préexistente, que pretende servir como local de briefing aos visitantes relativamente às caraterísticas e às
atividades desenvolvidas no Parque Zoológico. O edifício funciona como espaço de acolhimento,
integrado no percurso SAFARI, com capacidade para acolher exposições de longa duração e
exposições temporárias num espaço polivalente. Inclui Recepção, bar com copa, instalações sanitárias
separada para visitantes e funcionários e arrumos. Nestes espaços serão, ainda, desenvolvidas as
atividades do Programa Pedagógico e Eventos relacionados e enquadrados no âmbito do Parque
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Zoológico.

Figura 4:18 – Monte da Camacha. Vista de Oeste

Figura 4:19 – Monte da Camacha. Vista de Nordeste
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Figura 4:20 – Vista aérea do Monte da Camacha

A intervenção prevista ao nível da recuperação do “monte alentejano” original consistirá na renovação
integral do edifício, libertando-o também de construções espúrias que lhe foram sendo adossadas ao
longo do tempo, promovendo as devidas adaptações de forma a dotar o espaço de uma
habitabilidade consentânea com o uso a que se destina.

A intervenção prevê a conservação das chaminés existentes na edificação principal.
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É, no entanto, proposta a remoção completa da cobertura em ruína e a aplicação de estrutura em
madeira revestida em colmo, material este que se adequa às características do montado alentejano.

Propõe-se ainda a edificação de um corpo de ligação entre as 2 edificações existentes e dispostas em
forma de L, que permitirá a comunicação entre os diversos espaços propostos

O pedido de licença de obras de edificação (demolição, alteração e ampliação) feito à Câmara
Municipal de Almodôvar propõe a remodelação, alteração e ampliação do imóvel constituído por 2
corpos com a demolição de construções espúrias, verificando-se que da proposta resulta a alteração
de uso (casa de rés-do-chão, para habitação com um total de 765,90 m² (artigo 3793)) para Centro
Interpretativo com uma área de construção de 827,80 m² e implantação de 892,40 m².

De uma forma geral o projeto inclui:


Restauro do edifício, acrescentando instalações sanitárias e uma copa de apoio que irão dotar
de uma habitabilidade consentânea com o uso a que se destina.



Acrescenta-se 1 corpo para unir as 2 edificações em forma de L, formada pelas 2 edificações
existentes.



Os trabalhos de cobertura comtemplam a remoção completa da cobertura em ruína e a
aplicação de estrutura em madeira revestida em colmo natural (cor natural). Este material
adequa-se às características do montado alentejano; ecossistema criado pelo homem,
característico do Alentejo, uma vez que fica integrado dada a sua aparência que se mimetiza
com a paisagem.



As coberturas em colmo eram tradicionalmente utilizadas nas construções das casas das serras
alentejanas e algarvias, conforme citado em excertos da obra ”CASAS E MONTES DA SERRA
ENTRE AS ESTREMAS DO ALENTEJO E DO ALGARVE”, de Miguel Reimão Costa.



A intervenção prevê a conservação das chaminés existentes na edificação principal.
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Figura 4:21 – Centro interpretativo – Planta do piso 0
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Figura 4:22 – Centro interpretativo - alçados

Os espaços exteriores ao Centro Interpretativo (Z.00.3) constituem zonas de enquadramento do
edifício que podem destinar-se a múltiplas finalidades enquadradas na atividade afetas ao mesmo.
Esta área será vedada com rede de 1,2m de altura, e inclui as seguintes áreas:


Edificação existente (Z.06) que será recuperada para a construção do próprio Centro
Interpretativo;



Edificação existente (Z.09) que será mantida de forma a manter a memória do existente;



Área Técnica (ETAR Compacta) (Z.08.6).

A área correspondente aos espaços exteriores ao Centro Interpretativo será objeto de intervenção de
Arquitetura Paisagista (Ver ponto Arranjos Exteriores).
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Figura 4:23 – Área do Centro Interpretativo.

4.5.4.3 Áreas Técnicas

As Áreas Técnicas e respetivos Equipamentos estão distribuídos pela propriedade, tendo em
consideração a sua maior eficácia e o enquadramento arquitetónico/paisagístico, de modo a que
tenham o menor impacto visual/sonoro possível. De referir 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. Descrevem-se seguidamente as áreas técnicas que, independentemente da sua
localização, servirão o Parque Zoológico
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Área Técnica localizada na Quarentena (Z.01) servindo apenas o Parque Zoológico (ver Figura
4:9):




Z.08.05 - Fossa Séptica Estanque para a área de Quarentena

Área Técnica (Z.08) localizada na Zona de Serviço do Parque Zoológico (zona de edifícios de
apoio ao Parque), servindo tanto o Parque Zoológico como o Estabelecimento Hoteleiro (ver
Figura 4:13):





Z.08.01 - ETAR Bipartida 100 + 100;



Z.08.02 - Reservatório de Incêndio / Rega (166 m3);



Z.08.03 - ETA + Reservatório de Abastecimento de Água (150 m3)



Z.08.04 - Reservatório de Rega (110,4 m3)

Área Técnica localizada na Zona de Serviço do Parque Zoológico (zona de edifícios de apoio
ao Parque), servindo apenas o Parque Zoológico (ver Figura 4:13)


Fossa séptica estanque da Clínica Veterinária (Z.02)

No edifício da Clinica Veterinária (Z.02), devido à presença de águas residuais de origem animal, os
efluentes serão encaminhados para uma fossa séptica estanque pré-fabricada. As restantes águas
residuais (domésticas) produzidas nesta área serão conduzidas à ETAR Bipartida (Z.08.01).



Área Técnica localizada na zona do Centro Interpretativo (Z.06), servindo apenas o Parque
Zoológico (ver Figura 4:23):


Z.08.06 - ETAR Compacta (enterrada)

Para a zona de preparação de alimentos do Centro Interpretativo está prevista a colocação de um
separador de gorduras.



Área Técnica localizada na Zona 1 – Portaria, servindo também direta ou indiretamente o
Parque Zoológico:


P.05 - Painéis Fotovoltaicos – instalados sobre estrutura em pérgola de sombreamento
do Estacionamento Principal.



Fossa estanque que servirá o edifício da Portaria



Área de contentores para a deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
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Figura 4:24 – Infraestruturas da Área Técnica localizadas na Zona 1 - Portaria



Área Técnica localizada na Zona 2 – Estabelecimento Hoteleiro, servindo tanto o Parque
Zoológico como o Estabelecimento Hoteleiro:


4.5.5

H.07 - Gerador e Transformador

Ocupação prevista

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

79

Como síntese da ocupação prevista, apresentam-se seguidamente o Quadro Sinóptico relativo à área
de implantação do Parque Zoológico, assim como das infraestruturas relacionadas.

A área de implantação dos abrigos propostos não foi considerada no Quadro Sinóptico porque o
conceito de edifício (Decreto Regulamentar 9/2009 de 29 de maio) não se encaixa na definição: “Um
edifício é uma construção permanente, dotada de acesso independente coberta, limitada por paredes
exteriores ou paredes mieiras que vão das fundações à cobertura, destinada a utilização humana ou
outros fins.

Na área do Parque Zológico apenas o acesso à Zona de Serviço e uma a área envolvente e de
circulação interna do Centro Interpretativo serão pavimentadas. O acesso à Zona de Serviço terá um
pavimento em tout-venant térreo de aspeto ferroso, no Centro Interpretativo a área pavimentada será
constituída por pavê de betão castanho claro. Todos os caminhos de circulação no Parque Zoológico,
incluindo o acesso ao Centro Interpretativo serão em terreno natural compactado (ver Figura 4:25).
Considera-se que apenas as áreas do pavimento em pavê de betão serão impermeabilizadas.
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Figura 4:25 – Caminhos e acessos na área do Parque Zoológico, mostrando-se ainda os acessos na Zona da
Portaria e na Zona do Estabelecimento Hoteleiro
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As áreas impermeabilizadas associadas ao Projeto do Parque Zoológico serão (ver Figura 4:26):


A área de pavimento em pavê de betão no Centro Interpretativo;



Os edifícios da Zona de Serviço e da Quarentena;



O edifício do Centro Interpretativo, não obstante consistir na reabilitação dos edifícios do
Monte da Camacha;



Os abrigos dos animais



A charca/lago a construír para os herbívoros



Os tanques/lagos dos felinos

Não se consideraram como áreas impermeabilizadas as estruturas enterradas, como as ETAR, fossas
sépticas e fundações das vedações.

A área de solo impermeabilizada pelo Projecto do Parque Zoológico será assim de 5056,4 m2.

Na Zona da Portaria, o acesso à propriedade e Portaria bem como a zona do estacionamento principal
serão pavimentadas com betuminoso. O acesso à Zona do Estabelecimento Hoteleiro será em toutvenant térreo de aspeto ferroso e o acesso aos alojamentos será em pavê de betão castanho claro.

A área de solo impermeabilizada associada à Zona 1 - Portaria e à Zona 2 – Estabelecimento Hoteleiro,
incluindo as áreas pavimentadas referidas e os edifícios será de 13.357,2 m2.
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Figura 4:26 – Áreas impermeabilizadas no Parque Zoológico, mostrando ainda as áreas impermeabilizadas
na Zona da Portaria e na Zona do Estabelecimento Hoteleiro
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Quadro 4:5 – Quadro Sinóptico do Projeto do Parque Zoológico
EDIF. Nº

ÁREA
COTA SOLEIRA
IMPLANTAÇÃO
(m)
(m²)

DESIGNAÇÃO

Z - PARQUE ZOOLÓGICO (ZONA 3)
Z.00

FASE*

Nº DE PISOS
PISO -1

PISO 0

PISO 1

ABAIXO
COTA
SOLEIRA

TOTAL

2 646,30

ACIMA
COTA
SOLEIRA

I

TOTAL

II

2 581,70

Espaços Exteriores
Z.00.1

Sector Felinos

x

Z.00.1A

Parque Leões

x

Z.00.1B

Parque Mabecos

x

Z.00.1C

Parque Chitas

x

Z.00.1D

Parque Serval

x

Z.00.1E

Parque Caracal

x

Z.00.1F

Parque Tigres

x

Z.00.1G

Parque Lince Ibérico

x

Z.00.2

Sector Herbívoros

x

Z.00.3

Espaços Exteriores - Centro Interpretativo

x

Z.00.4

Caminho acesso quarentena

x

Z.01

Quarentena

248,00

178,00

-

178,00

-

178,00

0

1

1

x

Z.02

Clínica Veterinária

242,80

189,10

-

189,10

-

189,10

0

1

1

x

350,70

-

1

Z.03

Armazém Alimentar

244,00

350,70

-

350,70

0

1

x

Z.04

Manutenção/ Apoio

245,00

238,90

-

238,90

-

238,90

0

1

1

x

Z.05

Alojamento Funcionários /Voluntários

244,00

290,20

-

290,20

-

290,20

0

1

1

x

Z.06

Centro Interpretativo

229,95

892,40

-

827,80

-

827,80

0

1

1

x

Z.07

Abrigo Animais
Z.07.01

Abrigo Animais 01 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.02

Abrigo Animais 02 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.03

Abrigo Animais 03 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.04

Abrigo Animais 04 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.05

Abrigo Animais 05 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.06

Abrigo Animais 06 - Herbívoros - edif. existente

(cota existente)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.07.A

Abrigo Animais 07 - Herbívoros - tipo A

235,50

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.08.A

Abrigo Animais 08 - Herbívoros - tipo A

241,00

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.09.A

Abrigo Animais 09 - Herbívoros - tipo A

245,80

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.10.A

Abrigo Animais 10 - Herbívoros - tipo A

231,50

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.11.B

Abrigo Animais 11 - Herbívoros - tipo B (Girafas)

209,40

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.12.A

Abrigo Animais 12 - Herbívoros - tipo A

220,80

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.13.C

Abrigo Animais 13 - Herbívoros - tipo C (Girafas)

234,50

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.14.D

Abrigo Animais 14 - (Leões) - Tipo D

252,30

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.15.E

Abrigo Animais 15 - (Leões) - Tipo E

249,00

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.16.E

Abrigo Animais 16 - (Mabecos) - Tipo E

231,30

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.17.E

Abrigo Animais 17 - (Chitas) - Tipo E

240,90

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.18.D

Abrigo Animais 18 - (Serval) - Tipo D

225,50

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.19.D

Abrigo Animais 19 - (Caracal) - Tipo D

229,00

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.20.E

Abrigo Animais 20 - (Tigres) - Tipo E

222,30

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.07.21.F

Abrigo Animais 21 - (Lince) - Tipo F

216,40

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

Z.08

Área Técnica
Z.08.1

ETAR bipartida 100+100 (obras de urbanização)

243,00

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.08.2

Reservatório Incêndio / Rega (obras de urbanização)

242,00

162,50

162,50

-

162,50

0

1

1

x

Z.08.3

ETA + Reservatório Abastecimento Água (obras de urbanização

243,00

103,80

103,80

-

103,80

0

1

1

x

Z.08.4

Reservatório de Rega (obras de urbanização)

242,00

83,70

83,70

-

83,70

0

1

1

x

Z.08.5

Fossa séptica (Quarentena)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Z.08.6

ETAR compacta (enterrada/ obras de urbanização)

-

-

-

-

-

-

-

-

x

(cota existente)

38,40

-

38,40

-

38,40

0

1

1

x

242,50

118,60

-

118,60

-

118,60

0

1

1

x

Z.09

Edificio Existente

Z.10

Alojamento Funcionários

* FASES: Fase I (Zona 1 e 2) - não sujeita ao procedimento EIA; Fase II (zona 3) - sujeita ao procedimento EIA
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Quadro 4:6 – Quadro Sinóptico relativo à totalidade do Empreendimento Africa Safari Park (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro)

QUADRO SINÓPTICO I
FASE*

ÁREA DO TERRENO (147,67 ha)
ZONA 1 - PORTARIA
ZONA 2- ESTABELECIMENTO HOTELEIRO
ZONA 3 - PARQUE ZOOLÓGICO
ZONA 3.1 - SECTOR HERBÍVOROS
ZONA 3.2 - SECTOR FELINOS

TOTAL

1 476 726,70 m² I

II

9 654,60 m² x
48 006,80 m² x
1 419 065,30 m²

X
X

1 262 198,40 m²
93 063,30 m²

Parque Leões
Parque Mabecos
Parque Chitas
Parque Serval
Parque Caracal
ParqueTigres
Parque Lince Ibérico

37 733,90
15 185,70
15 006,30
4 999,70
4 999,70
10 137,00
5 001,00

X
X

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

ZONA 3.3 - ZONA DE SERVIÇO
ZONA 3.4 - CENTRO INTERPRETATIVO
ZONA 3.5 - QUARENTENA
ZONA 3.6 - FAIXA DE PROTECÇÃO DA RIBEIRA DE OEIRAS

X
X
X
X
X
X
X

10 137,60 m²
10 189,60 m²
5 647,10
37 829,30 m²

ÁREA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO
P - PORTARIA
H - ESTABELECIMENTO HOTELEIRO
Z - PARQUE ZOOLÓGICO

TOTAL

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO
P - PORTARIA
H - ESTABELECIMENTO HOTELEIRO
Z - PARQUE ZOOLÓGICO

TOTAL

X
X

7 583,10
41,30
4 895,50
2 646,30

m²
m² X
m² X
m²

X

8 554,40
41,30
5 931,40
2 581,70

m²
m² X
m² X
m²

X

ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

0,51 %

X

ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SOLO (índice de construção)

0,01

X

X
1,25 %
X
18 413,60 m²
X
13 357,20
X
5 056,40

ÍNDICE DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO
ÁREA TOTAL IMPERMEABILIZADA
Área Impermeabilizada (zona 1 + 2)
Área Impermeabilizada (zona 3)
CÉRCEA (nº pisos acima da cota de soleira)
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO
UNIDADES DE ALOJAMENTO (UA)
UNIDADES DE ALOJAMENTO TIPO 1 - Suite
UNIDADES DE ALOJAMENTO TIPO 2 - Quarto Duplo
UNIDADES DE ALOJAMENTO TIPO 3 - Moradia
UNIDADES DE ALOJAMENTO TIPO 4 - Moradia

Nº CAMAS / UA
2
2
2
4

TOTAL
PARQUE ZOOLÓGICO
SECTORES
SECTOR HERBÍVOROS
SECTOR FELINOS
ÁREA TOTAL SECTORES
ESTACIONAMENTO
LIGEIROS (total)
ligeiros zona 1 + zona 2
ligeiros zona 3
AUTOCARROS (total)
Autocarros zona 1 + zona 2
Autocarros zona 3

X

2

Nº UA
2
22
4
4
32

Nº TOTAL
4
44
8
16
72

X
X
X
X
X

ÁREA
1 262 198,40 m²
93 063,30 m²
1 355 261,70 m²

X
X
X

120 lug
99 lug.
21 lug.

X
X
X

5 lug
5 lug.
0 lug.

X
X
X

* FASES: Fase I (Zona 1 e 2) - não sujeita ao procedimento EIA; Fase II (zona 3) - sujeita ao procedimento EIA
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Nota: Fase I (Zona 1 e 2) não sujeita a procedimento de AIA; Fase II (zona 3) sujeita a procedimento de AIA
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4.5.6

Funcionamento do Parque Zoológico

Modelo de exploração
O funcionamento do empreendimento será feito, segundo o modelo de exploração a adotar pelo
promotor, com base em serviços de transfer que trazem os utentes do parque de outros locais. O
empreendimento possuirá um acesso restrito, uma vez que o regime geral das visitas ao Parque
Zoológico será essencialmente efetuado mediante pré-reserva, sendo preferencial para os hóspedes
do Estabelecimento Hoteleiro.

Horário de funcionamento
O Parque Zoológico irá dispor de atividades de visitação regulares durante toda a semana,
complementado ainda com outro tipo de atividades educativas sazonais, essencialmente durante a
época baixa. O seu horário de funcionamento será, desta forma, mais alargado para as visitas durante
o período de Verão, entre as 07:00h e as 21:00/22:00h e entre as 08:00h e as 16:00/17:00h no período
de Inverno, que corresponde à época baixa de ocupação e procura.

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

Visitas
As visitas ao Parque, tipo “Safari”, realizar-se-ão maioritariamente em veículos todo-terreno
preparados para o efeito, sendo que está estimada a existência de uma frota de veículos de visita
composta por 3 veículos com capacidade para 9 ou 12 passageiros,
O tempo estimado da visita do parque zoológico será entre 1:30h a 2:00h para cada viagem, existindo
um intervalo de 30 minutos entre a saída de cada veículo para o circuito de visitação. Esta oferta será
ajustável conforme a procura e a sazonalidade, estimando-se, ainda assim, uma carga média diária de
200 pessoas por dia para visitas ao parque zoológico.

De acordo com o Proponente as estimativas de visitantes do Parque Zoológico situam-se em:


carga máxima de 200 visitantes por dia.



cerca de 5160 visitantes por mês.
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cerca de 54810 visitantes por ano.

Circuito de Visitação
Em termos da circulação da visita ao Parque Zoológico, esta iniciar-se-á no Edifício Central da unidade
hoteleira e será efectuada utilizando um veículo todo o terreno com capacidade para 9 a 12 pessoas. A
visita inicia-se com uma paragem no Centro Interpretativo (Z.06) de modo a fazer o briefing aos
visitantes

relativamente

ao

parque,

características

e

atividades.

Posteriormente

percorrerá

internamente os parques de grandes felinos, na zona Sul, e deslocar-se-á em direção à zona Norte da
propriedade, preferencialmente na zona ao longo da ribeira de Oeiras. Pode contemplar uma visita ao
pomar a Norte, dirigindo-se posteriormente ao parque de pequenos felinos da zona Norte para
permitir um avistamento pelo exterior da vedação dos animais. Seguidamente poderá tomar um
caminho preferencial que culminará na chegada ao Edifício Central da unidade hoteleira.

Para este circuito, pretende manter-se a utilização dos caminhos pré-existentes em terreno natural
compactado, tendo sido pontualmente considerados a marcação de trilhos de visitação que servirão a
condução da visita pelo parque, por forma a garantir um percurso de visitação contínuo e que permita
o fácil e eficaz acesso a qualquer zona durante a mesma.

Os parques dos pequenos felinos (Z.00.1D a Z.00.1G) localizados na zona Norte do Parque não são
visitáveis no seu interior pelo veículo de visita, sendo os felinos observáveis somente a partir do
exterior. Somente no parque dos grandes felinos (Z.00.1A a Z.00.1C), localizado na zona Sul do Parque
está contemplada a passagem do veículo de visita pela área do parque, através de um sistema de
antecâmara que permitirá a passagem do veículo entre os três sectores e entre o exterior e o interior
em condições de segurança.

A interligação entre o Parque Zoológico e o Estabelecimento Hoteleiro é feita exclusivamente pelos
veículos do parque, não sendo 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 dos animais
Relativamente à alimentação dos animais do parque, a mesma será feita, no caso dos felinos, com
recurso a carne de cavalo e frango comprada e para os herbívoros com recurso ao revestimento
herbáceo existente na propriedade e com possibilidade de melhoramento de pastagens nas zonas de
várzea. Para estes últimos será ainda providenciada suplementação, através de fenos e palhas para o

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR
BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

89

período do verão e ainda ração (em granulado). Para tal, serão colocados comedouros destinados aos
felinos, sendo estes somente constituídos por estruturas amovíveis (tabuleiros de inox ou outro tipo
de mecanismo), não existindo necessidade de construção/implantação de estruturas fixas. No caso dos
herbívoros, as únicas estruturas a ser colocadas, serão mangedouras em madeira para a alimentação
no verão, sendo estas deslocalizadas periodicamente de modo a evitar a acumulação de dejetos e o
pisoteio excessivo.

Abeberamento dos animais
Quanto ao aprovisionamento de água para abeberamento serão implantadas charcas de água com
recurso a modelação de terreno e impermeabilização do fundo para permitir a entrada dos felinos
para a mesma de modo a poderem banhar-se, sendo cumulativamente colocados 7 bebedouros
(estruturas em betão) para o efeito.

Bebedouros no setor dos Felinos:


Z.00.1A (Parque Leões)– 1 bebedouro,



Z.00.1B (Parque Mabecos) – 1 bebedouro,



Z.00.1C (Parque Chitas) – 1 bebedouro,



Z.00.1D (Parque Serval) – 1 bebedouro,



Z.00.1E (Parque Caracal) – 1 bebedouro,



Z.00.1F (Parque Tigres) – 1 bebedouro,



Z.00.1F (Parque Lince Ibérico) – 2 bebedouros.

Para o abeberamento dos herbívoros estarão disponíveis as charcas correspondeste às duas
barragens/charcas existentes e uma charca/Lago a construir próximo do Estabelecimento Hoteleiro.
Para além das charcas, serão colocados mais 2 bebedouros, 1 em cada zona do Olival existentes (1 no
extremo norte da propriedade e outro no limite sudoeste), aproveitando as águas existentes dos
poços existentes em cada olival.

A utilização das charcas para abeberamento será rotativa pelo que apenas estará disponível uma
charca de cada vez, possibilitando assim os trabalhos de limpeza da sua envolvente, manutenção e
regeneração de vegetação.

Trabalhos de limpeza e de manutenção do Parque Zoológico
Diariamente e antes da abertura do parque, uma equipa técnica de tratadores efetuará uma ronda
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para verificação das vedações periféricas e dos parques dos carnívoros, certificando-se do bom
funcionamento da vedação elétrica e/ou de quaisquer outras anomalias. As rondas destinam-se ainda
à observação do estado geral dos animais e qualquer anomalia deverá ser imediatamente comunicada
ao Veterinário responsável do parque e nele residente.

No sector dos Felinos/Carnívoros serão efetuadas mensalmente ou quinzenalmente (conforme o
número efetivo de animais no Parque) atividades de limpeza para recolha de dejetos dos animais e
ossos provenientes da alimentação dos carnívoros. Os restos dos ossos bem com dos dejetos serão
armazenados em sacos de plástico para posterior envio como resíduo para destino final. Os resíduos
orgânicos dos herbívoros (dejetos) serão deixados no terreno. Apenas na envolvente das charcas está
prevista a recolha periódica dos dejetos dos herbívoros para minimizar a contaminação das charcas
por matéria orgânica e nutrientes.

As charcas dos Tigres e dos Mabecos serão limpas regularmente para manter a boa qualidade da água
e o bem-estar animal.

No sector dos herbívoros serão efetuadas operações de manutenção regular dos pastos, operações de
limpeza da área envolvente às charcas utilizadas pelos animais para abeberamento.

Vias e Percursos Internos
Tal como já referido, pretende-se manter a utilização dos caminhos pré-existentes, evitando delinear
novos percursos. Assim, todos os percursos existentes serão mantidos, quer para uso do circuito do
safari, quer para questões de trabalhos internos. Apenas será criada uma estrada na periferia do
parque para controlo da vedação e incêndios, assim como para acesso ao parque dos felinos.

4.5.7

Infraestruturas

4.5.7.1 Abastecimento de água

A Câmara Municipal de Almodôvar é a entidade gestora do sistema de abastecimento de água "em
baixa" ao município de Almodôvar, sendo o sistema em alta gerido pela empresa multimunicipal
Águas Públicas do Alentejo, S.A.. O sistema em alta é o conjunto de infraestruturas destinadas
essencialmente à captação, ao tratamento e à adução de água. O sistema em baixa é o conjunto de
infraestruturas destinadas essencialmente à distribuição pelos consumidores finais de água para
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abastecimento público.

De acordo com informação constante do site da Câmara Municipal de Almodôvar, existem 29 sistemas
de abastecimento de água para consumo humano no concelho que distribuem em média 1077 m3/dia,
e abrangem cerca de 6450 habitantes.

Atualmente verifica-se a indisponibilidade de rede pública de abastecimento de água no local de
implantação do empreendimento, localizando-se a rede de abastecimento de água mais próxima em
Semblana, a cerca de 2 km de distância.

Figura 4:27 – Sistema de abastecimento de água no concelho de Almodôvar
(Fonte: http://www.cm-almodovar.pt/data/menus/servicos/DOSUGTA1/Ambiente_Espacos_Verdes/planta_sist_aguas.pdf)

O abastecimento de água ao empreendimento previsto no Projeto será feito a partir de furos de
captação de água subterrânea, a executar na área da propriedade. Estão previstos 3 furos de captação,
com profundidade estimada na ordem dos 130 m de profundidade e com rendimentos que andarão
na ordem dos 10000m3 de água por ano:


Furo 1: localizado a norte da Zona de Serviço;



Furo 2: localizado no limite sul da Zona de Serviço.



Furo 3: localizado próximo do limite este do Sector dos Felinos;

Os três furos dispõem de Comunicação Prévia - Início de Utilização dos Recursos Hídricos efectuada
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pela APA-ARH Alentejo com data de 19/12/2018 com a seguinte caracterização dos três furos:


Profundidade (m); 130.0



Diâmetro máximo (mm): 178.0



Profundidade do sistema de extração (m): 100.0



Tipo: PVC



Profundidade (m): 130.0



Diâmetro máximo da coluna (mm): 140.0



Tipo de equipamento de extração: Bomba elétrica submersível



Energia: Elétrica



Potência do sistema de extração (cv): 1.0



Caudal máximo instantâneo (l/s): 1.200



Volume máximo anual (m3): 10000.0



Mês de maior consumo: agosto



Volume máximo mensal - mês de maior consumo (m3): 833



Nº horas/dia em extração: 6



Nº dias/mês em extração: 30



Nº meses/ano em extração: 12

Após a comunicação prévia é necessário aguardar a resposta da entidade licenciadora a informar a
eventual existência de impactes significativos nos recursos hídricos.
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Figura 4:28 – Localização prevista dos furos

A água proveniente dos furos de captação servirá como abastecimento de água para consumo
humano à generalidade do empreendimento, incluindo o Parque Zoológico. No futuro, quando estiver
disponível a rede de abastecimento público (a Câmara Municipal de Almodôvar emitiu uma declaração
a informar que está a negociar com a Águas Públicas do Alentejo, a execução de um ponto de entrega
no empreendimento), o projeto prevê efetuar a ligação à rede que ficará independente da rede de
rega e de abastecimento dos animais que se manteria associada aos furos de captação.

A rede de abastecimento inclui um reservatório semienterrado com capacidade de 150m3, associado a
um grupo hidropressor. O reservatório projectado é bipartido, sendo um dos compartimentos
destinado para receber água provenientes dos furos (não tratada) e o outro para as águas dos furos
após tratamento em ETA. A reserva de água tratada tem um volume para abastecer o
empreendimento durante 36 horas, considerando a capitação de 150l/dia/hóspede. Se se considerar
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uma capitação para unidades hoteleiras de 500l/dia/hóspede o reservatório tem capacidade de
reserva de água tratada para apenas meio dia.

Este reservatório estará associado a uma ETA – Estação de tratamento de água, que será dimensionada
após apuramento da composição química da água de captação, uma vez que o sistema de tratamento
a implementar, mais simples ou mais complexo, dependerá exclusivamente daquele fator. Nesta fase
foi considerada uma solução com base em análises químicas de água já tratada, fornecidas pela Águas
Públicas do Alentejo.

A solução apresentada propõe a seguinte sequência de tratamento: Correção de pH –
Coagulação/Floculação – Filtração Multimédia – Desinfeção com hipoclorito de sódio.

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.

A rega será efectuada sobretudo com as águas residuais tratadas na ETAR bipartida (tratamento
terciário) à excepção de alguns espaços verdes próximo das áreas de circulação de pessoas cuja rega
será efectuada utilizando água dos furos não tratada.

De acordo com informação do projeto prevêem-se os seguintes consumos médios de água diários
associados ao abeberamento dos animais (Parque Zoológico):


Herbívoros – 300 litros/dia



Carnívoros – 50 litros/dia

Considerando a água de beberagem de todos animais e água para limpezas prevê-se um total de 550
litros/ dia para os animais.

O consumo previsto na Clinica Veterinária (tratamento dos animais e lavagens) é de 230 l/dia de água
tratada. Na Quarentena o consumo de água será esporádico estimando-se um valor global da ordem
dos 3000 l/ano.

O consumo global de água tratada para consumo humano previsto para o Parque Zoológico é de 6,2
m3/dia considerando que o Parque Zoológico consumirá 20% do total do empreendimento. O
consumo global do empreendimento foi estimado considerando 108 hóspedes e 18 funcionários
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permanentes com capitação de 150l/dia e 42 funcionários e 200 visitas com capitação de 50l/dia,
resultando um volume diário de cerca de 31 m3 (206 habitantes equivalentes com uma capitação de
150 l/hab/dia).
Para a rega de espaços verdes na área do Parque Zoológico estima-se um consumo de água,
sobretudo água tratada proveniente da ETAR bipartida, da ordem de 10,25 m3/dia.
A rega dos espaços verdes da Zona 1 e Zona 2 será efetuada com água não tratada captada no(s)
furo(s) de captação, prevendo-se um consumo de 54,01m3/dia.

A água de reserva para incêndio, rega e água para abastecer os bebedouros dos animais do parque
será em exclusivo proveniente dos furos:


A água que se destina ao sistema de incêndios será armazenada numa das células do
reservatório Z.08.02 semienterrado com capacidade de 166m3, associado a grupo
hidropressor.



A água que se destina ao sistema de rega será armazenada, também, no reservatório Z.08.02,
numa célula de 40m3. Esta célula do reservatório é abastecida a partir do reservatório de
incêndio, através de sistema de circulação de água, para garantir a renovação da água do
reservatório de incêndio.



O abastecimento de água aos animais será feito, diretamente por bombagem, a partir dos
furos de captação de água. A zona dos grandes felinos (leões, chitas e mabecos) será
alimentada pela água captada no furo 3 e a área dos pequenos felinos (tigres, linces, servais e
caracais), será servida pelo furo 1.
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Figura 4:29 – Área Técnica Z.08 e respetivas infraestruturas

A conceção dos traçados das canalizações, os materiais adotados e os diâmetros previstos, foram
condicionados pelo Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR), pelo preconizado nas publicações do LNEC.
Relativamente à natureza dos materiais a utilizar na rede de abastecimento, a tubagem dos ramais de
abastecimento de água será em PEAD MSR 100 PN10.

4.5.7.2 Drenagem de Águas Residuais

A Câmara Municipal de Almodôvar é a entidade gestora do sistema de saneamento de águas residuais
"em baixa" do município de Almodôvar sendo o sistema em alta gerido pela empresa multimunicipal
Águas Públicas do Alentejo, S.A.

O sistema em alta é o conjunto de infraestruturas destinadas essencialmente à interceção, ao
tratamento e ao destino final de águas residuais. O sistema em baixa é o conjunto de infraestruturas
destinadas essencialmente à coleta e à drenagem das águas residuais diretamente aos utilizadores
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finais sob exploração e gestão da entidade gestora. Um sistema em baixa pode eventualmente
integrar algumas infraestruturas de interceção, tratamento e destino final das águas residuais como é
o caso da Câmara Municipal de Almodôvar.

Atualmente na área de intervenção do projecto e zona envolvente não existem infraestruturas do
sistema público de águas residuais domésticas que o possam servir, pelo que o empreendimento terá
um sistema autónomo de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas.

Por outro lado o Parque Zoológico irá gerar águas residuais de dejetos animais na Quarentena
(utilização esporádica) e na Clinica Vetrinária.

Tratamento de águas residuais
Na figura seguinte apresenta-se a localização esquemática das infraestruturas de tratamento de águas
residuais previstas no Projeto e seguidamente descrevem-se as principais características do sistema de
drenagem e tratamento das águas residuais previsto no projeto do Parque Zoológico.
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Figura 4:30 – Localização esquemática das infraestruturas de tratamento de águas residuais previstas no
projeto do Parque Zoológico

ETAR Bipartida (Z.08.01):
As águas residuais domésticas recolhidas dos edifícios do Parque Zoológico, Z.02, Z.03/Z.04 e Z.05,
seguem para a Estação elevatória – EE1, onde são bombadas para a câmara de visita na entrada da
ETAR; as águas residuais domésticas das unidades hoteleiras serão encaminhados, para estação
elevatória – EE2, onde são elevadas para um ponto de cota superior, onde seguem por gravidade,
através de um coletor para a área técnica Z.08.01, que corresponde a uma ETAR compacta (bipartida)
tipo ECOTANQUE100OMS, localizada na Área Técnica da zona nascente da propriedade (ver Figura
4:31 e Figura 4:32).
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Figura 4:31 – Rede de Saneamento e ETAR bipartida
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Figura 4:32 – Pormenor da rede de saneamento na Área Técnica Z.08 e Zona de Serviço

A ETAR bipartida constitui uma ETAR compacta dimensionada para um máximo de 200 habitantes
equivalente e 160 l/habitante/dia sendo constituída por dois reactores biológicos de 15 m3 cada.

As características mínimas estabelecidas para o efluente tratado à saída da Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR) são as seguintes:


CBO5 25 mg/l O2 (70-90 % de remoção)
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CQO 125 mg/l O2 (75 % de remoção)



SST 35 mg/l (90 % de remoção)

A linha de tratamento consistirá em:
1. Tratamento Preliminar
Ao chegar à ETAR, o efluente é submetido a uma gradagem média, de limpeza manual, numa
obra de entrada pré-fabricada.
2. Tratamento Biológico
Após o tratamento preliminar o efluente é enviado para o tratamento secundário. Uma vez que
há uma variação grande na população equivalente a tratar, entre as épocas baixa e alta, é
proposta uma solução com dois módulos de tratamento a funcionar em paralelo. Na Época
Baixa estará em funcionamento um dos módulos e na Época Alta estarão os dois. No inicio da
Época Alta e consequente entrada em funcionamento do segundo módulo, de forma a agilizar o
processo de arranque do tratamento, será realizada uma transfega das lamas ativadas do
primeiro módulo para o segundo.

Os dois módulos de tratamento serão constituídos por um tanque de arejamento e por um
decantador secundário, cada.

Em cada reactor biológico serão instalados difusores de membrana, de bolha fina, responsáveis pela
difusão do ar fornecido pelos compressores. Após os reactores biológicos o efluente segue para os
decantadores secundários. Cada decantador é de escoamento vertical ascendente.

Em cada decantador estará instalada uma bomba de emulsão de ar, que será responsável pela
recirculação de lamas ao recinto de arejamento. Estará ainda instalada, em cada decantador, uma
electrobomba submersível, que poderá fazer a transfega das lamas activadas de um módulo para o
outro. As lamas em excesso, já perfeitamente mineralizadas, serão retiradas periodicamente do recinto
de decantação por estas mesmas electrobombas, e enviadas daí para o seu destino final.

O projeto prevê reutilização das Águas Residuais tratadas nesta ETAR bipartida para rega de espaços
do Parque Zoológico que será armazenada no reservatório Z.08.04 com capacidade para 110,4 m3.
Não será reutilizada água residual para rega de espaços verdes da Unidade Hoteleira e Centro
Interpretativo.
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Neste sentido as águas residuais à saída do decantador secundário serão submetidas a tratamento
terciário por ultravioletas. O tratamento por ultravioletas tem um efeito germicida, inativando os
microrganismos sem necessidade de adição de qualquer produto químico. A eficácia de desinfeção
deste método situa-se nos 99,9%, garantindo assim qualidade suficiente da água para a rega no
Parque Zoológico. Prevê-se assim, com este tratamento terciário, valores de coliformes fecais
inferiores a 100/100ml e valores de ovos de parasitas inferiores a 1N/l cumprindo assim as normas de
qualidade das águas destinadas à rega nos termos do Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto.

Após o tratamento, as águas serão encaminhadas para o reservatório Z.08.1, através de bombagem, o
qual tem capacidade para a recolha de águas para cerca de dois dias.

O caudal diário de efluente produzido na ETAR bipartida será, em situações de pico, da ordem dos 25
m3/dia em que cerca de 20m3/dia serão afluentes da zona hoteleira e 5m3/dia dos edifícios do
Parque Zoológico. Este valor será previsivelmente mais reduzido nas estações de menor procura.

A ETAR Bipartida Z08.1 disporá ainda de uma trincheira de infiltração, para eventuais casos de
manutenção/avaria da ETAR ou nos casos em que não seja possível o seu encaminhamento para
depósito. Prevê-se que esta situação seja pouco recorrente e apenas por um período de tempo
reduzido.

O dimensionamento da trincheira de infiltração está dependente da permeabilidade do solo. Para o
solo da Herdade, considerou-se que o solo existente terá uma permeabilidade de cerca de 25
l/m2/dia, sendo este um valor conservador.

No entanto, está prevista a realização de ensaios durante a construção da trincheira, para confirmar a
velocidade de percolação efetiva do terreno possibilitando ajustar a dimensão da trincheira.

Para o dimensionamento da trincheira, tendo em conta valor estimado para o volume médio de águas
residuais na ETAR bipartida de 25000 l/dia, o Projeto considera uma descarga do caudal máximo por
um período de 3h. Considerando uma trincheira com 0,5m de largura foi calculado um comprimento
de trincheira de 250 m: (25000/24 x 3) / (25 x 0.5).

Fossas sépticas estanques pré-fabricadas:
Na zona de Quarentena – Edifício Z.01, na Clínica Veterinária (devido à presença de águas residuais de
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origem animal) e na Portaria- Edifício P.01 (devido à sua localização), os efluentes serão encaminhados
para fossas sépticas estanque pré-fabricadas a instalar, junto de cada uma destas instalações. Para a
Quarentena e para a Clínica foi prevista uma fossa de 3000 litros de capacidade e para a Portaria uma
fossa de 1500 litros, prevendo um esvaziamento mensal das mesmas (ver Figura 4:30).

ETAR Compacta (Z.08.06):
No Centro Interpretativo as águas residuais serão encaminhadas para uma ETAR compacta de
tratamento biológico/secundário a ser realizado pelo processo de lamas activadas em regime de baixa
carga/arejamento prolongado. O reactor da ETAR terá um volume de 20000 litros (Ecodepur-SBR V20)
e será instalado junto do edifício do Centro Interpretativo (ver Figura 4:33).

Edifício do Centro Recreativo

Trincheira de
infiltração

ETAR Compacta

Separador de gorduras

Caixa de ligação à ETAR

Figura 4:33 – ETAR Compacta (extrato da Planta do Piso 0 do Centro Interpretativo)

No reactor as operações de arejamento e decantação sucedem-se alternativamente, de forma cíclica.
O efluente é arejado através de um sistema de difusão de bolha fina alimentado por um
electrosoprador comandado por um relógio programador. O arejamento assegura a degradação
biológica aeróbia do efluente. O programador comanda o início do funcionamento de soprador
durante 3,5 horas, comportando-se o tanque neste período de tempo como um reactor biológico
aeróbio. Durante este período não se verificam quaisquer descargas de efluente tratado.

De modo a evitar ao máximo a introdução de perturbações ao sistema, as operações de decantação e
descarga da água tratada não se processam durante os caudais de ponta. Adicionalmente, a
perturbação originada pelas águas residuais afluentes durante os períodos de decantação e descarga
é praticamente nulo, uma vez que estes períodos são regularizados nos períodos de caudal baixo.
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O efluente tratado será descarregado no solo por meio de uma trincheira de infiltração.

O dimensionamento da trincheira de infiltração está dependente da permeabilidade do solo. Para o
dimensionamento da trincheira de infiltração assumiu-se que o solo na área da propriedade, terá um
permeabilidade de cerca de 25 l/m2/dia. No entanto, aquando da construção da trincheira, deverão
ser feitos ensaios para confirmar a velocidade de percolação efetiva do terreno e redimensionar a
trincheira se se revelar necessário.

Considerando o valor estimado para o volume médio de águas residuais de 660l/dia (WC’s, bar e
balneários) e uma trincheira com 0,5m de largura, e tendo em conta o caudal de infiltração, chega-se a
um comprimento total mínimo de trincheira de 55m.

Em termos de capitação prevê-se a produção de um volume médio de águas residuais no Parque
Zoológico juntamente com a área de alojamento de:
 Quarentena: 250l/dia, mas estima-se que a utilização da mesma seja esporádica;
 Clínica Veterinária: 230l/dia
 ETAR compacta do Centro Interpretativo: 660l/dia.
 Portaria: 33l/dia
 ETAR compacta bipartida: 25 m3/dia

No quadro seguinte apresenta-se um resumo das principais características das infraestruturas do
Projeto para o tratamento das águas residuais a serem produzidas.

Separador de hidrocarbonetos:
O Projeto prevê a instalação de um separador de hidrocarbonetos no edifício Z.04 – Manutenção
/Apoio para tratamento das águas provenientes da oficina e da área de lavagem de veículos não
dispondo ainda de detalhes do seu dimensionamento e tipologia.

Quadro 4:7 – Resumo das principais características das infraestruturas previstas para o tratamento das
águas residuais a serem produzidas
Infraestrutura

Tipo

Material

Fossa Estanque da

FE VT 1,5

Polietileno linear

Portaria

Ecodepur

aditivado anti-UV

Fossa Estanque da

FE VT 3,0

Polietileno linear

Capacidade

Volume de Águas

total

Residuais/dia

1500 l.

33 l/dia.

3000L

pico: 250 l/dia

Observações

Foi pedida informação às Águas
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Infraestrutura

Tipo

Material

Quarentena

Ecodepur

aditivado anti-UV

Capacidade

Volume de Águas

total

Residuais/dia

Observações

prevê-se utilização

Públicas do Alentejo

esporádica).

relativamente ao destino a dar
às águas residuais de origem
animal

Fossa Estanque da

FE VT 1,5

Polietileno linear

Clinica Veterinária

Ecodepur

aditivado anti-UV

3000L

230 l/dia
Tratamento por lamas ativadas

ETAR Compacta :
Centro
interpretativo

SBR VT 20
Ecodepur

20 m3.

por arejamento prolongado

Polietileno Linear,

Caudal

As águas provenientes da ETAR

Chapa de Aço

afluente

são encaminhadas para uma

Carbono

médio:

trincheira de infiltração no solo

600l/dia

(afastada da zona de circulação
de pessoas).
Tratamento por lamas ativadas
por arejamento prolongado.
Caudal efluente médio diário:
20m3/dia (hotel); 5 m3/dia

ETAR compacta

Volume total:

BIPARTIDA:

38,8m3

Parque Zoológico
e Unidade

Ecotanque 100
da OMS

zoológico.
O efluente da ETAR será

(19,4m3 cada

submetido a um tratamento

ecotanque).

terciário para permitir o

Hoteleirae

aproveitamento das águas para
rega da vegetação nas zonas
afastadas das zonas de
permanência de
hóspedes/visitantes
Tratamento das águas de

Separador de

lavagem de veículos e da oficina

Hidrocarbonetos

do edifício de Manutenção
Remoção de gorduras das
águas residuais provenientes do

Separador de

bar do Centro Interpretativo

Gorduras

previamente ao tratamento na
ETAR compacta

Destino final das águas residuais tratadas

Relativamente ao destino final das águas residuais tem-se que:
 As águas residuais recolhidas em fossas sépticas, serão removidas, periodicamente, por
entidade licenciada para encaminhamento para tratamento adequado.
 As águas tratadas provenientes da ETAR bipartida (Z.08.01) serão encaminhadas para um
tratamento terciário, para desinfeção das mesmas no sentido de garantir a qualidade suficiente
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da água para a sua reutilização para a rega no Parque Zoológico. Para as situações de descarga
de emergência ou quando em excesso ou não cumprimento dos parâmetros de qualidade para
rega, o efluente é descarregado no solo através de uma trincheira de infiltração com cerca de
250 m.
 As águas tratadas provenientes da ETAR compacta Z08.06 serão descarregadas no solo através
de uma trincheira de infiltração com cerca de 55 m.

Materiais das redes
A rede de coletores será em Polipropileno Corrugado de parede dupla (PP), da classe circunferencial
SN8 kN/m2, segundo a norma NP EN 13476. O dimensionamento da rede foi efetuado de acordo com
o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas
Residuais, RGSPPDADAR. No projeto da rede de drenagem de águas residuais, poderão ser analisados
os traçados que constituem a rede projetada, bem como os diâmetros nos troços principais a utilizar
nos vários locais da rede.

4.5.7.3 Drenagem de Água Pluviais

As águas pluviais provenientes dos edifícios a construir no Parque Zoológico serão drenadas, de forma
natural para o terreno. Os edifícios têm recolha das águas pluviais na cobertura, através de caleiras,
sendo depois encaminhadas, através de tubos de queda para caixas de infiltração no solo.

A rede de coletores será em Polipropileno Corrugado de parede dupla (PP), da classe circunferencial
SN8 kN/m2, segundo a norma NP EN 13476, com abocardamento integral realizado no próprio tubo
mantendo a dupla parede e a forma corrugada. O dimensionamento da rede foi efetuado de acordo
com o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de
Águas Residuais, RGSPPDADAR. No projeto da especialidade, poderão ser analisados os traçados que
constituem a rede projetada, bem como os diâmetros nos troços principais a utilizar nos vários locais
da rede.

4.5.7.4 Instalações de Gás

Na zona onde a propriedade se localiza, não existe rede de distribuição de gás natural. Assim, as
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instalações, apesar de dimensionadas para gás natural, serão alimentadas por meio de reservatório de
gás propano com capacidade de 4.48m3, a implantar junto ao edifício central do estabelecimento
hoteleiro.

Figura 4:34 – Localização do reservatório de gás (H.07)

A jusante da caixa de corte geral, a instalar junto do reservatório, desenvolve-se uma rede de
alimentação dos 2 edifícios (Edifício Central do estabelecimento hoteleiro e Centro Interpretativo do
Parque Zoológico (Z.06)) em tubo PE, de acordo com o projeto da especialidade.

Os equipamentos que consumirão gás no Centro interpretativo são 1 Fogão, 2 fornos convectores e
uma caldeira mural (ver Quadro seguinte).
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4.5.7.5 Segurança contra Incêndios em Edifícios

Descrevem-se seguidamente os principais aspetos do projeto de segurança contra incêndios em
edifícios. Realça-se que este projeto foi elaborado para o empreendimento em geral, incluindo Parque
Zoológico e Empreendimento Hoteleiro.

Em termos de classificação e identificação do risco, não existem no empreendimento edifícios de
categoria superior de risco superior a 2ª, tal como apresentado e descrito por edifício na memória
descritiva da especialidade. Na sua globalidade (Parque Zoológico e Estabelecimento Hoteleiro)
considera-se o empreendimento um conjunto turístico (resorts).
 Altura:

< 9.00 metros

 Efetivo total:

< 500 pessoas

 Efetivo em locais de risco E:

< 200 pessoas

 UT XII – Cargas de incêndio modificadas < 500 Mj/m² ou < 5000 Mj/m² quando exclusivamente
dedicados a armazém.

Todos os edifícios serão servidos por vias de acesso adequadas a veículos de socorro, em que se
cumprem as condições exteriores de segurança e acessibilidade ao edifício. Possuindo uma largura
mínima 3,5 metros, uma altura útil superior a 4m e com inclinação máxima não superior 15%,
cumprindo o art. 4º, referente a vias de acesso aos edifícios com altura não superior a 9 metros, da
Port.1532/29-12-2008.

Quanto à disponibilidade de água para os meios de socorro, existirão nas vias marcos de incêndio de
três saídas, a serem localizados a uma distância inferior a 30 metros de qualquer das saídas do edifício
que façam parte dos caminhos de evacuação, cumprindo o disposto no artigo 12º do Anexo da
portaria suprarreferida, cumprindo a Norma EN 14384:2007.

Serão garantidas as condições de pressão e caudais necessárias através de depósito para rede de
incêndios e sistema de bombagem respeitando nota técnica nº 14 “Fontes abastecedoras de águas
para serviço de incêndios” e nota técnica nº 15 “Centrais de Bombagem para Serviço de Incêndio” da
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)

O reservatório de incêndio disponibilizará uma reserva de 155 m³ sendo estes determinados para
reserva de 2 hidrantes em funcionamento durante 60 minutos a um caudal de 20 l/s por hidrante e
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metade dos carreteis (1ª intervenção) de um piso do Edifício Central (H.01) (mais gravoso) ou seja 2 a
um caudal de 1,5 l/s por carretel durante 60 minutos.

O conjunto de medidas passivas e de meios ativos de proteção preconizados resultaram das
exigências regulamentares aplicáveis, em função dos parâmetros dos edifícios (configuração,
dimensões, utilização, população esperada, etc.) e dos riscos a ela inerentes. Complementarmente foi
considerada a utilização de meios ativos, dispositivos eletrónicos e de vigilância humana, com o fim de
se obterem os níveis de segurança adequados aos riscos em presença.

A classificação e identificação do risco são apresentadas para cada área dos edifícios anteriormente
referidos integrados na zona do Parque Zoológico, na memória descritiva da especialidade. São ainda
descritas as condições exteriores relativamente aos edifícios (vias de acesso, acessibilidade às fachadas,
limitações à propagação do incêndio pelo exterior e disponibilidade de águas para os meios de
socorro), resistência ao fogo de elementos de construção, reação ao fogo de materiais, evacuação dos
locais, instalações técnicas, bem como os equipamentos e sistemas de segurança necessárias.
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Figura 4:35 – Rede de incêndios

4.5.7.6 Rede Elétrica

O projeto de eletrificaçao do empreendimento inclui:
 Ramal de Média Tensão M.T. 30 KV
 Posto de Transformação (PT)


Instalações de utilização em Baixa Tensão (B.T.)
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O ramal de Média Tensão – 30 KV será constituído por duas partes:
 do tipo AÉREO, sendo o seu projeto, execução e licenciamento da responsabilidade da entidade
distribuidora, a EDP Serviços.
 do tipo SUBTERRÂNEO, a ser executado pelo Proponente, em conformidade com o protocolo
de exploração efectuado entre este e a EDP Serviços.

As especificações acerca do apoio e ramal subterrâneo e dimensionamento do cabo, encontram-se
descritas na Memória Descritiva da especialidade.

Figura 4:36 – Ramal de M.T.

O posto de transformação (PT) de 400 kVA será instalado numa cabina monobloco dedicada, em
betão e com acesso restrito ao pessoal de manutenção especialmente autorizado. O PT será localizado
na área de alojamento. Prevê-se a utilização de um modelo PUCBET da EFACEC, composto por celas
pré-fabricadas em invólucro metálico e homologado pela Direcção Geral de Energia. A chegada será
subterrânea, alimentada da rede de Alta Tensão de 30 kv.
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O P.T. será de fornecimento completo e equipado, incluindo a montagem, ligação, vistoria e entrada
em serviço, de acordo com a descrição indicada. A chegada será subterrânea, alimentada da rede de
Alta Tensão de 30 kv, frequência de 50 Hz, sendo a Empresa Distribuidora a EDP Serviços.

A rede de alimentação do PT será efetuada por um cabo subterrâneo em condutor LXHIOZ1be
3x1x120mm2, tensão estipulada de 18/30 kV, a partir de um apoio a instalar na propriedade do
requerente, devendo esse cabo e os demais equipamentos e acessórios (interruptor seccionador,
fusíveis MT, descarregadores de sobretensões, caixas de cabos, etc.) serem licenciados pelo
requerente. A rede eléctrica de MT entre o referido apoio e o PT constitui rede interna do cliente.

As características gerais do posto de transformação encontram-se detalhadamente descritas na
Memória Descritiva da especialidade.

Será instalado um gerador de emergência a diesel com 400kVA de potência.

Instalações de utilização em Baixa Tensão:

A alimentação dos diversos edifícios que compõem o presente empreendimento será feita a partir do
Quadro de Entrada (Q.E.), localizado junto do PT, em baixa tensão (400/230 V, 50 Hz) e deste a partir
do Quadro de Baixa Tensão do Posto Transformação (Q.G.B.T.) a instalar, através de uma canalização
subterrânea, à profundidade mínima de 0,60 m e de acordo com as normas regulamentares.

As questões relativas à iluminação, tomadas de uso geral, assim como as especificações de materiais,
das instalações e da proteção de canalizações e pessoas, está descrita em pormenor na Memória
Descritiva da especialidade.

4.5.7.7 Telecomunicações

A ligação às redes públicas de telecomunicações será feita através da entrada subterrânea de cabos,
considerando-se 3 tubos do tipo Corrugado com manga interior lisa (MC-F), que irão interligar a caixa
de visita multioperador (CVM) com o ATI do tipo Bastidor.
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As antenas serão instaladas em suportes, mastros ou torres, de forma a poderem assegurar a correta
captação dos sinais de radiodifusão sonora e televisiva. Recomenda-se que as antenas sejam
integradas ou dissimuladas nas estruturas dos edifícios, não sendo visíveis do exterior. Poderão ser
instaladas sob o telhado do edifício, utilizando-se materiais que permitam a propagação das ondas
eletromagnéticas. As especificações técnicas relativas à rede de tubagens, rede de cabos, repartidores,
antenas e sistemas de terras de protecção, encontram-se detalhadas no projeto da especialidade, bem
como os cálculos referentes ao dimensionamento da rede de cabos coaxiais e fibras óticas.

4.5.7.8 Charcas/Albufeiras

Existem 2 represas (pequenas barragens de terra) na propriedade que serão mantidas e cujos planos
de água serão utilizados para abeberamento dos herbívoros.

O Projeto prevê a construção de uma outra charca/lago para abeberamento dos animais
complementando as charcas existentes.
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Figura 4:37 – Localização das represas/barragens existentes e respetivas albufeiras e da Charca/Lago a
construir no âmbito do presente projeto

A Charca a construir no âmbito do projeto do Parque Zoológico (designada no projeto como Charca)
terá um aterro de perfil homogéneo construído em terra com materiais provenientes das manchas de
empréstimo localizadas na zona a ser inundada.

A área a ser inundada será impermeabilizada com tela de polietileno de 2 mm de espessura.

A Charca terá uma área de 280,60 m2 e um volume de armazenamento de água de 214 m3
destinando-se a rega e abeberamento de animais.
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Figura 4:38 – Perfil da Charca a construir
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As características principais da charca são as seguintes:

Cota do N.P.A (Nível Pleno de Armazenamento) .................................................

238,40 m

Cota do N.M.C (Nível Máximo de Cheia) .............................................................. 238,80 m
Cota de fundo………………………………………………………………………..…… 237,40 m
Desenvolvimento perimetral ....................................................................................

61,92 m

Área de lago …………………………………….…………….………………………….. 280,60 m2
Volume de armazenamento ………………………………………………………..…

214,00 m3

A Charca a construir terá um descarregador de superfície. Este descarregador garante a descarga de
águas para alturas de armazenamento superiores ao N.P.A., para cheias com período de retorno de
1000 anos. As águas descarregadas seguem a linha de água até à barragem existente, onde por sua
vez a descarga é feita diretamente para ribeira a jusante.

No âmbito do presente projeto não se prevê qualquer intervenção nas duas barragens e albufeiras
existentes.
4.5.7.9 Gestão de Resíduos

Face às caraterísticas do presente Projeto interessa abordar os resíduos a serem produzidos pelos
animais que vão povoar o Parque Zoológico:
 Resíduos orgânicos dos felinos provenientes da limpeza e recolha dos dejetos e restos de ossos
da alimentação dos carnívoros a realizar com uma periodicidade mensal ou quinzenal. Estes
resíduos serão acondicionados em sacos e encaminhados para o tratamento em empresa de
gestão de resíduos licenciada para o efeito.
 Resíduos orgânicos dos herbívoros. Apenas os dejetos dos herbívoros presentes na envolvente
das charcas utilizadas para abeberamento serão recolhidos para minimizar a contaminação das
charcas. Estes resíduos (dejectos) serão posteriormente submetidos a um processo de
compostagem em local a definir afastado das charcas e de linhas de água.

Os RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) que serão produzidos nos diversos espaços edificados do Parque
Zoológico, serão depositados em contentores, que serão localizados numa área destinada para o
efeito na Zona da Portaria.
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4.5.8

Arranjos Exteriores

Aspetos gerais
O empreendimento “AFRICA SAFARI PARK” é constituído por diferentes zonas às quais se associam
diversos tipos de edificações interligadas e integrados. As zonas associadas ao Parque Zoológico estão
afetas aos serviços de apoio, manutenção, zonas técnicas, abrigos de animais, clínica veterinária,
oficinas de manutenção e centros de visita e interpretação, interligadas entre si por percursos de
serviço ou de visitação e integrados na paisagem local por zonas verdes que serão maioritariamente
constituídas por áreas de prado, de herbáceas e pequenos arbustos e por espécies arbóreas escolhidas
de acordo com as condições climatéricas do Alentejo.

Para atingir o objectivo de integração destas estruturas na paisagem local procurou-se, para todas as
diversas situações, que a modelação de terreno fosse a mínima indispensável à proposta de
implantação da Arquitetura e das Infraestruturas.

Esta necessidade de modelação fica a dever-se sobretudo à indispensável inserção da rede de
percursos, garantindo estes, sempre que possível, a acessibilidade universal; e, cumulativamente,
procurou-se criar taludes com pendentes estáveis que, com o adequado revestimento, se harmonizem
com a orografia envolvente e hidrografia.

Importa ainda referir que as alterações à topografia, tiveram sempre em consideração a condicionante
da presença de azinheiras, procurando minimizar o número de exemplares afetados e/ou o impacte
sobre o sistema radicular das existentes (a mesma preocupação de manutenção da vegetação
existente foi tida para todos os exemplares de vegetação autóctone existente).

É de realçar que na área do Parque Zoológico foi identificado um povoamento disperso constituido
por 3177 azinheiras, apresentando uma densidade de 22,39 árvores/ha. Para a implantação do Projeto
está previsto o abate de 10 exemplares (sobretudo devido à implantação da vedação perimetral
electrificada e respectivo acesso de segurança ), e a plantação de 114 novos exemplares da mesma
espécie, logo esta transformação irá traduzir-se numa nova densidade de 23,12 arv/ha na área do
Parque Zoológico.

Foram ainda identificados alguns elementos inertes presentes na área do Parque Zoológico e sua
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envolvente, que deverão ser eliminadas por questões de compatibilização com a proposta de
intervenção e por questões de segurança. Assim, prevê-se a remoção de algumas vedações existentes
na propriedade e ainda o desmonte de um muro em ruínas, sendo que, os inertes daí resultantes
deverão concorrer para a recuperação de outros muros existentes que, encontrando-se em melhor
estado de conservação são passíveis de recuperação.

Plano de plantações e sementeiras
A proposta do plano de plantação reflete a simplicidade preconizada para o espaço e o cuidado de
integração na paisagem natural, ou seja, apresenta-se um elenco vegetal de espécies autóctones e
resilientes, visando o sucesso das plantações e a reduzida necessidade de manutenção.

Nesta lógica, para revestimento das superfícies mobilizadas, prevê-se a sementeira de três misturas de
sementes de espécies autóctones certificadas:
 prado florido silvestre tipo "Zulueta", referência "Wildflowers", com maior interesse plástico
dado o escalonamento da floração;
 revestimento de taludes tipo "Zulueta", referência "Zona 12 - Portugal - Zona Sul", cujo volume
dado pelo estrato arbustivo contribuirá para um melhor enquadramento das estruturas
construídas;
 Revestimento de cobertura verde tipo "Zuleta", referência "Wildgrass".

Propõe-se também a plantação de árvores (Olea europaea var. sylvestris, Pinus pinea e Quercus
faginea) criando zonas de vegetação mais densa que enquadra estruturas e equipamentos, fazendo o
contraponto com os espaços naturalmente mais abertos. Propõe-se ainda, a instalação de uma zona
de cortina arbórea, que visa bloquear a visibilidade direta para eventuais pontos negativos de
observação da paisagem, aplicando-se para o efeito um módulo denso de árvores e arbustos (neste
constarão as novas azinheiras que compensam as sujeitas a abate por força da implantação do
projeto).
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Figura 4:39 – Zonas Verdes

Rega
O principal abastecimento de água para rega provem dos furos previstos na propriedade,
preconizando-se igualmente o aproveitamento de águas tratadas com tratamento terciário (esta
aplicação restringe-se a bocas de rega implantadas longe do uso público livre e em situações pontuais
num sistema gota-a-gota).
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Uma vez que a escolha da vegetação recaiu sobre espécies edafo-climaticamente bem adaptadas, a
necessidade de rega será pouco significativa, mas ainda assim importante durante o período de
instalação.

Como tal, propõe-se a instalação de rede e bocas de rega que possam suprir essas necessidades nos
primeiros tempos ou em casos de deficit hídrico extremo para a generalidade do espaço. No entanto,
para as áreas de enquadramento, que carecem de maior cuidado de apresentação, como é o caso do
Centro interpretativo, é proposta a rega automática por sistema de gota-a-gota evitando perdas e
reduzindo os custos de manutenção.

Materiais de construção e pavimentos
Dada a natureza do empreendimento, procurou-se privilegiar materiais que embora resistentes,
assegurem alguma permeabilidade do solo e a integração cromática na envolvente e no conceito
"africano" do empreendimento.

Deste modo, as vias secundárias e de serviço são propostas em terreno natural compactado, à
excepção do percurso de acesso e área envolvente aos edifícios de apoio ao Parque Zoológico (clínica
veterinária, armazém alimentar, alojamento de funcionários e edifício de manutenção/apoio), para o
qual se prevê a aplicação de tout-venant térreo de aspecto ferroso. Excepcionalmente o pavimento de
aproximação ao edificado é concretizado em blocos de betão creme.

Os acessos pedonais ao Centro Interpretativo são materializados também em blocos de betão creme,
assim como as escadas e rampas de articulação com o estacionamento e as entradas de serviço.

Mobiliário urbano
Em termos de equipamentos, aponta-se para a colocação de papeleiras e sinalética, propondo-se os
seguintes modelos em aço corten: papeleira tipo "Benito", referência "Gavarres" e painel tipo
"Metalco", referência "Icaro Display Board”.
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A especificação e caracterização técnica dos materiais a adoptar está detalhada na Memória Descritiva
da especialidade.

4.5.9

Vedações

A delimitação das diferentes zonas do empreendimento será possível através da utilização de
vedações, que permitirão definir e separar diferentes zonas e usos. Como se pretende que os animais
circulem livremente dentro do respetivo sector, a(s) vedação(ões) das diversas áreas que compõem o
Parque possuem extrema relevância no Projecto que se apresenta.

Deste modo, para a delimitação da propriedade e das diversas áreas que compõem o Parque
Zoológico está prevista a utilização das vedações dos seguintes tipos:


Vedação metálica em rede cinegética com 2m de altura, eletrificada:


Acompanha todo o perímetro da propriedade, exceto no troço que acompanha a EN 267
e que representa o acesso ao empreendimento;



Ao longo da Ribeira de Oeiras, respeitando as distâncias descritas na Memória Descritiva
da especialidade.



Vedação em rede com 1,2m de altura:


Paralela aos limites Sul e Nascente da propriedade;



Contorna as áreas do Centro Interpretativo, Estabelecimento Hoteleiro, Quarentena,
Edifícios de Apoio e áreas de regeneração de azinheiras;



Implantada entre o percurso de acesso aos edifícios de apoio ao Parque e o percurso de
serviço que dá acesso à área de Quarentena, no troço em que aqueles são paralelos e
adjacentes (garantia de separação dos percursos);



Vedação eletrificada em rede ou painel com 3m de altura:


Delimita o sector dos felinos com exceção da área destinada aos Linces;



Constituída por vedação com topo em pescoço de cavalo para ambos os lados,
eletrificada na parte interior, com lintel de fundação que impeça a fuga dos animais.



Vedação não eletrificada em rede ou painel com 4,7m de altura:


Delimita a área destinada aos Linces;



Constituída por vedação com topo em pescoço de cavalo para ambos os lados, com lintel
de fundação que impeça a fuga dos animais.
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Vedação exterior em chapa simples com altura de 3m de altura e 0,75cm de espessura:




Vedação de proteção da zona da Quarentena (Z.01);

Vedação de entrada em madeira com 2m de altura:


Troço que acompanha a EN 267 e que representa o acesso ao empreendimento.
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Figura 4:40 – Vedações
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As vedações que delimitam as diversas áreas do Parque Zoológico e do Estabelecimento Hoteleiro
terão saídas em número suficiente para permitir uma eficiente evacuação de emergência,
permanecendo as mesmas funcionais e bem sinalizadas.

Na transição entre cada espaço vedado, para segurança de animais e pessoas, será sempre
implementado o sistema de 2 portas ou antecâmara no setor dos felinos, localizado a sul, por ser
visitável. A área e as dimensões deste espaço serão as adequadas ao fim a que se destinam, mais
concretamente a passagem/espera de pessoas ou de veículos.

De realçar que a vedação cinegética eletrificada que acompanha a Ribeira de Oeiras, implantada a 20m
desta e com 2m de altura, garantirá, concomitantemente a salvaguarda do corredor ecológico
constituído pela ribeira de Oeiras e as suas margens, nomeadamente pela preservação do respetivo
revestimento vegetal, pela manutenção do relevo natural, pela ausência de quaisquer construções,
edificações ou execução de obras suscetíveis de constituir obstrução à livre passagem das águas e
ainda a proteção ativa e limpeza das margens da ribeira na parte confinante. Na zona onde a ribeira
faz o “cotovelo” mais apertado, ao longo de apenas 35,5m (em 3,425 Km de extensão), a vedação
aproxima-se da água, dadas as condicionantes impostas pela topografia do terreno.

Será contemplada a colocação de uma estrutura de barras metálicas no solo (passagem canadiana)
para evitar a passagem e permanência dos animais no troço do percurso localizado na proximidade à
ribeira de Oeiras.

As áreas dos Leões, Chitas e Mabecos são percorríveis no seu interior em veículo pelos visitantes.
Assim, sempre que há entrada/saída de um subsector, tem que ser implementada a solução de dupla
porta/antecâmara já referida.

Na extremidade/ limite de cada uma das 5 áreas terá que existir também:
• o sistema de dupla porta/antecâmara dimensionada para que o tratador possa aceder ao
subsector;
• bebedouro / ponto de água junto ao acesso do tratador;
• um vão de guilhotina posicionado de modo a que se encoste a jaula de um animal para que este
possa entrar na sua área em segurança.
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4.5.10 Tráfego

De acordo com o documento do Projeto “ANÁLISE DE TRÁFEGO - MEMÓRIA DESCRITIVA E
JUSTIFICATIVA”, a ER267, que assegura a ligação entre Almodôvar e Mértola, é uma estrada secundária
e convencional com 1 faixa de rodagem, com 1 via em cada sentido, em que, pelos volumes e fluidez
de tráfego que se verificam, estará seguramente a funcionar a um nível de serviço superior ao C e
ainda com reserva de capacidade bastante significativa. Este documento refere, ainda, que a
composição de veículos que ali circulam, quer pelo tipo de ligação em presença, quer pelo nível e
carácter das atividades económicas na respetiva área de influência, será predominante de ligeiros, não
se reconhecendo como significativo o tráfego de veículos pesados.

Na Análise de Tráfego foram estimados os valores do tráfego gerado pelo futuro empreendimento de
acordo com a respetiva tipologia e em função de indicadores referenciados pela bibliografia indicada
na

memória

descritiva

da

especialidade.

Tendo

em

consideração

as

características

do

empreendimento, é prevista a a afluência de automóveis ligeiros, viaturas todo o terreno, autocarros
de turismo e, esporadicamente, viaturas articuladas de transporte de animais.

A geração/distribuição de tráfego do empreendimento foi realizada recorrendo à metodologia do
“Trip Generation”, constante do respetivo Manual (Institute of Transportation Engineers (ITE), 9th
Edition - 2012). Esta metodologia descrita em detalhe na memória descritiva do estudo de tráfego
realizado.

Na Análise de Tráfego considerou-se que o tráfego principal gerado será essencialmente resultante da
oferta de alojamento. O eventual tráfego gerado exclusivamente pela componente do Parque
Zoológico considera-se irrelevante, uma vez que estará condicionado a limitações de capacidade e
horários de atendimento e visitas.

As estimativas do tráfego gerado pelo empreendimento em análise, traduzem-se nos valores do
quadro seguinte, correspondendo a valores de tráfego médio diário anual (TMDA) de 265 veículos
gerados por dia.
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ESTIMATIVAS TRÁFEGO GERADO (2 Sentidos)
Sentido Almodôvar
Sentido Mértola
TMDA-DU
159
106
VHPT-DU (manhã)
13
9
VHPT-DU (tarde)
9
13
Na Análise de Tráfego estimou-se ainda que:
 O movimento dos veículos será de 55% a entrar e 45% a sair na ponta da manhã e de 45% a
entrar e 55% a sair na ponta da tarde, repartições que se irão considerar como aceitáveis.
 A distribuição da procura de movimentos se fará com valores da ordem dos 60% no sentido de
Almodôvar e da ordem dos 40% no sentido de Mértola. Esta diferenciação resulta
essencialmente de ser no sentido de Almodôvar que se farão as ligações aos principais eixos da
rede rodoviária.

Conforme repartição de movimentos de entrada e saída do empreendimento acima apresentados, os
movimentos de viragem na EN 267 resultam nos valores do quadro seguinte.

MOVIMENTOS DE VIRAGEM NA ER 267
Almodôvar - Safari Park
Safari Park - Almodôvar
(viragens à esquerda)
TMDA-DU
80
79
VHPT-DU (manhã)
7
6
VHPT-DU (tarde)
4
5
Safari Park - Mértola
Mértola - Safari Park
(viragens à esquerda)
TMDA-DU
53
53
VHPT-DU (manhã)
5
4
VHPT-DU (tarde)
7
6

Na Análise de Tráfego conclui-se que o tráfego gerado pelo empreendimento, e que na sua totalidade
será afeto à EN 267, terá impactos pouco ou nada relevantes no normal funcionamento daquela via. O
mesmo documento refere, ainda, que não se afigura necessário proceder a qualquer reformulação
profunda do entroncamento existente, para além da melhoria da geometria de inserção, com
adequação dos raios de viragem e o reforço e adequação da sinalização horizontal e da sinalização
vertical na aproximação à interseção, tal como referido anteriormente.

4.5.11 Programa Sanitário e de Bem-Estar Animal
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O projeto do Parque Zoológico foi concebido e dimensionado tendo em conta prioritária o bem-estar
dos animais no sentido de lhes serem proporcionadas as melhores condições, tão próximas quanto
possível dos seus ecossistemas naturais. Assim sendo, optou-se pela criação de duas áreas distintas no
parque, a primeira das quais se destina a Herbívoros Africanos e a segunda a Carnívoros/ Felinos. A
área reservada à circulação dos herbívoros compreende 107,1 ha, sendo que estes animais percorrerão
toda a área, sem qualquer tipo de condicionamento, nela pastando e na qual estarão disponíveis 3
charcas para beberagem. A área dos Carnívoros/ Felinos ocupará 10,5 ha. Cada uma das 5 espécies
que integram este grupo disporá do seu próprio parque.

Neste enquadramento, as medidas sanitárias exigidas serão, sem dúvida, de fácil controlo dada a
pouca densidade animal por m2 e, por outro lado, não serem introduzidas no Parque aves, primatas e
répteis. O mesmo se aplica ao maneio e bem-estar animal, posto que existirão abrigos naturais e em
grande número, as azinheiras, e outros abrigos distribuídos pelos diferentes pontos do parque no que
se refere aos Herbívoros. Os parques dos Carnívoros disporão de sombra oferecida pelas azinheiras e
outros abrigos e os animais poderão fazer uso de pequenas charcas.

Instalações e Equipamentos
O parque possuirá uma Clínica Veterinária por forma a garantir as necessidades de consulta, cirurgia,
análises (microscópio e equipamento para análises bioquímicas e analíticas), e meios de diagnóstico
(Rx e ecografia) para a colecção de animais existente no parque. Existirá uma enfermaria e salas de
recuperação para herbívoros e carnívoros, assim como sala para necropsias e uma arca congeladora
para cadáveres e ainda um dormitório para a permanência do veterinário ou assistente em caso de
necessidade de monotorização do animal. Exterior à Clínica haverá um parque reservado à
recuperação de herbívoros.

Limpeza e Manutenção
Diariamente e antes da abertura do parque, uma equipa técnica de tratadores efectuará uma ronda
para verificação das vedações periféricas e dos parques dos carnívoros, certificando-se do bom
funcionamento da vedação eléctrica e/ou de quaisquer outras anomalias. A limpeza e a alimentação
dos animais será da responsabilidade de outra equipa. As rondas destinam-se ainda à observação do
estado geral dos animais e qualquer anomalia deverá ser imediatamente comunicada ao Veterinário
responsável do parque e nele residente.
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Eliminação de Resíduos
Todos os resíduos produzidos serão eliminados de forma a salvaguardar a saúde pública. Os restos
dos ossos provenientes da alimentação dos carnívoros serão armazenados em sacos e congelados
para serem retirados posteriormente por empresa contratada. Os lixos serão separados de acordo com
as suas categorias, sendo prestado um cuidado especial aos lixos provenientes da clínica veterinária
dada a natureza do mesmo que poderá incluir materiais com sangue e objectos cortantes. Os
cadáveres ou restos de necropsias serão congelados para posterior recolha por empresa especializada.

Saúde Animal
Zoonoses
Neste parque, os visitantes não estarão em contacto próximo com os animais, pois as visitas
serão feitas em modo safári, em veículo conduzido por um guia especializado, não havendo
aproximação a herbívoros, nem a carnívoros, evitando-se, assim, a transmissão animal/homem
ou vice-versa. Também e porque não serão introduzidas colecções de aves e primatas, os
riscos das zoonoses serão diminutos.
As medidas de controlo implementadas no parque incluirão despistes regulares de parasitismo
externo e interno, dermatomicoses e dermatites bacterianas.

Patologias específicas: Relativamente aos felinos, proceder-se-á de forma periódica ao
controlo de peso, garras, dentição e pesquisa do vírus da Imunodeficiência Felina e Leucemia
Felina.

Suplementação: Em determinados períodos e circunstâncias, serão feitas suplementações de
Vitaminas/ Minerais, Vitaminas AD3E, Selénio/ Zinco (stress, doença, seca, partos) de forma a
colmatar as necessidades de casos pontuais que se venham a registar. No parque dos
herbívoros serão utilizados blocos minerais nos pontos de alimentação e, em relação aos
felinos, poderão ser usados produtos como Aminox, Carmix, etc.

Desparasitações: Em situações normais, serão efectuadas desparasitações internas e externas
no período de Maio, por via da alimentação ou por injecção de diferentes fármacos, como
Ivermectinas ou Doravermectinas, ou utilizando-se o método Pour-On. Sempre que houver
necessidade de manusear um animal realizar-se-á a desparasitação interna e externa.

Vacinações: Os animais a introduzir no parque serão provenientes de Zoos da Europa e, como
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tal, o estado Sanitário deverá cumprir com as exigências da Comunidade Europeia no que
respeita a Vacinações e outras. Por aparecimento de qualquer doença de vacinação
obrigatória, a D.G.A.V tomará as medidas necessárias.

Bem-Estar Animal
Tendo em consideração a transferência dos animais de espaços reduzidos para áreas de muito
maior dimensão e nas condições referidas anteriormente, poderá concluir-se que se viabiliza a
reposição de um ecossistema mais próximo do seu estado natural, em que os herbívoros
circularão em liberdade e os felinos passarão a viver em parques de grandes dimensões. A
vegetação arbórea, composta na maioria por azinheiras, oferecerá aos animais zonas de
refúgio e de abrigo ao frio e calor, sendo ainda complementada por abrigos recuperados e
construídos em vários locais do parque. Para além das sombras naturais providenciadas pelas
árvores, os felinos disporão de abrigos e zonas de água para se refrescarem.

Necropsias
A morte de qualquer animal neste parque será seguida de exame de necropsia. Contamos
com a colaboração da Universidade de Évora ou Lisboa para o envio de material destinado a
exames de anatomopatologia.

Quarentena
Estas instalações, devidamente preparadas para a recepção de animais (herbívoros de grande
e pequeno porte e carnívoros), está separada por uma ala de acesso único para o pessoal e
munida de estruturas sanitárias e vestiário. Este edifício encontra-se totalmente isolado das
restantes estruturas de apoio ao parque incluindo o acesso ao mesmo.

Empregados
A selecção dos empregados será feita com base em critérios de formação e experiência
profissional, pese embora a formação que será oferecida aos mesmos. Todos terão de estar
isentos de doenças contagiosas para bem de saúde pública e animal. Serão formados Guias,
os quais devem estar capacitados para transmitir toda a informação relativa aos animais
existentes, respectivos ecossistemas, identificação, alimentação, conservação, etc.

Visitantes
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Os clientes do hotel constituirão a maioria dos visitantes e a entrada no parque de outros
visitantes será controlada de modo a conseguir-se um equilíbrio no número de visitantes
diários evitando excessos que poderão resultar em stress animal. Para a protecção de pessoas
e animais e a fim de serem evitados acidentes, os safáris serão realizados exclusivamente num
veículo do parque, conduzido por um guia do mesmo. Esta condição, fundamental e não
negociável, pretende assegurar a sustentabilidade, a segurança máxima para as pessoas e a
defesa essencial e continuada do bem-estar animal.

4.6 ACESSOS

E ESTACIONAMENTO

Os Acessos ao Parque Zoológico e o Estacionamento dos visitantes do Parque Zoológico estão
incluídos na Fase 1 do empreendimento “AFRICA SAFARI PARK” que inclui as obras de edificação e as
obras de urbanização e infraestruturas de apoio aos edifícios e espaços exteriores que fazem parte
integrante da zona 1 – Portaria e da Zona 2 – Estabelecimento Hoteleiro, não estando portanto
incluídos no Projecto do Parque zoológico.

No entanto, o funcionamento do Parque Zoológico sendo indissociável da existência do acesso
principal à propriedade e da existência de áreas de estacionamento, afigura-se relevante descrever
estas componentes da Fase 1 salientando-se mais uma vez que o empreendimento “AFRICA SAFARI
PARK” funcionará como um todo interligado.

4.6.1

Acessos: Ligação do empreendimento à EN 267

O acesso ao Parque Zoológico será comum ao acesso ao estabelecimento hoteleiro. O projeto do
acesso ao empreendimento faz parte do projeto do estabelecimento hoteleiro. Apresenta-se
seguidamente uma breve descrição do acesso.

Atualmente existe um acesso à propriedade da Herdade da Camacha, em terra batida, através de uma
interseção em T simples na Estrada Nacional EN 267, estrada sob jurisdição da Infraestruturas de
Portugal (IP) que integra a rede nacional de estradas de Portugal, ligando Almodôvar a Mértola
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Figura 4:41 – Localização da atual entrada na propriedade ao PK 100+250m da EN267

Figura 4:42 – Entrada atual da Herdade da Camacha

O acesso ao empreendimento 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,
permitindo conciliar a exigência de três entradas diferentes:


Acesso Principal – Portaria (P.01), que alimenta duas entradas:


Acesso ao Percurso do Transfer (Portaria - Estabelecimento Hoteleiro - Centro
Interpretativo), e aos edifícios de apoio ao Parque Zoológico, com excepção da área de
Quarentena;



Acesso de Serviço / Via de Segurança do Parque (P.02) – entrada de serviço do Parque
Zoológico;



Acesso Quarentena (P.03) – entrada de acesso à área e edifício da Quarentena.
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Figura 4:43 – Acesso ao empreendimento a partir da EN 267

4.6.2

Estacionamento

Todas as áreas de estacionamento que servem o Parque Zoológico serão comuns ao Estabelecimento
Hoteleiro. Apresenta-se seguidamente uma breve descrição das áreas de estacionamento.

A distribuição do estacionamento e dos percursos pelo empreendimento parte do princípio de tentar
limitar à Portaria (P) o acesso de veículos (pesados e ligeiros) ao interior do Parque Zoológico, assente
na premissa de que a maior parte das deslocações serão efectuadas por veículos transfer pertencentes
ao empreendimento.

Para o efeito, existe um Percurso Transfer que une os núcleos da Portaria, Estabelecimento Hoteleiro e
Centro Interpretativo. Sempre que não estejam em actividade, os transfer estarão parqueados na zona
de edifícios de apoio ao Parque.

Tendo como base este pressuposto, pretende-se que a grande maioria dos veículos ligeiros e todos os
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veículos pesados, fiquem estacionados no núcleo da Portaria (P), onde se situa o Estacionamento
Principal (P.05), com cerca de 80 lugares afectos a veículos ligeiros (dos quais 3 reservados a pessoas
com mobilidade condicionada), e uma área afecta ao estacionamento de autocarros, com 5 lugares. O
Estacionamento Principal é constituído por uma estrutura em pérgola que, além de sombreamento,
proporciona também o suporte para a colocação de painéis fotovoltaicos.

Dentro do núcleo do Estabelecimento Hoteleiro (H), não está previsto o estacionamento de veículos
pesados. O estacionamento de veículos ligeiros distribui-se entre duas zonas, com 3 lugares junto ao
Edifício Central e 16 junto às Unidades de Alojamento H.04 e H.05 (com 1 lugar reservado a pessoas
com mobilidade condicionada cada);

Conforme referido anteriormente, o estacionamento de transfer, bem como o de veículos safari, ficará
situado no núcleo do Parque Zoológico (Z), na zona de edifícios de apoio ao Parque, onde estão
previstos 16 lugares destinados a ligeiros (2 dos quais afectos a pessoas com mobilidade
condicionada).

Junto ao Centro Interpretativo prevêem-se 5 lugares destinados a ligeiros (2 destinados a pessoas com
mobilidade condicionada).

Desta distribuição, resulta um total de 120 lugares de estacionamento de ligeiros e 5 lugares afectos a
veículos pesados.

As áreas de estacionamento afetas ao Parque Zoológico serão as seguintes:


Estacionamento P.05 – junto à EN267, exterior à vedação, mas posterior à Portaria (P.01):
Estacionamento destinado a veículos ligeiros e autocarros de visitantes em tapete betuminoso;



Estacionamento H.00.5 – junto à saída do Edifício Central do estabelecimento hoteleiro:
Estacionamento pavimentado em pavé (blocos de betão cor creme) destinado aos veículos do
safari que fazem o percurso de visitação pelo Parque Zoológico;



Estacionamento afecto ao Centro Interpretativo (Z.00.3 e Z.06) – estará identificado,
constituindo-se em terreno natural compactado à semelhança dos percursos de acesso;



Estacionamento que serve a Zona de Serviço (Z.02 e Z.10) – é formalizado em tout-venant
térreo .
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Figura 4:44 – Localização dos estacionamentos afetos ao Parque Zoológico
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4.7 CARACTERIZAÇÃO

DAS

FASES

DO

PROJETO:

ATIVIDADES,

MATERIAIS A UTILIZAR, EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES

4.7.1

Fase de construção

4.7.1.1 Principais atividades

Resumidamente as actividades de construção associadas à execução do projecto do Parque Zoológico
consistem na construção do Centro interpretativo (reabilitação do Monte da Camacha existente e
arranjos exteriores), construção de uma charca, a construção dos edifícios da Clinica Veterinária,
Armazém, Alojamentos de funcionários/voluntários (edifícios novos e arranjos exteriores), a construção
do edifício da Quarentena (edifício novo), a execução de valas para a implantação das redes de
abastecimento, saneamento, electricidade e gás, a execução de 3 furos para abastecimento de água e
respectiva ETA, construção de duas ETAR, construção de reservatórios de água para consumo humano,
rega e incêndio e a construção de acessos.

Seguidamente descrevem-se mais detalhadamente as principais ações ou atividades com relevância
ambiental a ter lugar durante a construção do Parque Zoológico:

Implantação do estaleiro (incluindo as atividades de montagem, manutenção e desmontagem)

A localização efetiva do estaleiro da empreitada de construção será da responsabilidade do
Empreiteiro a quem venha a ser adjudicada a obra, devendo ser respeitadas as restrições identificadas
no presente EIA, nomeadamente no que se refere á interdição da instalação do estaleiro em terrenos
incluídos na Rede Natura 2000. A seleção do local por parte do empreiteiro terá, contudo, que ser
previamente aprovada pelo Dono de Obra, e respeitar a legislação em vigor, bem como cumprir as
especificações do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da Empreitada (que se propõe que
seja elaborado pelo Empreiteiro que vier a ser responsável pela empreitada) tal como referido no
capítulo 7 – Medidas de Minimização.

Uma das possibilidades para a área de estaleiro de obras será a sua localização nas imediações do
edifício do Monte da Camacha, onde funcionará no futuro o Centro Interpretativo, usando a estrada
existente que leva à casa do monte como acesso principal.
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Definição dos acessos à zona da obra e ao estaleiro

O Empreiteiro deve definir os acessos a utilizar para a obra. No capítulo 7 – Medidas de Minimização
propõe-se a elaboração de um Plano de Acessos a respeitar no acesso à obra.

Limpeza e desmatação do terreno

As atividades de limpeza e desmatação do terreno ocorrerão essencialmente nas áreas de implantação
das estruturas construídas e na zona da barragem nova a construir. A restante área do Parque não será
alvo de intervenções relevantes que impliquem desmatações e/ou remoção da vegetação existente
com significado.

Todos os materiais resultantes das atividades da desmatação, limpeza e desenraizamento, assim como
todos os restos ou detritos provenientes destas operações, deverão ser eliminados de acordo com a
legislação em vigor, assegurando o seu encaminhamento para destino final adequado.

Construção da Charca de abeberamento

Toda a zona de construção Charca será previamente saneada para remoção de material de natureza
orgânico, pedras soltas, etc.

Após o saneamento da zona de implantação da Charca será dado início à construção da mesma. Os
materiais a usar no aterro são os provenientes da camada superficial do solo, isentos de raízes e/ou
grandes pedras, numa espessura que não ultrapassará os 0,30-0,50 m. Os caminhos usados pelas
máquinas de transporte ficarão todos eles localizados na zona de aterro. A base da charca será
impermeabilizada através de aplicação de geomembrana em PEAD de 2 mm.

Serão escavados 263 m3 de terras, utilizadas cerca de 30 m3 para o aterro, sobrando 233 m3 que serão
utilizadas no empreendimento.

Demolições

O projeto do Parque Zoológico prevê o aproveitamento das edificações existentes, designadamente o
Monte da Camacha para o Centro Interpretativo e outras edificações para o abrigo dos herbívoros, tal
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como referido e descrito anteriormente. Apenas será efectuada a demolição parcial do edifício
existente, designadamente a cobertura e todas as paredes interiores e topos das paredes exteriores,
para a implantação do Centro Interpretativo, para além de rebocos e revestimentos das paredes a
reabilitar e pavimentos.

Prevê-se ainda a demolição das seguintes estruturas em ruínas:



Vedações agrícolas antigas e deterioradas espalhadas pela propriedade (5793.3 metros);



Muros em alvenaria de estruturas em ruínas sem interesse arquitetónico ou outro (41,75
metros)

Está previsto o desmonte de um muro em ruínas sendo que, os inertes daí resultantes deverão
concorrer para a recuperação de outros muros existentes que, encontrando-se em melhor estado de
conservação são passíveis de recuperação.

Na Figura 4:45 identificam-se os elementos a demolir.
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Figura 4:45 – Elementos a demolir
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Figura 4:46 – Estrutura em alvenaria a demolir localizada a norte do Monte da Camacha

Figura 4:47 – Estrutura em alvenaria a demolir localizada a sudeste do Monte da Camacha
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Movimentos de terras (escavações e aterros)

De uma forma geral as atividades que implicarão movimentação de terras serão:


Escavações para abertura de valas para colocação de infraestruturas/fecho das valas (redes de
abastecimento de água, redes de águas pluviais, saneamento, rede eléctrica e de
comunicações, rede de gás).



Escavação para as fundações do edifício da Quarentena e instalação da Fossa.



Escavação para as fundações dos edifícios da Clinica Veterinária incluindo a Fossa, Armazém
Alimentar, Alojamentos de funcionários/voluntários, Manutenção/Apoio.



Escavação para a ETAR bipartida, Reservatório de Incêndio, Reservatório de Abastecimento de
água, Reservatório de Rega.



Escavação dos 3 furos de captação (100 a 130 metros de profundidade).



Escavação para a instalação da ETAR compacta do Centro Interpretativo e respetiva vala de
infiltração.



Escavação para a execução das fundações das vedações. No caso das vedações de felinos será
construída uma sapata contínua em betão ao longo de toda a vedação.



Escavação da caixa de pavimento associada aos revestimentos em pavê de betão e em toutvenant, designadamente, profundidades de 41cm.



Escavação para as fundações dos 15 novos abrigos a construir para animais (sapatas de
pequena dimensão).

No Quadro seguinte apresenta-se um resumo dos volumes de escavação e aterro previstos para a
concretização do Parque Zoológico.
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Quadro 4:8 – Movimentações de terras (por especialidade)
ZOO

Enchimento de

Material

valas/aterro (m )

sobrante (m3)

2868

2581.2

286.8

2599.4

2339.46

259.94

3639.7

3275.73

363.97

Escavação (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

3

573.13

573.13

Charca

263

30

233

Total

9943.23

8226.39

1716.84

O Projeto do Parque Zoológico é excedentário em cerca de 1717 m3 terras.
Dependendo do local de depósito dos volumes sobrantes, estes poderão ser reaproveitados de umas
especialidades para as outras, mas tal consideração não é possível definir com exatidão em fase de
projeto.

Dependerá

sempre

do

planeamento

de

execução

de

obra

por

parte

do

Empreiteiro/Fiscalização.

Criação das acessibilidades e implantação de infraestruturas


Construção das vias de acesso:


Acesso principal à Portaria (interior e exterior) e Estacionamento, em tapete de
betuminoso;



Via de acesso principal, incluindo a rotunda de entrada, até ao edifício principal da
unidade Hoteleira com 6m de largura em pavê de blocos de betão creme;



Via de acesso à unidade Hoteleira e ao conjunto, Clinica Veterinária, Armazém Alimentar,
Alojamento funcionários/voluntários, Manutenção com 5 metros de largura em toutvenant térreo.



Acesso à Quarentena em terra batida



Acesso ao Centro Interpretativo em terra batida



Todos os restantes caminhos de circulação, designadamente para o percurso de visita ao
Parque serão mantidos como estão



Execução

das

redes

enterradas

(abastecimento

de

água,

saneamento,

rede

elétrica/comunicações, rede de gás).

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO PARQUE ZOOLÓGICO AFRICA SAFARI PARK - ALMODÔVAR

142

BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO SÍNTESE

Construção dos edifícios


Construção civil - Execução de cofragens e armaduras, betonagem e descofragem;



Trabalhos de alvenaria, de reboco/estuque, carpintaria de limpos, serralharia e montagem de
envidraçados;



Instalações elétricas;



Execução de pinturas e revestimentos;



Acabamentos (interiores e exteriores);

Arranjos paisagísticos


Execução de arranjos exteriores essencialmente na zona adjacente ao Centro Interpretativo
(Z.06), na Zona de Serviço (inclui a área técnica (Z.08) e os edifícios da Clinica Veterinária (Z.02)
Armazém Alimentar e de Manutenção (Z03 e Z04), Alojamento de Funcionários/Voluntários
(Z.05) e Alojamento de Funcionários (Z.10)) e na zona adjacente da Quarentena (Z.01) e
envolvente dos respectivos acessos.



Instalação de vedações.
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Desmantelamento das zonas de estaleiros


Desmantelamento das áreas de estaleiro e de eventual depósito de materiais e recuperação
dos locais.

4.7.1.2 Materiais a utilizar

A concretização física do Projeto irá realizar-se com recurso a processos construtivos e materiais
correntes. Listam-se seguidamente alguns dos materiais a utilizar:


Betão pronto e betão pronto;



Alvenaria, cimento, ferro, madeira, brita, areia, aço, tijolos;



Tubagens de vários materiais e diâmetros;



Cabos elétricos, entre outros



Equipamento eletromecânico;



Como em qualquer obra, prevê-se a utilização de substâncias perigosas (óleos e massas
lubrificantes e combustível nas viaturas, tinta, vernizes, solventes, etc.);



Consumo de água (provavelmente através de camiões cisterna/rede de abastecimento
público).



Espécies vegetais e mistura de sementes e demais materiais necessários para a integração
paisagística.

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a utilização de
eletricidade no estaleiro, eventual iluminação das áreas de trabalho e funcionamento de equipamentos
e com combustíveis, essencialmente gasóleo, para o funcionamento dos veículos e maquinaria de
apoio à obra.

4.7.1.3 Efluentes, resíduos e emissões

Durante a fase de construção assistir-se-á essencialmente à produção de águas residuais, resíduos,
emissões gasosas e ruído e vibrações, associados às atividades de construção. Salienta-se que os
efluentes, resíduos e emissões expectáveis de serem gerados durante a fase de construção serão
distintos dos que serão gerados na fase de exploração do empreendimento, refletindo as diferenças
entre as atividades geradoras desses efluentes, resíduos e emissões que ocorrerão nessas fases.
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Águas residuais
Durante a fase de construção serão produzidas águas residuais domésticas nas instalações sociais do
estaleiro que vier a ser instalado, nomeadamente no que se refere às instalações sanitárias. Não se
encontrando disponível rede pública de saneamento na zona de implantação do Projeto nem nas
imediações, prevê-se a instalação de estruturas amovíveis para a recolha das águas residuais geradas e
transporte a destino final adequado, de forma a assegurar a ausência de descargas no meio recetor.

As eventuais operações de manutenção da maquinaria utilizada na obra, deverão ser realizadas fora
do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, por forma a evitar a produção de águas residuais
contaminadas com hidrocarbonetos.

Emissões atmosféricas
Durante toda a fase de construção é expectável a emissão de poluentes atmosféricos em
consequência das próprias atividades de construção, nomeadamente:


Poeiras resultantes das operações de escavação para construção da barragem, abertura de
fundações das estruturas edificadas, demolições de pequenas estruturas, circulação de veículos de
apoio à obra sobre os caminhos e vias não pavimentadas, transporte de materiais e pela própria
ação erosiva do vento sobre superfícies de solo expostas.



Poluentes associados aos gases de combustão interna dos veículos de apoio à obra, tais como,
partícula (PM10 e PM2,5), monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), e compostos
orgânicos voláteis (COV).

Ruído e vibrações
As atividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, nomeadamente a
utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em operações de desmatação, escavação e
terraplenagem e transporte de materiais,

As principais fontes de ruído serão, previsivelmente, provenientes dos seguintes equipamentos
principais:


Martelos pneumáticos,



Martelo hidráulico da retroescavadora e retroescavadora,



Compactadores de solo



Compressores
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Betoneiras,



Camiões de transporte de materiais.

Estas atividades são suscetíveis de incrementar os níveis de ruído nas zonas envolventes ao local da
obra.

Resíduos sólidos
Durante a fase de construção haverá lugar à produção de resíduos sólidos em resultado de várias
atividades de construção. Aos resíduos de construção e demolição aplica-se o Decreto-Lei nº 46/2008
de 12 de Março alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. De uma forma geral a tipologia
de resíduos suscetível de virem a ser produzidos durante a fase de construção do empreendimento
deverá incluir:


Resíduos de Construção e Demolição: maioria dos resíduos que serão produzidos em obra no
âmbito das operações de demolição de estruturas, construção dos edifícios, das redes e dos
acessos. A maioria dos resíduos que serão produzidos são do capítulo 17 da LER (Resíduos de
construção e demolição, incluindo solos escavados de locais contaminados). Prevê-se ainda a
produção de resíduos de embalagens de tinta e equivalentes com o código 15 01 10 (*).



Terras de escavação previsivelmente não contendo substâncias perigosas: as movimentações
de terras irão dar origem a um excedente de terras previsivelmente não contendo substâncias
perigosas - Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 (LER 17 05 04). As terras sobrantes
deverão ser reutilizadas em obra ou reutilizadas nos termos do disposto no artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 46/2008.



Resíduos sólidos urbano ou equiparáveis: correspondendo a resíduos produzidos nas
instalações sociais do estaleiro (resíduos do capítulo 20 da LER);

A responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades licenciadas será do Empreiteiro a
quem vierem a ser adjudicadas as empreitadas.

4.7.2

Fase de exploração

4.7.2.1 Principais atividades
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Na fase de exploração do Parque Zoológico prevê-se que venham a ocorrer as seguintes ações ou
atividades:


Visitação do Parque Zoológico pelos futuros utentes de acordo com o horário de funcionamento
previsto;



Geração de tráfego associado ao afluxo de visitantes ao Parque. Circulação de veículos privados
desde a rede viária exterior até à zona de estacionamento junto à entrada do empreendimento e
circulação de veículos do Parque Zoológico: “transfer” entre o Estacionamento Principal e o
edifício central do Estabelecimento Hoteleiro; veículo todo-terreno para percorrer os percursos
existentes no interior da área do Parque; veículos de serviço de apoio ao empreendimento;



Manutenção dos espaços verdes (incluindo redes de regas) a criar nas zonas envolventes às
principais estruturas edificadas e manutenção de redes de infraestruturas;



Gestão dos resíduos produzidos no Parque;



Gestão das águas residuais produzidas: controlo do tratamento e destino final;



Funcionamento da Clínica Veterinária;



Alimentação e abeberamento dos animais;



Limpeza de dejectos das várias zonas dos felinos e dos tanques de água dos felinos;



Limpeza à volta dos planos de água associados ás 2 barragens e à Charca a construír onde é feito
o abeberamento.

4.7.2.2 Materiais e energia

Os principais materiais que serão consumidos durante a fase de exploração do Parque Zoológico
incluirão:


Água de abastecimento para consumo humano, consumo dos animais, água para rega e água para
incêndios (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);



Combustíveis (essencialmente gasóleo) para as viaturas de transfer, viaturas que farão os
percursos de visitação do Parque e viaturas de serviço. Estima-se um consumo máximo de 60 l de
gasóleo por dia;



Produtos farmacêuticos para tratamento dos animais;
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Fertilizantes e adubos para manutenção dos espaços verdes;



Tintas, solventes e outros produtos que possam ser utilizados em atividades de manutenção e
para pequenas reparações;



Óleos lubrificantes, outros fluídos, e outros consumíveis utilizados na reparação de viaturas na
oficina do edifício da Manutenção.



Alimentação dos Animais: carne – 60kg/dia, rações de herbívoros – 80kg/dia, feno – 50 kg/dia.
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As necessidades energéticas do Parque Zoológico serão satisfeitas maioritariamente através do
consumo de energia elétrica proveniente da rede de distribuição (o projeto contempla uma rede em
MT, um posto de transformação e infraestruturas em BT). O projeto do Parque Zoológico inclui, ainda,
a instalação e funcionamento de um painel fotovoltaico de 55 kW.

A estimativa de consumo anual de energia elétrica no Parque Zoológico é de 210.240 kW. No global o
empreendimento “Africa Safari Park” consumirá anualmente cerca de 1.378.240 kW. A contribuição
anual estimada dos painéis fotovoltaicos é de 140.525 kW.

4.7.2.3 Efluentes, resíduos e emissões

Durante a Fase de Exploração do empreendimento é previsível a produção de:

Águas residuais e águas pluviais
Tal como referido anteriormente não existem redes de saneamento na área de implantação do projeto
nem na zona envolvente. A produção de águas residuais que ocorrerá em vários pontos do Parque
Zoológico, será, assim, encaminhada para diferentes sistemas de tratamento a implantar no interior do
Parque.

Em termos de capitação prevê-se a produção dos seguintes volume médios de águas residuais na
zona do Parque Zoológico:
 Águas residuais de origem animal a serem encaminhadas para fossas séticas estanques préfabricadas, prevendo-se um esvaziamento mensal das mesmas por entidade licenciada para
encaminhamento para tratamento adequado:


Quarentena: 250l/dia (volume máximo diário sendo a utilização da Quarentena
esporádica, cerca de 3000 l/ano)). As águas residuais domésticas produzidas na
Quarentena são igualmente encaminhadas para a fossa sética;



Clínica Veterinária: 230l/dia

 Águas residuais produzidas no Centro Interpretativo a serem encaminhadas para uma ETAR
Compacta, seguida de infiltração em trincheira no solo: 660l/dia
 Águas

residuais

domésticas

produzidas

nos

vários

edifícios

do

Parque

Zoológico,

designadamente na Clinica Veterinária (Z.06), Armazém alimentar (Z.04), Manutenção (Z.03),
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Alojamento de Funcionários/Voluntários (Z.05) e Alojamento de Funcionários (Z.10) a serem
encaminhadas para a ETAR compacta bipartida (5 m3). Juntamente com as águas residuais
provenientes do Estabelecimento Hoteleiro o volume afluente à ETAR prevê-se ser 24,7 m3/dia.
 Águas residuais contendo hidrocarbonetos produzidas na oficina de reparação de viaturas e na
área de lavagem de viaturas a serem encaminhas para um separador de hidrocarbonetos.

As águas tratadas na ETAR bipartida serão encaminhadas para um tratamento terciário por
ultravioletas para posterior armazenamento e reutilização como água para rega no Parque Zoológico.

As águas pluviais provenientes dos edifícios a construir no Parque Zoológico serão drenadas, de forma
natural para o terreno.

Emissões atmosféricas:
As emissões mais significativas de poluentes atmosféricos na fase de exploração, resultarão do tráfego
rodoviário induzido pelo Projeto (acesso de empregados e visitantes até aos respetivos locais de
estacionamento e circulação de veículos do Parque (transfer, circulação de veículos no interior do
Parque para ver os animais). Os principais poluentes emitidos serão aqueles tipicamente associados a
emissão de gases de combustão, tais como, partículas inaláveis (PM10 e PM2,5, óxidos de azoto e
monóxido de carbono. Na avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de
exploração são avaliados estes potenciais efeitos.

Não se prevê o recurso a processos de combustão (em caldeiras, designadamente) para aquecimento
de águas ou para qualquer outro fim, passíveis de darem origem a emissões relevantes de poluentes
atmosféricos.

Face à especificidade do Projeto há a referir as emissões de gás metano pelos animais que serão
alojados no Parque Zoológico, aspeto que será analisado no Capítulo referente à avaliação dos
impactes do Projeto nas emissões de gases com efeito de estufa.
Ruído
À semelhança do que se referiu em relação às emissões atmosféricas, a principal fonte de ruído
resultante da fase de exploração do Projeto será o tráfego rodoviário induzido pelo mesmo (acesso de
empregados e visitantes até aos respetivos locais de estacionamento e circulação de veículos no
Parque).
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Considera-se que as atividades associadas ao funcionamento do Parque Zoológico não originarão
vibrações relevantes do ponto de vista ambiental. Na avaliação dos impactes no ambiente sonoro
decorrentes da fase de exploração são avaliados os potenciais efeitos do Projeto sobre o ambiente
sonoro.

Resíduos
Durante a fase de exploração serão gerados diversos tipos de resíduos, nomeadamente:


Resíduos sólidos urbanos indiferenciados;



Resíduos sólidos urbanos para reciclagem (papel e cartão, embalagens de plástico e metal,
vidro);



Resíduos biodegradáveis, como resultado das atividades de manutenção e arranjo dos
espaços verdes;



Resíduos equiparáveis a hospitalares provenientes da Clínica Veterinária, originados no
tratamento dos animais, que terão que ser geridos por empresa especializada e licenciada
para tal;



Resíduos orgânicos produzidos pelos animais:


resíduos produzidos pelos felinos: serão recolhidos periodicamente dejetos e restos de
ossos nos parques de felinos (cerca de 11 toneladas/ano). Os restos dos ossos bem com
dos dejetos serão armazenados em sacos de plástico para posterior envio como resíduo
para destino final junto de empresa licenciada para o efeito.



resíduos produzidos pelos herbívoros: proceder-se-á à recolha dos dejetos dos
herbívoros apenas nas zonas envolventes aos planos de água utilizadas para
abeberamento dos animais no sentido de minimizar a carga orgânica afluente às charcas.
Prevê-se efectuar a compostagem dos dejectos dos herbívoros em local ainda a definir
afastado das charcas e de linhas água. No global prevê-se a produção de 52 kg/dia de
dejetos de herbívoros, sendo que apenas uma percentagem se acumulará junto às
charcas.



resíduos produzidos nas instalações da Quarentena: Estes resíduos serão juntos aos dos
felinos e devidamente acondicionados em sacos para posterior envio a empresa gestora
de resíduos devidamente licenciada para o efeito.



Resíduos produzidos nas oficinas do edifício de Manutenção: consumíveis da manutenção e
reparação de viaturas, tais como filtros de óleo, filtros de ar, óleos usados, latas de tinta, etc..
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4.7.3

Programação temporal e Custo do Projeto

Prevê-se que a fase de construção da generalidade do empreendimento (Parque Zoológico e
Estabelecimento Hoteleiro) tenha uma duração entre 18 e 24 meses. A concretização do Projeto do
Parque Zoológico é estimada em cerca de 2 milhões de Euros.
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