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5  C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D O  E S T A D O  A T U A L  D O  A M B I E N T E  

5 . 1  E N Q U A D R A M E N T O  

 

A Caracterização do Estado Atual do Ambiente consiste numa descrição do estado atual do ambiente 

num dado espaço (correspondente à área de afetação do Projeto), o qual é suscetível de vir ser 

alterado pelo Projeto em estudo. A análise que se apresenta foi efetuada com recurso a bibliografia da 

especialidade, visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos 

especialistas envolvidos no EIA e informação fornecida por entidades externas. 

 

Foram analisados os seguintes descritores: 

 Clima e Alterações Climáticas; 

 Geologia, geomorfologia, tectónica e sismicidade; 

 Recursos hídricos (superficiais e subterrâneos); 

 Solos e uso do solo; 

 Sistemas Ecológicos; 

 Qualidade da Água; 

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente sonoro; 

 Gestão de resíduos; 

 Paisagem; 

 Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico; 

 Ordenamento do Território e Condicionantes; 

 Saúde Humana 

 Sócio economia. 

 

5 . 2  C L I M A  E  A L T E R A Ç Õ E S  C L I M Á T I C A S  

5.2.1 Caracterização dos parâmetros climáticos 

5.2.1.1 Metodologia 

 

O clima da área de intervenção foi caracterizado com base em séries de dados climáticos relativos pelo 
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menos a um período de 30 anos.  

 

Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caraterizado 

pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor 

normal de um elemento climático, o valor médio correspondente a um número de anos 

suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no 

local considerado. Segundo a OMM designam-se por normais climatológicas os apuramentos 

estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década (1901-30, 1931-

60, etc.). 

 

Para a caracterização climática da área de intervenção foram utilizados os dados das normais 

climáticas para o concelho de Almodôvar (valores médios do concelho) e os dados da estação 

meteorológica de Beja. O recurso a ambas as fontes deriva da ausência de informação para alguns dos 

parâmetros relativos ao concelho de Almodôvar, tendo sido considerados os dados climáticos da 

estação meteorológica de Beja, a mais próxima e representativa do distrito onde se insere o Projeto. 

Em ambos os casos, foram utilizados os dados referentes ao período de 1971-2000, disponibilizados 

pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).  

 

No Quadro 5:1 apresentam-se as características da estação climatológica de Beja.  

 

Quadro 5:1 – Caracterização da estação climatológica de Beja 

Local Número 
Latitude 

(N) 

Longitude 

(W) 

Altitude 

(m) 

Anemómetro 

(m) 
Período 

Beja 562 38º 01’ 07º 52’ 246 - 1971-2000 

 

Seguidamente são apresentados os valores médios mensais e anuais, assim como parâmetros 

estatísticos para diferentes elementos meteorológicos, designadamente: Temperatura, Precipitação, 

Humidade relativa, Insolação, Evaporação, Vento, Trovoada, Granizo, Neve, Nevoeiro e Geada. 

 

5.2.2 Caracterização dos parâmetros climáticos 

 

No quadro seguinte são apresentados os valores médios mensais e anuais das normais (1971-2000) 

para as principais variáveis climáticas, com base nos valores médios para o concelho de Almodôvar ou 

nos dados da estação meteorológica de Beja, conforme a variável em questão.  

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  3

Consecutivamente é apresentada a caracterização dos principais parâmetros climatológicos em 

consideração.  
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Quadro 5:2 – Valores médios mensais normais (1971-2000) para as principais variáveis climáticas 

 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

Temperatura 

Média da temperatura 

média diária (ºC) 
9,6 10,5 12,1 13,3 16,0 19,8 22,8 22,8 20,8 17,0 13,2 10,9 15,8 

Média da temperatura 

máxima diária (ºC) 
13,7 14,6 17,1 18,3 21,5 26,0 29,9 29,9 27,2 21,6 17,4 14,6 20,8 

Média da temperatura 

mínima diária (ºC) 
5,1 5,8 7,1 8,2 10,8 14,0 16,2 16,4 15,1 12,2 9,1 6,7 10,7 

Maior valor da Temperatura Máxima Diária (°C) 

 
22,0 24,5 30,0 31,5 36,6 43,3 45,2 41,5 42,0 33,8 28,1 22,0 45,2 

Data 21/1981 28/1997 22/1992 30/1997 01/1974 14/1981 24/1995 04/1992 08/1988 02/1980 08/1985 15/1998 24/07/1995 

Menor valor da Temperatura Máxima Diária (°C) 

 
4,7 5,7 9,1 10,6 12,8 15,2 20,4 22,7 18,4 12,0 9,3 5,0 4,7 

Data 02/1971 17/1991 10/1975 12/1976 27/1980 03/1984 02/1997 31/1983 26/1992 22/1987 29/1977 14/1975 02/01/1971 

Maior valor da Temperatura Mínima Diária (°C) 

 
13,2 13,8 14,2 17,3 21,4 25,5 28,4 25,5 24,2 19,9 18,0 15,4 28,4 

Data 01/1996 05/1979 25/1994 30/1997 29/1996 14/1981 18/1991 07/1992 19/1987 01/1977 01/1995 25/1995 18/07/1991 

Menor valor da Temperatura Mínima Diária (°C) 

 
-3,0 -3,2 -3,2 0,3 3,6 6,2 8,7 9,0 6,4 3,2 -0,5 -2,0 -3,2 

Data 26/1976 10/1983 01/1993 09/1986 03/1977 06/1972 03/1997 31/1974 30/1974 23/1974 27/1971 22/1979 10/02/1983 

Número médio de dias com: 

Tx ≥ 30 °C 0 0 0 0,3 3,1 12,5 22,6 23,8 13,3 1,5 0 0 77,1 

Tx ≥ 25 °C 0 0 1,6 3,6 10,8 23,0 30,2 30,4 25,5 10,2 0,5 0 135,8 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

Tn ≥ 20 °C 0 0 0 0 0 0,7 3,1 3,2 1,9 0 0 0 8,9 

Tn ≤ 0 °C 1,1 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,1 

Insolação 

Média da Insolação  

(nº horas de sol)  
163 159 217 233 289 317 354 335 257 208 173 145 2850 

Número médio de dias com Insolação: 

= 0% 2,0 1,7 0,8 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,9 1,2 3,4 11,4 

≤ 20% 8,3 6,9 5,2 5,1 3,8 1,5 0,7 0,5 1,9 5,4 7,2 10,9 57,4 

≥ 80% 10,6 9,0 10,0 7,3 10,9 16,1 22,2 22,5 11,7 8,0 8,3 6,8 143,4 

Evaporação 

Evaporação (mm) 42,4 50,6 84,2 92,4 127,0 176,5 241,1 234,0 170,8 105,9 60,3 42,5 1427,7 

Evaporímetro de Piche (observação das 09h às 09h UTC) 

Humidade 

Humidade relativa média 

do ar às 09h UTC (%) 
89,1 86,6 80,3 76,2 69,6 63,1 60,7 63,7 69,1 78,2 86,8 88,4 76,2 

Precipitação 

Média da quantidade de 

Precipitação Total (mm) 
90,6 73,9 51,2 67,3 44,0 12,8 3,2 5,0 25,3 73,9 97,3 131,0 678,5 

Maior valor da quantidade de Precipitação Diária (mm) 

 55,7 44,0 34,4 37,4 40,6 40,4 16,9 33,3 60,2 73,4 111,3 96,4 111,3 

Data 27/1988 01/1972 06/1991 09/1989 21/1975 14/1992 05/1988 23/1997 19/1999 24/1989 06/1997 22/2000 06/11/1997 

Número médio de dias com: 

RR ≥ 0.1mm 12,3 11,2 9,3 12,4 9,7 4,7 1,7 1,7 5,1 10,0 10,1 13,0 101,2 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

RR ≥ 1mm 8,7 7,8 6,1 8,0 6,5 2,4 0,5 0,8 2,8 6,7 7,3 9,8 67,4 

RR ≥ 10mm 2,8 2,1 1,2 2,0 1,4 0,5 0 0,1 0,7 2,3 2,6 3,8 19,5 

RR = Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC) 

Vento 

Velocidade média do Vento 

(km/h) 
14,3 15,3 14,9 15,7 15,5 15,3 15,6 15,5 14,3 14,4 14,1 15 15 

Velocidade média do Vento 

Máximo em 10 minutos 

(km/h) 

25,5 27,2 26,8 28,8 28,5 29 29 30,5 28,4 26,5 25,3 26,2 27,6 

Maior valor da Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada) (km/h) 

 99 118 116 92 92 81 89 135 96 94 100 148 148 

Data 09/1999 14/1979 01/1978 02/2000 17/1999 05/1975 30/1975 22/1997 25/1998 20/1999 01/1993 31/1998 31/12/1998 

Número médio de dias com Velocidade Máxima Instantânea do Vento (rajada) 

≥ 60 km/h 3,3 3,2 3,3 4,3 3,6 2,3 1,5 1,8 1,7 3,2 3,2 4,6 36,1 

≥ 80 km/h 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 4,6 

 

Outras variáveis 

Número médio de dias com: 

Trovoada 0,6 0,7 1,1 3,1 2,4 2,2 1,1 0,8 1,9 1,9 1,2 1,1 18,1 

Granizo 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 1,3 

Neve 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Nevoeiro 7,5 6,1 5,2 5,1 4,8 3,2 2,7 2,3 2,8 4,8 5,6 7,7 57,8 

Geada 3,7 2,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,7 1,9 8,8 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

 

 Dados referentes aos valores médios para o concelho de Almodôvar 

 Dados referentes às normais climatológicas da estação de Beja (562) 
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5.2.2.1 Temperatura 

 

Na Figura 5:1 apresenta-se a média das temperaturas máxima, média e mínima do ar registados em 

cada mês no concelho de Almodôvar para o período entre 1971 e 2000. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Média da Temperatura Média Diária (ºC) 9,6 10,5 12,1 13,3 16,0 19,8 22,8 22,8 20,8 17,0 13,2 10,9

Média da Temperatura Máxima Diária (ºC) 13,7 14,6 17,1 18,3 21,5 26,0 29,9 29,9 27,2 21,6 17,4 14,6

Média da Temperatura Mínima Diária (ºC) 5,1 5,8 7,1 8,2 10,8 14,0 16,2 16,4 15,1 12,2 9,1 6,7
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Figura 5:1 – Evolução da temperatura do ar ao longo do ano   

 

Analisando a figura e os valores anteriormente apresentados constata-se que: 

 A temperatura média diária do ar foi de 15,8 ºC, oscilando entre 9,6 ºC em Janeiro e 22,8 ºC 

em julho e agosto, sendo a amplitude média anual de 6,2 ºC.  

 A média das temperaturas mínimas mensais atingiu o mínimo em janeiro com 5,1 ºC, 

enquanto a média das temperaturas máximas mensais atingiu o máximo em agosto e julho 

com 29,9 ºC.  

 Ao longo dos anos a temperatura apresentou um valor máximo de 45,2 ºC (24 de julho de 

1995) e um mínimo de -3,2 ºC (10 de fevereiro de 1983 e 1 de Março de 1993). 

 

5.2.2.2 Precipitação 

 

Define-se precipitação como sendo a queda de água no estado líquido (chuva) ou sólido (neve e 

granizo) e os seus valores exprimem-se em milímetros de altura (mm) ou em litros por metro 

quadrado (l/m2). A cada litro por metro quadrado corresponde a um milímetro de altura.  

 

O gráfico da Figura 5:2 apresenta a média da quantidade de precipitação total para o concelho de 
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Almodôvar e a quantidade máxima de precipitação diária registada na estação meteorológica de Beja. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Maior Valor da Quantidade de 
Precipitação Diária (mm)

55,7 44 34,4 37,3 40,6 40,4 16,9 33,3 60,2 73,4 111,3 96,4

Média da Quantidade de 
Precipitação Total (mm)

90,6 73,9 51,2 67,3 44,0 12,8 3,2 5,0 25,3 73,9 97,3 131,0
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Figura 5:2 –Variação dos valores de precipitação ao longo do ano  

  

A partir da figura anterior e dos valores apresentados anteriormente constata-se assim que: 

 O valor da precipitação total média anual foi de 678,5 mm.  

 Os valores máximos, considerados acima dos 90 mm verificaram-se nos meses de janeiro, 

novembro e dezembro, com 90,6 mm, 97,3 mm e 131,0 mm, respetivamente. Dos valores 

apresentados verifica-se um destacado máximo da quantidade média de precipitação total, 

registado no mês de Dezembro.  

 A precipitação máxima diária mais elevada verificada na estação meteorológica de Beja, 

ocorreu no mês de novembro, tendo atingido os 111,3 mm. 

 Os valores mínimos de precipitação registam-se nos meses de Verão, especialmente  em julho 

e agosto onde o valor de precipitação média total é consideravelmente baixo, sendo de 3,2 

mm e 5,0 mm, respetivamente. 

 

No gráfico da Figura 5:3 – é apresentado o número de dias com precipitação igual ou superior a 

0,1mm, 1,0 mm e 10 mm ao longo do ano.  
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

RR≥0,1mm 12,3 11,2 9,3 12,4 9,7 4,7 1,7 1,7 5,1 10,0 10,1 13,0

RR≥1mm 8,7 7,8 6,1 8 6,5 2,4 0,5 0,8 2,8 6,7 7,3 9,8

RR≥10mm 2,8 2,1 1,2 2 1,4 0,5 0 0,1 0,7 2,3 2,6 3,8
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Figura 5:3 – Variação dos valores de quantidade de precipitação diária (RR) ao longo do ano 

 

Deste modo é possível verificar a ocorrência de acontecimentos pluviosos, de um modo geral, 

inferiores a 0,1 mm. Ocorre ainda uma concentração dos dias com maiores valores de precipitação 

diária essencialmente nos meses de final de outono e início de inverno, assim como um pico no início 

da primavera, entre março e abril. 

 

A Figura 5:4 –  apresenta o diagrama Ombrotérmico de Gaussen relativo à normal (1971-2000) com 

base nos valores médios para o concelho de Almodôvar.  

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Média da Quantidade de Precipitação Total (mm) 90,6 73,9 51,2 67,3 44,0 12,8 3,2 5,0 25,3 73,9 97,3 131,0

Média da Temperatura Média Diária (ºC) 9,6 10,5 12,1 13,3 16,0 19,8 22,8 22,8 20,8 17,0 13,2 10,9
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Figura 5:4 – Diagrama Ombrotérmico de Gaussen relativo à normal 1971-2000  

 

A existência de uma relação inversamente proporcional entre o parâmetro de temperatura média 

mensal (ºC) e a precipitação total mensal (mm) é bem evidente mediante o diagrama apresentado. Isto 

é, observa-se que no período do ano onde são registados valores de temperatura mais elevados, 
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registam-se em paralelo valores de precipitação muito baixos. Dessa forma é possível constatar a 

ocorrência de um período de temperaturas mais baixas e precipitação mais elevada entre os meses de 

outubro e maio em contraste com um período quente e seco entre os meses de junho e setembro, tal 

como é característico da região e clima mediterrânicos. 

 

5.2.2.3 Humidade relativa 

 

A humidade relativa pode ser definida como a quantidade de vapor de água presente no ar, expressa 

em percentagem da máxima quantidade de vapor de água que esse ar poderia conter à mesma 

temperatura. Deste modo, é medida pela razão entre a massa de vapor de água existente num 

determinado volume de ar e a quantidade de vapor de água necessária para saturar esse mesmo 

volume de ar, mantendo-se a temperatura e a pressão. Quando essa razão atinge os 100%, diz-se que 

o ar está saturado, ou que se atingiu o ponto de saturação.  

 

A humidade relativa varia no sentido inverso ao da temperatura, isto é, quanto a temperatura 

aumenta, a humidade relativa diminui para a mesma quantidade de vapor presente na atmosfera. 

Assim sendo, mantendo-se a pressão constante e a mesma massa de ar, os valores da humidade 

relativa são mais elevados de madrugada, visto as temperaturas serem inferiores. Nas temperaturas 

mais elevadas, o ar admite maior quantidade de vapor de água. 

 

Considera-se que se está perante ar seco se o valor da humidade relativa for inferior a 30% e, neste 

caso, a temperatura do ar é muito superior à do ponto de orvalho (T >> Td). Se o ar estiver saturado a 

temperatura do ar é igual à do ponto de orvalho (T = Td).  

 

O valor médio anual da humidade relativa (às 9h UTC) para o concelho de Almodôvar é de 76,2%. Da 

análise do gráfico da Figura 6:5 verifica-se que os valores médios mensais mais elevados se registam 

nos meses de janeiro com 89,1% e no mês de dezembro com 88,4%, enquanto o valor mais baixo se 

regista no mês de julho com 60,7%. 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Humidade Relativa Média do Ar (%) 
às 09h UTC

89,1 86,6 80,3 76,2 69,6 63,1 60,7 63,7 69,1 78,2 86,8 88,4
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Figura 5:5 – Variação dos valores de humidade relativa ao longo do ano 

 

5.2.2.4 Vento 

 

Os parâmetros para descrever o vento num local são o rumo, indicado pela ponta da rosa-dos-ventos 

de onde ele sopra, e a velocidade, expressa geralmente em Km/h. Quando a velocidade do vento 

apresenta um valor igual ou superior a 1 Km/h, sem rumo determinável, diz-se que há calma (C). 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a informação relativa à frequência e velocidade média do vento na 

estação meteorológica de Beja. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Velocidade Média do Vento (km/h) 14,3 15,3 14,9 15,7 15,5 15,3 15,6 15,5 14,3 14,4 14,1 15,0

Velocidade Média do Vento Máximo em 
10 minutos (km/h)

25,5 27,2 26,8 28,8 28,5 29,0 29,0 30,5 28,4 26,5 25,3 26,2
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Figura 5:6 – Variação da velocidade média do vento e da velocidade média do vento máximo em 10 

minutos 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

≥60km/h 3,3 3,2 3,3 4,3 3,6 2,3 1,5 1,8 1,7 3,2 3,2 4,6

≥80km/h 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7
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Figura 5:7 – Variação do número médio de dias com velocidade máxima instantânea do vento (rajada)  

 

Da análise às figuras apresentadas é possível constatar que: 

 A velocidade média é relativamente constante, na ordem dos 15 km/h, não sofrendo grandes 

variações ao longo do ano. 

 O número médio de dias com rajadas de velocidade máxima instantânea superiores ou iguais 

a 80 km/h são essencialmente observados nos meses de outono e inverno, ocorrendo com 

frequência praticamente nula no período do verão. 

 Rajadas de velocidade máxima instantânea superiores ou iguais a 60 km/h são igualmente 

observadas nos meses de outono e inverno, existindo no entanto picos em abril e dezembro 

com ocorrência média de 4,3 dias e 4,6 dias, respetivamente. 

  

Em relação ao rumo dos ventos, no concelho de Almodôvar, não se encontram dados específicos 

disponíveis pelo que se adoptou, no presente estudo, a informação considerada no Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios; neste Plano os valores referem-se à estação do Ameixial, por 

ser a que mais se aproxima das características da área de estudo. 

  

Apresenta-se, abaixo o quadro da distribuição da frequência (%) e velocidade do vento (km/h), no 

período de 1943-1963. 
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Quadro 5:3 – Quadro da distribuição da frequência média anual (%) e da velocidade média anual do vento 

(km/h) por rumo, na estação metereológica do Ameixial no período de 1943-1963 

 
N NE E SE S SO O NO 

Frequência (%) 18,9 9,7 6,3 8,7 4,1 7,6 17,8 21,8 

Velocidade (km/h) 14 10,5 7,9 12,6 12,1 13,6 14,4 14,4 

(Fonte: Instituto Superior de Agronomia). 

 
 

 
 

Figura 5:8 – Distribuição da frequência (%) e da velocidade do vento (km/h) por rumo no período 1943-

1963.  

  
De acordo com o quadro e o gráfico anteriores, conclui-se que os ventos predominantes e com maior 

velocidade, têm origem nos quadrantes Norte (N)/ Noroeste (NO)/ Oeste (O). 
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5.2.2.5 Insolação 

 

A insolação é designada como o tempo durante o qual o sol está a descoberto e incide diretamente 

sobre a superfície terrestre, sendo expressa em horas de sol. Esta variável está dependente de factores 

como a nebulosidade e a insolação astronómica (insolação máxima possível).  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Média da Insolação (nº horas de sol) 163 159 217 233 289 317 354 335 257 208 173 145
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Figura 5:9 – Variação do número de horas de sol  

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

= 0% 2 1,7 0,8 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,9 1,2 3,4

≤ 20% 8,3 6,9 5,2 5,1 3,8 1,5 0,7 0,5 1,9 5,4 7,2 10,9

≥ 80% 10,6 9 10 7,3 10,9 16,1 22,2 22,5 11,7 8 8,3 6,8
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Figura 5:10 –Variação da percentagem de insolação ao longo do ano  

 

Da análise às figuras apresentadas é possível constatar que: 

 O valor médio anual da insolação está na ordem das 2850 horas de sol por ano.  

 Os valores médios mensais mais elevados, considerando o nº de horas de sol superior a 300 

horas, registam-se nos meses de junho, julho e agosto. 
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 O nº médio de dias com insolação superior ou igual a 80% é considerável no período do 

verão, sobretudo nos meses de julho e agosto e insolação igual a 0% no período do inverno, 

nos meses de janeiro e dezembro. 

 No mês de Dezembro existe um predominio dos dias em que a insolação fica situada em 

valores abaixo de 80%.  

 

5.2.2.6 Evaporação 

 

A evaporação definida como a passagem da água no estado líquido para o estado gasoso, está 

relacionada com o défice higrométrico do ar, sendo os seus valores expressos em milímetros de altura 

(mm) ou em litros por metro quadrado (l/m2), tal como acontece para a medida da precipitação.  

 

O gráfico da Figura 5:11 apresenta a evolução mensal da evaporação potencial para o concelho de 

Almodôvar, medida pelo evaporímetro de Piche (observação das 09h às 09h UTC). 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Evaporação (mm) 42,4 50,6 84,2 92,4 127 176,5 241,1 234 170,8 105,9 60,3 42,5
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Figura 5:11 – Variação da evaporação potencial (mm) ao longo do ano 

 

Da análise dos valores referentes à evaporação potencial é possível concluir a existência de um pico da 

evaporação durante o período de verão, sobretudo nos meses de julho e agosto, que é coincidente 

com o período mais quente e seco. Nos meses de inverno sucede a situação oposta onde a 

evaporação é consideravelmente mais baixa, sobretudo pelo balanço relativo à precipitação. 
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5.2.2.7 Outros parâmetros climáticos 

 

Na Figura 5:12 é apresentada a variação mensal de vários parâmetros climáticos ao longo do ano, em 

número médio de dias, para fenómenos como trovoadas, granizo, neve, nevoeiro e geada. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Trovoada 0,6 0,7 1,1 3,1 2,4 2,2 1,1 0,8 1,9 1,9 1,2 1,1

Granizo 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Neve 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nevoeiro 7,5 6,1 5,2 5,1 4,8 3,2 2,7 2,3 2,8 4,8 5,6 7,7

Geada 3,7 2,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9
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Figura 5:12 – Variação do número de dias com trovoada, granizo, neve, nevoeiro e geada ao longo do ano 

 

Da análise ao gráfico anteriormente apresentado verifica-se: 

 A ocorrência de trovoada ao longo de todo o ano, atingindo um máximo em abril com 3,1 dias 

e um mínimo em janeiro com 0,6 dias.  

 A ocorrência de granizo essencialmente nos meses de final de inverno e início de primavera, 

ou seja, de fevereiro a maio, existindo um máximo no mês de abril. 

 A ocorrência de neve somente no mês de fevereiro com 0,1 dias. 

 A ocorrência de nevoeiro ao longo de todo o ano, com máximos em janeiro com 7,5 dias e 

dezembro com 7,7 dias e mínimos nos meses de verão.  

 A ocorrência de geada centrada essencialmente nos meses de inverno, atingindo um máximo 

em janeiro com 3,7 dias, sendo nula a ocorrência de maio a outubro.  

 

5.2.2.8 Classificação climática 

 

De acordo com a informação disponível do site do IPMA, os resultados das normais climatológicas no 

período de 1971-2000, permitem identificar os diferentes tipos de clima, tendo sido utilizada para 

Portugal Continental a classificação de Köppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen 

em 1936.  
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A classificação de Köppen considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si através de 

critérios de temperaturas médias mensais e anuais e precipitação: 

 Clima de tipo A – Clima Tropical chuvoso; 

 Clima de tipo B – Clima Seco; 

 Clima de tipo C – Clima Mesotérmico (temperado) húmido; 

 Clima de tipo D – Clima Microtérmico (frio) húmido; 

 Clima de tipo E – Clima Polar. 

 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Köppen, na maior parte do território é 

Temperado do Tipo C e sub-tipo Cs. Este último divide-se em duas regiões: uma de clima temperado 

com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima temperado com Inverno chuvoso e 

Verão seco e pouco quente (Csb). 

 

Neste contexto, a área de intervenção apresenta um clima do tipo Csa, caracterizado por um clima 

temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Figura 5:13).  

 

Fonte: IPMA 

Figura 5:13 – Índice de Koppen  
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5.2.3 Alterações Climáticas 

5.2.3.1 Enquadramento 

 

A publicação do Decreto-Lei nº 151-B/2017, de 11 de dezembro veio introduzir, de forma clara, a 

necessidade de avaliar a problemática das alterações climáticas nos Estudos de Impacte Ambiental, 

nomeadamente no que se refere á avaliação dos impactes dos projetos a nível da emissão de gases 

com efeito de estufa (GEE), tendo em consideração a natureza e o volume das emissões de gases, bem 

como no que respeita à vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas.  

 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 

sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. O clima e os padrões 

climáticos mundiais estão em mudança e a inevitabilidade das alterações climáticas é considerada hoje 

em dia um facto consumado.  

 

Para combater as consequências inevitáveis das alterações climáticas existem essencialmente, duas 

linhas de atuação: 

 Mitigação: o processo que visa reduzir a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) para a 

atmosfera, 

 Adaptação: o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das 

alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.  

 

O quadro institucional que regulamenta a Política Climática está definido no QEPiC, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que integra o PNAC 2020/2030, a 

ENAAC 2020 e ainda, para potenciar a estratégia de mitigação, implementação do Comércio Europeu 

de Licenças de Emissão (CELE 2013-2020). A este enquadramento legal junta-se o Compromisso 

Crescimento Verde (CCV).   

 

A nível nacional, o principal objetivo do PNAC 2020/2030 prende-se com uma redução global das 

emissões de GEE de 18% a 23%, em 2020, e de 30% a 40%, em 2030, em relação a 2005. No caso da 

ENAAC 2020, os objetivos contemplam a implementação de boas práticas e de medidas de adaptação 

com um desempenho validado cientificamente, além de procurar promover a integração da adaptação 

às alterações climáticas nas diversas políticas públicas. 
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Tendo em consideração que a análise de impactes é feita nesta dupla perspetiva: a influência do 

Projeto no clima, nomeadamente pela sua contribuição para as emissões de CO2 equivalente e, por 

outro lado, o impacte das alterações climáticas no Projeto, avaliando-se a necessidade de eventuais 

medidas de adaptação ponto de vista da mitigação e da adaptação, organizou-se este capítulo de 

caracterização da mesma forma: 

 

 Caracterização das emissões de GEE na região onde o Projeto se implantará; 

 Identificação das principais tendências relativas às alterações climáticas e suas consequências 

mais prováveis a nível da região. 

 

5.2.3.2 Emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

 

A emissão de gases com efeito de estufa (GEE) é um fenómeno comum a vários setores de atividade. 

Entre os principais GEE contam-se o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido de azoto 

(N2O), os hidrofluorocarbonetos (HFCs). No quadro seguinte apresentam-se os valores de emissão de 

GEE no concelho de Almodôvar (onde se localiza o presente Projeto) e os valores registados a nível 

nacional em 2017.  

 

Quadro 5:4 – Emissões dos principais GEE em Portugal e no concelho de Almodôvar em 2017 (kt) 

Unidade territorial 
CO2 

kt 

CH4 

kt 

N2O 

kt 

F-Gases 

kt CO2eq 

Portugal 64,138.81 429.48 11.14 3,299.21 

Concelho de Almodôvar 30,22 0,93 0,030 2,18 

% do concelho de Almodôvar 

face ao Total Nacional  
0,047 0,216 0,267 0,066 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015 e 2017, Gases Acidificantes e Eutrofizantes 

Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, Amadora, 

Agosto de 2019 

 

Como se pode constatar o concelho de Almodôvar apresenta um contributo muitíssimo reduzido para 

o total das emissões de GEE a nível nacional. De uma forma geral as emissões de GEE no concelho de 

Almodôvar seguem a tendência a nível nacional, com valores mais elevados de CO2, seguidos dos 

compostos fluorados, metano (CH4) e N20. 
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De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2020 (relativo ao 

ano 2018)1 é referido que “as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de alteração do uso do 

solo e florestas (LULUCF), são estimadas em cerca de 67,4 Mt CO2e, representando um aumento de cerca 

de 15% face a 1990, um decréscimo de 21,3% relativamente a 2005 e de 4,6% relativamente a 2017.  

 

Considerando o setor LULUCF, o total de emissões em 2018 é estimado em 61,1 MtCO2e, 

correspondendo a um aumento de 2,2% em relação a 1990 e a uma redução de 24,0% face a 2017. Esta 

redução está relacionada com a variação acentuada de -163,9% das emissões do setor LULUCF entre 

2017 e 2018. Esta enorme queda está relacionada com os eventos trágicos, excecionais, relativamente 

aos incêndios florestais ocorridos no ano de 2017, em resultado de um ano particularmente seco, 

associada às altas temperaturas verificadas, e a ventos invulgarmente fortes, como o furacão Ofélia que 

varreu a costa da Península Ibérica em outubro de 2017”. 

 

O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 76% do total das emissões nacionais, 

situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do uso de 

combustíveis fósseis. Na figura seguinte apresenta-se a evolução das emissões de GEE em Portugal 

desde 1990 a 2018. 

 

 

Figura 5:14 – Evolução das emissões nacionais de GEE (entre 1990 e 2018) 

 
                                                      
1 Departamento de Alterações Climáticas (DCLIMA) Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas 2020 (Estimativas de emissões de GEE de 2018) 

Memorando sobre emissões de CO2e elaborado com base na submissão para a CE (Dec. 525/2013/CE) 15 de abril de 2020 
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No Quadro 5:5 apresentam-se os valores de emissão de GEE no concelho de Almodôvar e em 

Portugal, por tipo de fonte.  

 

Quadro 5:5 – Emissões dos principais GEE em Portugal e no concelho de Almodôvar em 2017, por tipo de 

fonte 

Grandes Tipos de 

Fontes 

CO2 kt CH4 kt N2O kt F-Gases kt CO2eq 

Portugal Almodôvar Portugal Almodôvar Portugal Almodôvar Portugal Almodôvar 

A_PublicPower 18,137.34 0.000 0.6 0.000 0.59 0.000 0.0 0.000 

B_Industry 14,075.42 0.095 3.77 0.0000049034 0.57 0.00009 3299.2 2.184 

C_OtherStationaryComb 2,933.98 1.746 9.79 0.00690 0.17 0.00010 0.0 0.000 

D_Fugitive 1,142.19 0.000 2.84 0.000 0.01 0.000 0.0 0.000 

E_Solvents 190.66 0.125 0.05 0.000 0 0.000 0.0 0.000 

F_RoadTransport 16,206.59 24.074 0.92 0.00068 0.49 0.00052 0.0 0.000 

G_Shipping 268.2 0.000 0.02 0.000 0.01 0.000 0.0 0.000 

H_Aviation 579.24 0.000 0.06 0.000 0.02 0.000 0.0 0.000 

I_Offroad 1,116.05 3.876 0.08 0.00023 0.34 0.00158 0.0 0.000 

J_Waste 26.22 0.000 177.84 0.0859 0.65 0.00042 0.0 0.000 

K_AgriLivestock 0 0.000 176.23 0.8307 0.62 0.00061 0.0 0.000 

L_AgriOther 53.9 0.305 6.93 0.00113 6.98 0.02638 0.0 0.000 

N_Natural 9,409.02 0.000 50.35 0.000 0.69 0.000 0.0 0.000 

Fonte: EMISSÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR CONCELHO – 2015, Gases Acidificantes e Eutrofizantes Precursores de 

Ozono, Partículas, Metais Pesados, Poluentes Orgânicos Persistentes, Gases com Efeito de Estufo, Amadora, maio de 2017 
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Quadro 5:6 – Categorias de fonte de emissão 

 

 

No concelho de Almodôvar a principal fonte de emissão de GEE são os transportes rodoviários, 

seguidos das fontes de combustão e da indústria.  

 

Em Portugal os transportes, conjuntamente com a indústria e a produção de energia elétrica são as 

principais fontes de emissão de GEE. O setor da energia, incluindo transportes, mantém-se em 2018 

como o principal responsável pelas emissões de GEE, representando 72% das emissões nacionais, e 

apresentando um decréscimo de 5,5% face a 2017. Neste setor, a produção de energia e os 

transportes são as fontes mais importantes representando respetivamente cerca de 27% e 26% do 

total das emissões nacionais. 
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Figura 5:15 – Emissões setoriais em CO2e (2018) 

 

5.2.3.3 Alterações Climáticas: Identificação de tendências 

 

Apesar da dificuldade em prever os impactos do efeito de estufa a uma escala regional, e da incerteza 

ainda associada aos modelos, todas as projeções analisadas pelo Intergovernamental Panel on Climate 

Change (IPCC) convergem nas projeções de aquecimento terrestre, acumulando-se evidência de que 

estes efeitos vão ser sentidos fortemente. Entre os países europeus, Portugal destaca-se como um dos 

que maior vulnerabilidade apresenta face aos impactos das alterações climáticas, os quais abrangem 

um vasto conjunto de atividades, a sociedade, a economia e os ecossistemas.  

 

Ainda de acordo com o IPCC, mais particularmente de acordo com o seu quinto relatório de avaliação 

(AR5) elaborado em 2013, tais alterações com origem antropogénica associadas à emissão de gases 

de efeitos de estufa (GEE) tenderão a acentuar-se até final do século XXI, de forma heterogénea e com 

impactos diferenciados entre diferentes regiões. Assim, grosso modo: 

 

 Temperatura: As projeções mais recentes em relação ao período de referência de 1986 a 

2005, apontam para que a temperatura continue a aumentar, estimando-se que esse aumento 

se situe entre os 0,3°C e os 0,7°C no período compreendido entre 2016 e 2035, e entre os 
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0,3°C e os 4,8°C no período compreendido entre 2081 e 2100.  

 Ondas de calor: O relatório do IPCC menciona que existe uma grande probabilidade de 

aumento de eventos extremos, mais concretamente de ondas de calor, contrastando esse 

aumento com o decréscimo da frequência de extremos de frios (diária e sazonalmente).  

 Precipitação: A esta variável climática encontra-se associada uma incerteza futura 

significativamente maior, na medida em que as alterações do seu comportamento não serão 

uniformes. Não obstante, prevê-se que os níveis de precipitação média anual tendam a 

diminuir em grande parte das regiões secas situadas a latitudes médias e subtropicais e, por 

seu turno, que tendam a aumentar nas regiões húmidas situadas a latitudes médias. No que 

refere aos eventos extremos de precipitação, os quais estão associados ao aumento de 

temperatura global à superfície terrestre, estes tenderão a ser mais frequentes e intensos nas 

áreas continentais situadas a latitudes médias, bem como nas regiões tropicais húmidas. 

 

Segundo a ERACA (2017/2019) – Estratégia Regional de Adaptação às Alteraçães Climáticas 

noAlentejo, o Alentejo é uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas na Europa devido 

ao efeito combinado dos aumentos de temperatura e diminuição da precipitação, numa região que já 

se encontra numa franja climática próxima do limite da habitabilidade. 

 

Em novembro de 2018 foi publicado o Plano Intermunicipal de Adaptação ás Alteraçães Climáticas do 

Baixo Alentejo. Neste plano descreve-se a cenarização climática utilizada para as projeções climáticas 

na regiao, tendo sido selecionados dois cenários de emissão (RCP) constantes no relatório AR5 do 

IPCC, correspondentes aos tipicamente utilizados nesta linha de trabalho e investigação, em concreto:  

 O RCP 4.5 - correspondente a uma evolução sócio-económica que controla o aumento das 

emissões com gases de efeito de estufa, atingindo um máximo na concentração em meados 

do séc. XXI. Este é um cenário mais moderado, representado por uma trajetória de aumento 

da concentração de CO2 atmosférico até 520 ppm em 2070, aumentando de forma mais lenta 

até ao final do século XXI, e  

 O RCP 8.5 - cenário mais extremo, representado por uma trajetória de crescimento semelhante 

ao RCP4.5 até meio do século, seguida de um aumento rápido e acentuado, atingindo uma 

concentração de CO2 de 950 ppm no final do século XXI. 

 

As projeções climáticas para o território do Baixo Alentejo apontam para um clima em evolução até 

final do Séc. XXI, pautado por diversas mudanças, as quais, em alguns casos, assumem diferentes 

magnitudes e destaque entre territórios administrativos (concelhos). Sintetizam-se seguidamente as 
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principais conclusoes: 

 Prevê-se um aumento médio (no período) das temperaturas mínima, média e máxima anuais, 

para todo o território. No final do século a temperatura mínima poderá subir, em média, e 

comparativamente com o período de referência (aprox. 9,1ºC), entre os +1,7ºC e os +3,2ºC, 

segundo o cenário mais moderado (RCP 4.5) e o cenário mais extremo (RCP 8.5), 

respetivamente. Quanto à temperatura máxima, prevê-se que esta, em relação a 1970-1999 

(aprox. 20,7ºC), aumente entre os 1,8ºC e os 3,5ºC, de acordo com o RCP 4.5 e o RCP 8.5, 

respetivamente. As estimativas para o concelho de Almodôvar acompanham as tendências da 

regiao. 

 

Figura 5:16 – Médias das anomalías de temperatura mínimia, média e máxima anuais (.C) de acordo com RCP 4.5 e RCP 

8.5 até finais do Sec. XXI, para os concelhos do Baixo Alentejo 

 

 No que respeita à média da precipitação (acumulada) anual, prevê-se um potencial 

decréscimo na ordem dos 10% (equivalente a uma diminuição média anual de aprox. 43 mm) 

para todo o território, no final do século, de acordo com o cenário mais extremo; sendo que 

no cenário mais moderado se prevê uma redução equivalente à anterior (i.e., de aprox. 9%). As 

estimativas para o concelho de Almodôvar acompanham as tendências da regiao. 
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Figura 5:17 – Médias das anomalías de precipitação mínimia, média e máxima anuais (mm/ano) de acordo com RCP 4.5 

e RCP 8.5 até finais do Sec. XXI, para os concelhos do Baixo Alentejo 

 

 Relativamente à probabilidade de ocorrência de eventos extremos (calor extremo e/ou seca), 

enfatiza-se: 

 o aumento do número de dias quentes (com temperatura máxima superior a 25ºC) na 

primavera. Em média, tal incremento situar-se-á, nos finais do século, entre os 31% 

(i.e. +5 dias) e os 75% (i.e. +12 dias), de acordo com os RCP 4.5 e RCP 8.5, 

respetivamente. No início do século é para o cenário mais moderado que se prevê um 

maior número de dias quentes, acima do dobro no período de referência (i.e. +26 

dias).  

 o número médio de dias consecutivos com precipitação inferior a 1mm não se afasta 

substancialmente do previsto sazonalmente no período de referência, projetando-se 

um acréscimo médio de +2 dias, no outono e no inverno, e de +4 dias na primavera, 

em relação a este, de acordo com o cenário mais extremo e para o final do século.  

 Os resultados não apontam, à partida, para um aumento acentuado da duração sazonal dos 

períodos de seca, no futuro, comparativamente com o passado. Todavia, dado que as 

temperaturas anuais (mínima e máxima) tenderão a subir, que na primavera se prevê um 

aumento do número de dias quentes, e que a precipitação média anual tenderá a diminuir 

significativamente, a conjugação de tais fatores poderá resultar num risco agravado das 

condições de aridez para o Baixo Alentejo, o qual aumentará ao longo do século. 

 

Ainda de acordo com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo, 

a previsão do aumento das ondas de calor potenciada pelas alterações climáticas terá como 

consequências, entre outras, previsíveis alterações na distribuição e incidência de doenças transmitidas 
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por vetores. 

 

Este Plano refere que (..) A vinculação de doenças epidémicas infeciosas e parasitárias tendem também a 

agravar-se devido ao período necessário ao ciclo de reprodução dos vectores de transmissão de doenças, 

tais como mosquitos e roedores. Neste âmbito, estudos epidemológicos indicam um incremento no 

expectável aumento destas doenças quando ocorre um incremento da temperatura média e aumento do 

período de meses quentes, tal como se perspetiva para o Baixo Alentejo.   

 

Estima-se, igualmente, que o risco de doenças transmitidas por vectores venha a aumentar na sequência 

da alteração da sua distribuição geográfica e na extensão do período de época de transmissão. Neste 

âmbito, destaca-se o risco da introdução do vetor do Dengue no Sul da Europa, nomeadamente em 

Portugal e possivelmente no Baixo Alentejo, no aumento do risco de infeções por Leishmania e também 

no incremento do risco de infeções transmitidas por carraças, como a Encefalite e Doença de Lyme. Existe 

também uma preocupação eminente com a reintrodução da malária em outros países. Face ao aumento 

da temperatura global, os limites desta doença tendem a aumentar. De facto, estudos recentes indicam 

que face às novas condições climáticas e ambientais, doenças como Dengue, Malária e outras típicas de 

zonas tropicais tendem a migrar para zonas temperadas, que se encontram em aquecimento progressivo 

(...). 

 

5 . 3  G E O L O G I A  E  G E O M O R F O L O G I A ,  T E C T Ó N I C A  E  S I S M I C I D A D E   

5.3.1 Metodologia 

 

Para a caracterização da geologia, geomorfologia, tectónica e sismicidade na área de estudo recorreu-

se à seguinte informação: 

 Carta Geológica de Portugal, Folha  46-C Almodôvar na escala 1:50 000, sem nota explicativa, 

publicada pelo LNEG – Laboratório Ncional de Energia e Geologia em 2016. 

 Bibliografia específica, designadamente estudos relacionados com a faixa piritosa e a mina de 

Neves Corvo. 

 Estudo Geotécnico para a implantação do Safari Park no Monte da Camacha em Almodôvar 

 Visitas de campo. 

5.3.2 Introdução 
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A área de implantação do Projeto 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]. 

 

A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) constitui uma das mais importantes províncias metalogenéticas do mundo 

para jazigos de sulfuretos maciços de metais básicos associados a rochas vulcânicas e sedimentares, 

prolongando-se entre Grândola e Sevilha (ver Figura 5.18), ao longo de uma faixa com cerca de 250 

Km de comprimento e 60 Km de largura (em média), a que equivale uma área de aproximadamente 

12.500 Km2. 

 

 

Figura 5.18 – Mapa geológico simplificado da Faixa Piritosa Ibérica, no contexto da Zona Sul Portuguesa e 

principais depósitos de sulfuretos maciços (adaptado de de Oliveira et al., 2006) 

5.3.3 Enquadramento Geomorfologico 
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O Parque Zoológico localiza-se na zona tectono-paleogeográfica do Maciço Antigo designada por 

Zona Sul Portuguesa (ZSP), em terrenos da Formação de Mértola incluída no Grupo do Flysch do Baixo 

Alentejo (FBA), de idade Carbónica, constituídos por turbiditos pouco metamorfizados (xistos e 

grauvaques) (Figura 5.19).  

 

 

Figura 5.19 – Mapa geológico da ZSP (Adaptado de Lopes F., 2006) 
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O processo de formação das estruturas que se observam na ZSP tem como hipótese mais reconhecida 

o facto de estas terem origem numa sutura com direcção geral NE-SW, entre a Zona de Ossa Morena 

(ZOM) e a ZSP, formada durante a Orogenia Varisca que posteriormente evoluiu para uma colisão 

continente-continente. Deste modo, a ZSP corresponde, no geral, a uma bacia foreland com um 

prisma acrecionário que evoluiu para um complexo imbricado de carreamentos, vergentes para SW e 

com direcção NW-SE. 

 

No Devónico Superior, a Sul do prisma acrecionário (materializado pelo anticlinal do Pulo do Lobo), 

formou uma extensa plataforma siliciclástica (materiais siliciclásticos: areias, siltes e argilas), 

provavelmente, com uma área continental emersa a sul, onde terá persistido o mar epicontinental, que 

se estendeu pelo menos até à região da Carrapateira, no Algarve. Neste mar dominava a sedimentação 

detrítica, actualmente representada pelos sedimentos do Grupo Filito-Quartzitico, na Faixa Piritosa, e 

da Formação de Tercenas, no Sector SW da ZSP (Oliveira et al., 2013). 

 

Durante o final do Devónico superior e o Carbónico inferior, a crosta continental da margem norte 

deste mar poderá ter sofrido uma distensão, de que resultaria extensa cintura vulcânica com 

orientação NW-SE (Faixa Piritosa). Este vulcanismo decorreu intermitentemente até ao Viseano 

Superior baixo e terá ocupado uma faixa com comprimento superior a 250 km e, pelo menos, 80 a 100 

kms de largura (Oliveira et al., 2013). 

 

No Viseano superior deu-se a inversão do regime tectónico (orogenia Varisca), tendo-se assim 

passado a um regime compressivo em progressão para SW. Foi neste contexto tectónico que se 

formaram os turbiditos do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo. 

 

A deformação, com dobras, cavalgamentos e carreamentos vergentes para SW, progrediu 

sucessivamente, no espaço e no tempo, em direcção a SW, que foi sucessivamente induzindo a 

sedimentação turbidítica acumulada nas depressões frontais dos cavalgamentos, que só atingiram a 

região SW no Moscoviano Superior (Oliveira et al., 2013). 

 

Essa compressão orogénica foi responsável pela elevação da parte da Cadeia Varisca correspondente à 

actual ZSP seguindo-se a consequente erosão e aplanação desses terrenos. O trabalho da erosão, ao 

longo do tempo que se seguiu à formação desta grande cordilheira (Cadeia Varisca), acabou por 

destruí-la, reduzindo-a à superfície aplanada que constitui actualmente a peneplanície do Baixo 

Alentejo. 
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Do ponto de vista geomorfológico a área de estudo localiza-se no limite sul da peneplanície do baixo 

Alentejo. Trata-se de uma aplanação extensa, a uma cota média de cerca de 200 metros, por vezes 

muito perfeita, a ponto de melhor lhe caber o nome de planície, outras vezes com suaves ondulações 

correspondentes a rugosidades residuais ou resultantes do rejuvenescimento lento (PGRH 7). A 

peneplanície evidencia um forte rejuvenescimento nas proximidades do rio Guadiana que corre 

encaixado mais de 100 m, e dos seus afluentes principais (ver Figura 5.20). 

 

A Sul da área de estudo levantam-se os relevos que constituem a Serra do Caldeirão. O empolamento 

da peneplanície na encosta norte da serra do Caldeirão sobe gradualmente entre castro Verde (240 m) 

e Almodôvar (300 m) subindo mais pronunciadamente para sul de forma continua até ao cimo da 

serra (578 m). 

 

A área de implantação do Projeto apresenta, na generalidade, um relevo suave (cota máxima de 269 

m), podendo observar-se alguns vales ligeiramente encaixados relacionados com afluentes da Ribeira 

de Oeiras. Os limites NW e W da área de implantação coincidem com a Ribeira de Oeiras (ver Figura 

5.20). 
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Fonte: Digital Elevation Model over Europe (EU-DEM) - EUD_CP-DEMS_2500015000-AA, resolução 25m e levantamento 

topográfico no âmbito do projeto 

Figura 5.20 – Orografia na região do Baixo Alentejo/Algarve e na área de implantação do Parque Zoológico 
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5.3.4 Enquadramento Geológico e Litoestratigrafia 

 

Como referido anteriormente a área de estudo localiza-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa 

(ZSP) que constitui uma unidade bem individualizada no contexto da geologia do Maciço Antigo, 

também conhecido por Maciço Hespérico, soco hercínico ou soco Paleozóico.  

 

Na Zona Sul Portuguesa são identificados quatro domínios principais, designadamente o Pulo do 

Lobo, Faixa Piritosa, Grupo do Flysch do Baixo Alentejo e Sector Sudoeste (ver Figura 5.19). A área de 

estudo encontra-se inserida na Faixa Piritosa Ibérica, localmente constituída por rochas do Complexo 

Vulcano-Sedimentar (CVS) e no Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (GFBA).  

 

A unidade litoestratigráfica representada na área do Parque Zoológico corresponde à Formação de 

Mértola (CMt), de idade Carbónica, incluída no Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, compreendendo 

sedimentos turbidíticos representados por xistos e grauvaques (ver Figura 5.21). 
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Figura 5.21 – Extrato da Carta Geológica na escala 1:50.000 Folha 46-C Almodôvar e corte geológico C-D 
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Figura 5.22 – Legenda da Carta Geológica 
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Na carta geológica é identificada a ocorrência de afloramentos de bancadas de grauvaques tendo-se 

registado a sua ocorrência na área da propriedade durante as visitas de campo (ver Foto - Figura 

5.23). 

 

 

Figura 5.23 – Vista de afloramento de bancada de grauvaques na zona da propriedade  

 

Na região observam-se planos de falha de direções predominantemente NW-SE, NE-SW e N-S, não 

sendo referenciadas estruturas ativas.  

 

O Projeto do Parque Zoológico localiza-se a cerca de 2 km a SW da mina de Neves-Corvo (atualmente 

em lavra ativa) e na extremidade SE de um dos mais importantes anticlinais da Faixa Piritosa Ibérica 

(FPI), o anticlinal Rosário-Neves-Corvo, com orientação NW-SE que já bastante próximo da área 

mineira referida no projeto se ramifica em dois (estrutura de Neves-Corvo e Guedelhinha-Brancanes). 

 

O Projeto será implantado no prolongamento SW do jazigo de Neves-Corvo, apresentando, por isso, 

um elevado potencial mineiro para a prospeção de mineralizações de sulfuretos maciços (VMS). Por 

este motivo, aí têm sido efetuados diversos levantamentos de geofísica com o intuito de investigar a 

presença de mineralizações em profundidade. Na sequência deste tipo de trabalhos a 

Somincor/Lundin Mining realizou durante o ano de 2009, nos terrenos de implementação do projeto, 
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uma sondagem de prospeção que atingiu uma profundidade total de 629 metros. Esta sondagem, no 

seu troço inicial, corta as litologias aflorantes (xistos e grauvaques), bem como xistos negros da 

Formação Brancanes e rochas vulcânicas ácidas pertencentes ao Complexo Vulcano-Sedimentar (CVS), 

formação com elevado potencial mineiro. O CVS aflora a ocidente da área em estudo, na zona da 

Horta da Revesa e Brancanes (ver Figura 5.24). Nesta sondagem são interpretadas várias estruturas do 

tipo carreamento e uma estrutura de expressão decamétrica interpretada como uma grande zona de 

falha projetando-se à superfície a SW.  

 

 
Fonte: Resposta do LNEG no seguimento do pedido de informação no âmbito do presente EIA 

Figura 5.24 – Área de implantação do Projeto do Parque Zoológico África Safari Park sobre levantamentos 

geológicos (BRGM anos 80, escala 1/25 000, Arquivo LNEG)  

 

Na figura estão representadas várias concessões mineiras desativadas localizadas a oeste (retângulos a 

vermelho). 

 

A figura seguinte mostra um corte geológico que intercepta a área de implantação do Parque 

Zoológico evidenciando, de forma simplificada, as diferentes litologias que se encontram em 

profundidade. 
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Figura 5.25 – Corte geológico abrangendo a área de implantação do projeto do Parque Zoológico 

(Adaptado de Matos et al, 2016) 

 

No âmbito do Projeo do Parque Zoológico Africa Safari Park, especialidade infraestruturas viárias, foi 

realizado um Estudo Geológico e Geotécnico que incluiu a execução de 6 sondagens (ver figura 

seguinte). 
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Figura 5.26 – Localização das sondagens efetuadas no âmbito do Estudo Geológico e Geotécnico 

 

No quadro seguinte apresentam-se as cotas aproximadas e as profundidades atingidas pelas 

sondagens, indicando-se a profundidade do topo rochoso 

 

Quadro 5:7 – Sondagens  

DPSH 
Cota aprox. 

(m) 

Profundidade 

atingida (m) 

Profundiade do topo 

rochoso (m) 

1 251 2,6 1,2 

2 263 1,8 0,6 

3 265,1 2,2 1,2 

4 258,3 2,0 2,0 

6 275,5 2,2 1,4 

6 229,5 2,2 2,2 

 

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  35

As sondagens permitiram verificar a existência de uma camada superfical pouco espessa de solos 

residuais provenientes da alteração dos xistos e grauvaques subjacentes com profundidades variáveis 

entre 0,6 e 2,2 metros, profundidades a que se encontra o maciço rochoso de xistos e grauvaques. O 

nível freático não foi detetado nos furos de sondagem. 

 

Figura 5.27 – Talude onde se observa o substrato rochoso, fraturado e alterado, e a camada de solo 

 

5.3.5 Recursos Geológicos 

5.3.5.1 Depósitos e massas minerais 

 

Como referido anteriormente a área de implantação do Projeto 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.  

 

O Projeto localiza-se a cerca de 2 km a SW da mina de Neves-Corvo (atualmente em lavra ativa) e na 

extremidade SE de um dos mais importantes anticlinais da Faixa Piritosa Ibérica (FPI), o anticlinal 

Rosário-Neves-Corvo, com orientação NW-SE que já bastante próximo da área mineira referida no 

projeto se ramifica em dois (estrutura de Neves-Corvo e Guedelhinha-Brancanes). 
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A Mina de Neves-Corvo representa umas das maiores explorações de cobre e zinco a nível europeu. 

Possui os maiores teores de cobre entre todas as minas conhecidas de sulfuretos maciços do mundo. 

Neves-Corvo corresponde a um jazigo polimetálico destacado pelo cobre e zinco, estando já 

esgotadas as reservas de estanho. Consiste numa exploração subterrânea e o jazigo é constituído 

atualmente por 7 massas mineralizadas, nomeadamente Neves, Corvo, Graça, Zambujal, Lombador, 

Semblana e Monte Branco. 

 

A Figura 5.28 representa um extrato da Carta de Ocorrências Minerais do Alentejo e Algarve à escala 

1:400.000 elaborada pelo Laboratório de Geologia e Minas em 2013 sob a coordenação de João Xavier 

Matos e Augusto Filipena evidenciando a importância da área onde se insere o Projeto em termos de 

recursos geológicos. 

 

Figura 5.28 – Extrato da Carta de Ocorrências Minerais do Alentejo e Algarve (Laboratório de Geologia e 

Minas 2013) 

5.3.5.2 Concessões mineiras e contratos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais  

 

Concessão mineira “Neves-Corvo” 

O contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de cobre, zinco, chumbo, prata, ouro, 

estanho e cobalto a que corresponde o n.º C-41 e a denominação de Neves-Corvo, celebrado em 24 

de Novembro de 1994, entre o Estado Português e a SOMINCOR — Sociedade Mineira de Neves-
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Corvo, S. A., (atualizado em 17 de Dezembro de 2004 e alterado em 20 de Janeiro de 2005), foi objeto 

de uma Adenda assinada em 1 de Julho de 2014, cujo extrato foi publicado no Diário da República n.º 

207, 2ª série, de 27 de Outubro de 2014 - Contrato (extrato) n.º 560/2014.  

 

Por efeito dessa Adenda, foi alterado, entre outros aspetos, o objeto do contrato, passando o mesmo 

a consistir numa área de 2 890,6ha, delimitada pela poligonal cujos vértices, em coordenadas 

retangulares planas, no sistema PT-TM06 ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989), 

referidas ao Ponto Central, são apresentadas no referido DR formando duas áreas: Área A e Área B, 

cartografadas na Figura 5.29 

 

Todas as operações de exploração e o próprio jazigo estão contidos dentro da área de concessão. A 

área A representa a concessão mineira para as 5 massas mineralizadas e a área B consiste num 

alargamento da área de concessão mineira de modo a abranger a massa mineralizada de Semblana. 

 

Estas áreas localizam-se a cerca de 2,5 km a nordeste da área de implantação do Projeto do Parque 

Zoológico. 

 
Fonte: DGT - Série Cartográfica Nacional à escala 1:500 000 

Figura 5.29 – Áreas do Contrato de Concessão da SOMINCOR, S.A e área de prospeção 
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Contrato para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos 

Em 2018 foi estabelecido um contrato para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais metálicos de cobre, zinco, chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais 

associados, numa área a que corresponde o n.º de cadastro MN/PP/002/18 e a denominação “NEVES”, 

entre o Estado Português e a Somincor – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A, que é a titular dos 

direitos [Contrato (extrato) n.º 666/2018 – Diário da República, 2.ª série, N.º 177 de 13 de setembro de 

2018]. A área de prospecção concedida é de 141 km². A duração do período inicial de vigência do 

contrato é de 3 anos a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por um máximo de 2 

anos, por uma única vez. 

 

Como de pode verificar da observação da Figura 5.29, a área de implantação do Projeto do Parque 

Zoológico localiza-se no interior dos limites dessa área de prospeção e pesquisa. 

 

Durante a elaboração do EIA foram estabelecidos contactos telefónicos com a Somincor, de acordo 

com os quais não foi identificado, por parte desta empresa, qualquer obstáculo ao projeto. 

 

5.3.5.3 Recursos hidrominerais 

 

Não são conhecidos recursos hidrominerais na área de intervenção. 

 

5.3.6 Património Geológico 

 

O LNEG informa que em termos de Património Geológico, não tem conhecimento da presença de 

ocorrências com interesse conservacionista na área de 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.  

 

5.3.7 Neotectónica e sismicidade 

 

A região Sudoeste do território continental português localiza-se próximo da fronteira entre as placas 

Eurasiática e Africana que convergem na direcção NW-SE a uma taxa de cerca de 4 a 5 mm/ano. Este 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  39

sector da fronteira de placas é caracterizado por uma actividade sísmica importante, com ocorrência 

de eventos de magnitude baixa a moderada, e de alguns sismos, menos frequentes, de magnitude 

mais elevada como os eventos de 1755 (Mw ≥ 8,5), 1969 (Mw 7,9), 2007 (Mw 6,1) e, mais 

recentemente, de 2009 (Mw 6,0). 

A área de estudo é influenciada pelas estruturas tectónicas regionais que se desenvolvem na 

dependência da fronteira que separa as placas Euro-Asiática e Africana, e que gera sismos distantes, 

de grande magnitude e com epicentro no mar – “sismicidade interplacas”, na denominada fractura 

Açores-Gibraltar. Faz parte deste domínio a zona Oeste do Cabo de S. Vicente, localizada a sul do 

banco submarino de Gorringe, onde se estabeleceu o epicentro do sismo de 1969; a zona paralela à 

costa ocidental do Algarve onde poderá ter tido origem o sismo de 1755 (falha do Marquês de 

Pombal), e ainda a faixa paralela à costa sul do Algarve, a cerca de 100 km de distância, 

correspondente à zona de fractura / contacto das placas.  

 

O fatídico sismo de 1755, com epicentro a SW do Cabo de S. Vicente (?), testemunha aquele tipo de 

sismicidade, tendo atingido na região de Loulé a intensidade IX na escala Mercalli modificada.  

 

Para além dos eventos correspondentes à sismicidade histórica (sismos anteriores ao século XX), existe 

também sismicidade instrumental (com registo sismográfico) com grande número de eventos 

importantes (ver Figuras seguintes).  
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Figura 5.30 – Distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais, de 63 a.C. a 1989. (Fonte: 

Avaliação Nacional de Risco) 
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Segundo a Carta de Zonamento Sísmico (RSAEEP,1983) a área de intervenção situa-se na Zona 

Sísmica A (Figura 5:31) de elevado risco sísmico, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade 

(α) de 1. Também se pode classificar a área de estudo quanto à microzonagem sísmica, recorrendo à 

Carta de isossistas de intensidades máximas (Instituto de Meteorologia e Geofísica de Portugal, IMGP) 

que representa o maior grau de intensidade sentido em cada região de Portugal, tendo em conta 

todos os sismos ocorridos até à atualidade. Esta quantificação é elaborada com base na Escala de 

Mercalli (alterada 1956). Pela análise da Figura 5:31 conclui-se que a área de intervenção se inclui na 

categoria de intensidades VIII.   

 

A área de intervenção insere-se, assim, numa das regiões do território continental com maior risco 

sísmico.  

 

 

Figura 5:31  – Carta de isossistas de intensidades máximas e de zonas sísmicas de Portugal Continental 

(RSAEEP). 

 

A análise da Carta de Casualidade Sísmica (Oliveira, 1986) vem confirmar mais uma vez a importância 

destes fenómenos na região. Constata-se que o projeto se desenvolve em zona para a qual é 
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expectável valor de aceleração máxima entre os 150 e os 175 cm/s2, para um período de retorno de 

1000 anos, isto é, que se encontra localizado numa área de sismicidade elevada (Figura 5:32).  

 

Figura 5:32  – Carta de casualidade sísmica em termos de aceleração máxima (cm.s-2) para um período de 

retorno de 1000 anos.  

 

De acordo com o “Regulamento de Segurança e Ação para Estruturas de Edifícios e Pontes”, as ações 

sísmicas associadas a cada um dos tipos de sismicidade referidas designam-se ação sísmica do tipo 2 

(sismos interplacas) e ação sísmica do tipo 1 (sismos intraplacas).  

 

O Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010, elaborado no âmbito da atividade da Comissão Técnica 

Portuguesa de Normalização CT 115 – Eurocódigos Estruturais, com coordenação assegurada pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na sua qualidade de Organismo de Normalização 

Sectorial (ONS) no domínio dos Eurocódigos, estabelece as condições para implementação da NP EN 
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1998-1:2010 – “Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, 

ações sísmicas e regras para edifícios” (EC8).  

 

Com base naquele documento, a possibilidade de haver em Portugal dois cenários para a geração de 

sismos, impõem a necessidade de serem considerados dois tipos de ação sísmica no território 

Continental:  

 a Ação sísmica Tipo 1, para o cenário de sismo “afastado” (sismo interplaca), referente aos 

sismos com epicentro na região Atlântica, e que pretende representar a ação sísmica de 

elevada magnitude e grande distância focal; e, 

 a Ação sísmica do Tipo 2, para um cenário de sismo “próximo” (sismo intraplaca), abrangendo, 

em geral, os sismos com epicentro no território Continental ou no Arquipélago dos Açores, e 

que pretende representar a ação de um sismo de magnitude moderada e pequena distância 

focal. 

 

Figura 5:33  – Zonamento sísmico em Portugal Continental, para os cenários de sismo afastado e sismo 

próximo (RSAEEP).  

 

Os valores da aceleração máxima de referência de projeto, para cada uma das zonas sísmicas em 

função dos dois tipos de atividade sísmica a considerar, são indicados no Quadro 5:8. 
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Quadro 5:8 – Aceleração máxima de projeto agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas 

Ação sísmica tipo 1 (afastada) Ação sísmica Tipo 2 (próxima) 

Zona sísmica agR (m/s2) Zona sísmica agR (m/s2) 

1.1 2,5 2.1 2,5 

1.2 2,0 2.2 2,0 

1.3 1,5 2.3 1,7 

1.4 1,0 2.4 1,1 

1.5 0,6 2.5 0,8 

1.6 0,35 - - 

 

A área de implantação do Parque Zoológico posiciona-se nas Zonas sísmicas 1.3 e 2.4, respetivamente 

para as ações sísmicas do Tipo 1 e Tipo 2.  
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Figura 5:34  – Mapa Neotectonico de Portugal  

5 . 4  S O L O S  E  C A P A C I D A D E  D O  U S O  

5.4.1 Metodologia 

 

A identificação do tipo e capacidade de uso dos solos presente na área de intervenção do PROJETO 

DO PARQUE ZOOLÓGICO “AFRICA SAFARI PARK” no concelho de Almodôvar é realizada com base na:  

 Informação em formato digital (shapefile) relativa à Carta dos Solos de Portugal n.º 564, 

propriedade da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 Informação em formato digital (shapefile) relativa à Carta de Capacidade de Uso do Solo n.º 

564, propriedade da Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. 
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5.4.2 Caracterização Geral 

 

A presente análise tem como objetivo caraterizar o tipo e capacidade de uso dos solos presentes na 

área do projeto do Parque Zoológico “Africa Safari Park”. Como tal, encontram-se assinalados na 

Fonte: Carta dos Solos de Portugal n.º 564 - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) 

Figura 5:35 os tipos de solos presentes na área de intervenção. 

 

Na área de intervenção os solos presentes correspondem a solos Ex - Solos Incipientes - Litossolos dos 

Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. Estes solos também estão presentes em complexo 

com os solos Px – Solos argiluviados pouco insaturados – Solos mediterrâneos, pardos de materiais 

não calcários, normais, de xistos ou grauvaques. Estão também presentes Aluviossolos modernos não 

calcários de textura mediana (A) e ligeira (Al). 

 

Os solos Incipientes são solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados, 

praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial pode ser um A ou Ap, 

normalmente de espessura reduzida, em que existe pequena acumulação de matéria orgânica. A 

ausência de horizontes genéticos é fundamentalmente devido à escassez de tempo para se 

esenvolverem. São solos pobres em elementos orgânicos e de um modo geral têm vocação florestal.  
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Fonte: Carta dos Solos de Portugal n.º 564 - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

Figura 5:35 – Tipos de Solos presentes na área de intervenção 
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Quadro 5:9 – Tipo de solos ocorrentes na área de estudo e respetivas caraterísticas 

GRUPO UNIDADE PEDOLÓGICA CARATERÍSTICAS 

Solos 

Incipientes 

Ex - Litossolos dos Climas de Regime 

Xérico, de xistos ou grauvaques 

Elevada relação C/N; 

Capacidade de troca catiónica, mediana; 

Os solos Ex apresentam: 

 Horizonte Ap - 0 a 10 cm; de textura franco-limosa, 

muito saibro a blocos angulosos e platiformes de 

grauvaque e xisto, com estrutura granulosa e 

grumosa muito fina a média, moderada a fraca. 

Drenagem deficiente. 

Px – Solos Argiluviados pouco insaturados 

– solos mediterrâneos. Pardos, de 

materiais não calcários, normais, de xistos 

ou grauvaques 

Os solos Px apresentam: 

Horizonte A1 - 15 a 25 cm; de textura franca ou franco-

limosa, com estrutura granulosa fina, moderada a fraca. 

Drenagem deficiente. 

A – Aluviossolos modernos não calcários, 

de textura mediana 

Admitem a marcação de fases, em geral, pedregosas, 

mal drenadas e inundáveis. 

Al – Aluviossolos modernos não calcários 

de textura ligeira 

 

Quadro 5:10 – Tipo de solos ocorrentes na área de intervenção 

TIPO DE SOLOS ÁREA (m2) % 

Ex - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, 

de xistos ou grauvaques 
835 046 58,8 

(Ex+) Px – Solos Argiluviados pouco 

insaturados – solos mediterrâneos. Pardos, de 

materiais não calcários, normais, de xistos ou 

grauvaques 

501 642 35,4 

A – Aluviossolos modernos não calcários, de 

textura mediana 
52 449 3,7 

Al – Aluviossolos modernos não calcários de 

textura ligeira 
29 914 2,1 

Total 1 419 051 100 

 

 

A Carta da “Capacidade de Uso do Solo” indica a aptidão agrícola do solo, representada por várias 

Classes, que são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de limitações e/ou riscos de 

deterioração semelhantes (de “A” a “E”) e por Sub-classes, que são grupos de solos de uma mesma 

classe que apresentam a mesma espécie de limitação dominante ou de risco de deterioração (“e”, “h” e 

“s”). Assim, a Sub-classe “e” tem limitações resultantes de erosão e escoamento superficial; a Sub-
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classe “h” tem limitações resultantes de um excesso de água e a Sub-classe “s” tem limitações do solo 

na zona radicular.  

Os solos com aptidão agrícola pertencem às Classes: “A”, “B” e “Ch”, deverão integrar a Reserva 

Agrícola Nacional, de acordo com o Regime Jurídico da RAN, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 

de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro. 

 Os solos pertencentes à classe “A” correspondem a solos com poucas ou nenhumas 

limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros. Poderão ter uma utilização agrícola 

intensiva.  

 Os solos pertencentes à classe B apresentam limitações moderadas, e riscos de erosão no 

máximo moderados. Poderão ter uma utilização agrícola moderadamente intensiva.  

 Os solos de classe “C”, são solos com limitações acentuadas, apresentando riscos de erosão no 

máximo elevados e suscetíveis de uma utilização agrícola pouco intensiva.  

 Os solos pertencentes à classe “Ee” são solos com limitações muito severas, riscos de erosão 

muito elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para 

pastagens, matos e exploração florestal. Deverão ser usados apenas para vegetação natural, 

floresta de proteção ou de recuperação. 

 

A área de intervenção é abrangida por solos que pertencem às Classes “A”, “Bs”, Cs e “Ee”. Estes 

últimos na quase totalidade da área da propriedade em estudo, tal como apresentado na Figura 5:36 
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Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo n.º 564 - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

Figura 5:36– Classes de capacidade de uso do solo presentes na área de intervenção 
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No Quadro 5:11 está apresentada a distribuição em termos da área ocupada por cada classe de 

capacidade de uso do solo na área de intervenção. 

 

Quadro 5:11 – Classes de Capacidade do Uso do Solo ocorrentes na área de intervenção 

Classes Área (m2) % 

A + Bs 52 551 3,7 

Cs  29 885 2,1 

Ee + Es 10 424 0,7 

Ee 1 326 191 93,5 

Total 1 419 051 100 

 

5 . 5  O C U P A Ç Ã O  A T U A L  D O  S O L O  

5.5.1 Metodologia 

 

Com base no ortofotomapa de 2018, elaborado no âmbito do presente EIA, e na visita de campo 

realizada em outubro de 2018, procedeu-se ao zonamento da ocupação atual do solo para a área de 

intervenção. Nos reconhecimentos de campo procurou-se, essencialmente, obter as áreas que irão ser 

afetadas e condicionadas pela presença da implantação do projeto. 

 

Este zonamento teve efeitos exclusivos para a análise de impactes na ocupação actual do solo, em 

termos de “grandes” sistemas. Deve assim ser complementada com a leitura mais específica da 

componente vegetal dessa ocupação, constante do capítulo Flora e Vegetação, do descritor 5.7 - 

Sistemas Ecológicos do presente documento. 

 

5.5.2 Caraterização Geral 

 

A área de intervenção apresenta um relevo ondulado, com altimetria que varia da cota 200 a 270, de 

vales pouco encaixados, com cursos de água de regime torrencial. Na envolvente da área de 

intervenção existem diversas linhas de água, destacando-se a este o Barranco do Monte Novo e a 

oeste o Barranco das Oliveiras, pertencentes à bacia hidrográfica da Ribeira de Oeiras, que limita a 

propriedade a norte e a oeste. O festo principal atravessa a propriedade a meio no sentido NO-SE. 
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A área de intervenção é dominada por uma ocupação florestal com povoamentos de azinheiras e 

alguns matos de esteva. Numa análise comparativa com os ortos de 2006, podemos concluir que a 

ocupação do solo não apresenta alterações significativas. Destaca-se a presença de áreas com 

ocupações distintas: a nordeste, a presença de um antigo pomar limitado por uma sebe de oliveiras e 

dois poços. A sudoeste um olival limitado por um muro de pedra solta em ruínas. Na proximidade, 

existe uma área construída, o Monte da Camacha, com ocupação caraterística desta região em forma 

de L, que se encontra em avançado estado de degradação. Na área de intervenção existem ainda duas 

barragens que serviam para rega. Por toda a área ocorrem diversas construções abandonadas e 

bastante degradadas.  

 

A área de intervenção é limitada a norte e oeste pela Ribeira de Oeiras, a sul pela EN267, que liga à 

EN531 e EM1219. Na área de intervenção existe uma rede de caminhos em terra batida. 

 

Na envolvente, a ocupação é essencialmente dominada por áreas agrícolas e florestais. Destacam-se 

as Minas de Neves Corvo e a presença de aglomerados rurais: Sr.ª da Graça de Padrões, Semblana e 

Gorazes. No quadro e figura seguintes apresenta-se a ocupação do solo para a área de intervenção. 

 

Quadro 5:12 – Principais ocupações do solo na área de intervenção 

CLASSE DESCRIÇÃO ÁREA (m2) % 

Áreas artificializadas (Aa) 

Nesta classe incluem-se as construções 

abandonadas, poços e barragens, caminhos 

de terra batida 

8 026 0,6 

Matos (Ma) 
Áreas ocupadas com espécies herbáceas e 

arbustivas espontâneas 
27 114 1,9 

Prados (Pr) 

Ocupação de herbáceas rasteiras, em 

regime de pastagem ou pousio; são áreas 

de regime de sequeiro 

276 362 19,5  

Pomares (Po) Áreas ocupadas com pomares e olivais 32 794 2,3 

Povoamentos dispersos de 

Azinheiras (Az) 
Áreas ocupadas por Quercus rotundifolia 999 686 70,4 

Vegetação ripícola (Vr) 
Formações arbóreo-arbustivas de margens 

de linhas de água 
68 839 4,9 

Planos de água (Pa) 
Charcos e represas para abeberamento de 

gado e retenção para eventual rega 
6 233 0,4  

Total 1 419 053 100 
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Figura 5:37 – Ocupação do solo na área de intervenção 
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5 . 6  R E C U R S O S  H Í D R I C O S   

5.6.1 Metodologia 

 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos baseou-se na seguinte metodologia:   

 Enquadramento da área de intervenção na Região Hidrográfica do Guadiana (RH7); 

 Caracterização dos recursos hídricos superficiais: 

- Massas de água superficiais; 

- Rede hidrográfica; 

- Condições de drenagem natural; 

 Caracterização dos recursos hídricos subterrâneos: 

- Enquadramento hidrogeológico;  

- Massas de água subterrâneas; 

 Usos da Água e Disponibilidades Hídricas. 

 

Para esta caracterização recorreu-se a:  

 Informação constante do Plano da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7); 

 Base de dados do SNIRH; 

 Base de dados SNIAMB; 

 Reconhecimentos de campo; 

 Geoportal do LNEG: Base de Dados de Recursos Hidrogeológicos Portugueses; 

 

5.6.2 Enquadramento da área de intervenção nas Regiões Hidrográficas de Portugal 

Continental 

 

O concelho de Almodôvar encontra-se inserido parcialmente na Regiao Hidrográfica do Sado e Mira 

(RH6) e na Regiao Hidrográfica do Guadiana (RH7). A área de intervenção do Parque Zoológico insere-

se em terrenos pertencentes à Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) (ver Figura 5:38). 

 

A RH7 abrange 32 concelhos, sendo que 10 estão totalmente englobadas na RH e 22 estão 

parcialmente abrangidos (entre os quais o concelho de Almodôvar). 
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Fonte: SNIAMB 

Figura 5:38  – Enquadramento da área de implantação do projeto na RH7  

 

A RH7 é uma região hidrográfica internacional com uma área total, em território português, de 11.611 

km2, que integra a bacia hidrográfica do rio Guadiana localizada em território português e as bacias 

hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respectivas águas subterrâneas e águas costeiras 

adjacentes, conforme Decreto-Lei nº 347/2007, de 19 de Outubro. Existem 10 concelhos abrangidos 

totalmente e 23 concelhos situados parcialmente no perímetro da RH (entre os quais se conta o 

concelho de Almodôvar). 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela 

Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprovou os Planos de Gestão de Região 
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Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021, correspondendo ao 2º ciclo de 

planeamento dos recursos hídricos em Portugal, onde se inclui o Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Guadiana (RH7). 

 

5.6.3 Recursos hídricos superficiais 

5.6.3.1 Enquadramento da área de intervenção nas massas de água superficiais delimitadas no 

âmbito do PGRH-RH7 

 

De acordo com o PGRH-RH7 (2º ciclo) encontram-se delimitadas nesta Região Hidrográfica 268 

massas de água superficiais, distribuídas pelas seguintes categorias:  

 205 Rios (dos quais 50 identificadas como massas de água fortemente modificadas – rios e 6 

como massas de água artificiais),  

 5 massas de água de transição, 

 2 massas de água costeiras.  

 

Na RH7 encontram-se delimitadas 8 massas de água subterrâneas. Foram, ainda, identificadas na RH7 

várias zonas protegidas definidas nos termos da alínea jjj) do artigo 4.º da Lei da Água. 

 

A área correspondente à implantação do Parque Zoológico insere-se na massa de água superficial da 

categoria Rios correspondente à ribeira de Oeiras (código PT07GUA1580) (ver Figura seguinte) 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  58 

 
Fonte: SNIAMB; PGRH da RH7  

Figura 5:39  – Massas de água superficiais na RH7 destacando a bacia correspondente à massa de água 

“ribeira de Oeiras – PT07GUA1580” 

 

5.6.3.2 Caracterização da Rede Hidrográfica na área de estudo 

 

A área de intervenção localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras confinando os limites da 

propriedade, a Oeste, com a ribeira de Oeiras.  
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A propriedade onde se insere o Projeto abrange um conjunto de pequenas linhas de água de reduzida 

expressão que drenam para a ribeira de Oeiras (ver Figura seguinte) e as linhas de água de cabeceira 

de uma bacia com maior expressão correspondente ao Barranco do Monte Novo. A área de estudo, 

fruto da geologia e topografia, evidencia uma densa rede hidrográfica, muito ramificada, com um 

padrão de drenagem dendrítico (ver Figura 5:40 e Figura 5:41). 

 

Na área do Projeto verifica-se a existência de duas pequenas barragens, constituindo 2 pequenas 

charcas de água utlizadas para o abeberamento de rebanhos, outrora também utilizadas para rega. Na 

massa de água ribeira de Oeiras estão referenciadas 30 pequenas barragens incluindo as duas 

existentes na propriedade (PGRH-RH7 2º ciclo) 
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Fonte: PGRH-RH7, SNIAMB. 

Figura 5:40  – Bacias hidrográficas abrangidas pelo projeto do Parque Zoológico Safari Park 
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Fonte: PGRH-RH7, SNIAMB. 

Figura 5:41  – Pormenor da rede hidrográfica na propriedade onde se insere o projeto 
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A ribeira de Oeiras, afluente da margem direita do rio Guadiana, tem um comprimento de cerca de 93 

km drenando uma área de cerca de 499 km2. A ribeira de Oeiras está classificada como “água piscícola 

de ciprinídeos”, não estando classificada para nenhuma outra utilização. Os principais usos da água 

são a rega, embora sem expressão significativa, uma vez que a generalidade das culturas na respetiva 

bacia hidrográfica é de sequeiro  

 
Quadro 5:13 – Características da Ribeira de Oeiras 

Ribeira 
Classificação 

decimal 

Área da bacia 

hidrográfica (km2) 

Comprimento da 

linha de água 

(km) 

Cota máxima 

(m) 

Declive médio 

da bacia (m) 

Ribeira de Oeiras 401.32 499 93 355 0.0553 

 

O regime de escoamento na ribeira de Oeiras é temporário, com caudais nulos ou muito reduzidos 

durante uma parte do ano, designadamente nos meses mais quentes de maio a outubro e, nos anos 

mais recentes, nos meses de abril e novembro. As linhas de água de dimensão mais reduzida, 

designadamente as linhas de água existentes na área de estudo, o escoamento é de carácter torrencial 

com uma persistência maior ou menor do escoamento e humidade do solo função da dimensão da 

respetiva bacia hidrográfica.  

 

Na figura seguinte apresenta-se a área das bacias hidrográficas delimitadas na área de implantação do 

Parque Zoológico. 
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Fonte: PGRH-RH7, SNIAMB. 

Figura 5:42  – Área das bacias hidrográficas interceptadas pelo Projeto 

 

Durante os períodos sem caudal superficial, subsistem pêgos (acumulação de água em zonas mais 

profundas da linha de água) que mantêm água mesmo em condições de estiagem prolongada. Ao 
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longo da ribeira de Oeiras existem vários pêgos verificando-se a existência de um pêgo (Pego do 

Linho) no trecho da ribeira de Oeiras que confina com a propriedade, a Oeste, que persiste o ano 

inteiro (ver figuras seguintes). Imediatamente a jusante do limite da propriedade existe um outro 

pêgo, de menores dimensões (pêgo da Reveza). 

 

Figura 5:43  – Localização do pêgo junto à propriedade 
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Figura 5:44  – Fotografia do pêgo na ribeira de Oeiras junto à propriedade (Outubro 2018) 

 

5.6.3.3 Escoamento e caudais 

 

Tal como referido anteriormente, as linhas de água intercetadas pelo Projeto apresentam um regime 

torrencial, com caudais nulos durante uma parte significativa do ano. O escoamento superficial limita-

se aos períodos de maior pluviosidade. A variabilidade sazonal e inter-anual do regime pluviométrico, 

tão característica do clima mediterrânico, acentuam o caráter de variabilidade do regime de 

escoamento. Observa-se um semestre húmido, com os caudais de Inverno torrenciais e um semestre 

seco, com os caudais de Verão nulos nas bacias de menor dimensão. 

 

No âmbito do PGRH-RH7 foram determinados valores de escoamento superficial utilizando o modelo 

hidrológico de bacia SWAT. A hidrologia do modelo é baseada na equação de balanço de água que 

inclui o escoamento, a precipitação, a evapotranspiração, a infiltração e o escoamento lateral no perfil 

de solo. O período considerado na análise foi o período de 1931-2010. 

 

Os valores médios de escoamento gerado nas sub-bacias hidrográficas consideradas na análise em 

regime natural, em ano seco, médio e húmido apresentam-se nas figuras seguintes extraídas do 

PGRH-RH7 2º ciclo. As figuras permitem uma melhor perceção da distribuição do escoamento ao nível 
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da região onde se insere o projeto do Parque Zoológico. A análise destas figuras permite verificar que 

na área de estudo os valores de escoamento se situam entre o intervalo 0-100 mm em ano seco, 200-

300 mm em ano médio e 400-500 mm em ano húmido. 

 

 

Figura 5:45  – Valores médios do escoamento em regime natural em ano seco no período de 1931-2010 na 

RH7 (Figura do PGRH-RH7 2º ciclo) 
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Figura 5:46  – Valores médios do escoamento em regime natural em ano médio no período de 1931-2010 

na RH7 (Figura do PGRH-RH7 2º ciclo) 
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Figura 5:47  – Valores médios do escoamento em regime natural em ano húmido no período de 1973-2010 

na RH7 (Figura do PGRH-RH7 2º ciclo) 

 

No quadro e figura seguintes apresenta-se a distribuição mensal dos escoamentos bem como o 

escoamento anual, em ano seco, médio e húmido considerando o global da bacia hidrográfica do 

Guadiana. 

 

Na RH7 encontram-se delimitadas nove sub-bacias hidrográficas, que integram as principais linhas de 

água afluentes aos rios Guadiana, Alcarrache, Ardila, Caia, Chança, Cobres, Degebe, Murtega e Xévora. 

A área de estudo insere-se na sub-bacia do Guadiana que apresenta uma área de 6185 km2 e inclui 

137 massas de água. 

 

O escoamento gerado na região hidrográfica do Guadiana tem valores de 49,8 mm, 152,7 mm e 334,5 

mm em ano seco, médio e húmido, respectivamente. 
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A distribuição mensal do escoamento é apresentada no quadro seguinte para a bacia do rio Guadiana 

que se considerou a mais representativa da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras. Os valores 

apresentados no Quadro permitem observar a variação sazonal do escoamento. 

 

Quadro 5:14 – Escoamentos mensais gerados na bacia hidrográfica do Guadiana (mm) 

Meses/Ano Ano Seco Ano Médio Ano Húmido 

Outubro 4,7 8,2 17,4 

Novembro 5,2 23,2 37,8 

Dezembro 10,2 31,7 80,9 

Janeiro 10,5 36,9 79,4 

Fevereiro 8,6 23,9 66 

Março 8,6 19,1 47 

Abril 5,5 9 15 

Maio 1,4 6,7 4,7 

Junho 0,9 2,7 1,9 

Julho 0,4 1,2 0,4 

Agosto 2 1,2 0,5 

Setembro. 0,9 2 1,3 

Fonte: PGRH-RH7 1º ciclo. 

 

 

Figura 5.48  – Escoamentos mensais gerados na bacia hidrográfica do Guadiana (hm3) 
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Da consulta à base de dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) 

nomeadamente a rede hidrométrica, verifica-se a existência de duas estações hidrométricas na bacia 

hidrográfica da ribeira de Oeiras (ver figura seguinte):  

 Neves Corvo (28J/01H)  

 Oeiras (28K/02H).  

A estação hidrométrica de Neves Corvo apenas regista o nível hidrométrico, pelo que não foi utilizada 

na análise efetuada. 

ESTAÇÃO 

HIDROMÉTRICA 

CURSO DE  

ÁGUA 
ALTITUDE (m) 

ÁREA DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA (km2) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMENTO 

28J/01H Ribeira de Oeiras 195 116,5 10/05/2001 – presente 

28K/02H Ribeira de Oeiras 37,7 467,5 15/03/2005 – presente 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a localização das estações hidrométricas existentes na bacia da 

ribeira de Oeiras, o escoamento mensal observado em 206/017 na estação hidrométrica de Oeiras 

(28K/02H), bem como o escoamento médio mensal e valores mensais do percentil 10%, 20%, 80% e 

90% e o escoamento anual.  
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Fonte: SNIAMB; SHIRH. 

Figura 5:49  – Localização da estações Hidrométricas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 
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Fonte: SNIRH 

Figura 5:50  – Escoamento Mensal na ribeira de Oeiras 2016/17 (dam3) 

 

 

Fonte: SNIRH 

Figura 5:51  – Evolução do Escoamento Anual na ribeira de Oeiras (dam3) 

 

No quadro seguinte apresentam-se os valores do volume de escoamento mensal (dam3) obtidos para 

a estação de Oeiras. 
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Quadro 5:15 – Escoamento mensal na estação de Oeiras (dam3) 

Ano Hid. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

2004/05 - - - - - - 45 0 0 0 0 0 

2005/06 325 32393 4634 9330 7998 12739 1264 135 0 0 0 0 

2006/07 22188 - - - - - - - - 0 0 0 

2007/08 6 0 0 20 - - - 0 0 0 0 0 

2008/09 0 0 0 7 1830 0 0 0 0 0 0 0 

2009/10 2 0 14997 2389 1899 1345 133 0 0 0 0 0 

2010/11 0 0 6661 181 1082 1904 0 238 0 0 0 0 

2011/12 0 - - - - - - - - - - - 

2012/13 - - - - 0 - - - - - - - 

2013/14 - - - - - - - - - - - - 

2014/15 - - - - - - - - 0 0 0 0 

2015/16 0 - 0 0 - 0 - - - - - - 

2016/17 0 0 3 65 912 0 0 0 0 0 0 0 

2017/18 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - 

2018/19 - 0 - - - 0 - 0 - - - - 

Média 

1981/82 

2018/19 

2716 8673 18766 10736 5336 4325 1960 1991 141 36 0 28 

 

Na Figura 5:52 apresenta-se a variação dos valores do caudal médio diário (m3/s) entre outubro de 

1981 e maio de 2020 na estação de Oeiras. A Figura 5:53 mostra a evolução dos caudais médios 

diários entre jjunho de 2007 e maio de 2020.  

 

Verifica-se uma grande irregularidade na distribuição dos caudais ao longo do ano, com picos 

associados a episódios de ocorrência de precipitação elevada, maioritariamente entre novembro e 

março, e caudais reduzidos ou nulos em grande parte do ano. A Figura 5:52 mostra a tendência de 

redução dos caudais associada à tendência de diminuição da precipitação. 
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Fonte: SNIRH 

Figura 5:52  – Caudal médio diário registado na estação da ribeira de Oeiras (1981-2020) 

 

 

Figura 5:53  – Caudal médio diário registado na estação da ribeira de Oeiras (2007-2020) 

 

5.6.3.4 Captações de água superficial 

 

No seguimento do pedido de informação à ARH Alentejo relativo a captações de água na proximidade 

da área de implantação do Projeto foi referenciada a existência de 2 (duas) captações de água 
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superficial na ribeira de Oeiras existentes num raio de 2 km. 

 

5.6.3.5 Cheias e inundações 

 

No que respeita aos fenómenos de cheias e inundações, as zonas de risco de inundação identificadas 

ao abrigo da Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, 

transposta para o direito nacional pelo Decreto -Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro. 

 

O estudo desenvolvido com vista ao desenvolvimento da Avaliação Preliminar de Riscos de 

Inundações (APRI) na Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) teve em consideração as zonas de risco 

identificadas no primeiro ciclo de implementação da Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro, os 

eventos de inundação conhecidos desde dezembro 2011, potenciais eventos futuros face a riscos 

associados a alterações climáticas e a cooperação com o Reino de Espanha, de acordo com as 

determinações na diretiva em questão. 

 

Foram caracterizados eventos de inundação com base em informação recolhida junto de entidades 

regionais e nacionais, em coordenação com a Comissão Nacional de Gestão de Risco de Inundação 

(CNGRI) e em cooperação com entidades oficiais espanholas. A implementação da metodologia 

desenvolvida para a APRI e após a consulta pública resultou na identificação de apenas uma Áreas de 

Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) na RH7 designadamente Vila Real de Santo António 

de origem fluvial com o número 51.  

 

A área de implantação do projeto do Parque Zoológico não se insere em zona com risco de 

cheias e inundações. No entanto verifica-se que nas zonas mais planas do terreno, confinantes com a 

ribeira, ficam inundadas em situações de precipitação elevada, designadamente a área norte da 

propriedade que confina com a ribeira. 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  76 

 

Fonte: Avaliação Preliminar de Riscos de Inundações (APRI) na Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) 

Figura 5:54  – Localização das ARPSI para a RH7 

 

5.6.4 Recursos hídricos subterrâneos 

 

Neste capítulo incluiu-se a caracterização das unidades hidrogeológicas no que diz respeito a aspetos 

de caracterização geral e de quantidade. Os aspetos de qualidade e usos das massas de água 

subterrâneas são abordados no capítulo da Qualidade do Ambiente: Qualidade da Água. 

 

5.6.4.1 Massas de água subterrâneas – Enquadramento hidrogeológico 

 

No âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica da RH7 foram delimitadas 8 massas de água 

subterrânea (ver Figura 5:55). 
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Fonte: SNIAMB; PGRH da RH7 

Figura 5:55  – Delimitação das massas de água subterrânea na RH7 

 

O projeto do parque Zoológico localiza-se na massa de água subterrânea designada Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Guadiana (código PTA0Z1RH7_C2). 
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A Zona Sul Portuguesa é a mais monótona do Maciço Antigo do ponto de vista geológico, e 

consequentemente hidrogeológico, apresentando contudo diferentes domínios geológicos. Desta 

forma, é possível individualizar três sectores: Antiforma do Pulo do Lobo, Complexos Vulcano-

Sedimentares (Faixa Piritosa) e Grupo do Flysch do Baixo Alentejo. 

 

Como já referido na caracterização da geologia, a área de estudo localiza-se em terrenos da Formação 

de Mértola (turbiditos e conglomerados, onde predomina a componente arenítica) que integra 

juntamente com a Formação de Mira (turbiditos) e a Formação de Brejeira (turbiditos) o Sector do 

Grupo de Flysch do Baixo Alentejo que aflora em grande parte da Zona Sul Portuguesa da Bacia do 

Guadiana. 

 

A circulação da água na zona Sul Portuguesa assemelha-se à circulação dos aquíferos fracturados, 

porque, embora a capacidade de infiltração directa nestas rochas (xistos e grauvaques) seja limitada, a 

fracturação somada à alteração superficial, embora diminuta, tem um papel decisivo na quantidade de 

água que se infiltra. As zonas de circulação preferenciais correspondem aos grandes acidentes 

tectónicos particularmente falhas sub-verticais. 

 

No que se refere à permeabilidade verifica-se que nos terrenos do Maciço Antigo, nas zonas de 

fractura, a descompressão e alteração dos terrenos permite uma permeabilidade que varia em média 

entre 0,1 e 2 x 10-6 m/s. Em maiores profundidades, e afastada de zonas de fracturas, a permeabilidade 

diminui, não ultrapassando 0,01 x 10-6 m/s. As aluviões localizadas no vale da Ribeira de Oeiras 

apresentam permeabilidades entre 2 a 18x10-6 m/s (Batista, 2003). 

 

Abreu (2018) identifica 3 sistemas hidrogeológicos em Neves Corvo com as seguintes características: 

 Sistema Cutâneo Superior - Aquífero livre; zona de alteração superficial + fracturação e 

microfraturação; recarga da superfície (precipitação e ribeira de Oeiras); águas frias (17º a 

20ºC); em média até 50 m de espessura 

 Sistema Intermédio – Aquitardo; pouco permeável; circulação exclusiva através de falhas e 

fraturas; com espessura variável 

 Sistema Mineiro Profundo - Aquífero confinado com microfraturação/fissuração intensa na 

mineralização; água fóssil; água quente –até 44ºC; elevada pressão de confinamento original –

32bar no 1º acesso com 50l/s; drenagem rápida 
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A intersecção do aquífero durante o processo de desmonte e extracção do minério obriga à 

necessidade de drenagem das águas subterrâneas para a superfície (água da mina) que 

posteriormente são tratadas numa estação de tratamento de água da mina (ETAM). A drenagem das 

águas subterrâneas origina o rebaixamento do nível freático na área envolvente da mina verificando-

se que a área de influência do cone de rebaixamento tem aumentado ao longo do tempo. Abreu 

(2018) apresenta a evolução da área de influência do cone de rebaixamento entre 1985 e 2018 

referindo um aumento de 3,85 km2 para 10,8 km2 (ver figura seguinte).  

 

 

Fonte: adaptado de Abreu (2018) colocando os limites do Parque Zoológico 

Figura 5:56  – Área de influência do cone de rebaixamento associado à exploração da mina de Neves-Corvo 

em 2018 (adaptado de Abreu (2018) 

 

De acordo com a figura acima, a direcção do fluxo de escoamento subterrâneo na área de estudo dar-

se-á essencialmente para NE. 

 

Características gerais da massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana: 
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 Unidade Hidrogeológica:  Maciço Antigo 

 Tipo de aquífero: Livre 

 Meio hidrogeológico: Fissurado 

 Área de recarga (km2):  4.583,0 

 Disponibilidade hídrica subterrânea anual (hm3/ano): 124,27 

 Disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área (hm3/km2 ano): 0,03 

 Heterogeneidade do meio: Alta 

 

4 das 8 massas de água subterrânea delimitadas no âmbito dos PGRH da RH7 estão associadas a 

sistemas aquíferos: Elvas – Campo Maior, Elvas Vila Boim, Gabros de Beja e Moura-Ficalho. Os sistemas 

aquíferos definidos e caracterizados por Almeida et al, 2000 constituem os aquíferos mais importantes 

ao nível do território nacional em termos de capacidade de armazenamento e cedência de água. A 

área de estudo localiza-se no Maciço Antigo Indiferenciado não estando identificado na área de 

estudo qualquer sistema aquífero. 
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Fonte: SNIAMB; PGRH da RH7 

Figura 5:57  – Extrato da Ficha de Caracterização da massa de água Zona Sul Portuguesa da Bacia do 

Guadiana 

 

A massa Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana, constitui uma das massas de água 

subterrânea com menor disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área na RH7 (0,03 

hm3/km2 ano). 
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A área de estudo, como referido anteriormente, localiza-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa 

(ZSP), que constitui uma unidade bem individualizada no contexto da geologia do Maciço Antigo, em 

terrenos com litologias da Formação de Mértola constituídos por rochas maciças de natureza 

metamórfica. A circulação da água nestas formações é relativamente superficial condicionada pela 

espessura da camada de alteração e pela rede de fracturas resultantes da descompressão do maciço.  

 

A Zona Sul Portuguesa é, no contexto do Maciço Antigo, a mais pobre em recursos hídricos 

subterrâneos. Esta escassez deve-se por um lado à fraca aptidão hidrogeológica dos materiais que a 

constituem e, por outro lado, ao facto de grande parte da área abrangida por esta zona apresentar 

uma pluviosidade bastante fraca. Os recursos hídricos subterrâneos médios provavelmente situam-se 

entre 1 L/s.km2 e cerca de 3 L/s.km2. Nestas condições, é natural que no final da estiagem, sobretudo 

em períodos de seca, os aquíferos desta zona se encontrem em exaustão (Almeida et al., 2000). 

 

De acordo com o PGRH da RH7 2º ciclo a disponibilidade hídrica subterrânea anual da massa de água 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana é de 124,3 hm3/ano, correspondendo a uma 

disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área de 0,03 hm3/km2 ano. 

 

Na Figura 5:58 apresenta-se a disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área na RH7 (PGRH 

da RH7 2º ciclo). 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  83

 
Fonte: PGRH da RH8 

Figura 5:58  – Disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área na RH7 
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5.6.4.2 Captações de água 

 

A informação referente a captações de águas subterrâneas na área de implantação do projeto e área 

envolvente foi obtida junto da ARH Alentejo – TURH (Titulo de Utilização de Recursos Hídricos) 

relativos a captações de águas subterrâneas e no âmbito dos trabalhos de campo realizados. Durante 

os trabalhos de campo foram identificados 3 poços antigos na propriedade do Monte da Camacha, 

actualmente não utilizados. 

 

Na Figura 5.59 apresenta-se a localização das captações de água subterrânea referenciadas e no 

Quadro 5:16 apresentam-se as principais características dos furos de captação de acordo com 

informação fornecida pela ARH Alentejo. 

 

Quadro 5:16 – Características das captações de água na envolvente de 2 km relativamente ao projeto de 

acordo com informação fornecida pela ARH Alentejo 

Captação Designação Tipo Localização Profundidade Estado Finalidade 
Potencia da 

bomba 

1 

Captação de água 

subterrânea – charca 

1 – Guedelhinas 

Novas 

Charca 

Guedelhinas 

Novas 
- Em vigor - 1 

2 

Captação de água 

subterrânea – charca 

3 – Guedelhinhas 

Novas 

Charca 

Guedelhinas 

Novas 
- Em vigor 

- 

1 

3 Furo 
Furo 

Vertical 

HERDADE DO 

CASTELO 
120 Expirada 

- 
0,75 

4 Furo Vertical 
Furo 

Vertical 
Monte Pires 100 Expirada 

- 
1,5 

5 
Furo  Furo 

Vertical 

Monte da 

Camacha 
130 Em vigor 

- 
1 

6 
Furo  Furo 

Vertical 

Monte da 

Camacha 
130 Em vigor 

- 
1 

7 
Furo  Furo 

Vertical 

Monte da 

Camacha 
130 Em vigor 

- 
1 

8 
Furo  Furo 

Vertical 

HERDADE DO 

CASTELO 
110 Em vigor 

- 
- 

9 Captação de água subterrânea – Utilização não titulada 
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Fonte: APA - ARHAlentejo e levantamento efetuado durante visita ao local 

Figura 5.59 – Captações particulares de água subterrânea na área de intervenção e zona envolvente do 

projeto 

 

Em relação aos 3 poços identificados na área da propriedade onde se insere o Parque Zoológico, foi 

possível observar a profundidade dos níveis de água (ver figuras seguintes). As profundidades do nível 

de água nos poços variavam entre cerca de 3 – 4 metros variando naturalmente ao longo do ano em 

função da variação sazonal do nível freático.  
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Os poços identificados encontram-se abandonados, não tendo qualquer uso atualmente. 

P1 

P2 

P3 

Figura 5:60 – Poços identificados na área de intervenção 

 

Na Figura 5.61 apresenta-se a distribuição da rede piezométrica na massa de água Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Guadiana. Como se pode verificar, a rede de piezometria não dispõe de 

qualquer piezómetro na proximidade da área de intervenção. O único piezómetro localizado na bacia 

da ribeira de Oeiras localiza-se na proximidade de Mértola e encontra-se desactivado desde 2004 

(piezómetro 558/53).  

 

Na Figura 5.62 apresenta-se a informação disponível relativamente à profundidade do nível freático 

entre 2000 e 2004. A análise da figura permite constatar uma diminuição gradual do nível freático 

entre 2000 e 2004 provavelmente devido à seca de 2004/2006. 
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Fonte: SNIRH 

Figura 5.61 – Rede piezométrica na área da massa de água Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  88 

 
Fonte: SNIRH 

Figura 5.62 – Evolução da profundidade do nível de água no piezómetro 558/53 entre 2000 e 2004 

 

5.6.5 Caracterização dos Usos e Necessidades de Água 

 

Na presente análise foram identificadas e caracterizadas as origens de água, os usos e disponibilidades 

de água na zona onde se insere o Projeto. O volume de água captado para usos consumptivos, na 

RH7, estima-se em cerca de 469 hm3 /ano. A agricultura é o maior consumidor de água, sendo 

responsável por cerca de 77 % dos volumes totais captados da região. Segue -se o setor urbano, com 

um peso de cerca de 15 % dos volumes de água captados totais. O turismo e a indústria representam 

apenas 0,7% do volume de água captado na RH7.  

Quadro 5:17 – Volumes de água captados por setor na RH7 (hm3/ano) 

Setor Total 
% Águas 

superficiaiis 
% 

Águas 

subterrâneas 
% 

urbano 72.19 1.83 43.27 1.14 28.92 20.84 

industrial 0.878 0.02 0.028 0.00 0.85 0.61 

agricola 362.08 9.18 284.68 7.48 77.4 55.79 

turismo 2.39 0.06 2.36 0.06 0.03 0.02 

energia 

hidroeletrica 
3475 88.11 3475 91.32 0 0.00 

outros 31.54 0.80 -- -- 31.54 22.73 

Total 3,944 100 3,805 100 139 100 
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Na RH7 os maiores volumes captados dizem respeito à produção de energia elétrica, embora sejam 

volumes não consumptivos, uma vez que são integralmente restituídos ao meio, com cerca de 88,1% 

dos consumos globais (águas superficiais). Segue-se o uso agrícola, que representa cerca de 9,2% dos 

usos globais (cerca de 7,5% de águas superficiais e cerca de 77,4% de águas subterrâneas), fruto dos 

consumos associados ao Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA). O uso urbano surge 

em terceiro lugar com cerca de 1,8% dos consumos globais consumptivos e não consumptivos.  

 

As figuras seguintes apresentam, respetivamente, a localização das captações de água superficial e 

subterrânea para abastecimento público existentes na RH7 (PGRH-RH7 2º ciclo). As duas captações de 

água superficial mais próximas assinaladas na Figura correspondem às captações na albufeira da 

barragem do Monte Clerigo e na Albufeira da Boavista localizadas na bacia hidrográfica do ribeiro de 

Cobres/ribeira de Terges afluente do rio Guadiana. 

 

No quadro seguinte apresentam-se as pressões quantitativas ao nível da massa de água Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Guadiana. 

 

Quadro 5:18 – Captação de água por sector de actividade na massa de água Zona Sul Portuguesa da bacia 

do Guadiana (hm3/ano) 

Setor Total % 

urbano 12,69 41,0 

industrial 0,0082 0,0 

agricola 15,6 50,4 

Pecuária 0,56 1,8 

outros 2,07 6,7 

Total 30,93 100 

Fonte: PGRH-RH7 2º ciclo 
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Fonte: PGRH-RH7 2º ciclo 

Figura 5.63 – Captações de água superficial para abastecimento público na RH7 
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Fonte: PGRH-RH7 2º ciclo 

Figura 5.64 – Captações de água subterrânea para abastecimento público na RH7 
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5.6.5.1 Abastecimento público de água 

 

Atualmente, o abastecimento público de água ao concelho de Almodôvar é assegurado: 

 pela entidade gestora em alta Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) que gere o conjunto 

de infraestruturas destinadas à captação, ao tratamento e à adução de água para 

abastecimento público, com exclusão da distribuição e  

 pela entidade gestora em baixa Câmara Municipal de Almodôvar que gere o conjunto de 

infraestruturas destinadas à distribuição pelos consumidores finais de água para 

abastecimento público, na sua maioria, importada do sistema em “alta” sendo no entanto 

responsável pela captação de 8% da água entrada no sistema. Os restantes 82% são água 

importada da AgdA (ERSAR - Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal 

(RASARP 2017)). 

 

A AgdA dispõe de 21 captações de água subterrânea e duas captações de água superficial no 

concelho de Almodôvar. A Câmara Municipal de Almodôvar dispõe de 30 captações de água 

subterrânea no concelho de Almodôvar. 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a rede de abastecimento de água no município de Almodôvar. 
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Fonte: Águas Públicas do Alentejo 

Figura 5.65 – Sistema Integrado de Abastecimento de Água da responsabilidade da AgdA  

 
Fonte: CM de Almodôvar 

Figura 5.66 – Captações de água para abastecimento público no concelho de Almodôvar 

 

Desde 2016, com a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) do Monte da Rocha 

(água captada na albufeira da barragem do Monte da Rocha localizada no concelho de Ourique), foi 

possível reforçar o abastecimento de água ao concelho de Almodôvar. Esta ETA foi ampliada e 

remodelada no ano 2015, passando a ter uma capacidade máxima de produção de água de 400m3/h, 

permitindo abastecer cerca de 17.000 habitantes destinando-se à produção de água para 

fornecimento em alta aos municípios de Castro Verde, Almodôvar, Ourique e parte dos municípios de 

Odemira e Mértola. 

 

A albufeira do Monte da Rocha bem como a albufeira do Roxo, ambas localizadas na RH do rio Sado, 

evidenciam cronicamente problemas de disponibilidade de água em situações de seca. No futuro está 

prevista a criação de ligações diretas entre condutas adutoras do Empreendimento de Fins Múltiplos 

do Alqueva (EFMA) à ETA do Roxo (Aljustrel) e ETA do Monte da Rocha (Ourique), que constituem uma 

importante alternativa à captação de água, essencial para garantir o acesso a água de qualidade e em 
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quantidade, em especial em períodos de menor volume nas albufeiras com deterioração associada e 

para aumentar a resiliência e otimizar os sistemas de abastecimento de água para consumo humano. 

O volume anual captado, tratado e fornecido ao município de Almodôvar pela AgdA no ano de 2017 

foi de 369.882 m3 (AgdA - Relatório & Contas de 2017). O volume captado pelo município de 

Almodôvar em captações próprias para abastecimento público de água foi de 34.863 m3 (ERSAR, 

RASARP 2017). 

 

A acessibilidade física do serviço no município de Almodôvar era em 2017 de apenas 79%. Ou seja 

21% dos alojamentos em Almodôvar não têm rede de abastecimento de água disponível. O número 

de alojamentos com rede de abastecimento disponível no concelho de Almodôvar era em 2016 de 

4271 ((RASARP 2017)), sendo o número de alojamentos existentes 5424 (INE 2011). 

 

5.6.5.2 Uso Agrícola  

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR) existem no concelho de Almodôvar dois Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) 

localizados a Sul e Sudoeste de Almodôvar, respetivamente:   

 Aproveitamento Hidroagrícola da Boavista  

  Aproveitamento Hidroagrícola de Monte Clérigo.  

 

Nas figuras seguintes apresenta-se o extrato da cartografia relativamente aos dos dois 

Aproveitamento Hidroagrícola disponibilizada no SIR – Sistema de Informação do Regadio da DGADR. 
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Fonte: SIR - Sistema de Informação do Regadio, DGADR 

Figura 5.67 – Aproveitamento Hidroagrícola de Monte Clérigo 

 
Fonte: SIR - Sistema de Informação do Regadio, DGADR 

Figura 5.68 – Aproveitamento Hidroagrícola da Boavista 
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Os aproveitamentos localizam-se na massa de água ribeiro de Cobres (PT07GUA1571) nas sub-bacias 

hidrográficas da ribeira do Barranco da Boavista e do Barranco do Adão. A área de regadio do projeto 

é de 75 ha e o nº de beneficiários 26. A origem da água é nas albufeiras da Boavista e de Monte dos 

Clérigos sendo a água fornecida por gravidade. A gestão dos aproveitamentos é da responsabilidade 

da Junta de Agricultores do Reg. de Monte Clérigo e Boavista. A exploração do regadio é bastante 

incipiente. 

 

Infra-estruturas existentes em 2008: 

 Barragem da Boavista 

 Barragem de Monte Clérigo  

Altura máx. acima do leito: 10 m 

Capacidade útil da albufeira:389.000 m3 

 

5.6.5.3 Uso Industrial 

 

Relativamente ao uso da água pela indústria refere-se a água utilizada pelo Complexo Mineiro de 

Neves Corvo. A água para abastecimento ao Complexo Mineiro provém da albufeira de Santa Clara, 

localizada na bacia hidrográfica do rio Mira, a cerca de 40 km do Complexo Mineiro, no concelho de 

Odemira. A água destina-se à alimentação dos processos das lavarias, à alimentação do Tanque de 

Água Industrial (apenas em casos de falta de água recirculada que alimenta os trabalhos subterrâneos) 

e à rega no Complexo Mineiro. O Complexo dispõe de uma Estação de Tratamento de Água Potável 

(ETAP) para o tratamento da água para o consumo humano no Complexo Mineiro. Esta água tratada 

abastece ainda Neves da Graça (ou A-do-Neves), Senhora da Graça de Padrões e A-do-Corvo. 

 

5.6.5.4 Turismo  

 

O turismo representa apenas 0,7% do volume de água captado na RH7, destinando-se cerca de 60% à 

rega de campos de golfe localizados na região do Algarve. De acordo com o PGRH-RH7 2º ciclo o 

volume de água captado anualmente no setor do Turismo, é de 2,36 hm3 proveniente de captações 

de água superficial e  0,03 hm3 provenientes de captações subterrâneas. 
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5.6.6 Saneamento 

 

O saneamento de águas residuais no concelho de Almodôvar é assegurado: 

 pela entidade gestora em alta Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) que gere o conjunto 

de infraestruturas destinadas essencialmente à intercepção, ao tratamento e ao destino final 

de águas residuais e 

 pela entidade gestora em baixa Câmara Municipal de Almodôvar que gere o conjunto de 

infraestruturas destinadas essencialmente à coleta e à drenagem das águas residuais 

diretamente aos utilizadores finais integrando também algumas infraestruturas de tratamento 

e destino final das águas residuais. 

 

A Agda dispõe de 4 ETAR e duas Fossas Sépticas Colectivas no concelho de Almodôvar. A Câmara 

Municipal de Almodôvar dispõe de 19 ETAR e 13 Fossas Sépticas Colectivas no concelho de 

Almodôvar. 

 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação das infraestruturas de tratamento de águas residuais 

sob gestão da AgdA. 
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Fonte: Águas Públicas do Alentejo 

Figura 5.69 – Sistema Integrado de Saneamento de Águas Residuais da AgdA  

O número de alojamentos com rede de saneamento disponível no concelho de Almodôvar era em 

2016 4137 ((RASARP 2017)), sendo o número de alojamentos existentes 5424 (INE 2011) resultando 

numa acessibilidade física do serviço através de redes fixas de cerca de 76%. 

 

O volume de águas residuais com origem no concelho de Almodõvar tratado pela AgdA foi em 2016 

de 171.568 m3, sendo o volume de águas residuais tratadas em infraestruras de tratamento geridas 

pela CM de Almodôvar de 57.737 m3. 

 

5.6.7 Balanço Disponibilidades/Consumos na RH7 

 

No sentido de avaliar o balanço entre as disponibilidades e necessidades de água na RH7 o PGRH-RH7 

(2º ciclo) determinou o índice de escassez WEI+. O índice de escassez WEI+ surge no seguimento do 

WEI (Water Exploitation Index), que corresponde à razão entre a procura média anual de água e os 

recursos médios disponíveis a longo prazo e permite assim avaliar o stress hídrico a que se encontra 

sujeito um território. No quadro seguinte apresentam-se os valores utilizados no cálculo do WEI+ para 

a RH7 

 

Quadro 5:19 – Índice de escassez na RH7 

Escoamento 

(hm3) 

Disponibilidades 

subterrâneas 

(hm3) 

Escoamento e 

recarga de 

aquíferos (hm3) 

Necessidades 

hídricas (hm3) 
Retornos 

(hm3) 

Disponibilidades 

hídricas renováveis 

(hm3) 

Volume 

captado 

(hm3) 

WEI+ 

(%) 

1771 406 2136 516 81 1701 434 25 

 

O critério da ONU (1997) para avaliação da escassez com o cálculo do WEI baseia-se na parcela de 

recursos consumidos e divide-se em quatro categorias: 

 Sem escassez – países que consomem menos de 10% dos seus recursos renováveis; 

 Escassez reduzida – países que consomem entre 10% e 20% dos seus recursos renováveis; 

 Escassez moderada – países que consomem entre 20% e 40% dos seus recursos renováveis; 

 Escassez severa – países que consomem mais de 40% dos seus recursos renováveis. 

 

No cálculo do índice de escassez foi considerado o escoamento em regime natural associado ao 

percentil 50% (ano médio) na RH7 verificando existir uma escassez moderada. 
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5.6.8 Zonas protegidas (DQA) 

 

Na figura seguinte apresenta-se a delimitação das zonas protegidas definidas nos termos da alínea jjj) 

do artigo 4.º da Lei da Água e constantes do PGRH da RH7 na área de intervenção e zona alargada 

envolvente. 

 

 
Fonte: SNIAMB e ICNF 

Figura 5.70 – Zonas Protegidas no contexto da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água 

 

No quadro seguinte apresentam-se as zonas protegidas, definidas nos termos da alínea jjj) do artigo 

4.º da Lei da Água, identificadas na RH7, assinalando-se as zonas protegidas abrangidas pela área de 

estudo.  
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Quadro 5:20 – Zonas Protegidas identificadas na RH7 e área de estudo (PGRH-RH7) 

 RH7 
Área de estudo (envolvente 

até 2 km) 

Zonas de captação de água para a produção de água para consumo humano 

Massas de água superficial 9 captações para abastecimento público (6 

albufeiras e 3 rios) 

- 

Massas de água subterrâneas Existem captações de água subterrânea 

destinadas à produção de água para consumo 

humano que abrangem 4 massas de água 

- 

Zonas designadas para proteção de espécies aquáticas de interesse económico 

Águas piscícolas 6 troços piscícolas para salmonídeos, numa 

extensao total de 474km, abrangendo 22 massas 

de água. 

Ribeira de Oeiras adjacente à 

propriedade 

Zona de produção de moluscos 

bivalves 

1 zona que abrange 1 massa de água costeira - 

Zonas designadas como águas 

de recreio 

4 águas balneares (2 águas interiores e 2 águas 

costeiras de transição) 

- 

Zonas designadas como zonas 

sensíveis em termos de 

nutrientes 

1 zona sensivel – albufeira do Alqueva - 

Zonas designadas como zonas 

vulneráveis 

2: Beja (Gabros de Beja com uma área de 

329km2)  e Évora (Elvas-Vila Boim e Elvas-Campo 

Maior com uma área de 405km2 

- 

Zonas designadas para a 

proteção de habitats e da fauna 

e flora selvagens e a 

conservação das aves selvagens 

7 SICs incluidos parcial ou totalmente 

(abrangendo 91 massas de água) 

11 ZPE incluidas parcial ou totalmente 

(abrangendo 81 massas de água) 

Parte da propriedade 

encontra-se inserida no SIC do 

Guadiana  

Zonas de máxima infiltração Inexistente - 

 

A ribeira de Oeiras está classificada, em todo e o seu curso, como água piscícola para ciprinídeos (cf. 

Aviso n.º 12 677/2000, II Série, de 23 de Agosto).  

 

5 . 7  S I S T E M A S  E C O L Ó G I C O S  

5.7.1 Metodologia 

 

A elaboração da situação de referência para os Sistemas Ecológicos do projeto do Parque Zoológico 

“Africa Safari Park”, teve por base informação recolhida através de pesquisa bibliográfica, a qual foi 

apoiada com trabalho de campo para confirmação de alguns valores ecológicos. Durante o trabalho 
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de campo foi feito o levantamento florístico, o reconhecimento de habitats e de biótopos e ainda a 

identificação de algumas espécies faunísticas. A área de estudo para avaliação do fator ambiental 

Sistemas Ecológicos é constituída pelo limite da propriedade Monte da Camacha que compreende 

cerca de 147,7 ha. 

 

O empreendimento AFRICA SAFARI PARK contempla o Estabelecimento Hoteleiro e o Parque 

Zoológico. Tal como referido anteriormente o presente estudo, incide apenas sobe o Parque 

Zoológico, embora seja feita a caracterização da totalidade da propriedade. 

 

A abordagem metodológica utilizada no presente estudo encontra-se descrita nos pontos seguintes. 

 

5.7.1.1 Áreas Classificadas e Outras de Importância Ecológica 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação que lhe foi dada pelo 

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

como áreas sensíveis: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

 Zonas especiais de conservação2 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; 

 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. 

 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para além de incluir 

a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 

(Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Proteção Especial), inclui ainda, as áreas classificadas ao 

abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente Sítios 

RAMSAR e áreas da Rede de Reservas da Biosfera, tendo-se incluído as mesmas na presente análise. 

                                                      
2 Sítios de Importância Comunitária (SIC) designados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), no âmbito do 

DR 1/2020 de 16 de março. 
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A área de estudo interseta parcialmente uma área sensível para a ecologia: Zona Especial de 

Conservação do Guadiana (PTCON0036) (Figura 5:71). Próximo desta encontram-se ainda as 

seguintes áreas sensíveis: 

 Zona de Proteção Especial Castro Verde (PTZPE0046), situado a cerca de 2,5 km a norte da 

área de estudo; 

 Sítio RAMSAR Ribeira do Vascão (3PT030), situado a cerca de 11,5 km a sul da área de estudo; 

 Zona de Proteção Especial de Piçarras (PTZPE0058), situado a cerca de 13 km a noroeste da 

área de estudo; 

 Zona Especial de Conservação de Caldeirão (PTCON0057), situado a cerca de 15,5 km a 

sudoeste da área de estudo; 

 Sítio de Importância Comunitária de Caldeirão (PTCON0057), situado a cerca de 15,5 km a 

sudoeste da área de estudo; 

 Zona de Proteção Especial Vale do Guadiana (PTZPE0047), situado a cerca de 22 km a este da 

área de estudo; 

 Parque Natural do Vale do Guadiana, situado a cerca de 23 km a este da área de estudo. 
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Fonte: Limites Administrativos - Direção Geral do Território. Áreas Sensíveis – Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas 

Figura 5:71 – Enquadramento da área do Projeto relativamente às áreas sensíveis 
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5.7.1.2 Flora e Vegetação 

 

Enquadramento Fitossociológico 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (caraterísticas edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 

enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et al., 1998). Este tipo de estudos permite 

realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e, em conjunto com a 

fitossociologia, possibilita a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou 

região. 

 

Para a caraterização fitossociológica da área de estudo foi consultada a Notícia explicativa III.6. do 

Atlas do Ambiente: Zonas fitogeográficas predominantes (Franco, 2000), a Biogeografia de Portugal 

Continental (Costa et al., 1998) e a Sinopsis da Vegetação de Portugal Continental (Espírito-Santo et 

al., 1995). 

 

Elenco Florístico 

Para a caraterização da área de estudo efetuaram-se levantamentos florísticos, para este efeito foi 

realizada uma visita de campo que decorreu no dia 10 de novembro de 2018. Os levantamentos foram 

efetuados, através no método de ronda no campo e o método da área mínima, que varia de acordo 

com as comunidades vegetais inventariadas, de modo a que todos os diferentes tipos de comunidades 

vegetais fossem abrangidos. Foram realizadas diferentes amostragens, na herdade da Camacha, com a 

finalidade de identificar quais os valores florísticos presentes. Os pontos de inventário realizados 

encontram-se representados na Figura 5:72. 

 

As espécies vegetais foram identificadas, sempre que possível, in situ. Nas situações em que a 

identificação suscitou dúvidas, foram trazidos exemplares para o laboratório. Em laboratório, o 

material vegetal foi identificado utilizando bibliografia especializada, nomeadamente recorrendo aos 

trabalhos de Blanca et al. (2009), Castroviejo et al. (1986-2007), Franco (1971, 1984), Franco e Afonso 

(1994, 1998, 2003), López-González (2001) e Valdés et al. (1987). 
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Fonte: Carta Militar 1:25 000 n.º 564, Instituto Geográfico do Exército 
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Figura 5:72 - Locais de amostragem de flora 

Após os levantamentos de campo, foi elaborado o elenco florístico no qual estão identificadas as 

espécies com estatutos biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram 

abrangidas por legislação nacional (Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril (Convenção CITES); Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro; Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio; Decreto-Lei 

n.º 92/2019 de 10 de julho), este elenco foi complementado com consulta de dados de especialidade 

(SPB, 2019, ICNF, 2013). 

 

Vegetação e Habitats 

Para a identificação e caraterização da componente Vegetação e Habitats foi realizada uma visita de 

campo que decorreu em simultâneo com a de caraterização florística, no dia 10 de novembro de 2018. 

 

A caraterização dos habitats teve como base principal a flora e a vegetação presentes na área de 

estudo. Para além de identificados e caraterizados, os habitats foram cartografados com base na 

fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas. Os habitats presentes 

foram classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e caraterizados de acordo com as comunidades vegetais que 

albergam. 

 

A cartografia de tipologias e habitats foi elaborada com base na fotointerpretação de fotografias 

aéreas disponibilizadas pelas aplicações da empresa Google e Microsoft Bing. As imagens referidas 

foram trabalhadas com recurso a sistemas de informação geográfica, a partir da Carta de Uso e 

Ocupação do Solo de 2010 (COS2010), de elementos do Atlas do Ambiente (SNIAmb, 2017) e dos 

elementos recolhidos nos levantamentos no terreno. 

 

5.7.1.3 Fauna e Biótopos 

 

Devido às caraterísticas de muitas espécies faunísticas (elevada mobilidade da maioria das espécies; 

comportamentos esquivos, com destaque para os mamíferos; diferentes fenologias, no grupo das 

aves; diferentes períodos de atividade, entre outras), os levantamentos de campo apenas permitem 

detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos 

biótopos existentes e de informação relativa à distribuição das espécies, de base bibliográfica e com 
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consulta a especialistas, foi identificado o elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo. 

 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada baseou-se essencialmente em 

pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas, apoiada em prospeções de campo (para identificação 

dos principais biótopos e inventariação de espécies presentes), e em avaliação da importância das 

zoocenoses. 

 

Consideraram-se como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontram referenciadas 

para as quadrículas UTM 10x10 km NB85 e NB95 ou que, estando referenciadas para quadrículas 

vizinhas e considerando os habitats presentes, a sua ocorrência na área de estudo seja muito provável. 

As diferentes fontes de informação consultadas encontram-se identificadas nos pontos seguintes. 

 

A saída de campo foi realizada a dia 10 de novembro de 2018, tendo nesta sido efetuado um 

levantamento geral dos principais grupos de vertebrados terrestres existentes na área de estudo 

associada ao futuro Parque Zoológico. As técnicas de inventariação variaram consoante as 

características ecológicas dos diferentes taxa e encontram-se descritas nos pontos seguintes. 

 

Na Figura 5:73 apresentam-se os locais de amostragem da comunidade faunistica. 
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Fonte: Carta Militar 1:25 000 n.º 564, Instituto Geográfico do Exército 

Figura 5:73 - Locais de amostragem de fauna 
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Fauna aquática 

Para a recolha de informação de distribuição das espécies dulçaquícolas potencialmente ocorrentes na 

área de estudo, procedeu-se apenas a consulta de informação secundária. Ou seja, não foram 

realizados levantamentos de campo dirigidos. Foram considerados, na presente caracterização os 

seguintes grupos faunísticos: Bivalves e Fauna Piscícola. 

 

Para os bivalves foram consultadas as fontes seguintes: Relatório Nacional de Implementação da 

Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB et al., 2008), Atlas dos Bivalves de Água Doce em Portugal 

Continental (Reis, 2006) e Relatório de Monitorização Pós-Avaliação do Projeto “Mina Neves-Corvo” 

(SOMINCOR, 2017). 

 

Para a fauna piscícola foram consultadas as fontes seguintes: Relatório Nacional de Implementação da 

Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB et al., 2008), Ecossistemas Aquáticos e Ribeirinhos, Ecologia, 

Gestão e Conservação (Moreira et al.,2002), Relatório de Monitorização Pós-Avaliação do Projeto 

“Mina Neves-Corvo” (SOMINCOR, 2017). 

 

A informação recolhida, proveniente de SOMINCOR (2017), corresponde a levantamento de fauna 

piscícola e de bivalves realizados na ribeira de Oeiras. Dois dos pontos de amostragem deste 

programa de monitorização, foram realizados em troços da ribeira de Oeiras limítrofes à Herdade da 

Camacha (5 Horta da Raveza e 5C Pego do Linho), pelo que os resultados aí obtidos foram integrados 

no elenco como confirmações. 

 

Anfíbios 

Para a recolha de informação de distribuição e comportamental das espécies de anfíbios 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva 

Habitats (2001-2006) (ICNB et al., 2008), o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 

2008), e o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal (Ferrand de Almeida et al., 2001. 

 

A prospeção de anfíbios foi realizada através de transectos percorridos a pé ao longo dos caminhos 

que atravessam a área de estudo e abrangendo os diferentes biótopos ocorrentes (Figura 5:73). Na 

proximidade de pontos de água (albufeiras e linhas de água), foram realizadas prospeções para avaliar 

a presença de girinos ou posturas de anfíbios. Os transectos amostrados serviram também de base à 

prospeção de outros grupos faunísticos, nomeadamente répteis, aves e mamíferos. 
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Durante os levantamentos de campo não foram detetados anfíbios. 

 

Répteis 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição das espécies de répteis 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva 

Habitats (2001-2006) (ICNB et al., 2008), o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 

2010), e o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal (Ferrand de Almeida et al., 2001). 

 

Relativamente ao trabalho de campo o método de amostragem dirigido a este grupo, consistiu na 

realização de transectos percorridos a pé ao longo dos caminhos que atravessam a área de estudo e 

abrangendo os diferentes biótopos ocorrentes (Figura 5:73). Esta concentrou-se sempre que possível, 

em locais com rochas expostas, muros de pedra e zonas de matos para amostragem de répteis com 

hábitos terrestres. Na proximidade de pontos de água (albufeiras e linhas de água), foram realizadas 

prospeções para avaliar a presença de répteis de afinidades aquáticas, como cágados e cobras-de-

água. 

 

Aves 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição das espécies de aves potencialmente 

ocorrentes na área de estudo, assim como para uma melhor preparação dos levantamentos de campo, 

foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB et 

al., 2008), o Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008), o Guia de Aves – Guia de 

campo das aves de Portugal e Europa (Svensson et al., 2012), e o Guia Aves Exóticas que nidificam em 

Portugal Continental (Matias, 2002). 

 

Relativamente ao trabalho de campo foram realizados transectos percorridos a pé ao longo dos 

caminhos que atravessam a área de estudo, e abrangendo os diferentes biótopos ocorrentes (Figura 

5:73).  

 

Mamíferos 

Para a recolha de informação comportamental e de distribuição sobre as espécies de mamíferos 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva 
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Habitats (2001-2006) (ICNB et al., 2008), o Atlas dos Mamíferos de Portugal (Bencatel et al., 2019), o 

Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013).  

 

Para verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou-se ainda 

os documentos Avaliação do efeito dos parques eólicos sobre os morcegos em Portugal continental 

(ICNB, 2010), e Análise dos dados do Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de 

Importância Nacional de Morcegos (ICNF, 2014). Relativamente ao trabalho de campo, para o registo 

da presença de espécies de mamíferos na área de estudo, optou-se pelo método dos transectos sem 

distância fixa representativos dos biótopos presentes na área de estudo (Figura 5:73), tendo os 

mesmos coincidido com os transectos realizados para a amostragem da herpetofauna e avifauna, 

onde se efetuou prospeção de indícios de presença (dejetos, trilhos, pegadas, fossadas). 

 

5.7.1.4 Critérios de Avaliação das Zoocenoses 

 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo baseou-se 

em três critérios: 

 Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espécies: neste âmbito, é 

dada particular importância à presença de espécies com Estatuto de Conservação Nacional 

(Cabral et al., 2006) com grau de ameaça (Vulnerável “VU”, Em Perigo “EN”, ou Criticamente 

em Perigo “CR”), de distribuição geográfica restrita e incluídas nos Diplomas que se seguem: 

 Anexos da Convenção CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 

Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - 

aprovação da Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril, Anexos I, II 

e III - regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de 

novembro); Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de dezembro de 1996, 

complementado pelo Regulamento (CE) nº 1332/2005 da Comissão de 9 de agosto 

(Anexos A, B, C e D); 

 Anexos das Convenções de Bona - Convenção sobre a Conservação das Espécies 

Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 

de outubro); 

 Anexos das Convenções de Berna – Convenção Relativa à Proteção da Vida Selvagem e do 

Ambiente natural na Europa (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

julho regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);  
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 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva 

Aves - Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Diretivas 

n.º 91/244/CE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 

97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva 

n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro). 

 Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de fevereiro); 

 Avaliação segundo a sua fenologia. 

 

5.7.2 Caraterização Geral dos Sistemas Ecológicos 

5.7.2.1 Flora e Vegetação 

5.7.2.1.1 Enquadramento biogeográfico 

 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 

Distrito. O território português é caraterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino 

Holoártico e englobar duas regiões:  

 

A Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo encontra-se na Região 

Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion 

sylvestris, que caraterizam bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e 

persistentes, sendo constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, Quercus 

rotundifolia – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum 

tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. 

oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o aderno-de-folhas-largas (Phillyrea 

angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos intervencionados são 

compostos por nanofanerófitos caraterísticos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-

Rhamanetalia alaterni), compostos por espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de Rhamnus spp., de 

Myrtus spp., de Asparagus spp., entre outras (Costa et al., 1998). 

 

A Região Mediterrânica abrange três províncias, estando a área de estudo incluída na Província Luso-
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Extremadurense, unidade biogeográfica de caráter mais continental que abrange na quase totalidade 

solos derivados de materiais siliciosos paleozóicos (maioritariamente xistos ou granitos) e que se 

estende no andar bioclimático mesomediterrânico.  

 

São indicadas algumas das espécies que tendem a ocorrer maioritariamente nesta Província, 

encontrando-se indicado por * os endémicos deste território: Armeria linkiana, Asphodelus 

bentorainhae*, Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor), Ballota hirsuta (marroio), Buffonia 

willkolmmiana*, Carduus bourgeanus*, Cistus psilosepalus (sanganho), Cistus populifolius (estevão), 

Cytisus scoparius (giesta), Cytisus striatus (giesta-das-serras), Cynara tournefortii* (alcachofeirar), 

Digitalis mariana, Digitalis purpurea subsp. heuwoodii*, Echium rosulatum (marcavala-preta), Euphorbia 

monchiquensis* (titímalo-de-monchique), Genista hirsuta subsp. hirsuta (tojo-do-sul), Genista 

polyanthos* (giesta-brava), Lavandula viridis* (rosmaninho-verde), Lepidophorum repandum (macela-

espatulada), Linaria hirta, Linaria ricardoi*, Marsilea batardae* (trevo-de-quatro-folhas-peludo), 

Onopordum nervosum, Retama sphaerocarpa (piorno-amarelo), Rhynchosinapis hispida subsp. 

transtagana*, Salix salviifolia subsp. australis (borrazeira-branca), Sanguisorba hybrida (agrimónia-

bastarda), Securinega tinctoria, Scorzonera crispatula (escorcioneira), Scrophularia schousboei*, Ulex 

argenteus subsp. argenteus (tojo-prateado), Ulex eriocladus* (tojo-durázio) e Verbascum barnadesii. É 

área ótima dos estevais pertencentes à aliança Ulici-Cistion argentei e são próprios deste território os 

sobreirais mesomediterrânicos da associação Sanguisorbo agrimoniodis-Quercetum suberis, os azinhais 

da associação Pyro bourgaenae-Quercetum rotundifoliae e os carvalhais da associação Arbuto 

unedonis-Quercetum pyrenaica, na sua maioria transformados em montados, bem como os 

medronhais da associação Phillyreo-Arbutetum typicum e virbunetosum tini, os estevais das 

associações Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, Erico australis-Cistetum populifolii e Polygalo 

microphyllae-Cistetum populifolii (Costa et al., 1998). 

 

A Província Luso-Extremadurense, divide-se em dois setores: Toledano-Tagano e Mariânico-

Monchiquense. A área de estudo insere-se no Sector Mariânico-Monchiquense, território 

essencialmente silicioso. São exemplo de espécies vegetais diferenciais deste sector (endémicas 

assinaladas por *): Adenocarpus telonensis, Carthamus tinctorios (açafrão-bastardo), Centaurea ornata 

subsp. ornata (lavapé), Coyncia transtagana*, Cytisus baeticus (giesta), Cytisus scoparius var. bourgaei 

(giesta), Cynara tournefortii (alcachofreira), Dianthus crassipes, Echium boissieri, Erica andevalensis*, 

Eryngium galioides, Euphorbia monchiquensis* (titímalo-de-monchique), Genista polyanthos* (giesta-

brava), Leontodon salzamanii, Marsilea batardae (trevo-de-quatro-folhas-peludo), Onopordum 

macracanthum, Onopordum nervosum, Scorzonera crispatula (escorcioneira), Serratula abulensis, 
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Serratula barrelieri e Thymelaea villosa. Os sobreirais e os azinhais transformados em montados são 

predominantes na paisagem vegetal. Consideram-se exclusivos desta área os seguintes sintáxones: 

Euphorbio monchiquensis-Quercetum canariensis (associação serrano-monchiquense, residual em 

certas encostas e barrancos principalmente mesomediterrânicos híper-húmidos), Sanguisorbo-

Quercetum suberis quercetosum canariensis (sobreirais luso-extremadurenses e ribataganos, 

mesomediterrânicos), Phlomido purpureae-Juniperetum turbinatae (sabinais reliquiais 

termomediterrânicos da bacia do Guadiana), Phillyreo-Arbutetum rhododendrotosum baetici (= Arbuto-

Cistetum populifolii) (bosques mesomediterrânicos, raramente termomediterrânicos, de distribuição 

mediterrânica ocidental), Genistetum polyanthi (escovais dos subsectores Baixo-Alentejano-

Monchiquense e Alto-Alentejano-Pacense), Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae (urzal do Alentejo 

interior), Cisto-Ulicetum minoris (associação endémica de Portugal de locais húmidos a híper-húmidos 

baixo-alentejano-monchiquenses), Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi (estevais 

mesomediterrânicos sobre “terra-rossa” de Cistus albidus), Ulici erioclaci-Cistetum ladaniferi (esteval 

que substitui os azinhais nos locais de maior transição para a série mesomediterrânica do sobreiro), 

Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei (estevais substituintes de sobreirais termomediterrânicos secos 

superiores a sub-húmidos inferiores) e Rubo ulmifoliae-Nerietum oleander securinegetosum tinctoriae 

(loendrais da bacia do Guadiana sujeitos a grande secura estival) (Costa et al., 1998; Espírito-Santo et 

al., 1995a). 

 

No nosso país, diferenciam-se dois Subsectores no Sector Mariânico-Monchiquense: o Araceno-

Pacense e o Baixo-Alentejano-Monchiquense. A área de estudo localiza-se no Subsector Baixo-

Alentejano-Monchiquense, nomeadamente no Superdistrito Baixo-Alentejano que é um território 

plano, pouco chuvoso e continental. Tem um ombroclima sub-húmido a seco e situa-se 

maioritariamente no andar termomediterrânico podendo atingir em alguns locais o andar 

mesomediterrânico. Os solos são xistosos na sua maioria, com a exceção dos chamados “barros de 

Beja” que são solos vérticos com origem em rochas máficas (dioritos, gabros, andesitos, basaltos). A 

Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois endemismos do Superdistrito que se encontram em vias 

de extinção. Os montados que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae (azinhais 

silicícolas mesomediterrânicos) caraterizam a Região, bem como o esteval Genisto hirsutae-Cistetum 

ladaniferi (estevais que ocorrem sobre solos xistosos decapitados). Contudo em alguns locais 

reconhece-se o azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-

Rhamnetum oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum 

albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e 

Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em algumas situações climaticamente mais 
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favoráveis. Nos solos hidromórficos com horizontes glei associados a freatismo é frequente 

observarem-se os juncais das associações Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e 

Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario 

paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-

Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati. Os prados do Poo 

bulbosae-Trifolietum subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem 

esporadicamente (Costa et al., 1998; Espírito-Santo et al., 1995a). 

 

5.7.2.1.2 Elenco Florístico 

 

No decorrer dos trabalhos de campo foi possível identificar um elenco florístico (Anexo Elenco 

Florístico) constituído por 34 famílias e 80 espécies, subespécies e variedades. As famílias botânicas 

mais representativas são as gramíneas (14 táxons), asteráceas (8 táxons), liliáceas (6 táxons), cistáceas 

(5 táxons) e fabáceas (5 táxons). 

 

Na área de estudo ocorrem 2 espécies protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho e 1 táxon endémico ibérico, não tendo 

sido detetada outro táxon com estatuto relevante. No entanto, há a salientar que o levantamento 

florístico não foi realizado em a época propícia a estudos desta natureza (Quadro 5:21). 

 

Quadro 5:21 – Espécies com valor de conservação identificadas na herdade da Camacha, com indicação do 

nome comum, sempre que existente, grau de endemicidade e proteção legal 

FAMÍLIA TAXON NOME-COMUM ESTATUTO LEGISLAÇÃO 

Fagaceae Quercus rotundifolia Lam. Azinheira - 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio 

Fagaceae Quercus suber L. 

Sobreiro; 

chaparreiro; 

chaparro; sobro; 

sovereiro 

- 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio 

Euphorbiaceae 
Flueggea tinctoria (L.) 

G.L.Webster 
Tamujo 

Endemismo 

ibérico 
- 

 

De acordo com as observações efetuadas, verifica-se que toda a área possui exemplares de azinheira 

com diferentes graus de densidade. O levantamento topográfico revela a presença de 3283 azinheiras 

(3177 azinheiras na área do Parque Zoológico e 106 azinheiras na área correspondente à zona da 
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Portaria e à zona do Estabelecimento Hoteleiro) na propriedade (supõe-se que algumas destas árvores 

correspondem a sobreiros, os quais ocorrem de forma mais pontual). De acordo com o n.º 1 do artigo 

8º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, “O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 

das Pescas condicionará a autorização de corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos, 

determinando como forma compensatória, sob proposta da Direcção-Geral das Florestas, medidas 

específicas para a constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação de áreas existentes, 

devidamente geridas, expressas em área ou em número de árvores.” O nº 2 do mesmo artigo estabelece 

que a beneficiação de áreas preexistentes devem efetuar-se em prédios rústicos pertencentes à 

entidade proponente, com condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área 

nunca inferior à afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de 1,25. 

 

Do elenco florístico fazem parte 6 taxa introduzidos no território de Portugal continental, 2 destes 

classificados como espécies invasoras ou potenciais invasoras na Lista Nacional de Espécies Invasoras, 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 92/2019 de 10 de julho, que revoga o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 

dezembro (Quadro 5:22 e Anexo 3.1 Elenco Florístico). 

 

Quadro 5:22 – Espécies exóticas e invasoras presentes na herdade da Camacha 

FAMÍLIA TAXON NOME-COMUM ESTATUTO LEGISLAÇÃO 

Anacardiaceae Schinus molle L. 
Pimenteira 
bastarda 

Exótica - 

Gramineae Arundo donax L. 
Cana; cana-de-
roca; cana-vieira; 
canas; caninha 

Exótica 
Invasora 

Lista Nacional de Espécies 
Invasoras 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Exótica - 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L. 
Trevo-azedo, erva-
azeda 

Exótica 
Invasora 

Lista Nacional de Espécies 
Invasoras 

Rosaceae Cydonia oblonga Mill. 
Marmeleiro, 
gamboeiro 

Exótica - 

Rutaceae 
Citrus sinensis (L.) Osbeck
   

Laranjeira, 
Laranjeira-doce
  

Exótica - 

 

A presença de espécies exóticas não é muito expressiva na área em análise e encontram-se, 

geralmente junto aos núcleos habitacionais presentes (Figura 5:74). São espécies que foram 

introduzidas com diferentes funções, nomeadamente como ornamentais, de produção de frutos e de 

proteção, mas que, em alguns casos se tornaram invasoras devido às estratégias de desenvolvimento e 

de propagação que apresentam. A espécie invasora com maior importância local é a cana (Arundo 

donax) que ocorre em núcleos isolados e muito dispersos ao longo do troço da ribeira de Oeiras 

competindo com as comunidades ribeirinhas presentes.  
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Figura 5:74 - Pimenteiro-bastardo (Schinus molle) com função ornamental junto a núcleo urbano. 

 

5.7.2.1.3 Vegetação 

 

A herdade da Camacha apresenta um mosaico de comunidades vegetais pouco diverso, grande parte 

da área é dominada por azinhais, matos e comunidades herbáceas anuais e vivazes que caracterizam 

algumas unidades de vegetação natural da área. Na Figura 5:75 apresenta-se a carta de vegetação e 

habitats da área de estudo e no Quadro 5:23 apresentam-se as áreas ocupadas pelas diferentes 

comunidades vegetais identificadas na Herdade da Camacha. 
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Quadro 5:23 – Classes de Vegetação e Habitats presentes na Herdade da Camacha 

CLASSE DE 

VEGETAÇÃO 
SUB-CLASSE 

ÁREA (HECTARES 

FASE 1* FASE2* TOTAL % 

Montado 

Montado (6310) 0.09 8.25 8.34 5.65 

Montado misto (6310 potencial) 0.20 0.79 1.00 0.68 

Montado + Matos (6310 potencial) 1.13 48.57 49.70 33.66 

Montado sem subcoberto (6310 

potencial) 
0.13 12.97 13.10 8.87 

Azinhal 
Azinhal com regeneração (9340 

potencial) 
  11.83 11.83 8.01 

Vegetação Ripícola 

Freixial + Tamujal (92D0)   0.13 0.13 0.09 

Freixial + Tamujal + Loendral (92D0)   0.53 0.53 0.36 

Freixial + Tamujal + Loendral + Juncal 

(92D0) 
  0.58 0.58 0.39 

Loendral + Silvado (92D0)   0.25 0.25 0.17 

Silvado + Loendral (92D0)   0.64 0.64 0.43 

Silvado + Loendral + Juncal (92D0)   0.26 0.26 0.18 

Tamujal + Juncal + Comunidades 

higrófilas (92D0) 
  3.30 3.30 2.23 

Tamujal + Loendral (92D0)   0.34 0.34 0.23 

Tamujal + Loendral + Silvado (92D0)   0.84 0.84 0.57 

Matos 

Matos   0.56 0.56 0.38 

Matos + Juncal   0.16 0.16 0.11 

Matos + Prados   1.99 1.99 1.35 

Matos com azinheiras dispersas 2.20 17.96 20.16 13.65 

Prados 
Prados 2.01 24.64 26.66 18.05 

Prados + Matos   2.24 2.24 1.52 

Arrelvados vivazes Arrelvados vivazes   0.35 0.35 0.24 

Plano de água Plano de água   0.62 0.62 0.42 

Horta Horta   3.28 3.28 2.22 

Áreas artificializadas Áreas artificializadas   0.80 0.80 0.54 

Total 5.77 141.90 147.67  

*Fase 1 - Estabelecimento Hoteleiro; Fase 2 - Parque Zoológico 
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Fonte: Carta Militar 1:25 000 n.º 564, Instituto Geográfico do Exército. 

Figura 5:75 – Carta de Vegetação e Habitats 

 

As unidades de vegetação identificadas são descritas nos pontos seguintes. 

 

Montado 

O montado é a formação dominante na Herdade da Camacha, ocupando quase 50% da área (72,9 

hectares). 

 

Esta tipologia é adotada para as áreas de domínio da azinheira e do sobreiro que possuem 

correspondência com o habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, do anexo I da 

Directiva 92/43/CEE (transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei nº 49/2005 e protegido 

também pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/04). Esta unidade de 

vegetação e a sua manutenção é resultado de uma exploração extensiva, agro-silvo-pastoril, ou seja, 

pressupõe uma gestão do habitat no qual se pode desenvolver pastoreio, exploração de madeira 

resultantes das podas de formação e/manutenção ou, no caso dos montados misto ou de sobro, de 

cortiça. 

 

No presente caso, estas formações aparentam estar ao abandono e as pastagens características dos 

montados deram lugar a matos muito densos dominados por Cistus ladanifer, Cistus monspeliensis e 

Cistus salviifolius (Figura 5:76). 

 

Figura 5:76 – Montado com matos 
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O habitat 6310, neste caso corresponde a um montado de Quercus rotundifolia (azinheira) (Figura 

5:77). Pela composição florística inventariada, apresenta um grau de conservação baixo, uma vez que 

não foram identificadas espécies de herbáceas diagnosticantes do habitat (aspeto que poderá estar 

relacionado com a época de amostragem, a qual decorreu num período em que a maior parte destas 

espécies se encontravam em dormência vegetativa). Do ponto de vista do estado fitossanitário do 

coberto arbóreo, o grau de conservação é médio. 

 

Foram, no entanto, observadas espécies pertencentes às classes fitossociológicas Stellarietea Mediae e 

Artemisietea Vulgaris, como caraterísticas destas classes destacam-se, Agrostis pourreti, Atractylis 

gumifera, Cynara humilis, Foeniculum vulgare, Dittrichia viscosa. 

 

Figura 5:77 – Montado 

 

Assim, tendo em consideração o estado de conservação e a composição florística presente nas 

diferentes áreas ocupadas por montado, distinguiram-se manchas onde foi considerado presente o 

habitat 6310, e áreas onde este é potencial, carecendo de confirmação da composição do respetivo 

extrato herbáceo em época adequada. Foram ainda consideradas áreas de habitat 6310 potencial, as 

manchas de montado com matos ou desprovidas de subcoberto, cuja gestão adequada poderá 

potenciar a evolução para este habitat. 

 

Azinhal 

Nesta tipologia de vegetação são enquadrados todos os núcleos muito densos de azinheira de porte 

arbóreo com elevada taxa de regeneração (Figura 5:78). Para além desta espécie, em diferentes 

estados de desenvolvimento é possível ainda observar outras características da Classe Quercetea Ilicis, 

nomeadamente Pistacia lentiscus (aroeira), Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes), Daphne 
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gnidium (trovisco), Asparagus aphyllus (espargo), Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro) e Urginea 

maritima (cebola-albarrã). Estes azinhais configuram a associação fitossociológica Pyro bourgeanae-

Quercetum rotundifoliae, embora se encontre, de forma geral muito empobrecida. 

Devido ao baixo grau de conservação, em termos florísticos, estas manchas não podem ser associadas 

ao habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia (Anexo I-B do Decreto-Lei n.º 

49/2005), contudo, foram consideradas áreas potenciais do habitat 9340, estando dependentes de 

uma gestão adequada que potencie a evolução para este habitat. 

 

Figura 5:78 – Azinhal 

 

Vegetação ripícola e Comunidades herbáceas higrófilas (juncais) 

A área possui um curso de água principal, a ribeira de Oeiras. A vegetação que aí pode ser observada 

são freixiais, loendrais, tamujais e silvados com diferentes graus de conservação. Com maior 

predominância no estrato arbóreo destacam-se os freixiais em que domina o Fraxinus angustifolia 

(freixo).  

 

Estes freixiais enquadram-se na associação Ranunculo ficario-Fraxinetum angustifoliae, com igual 

representatividade. No estrato arbustivo, ocorrem os tamujais dominados pela espécie endémica 

Flueggea tinctoria que configuram a associação Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae, e os 

loendrais, dominados por Nerium oleander, que configuram a associação Oenantho crocatae-Nerietum 

oleandri (Figura 5:79). 
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Figura 5:79 – Mosaico de freixial, tamujal e loendral 

 

Estes loendrais e tamujais possuem correspondência com o habitat 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos 

meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) (Anexo I-B do Decreto-Lei n.º 49/2005), 

nomeadamente com o subtipo 92D0 pt 1 – Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana, 

Tamarix mascatensis, Tamarix gallica e/ou Nerium oleander associados a linhas de água doce, no caso 

dos loendrais e subtipo 92 D0 pt 3 – Matagais de Flueggea tinctoria associados a leitos de estiagem 

inundados no inverno, no caso dos tamujais. 

 

Também no estrato arbustivo, ocorrem alguns silvados a bordear as formações arbóreas supracitadas, 

ou ocupando as linhas de escorrência afluentes da ribeira. Estas formações são dominadas por Rubus 

ulmifolius (silva) o que indicia a presença da associação Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifoliae, 

também no estrato arbustivo e de forma muito pontual são observados núcleos de canavial, trata-se 

de uma formação monoespecifica constituída por Arundo donax (cana). 

 

No estrato herbáceo ocorrem algumas espécies higrófilas que ocupam áreas sujeitas a diferentes 

períodos de encharcamento. 

 

Nas áreas de canal é possível observa-se a presença de Schoenoplectus lacustris e comunidades de 

Oenanthe crocata (embude), Cyperus longus (junça), Thypha sp. (tabua) e Cynodon dactylon 

(escalracho). Em áreas marginais às formações arbóreas e arbustivas ripícolas ocorrem as comunidades 

de Trifolio-Holoschoenetum em que o Scirpoides holochoenus (bunho) é dominante. 
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Matos 

Unidade de vegetação camefítica com grande representatividade na herdade da Camacha (22,8 

hectares, correspondente a 15,5% da área), esta dominância deve-se em grande parte ao abandono do 

solo e representa as etapas sucessionais do ponto de vista evolutivo da vegetação natural.  

 

Na área de estudo a classe matos é constituída por comunidades arbustivas com domínio de Cistus 

ladanifer (esteva), Cistus salviifolius (Sargaço) e Cistus monspeliensis (sargaço-terrestre) com a presença 

de algumas quercíneas dispersas (azinheira).  

 

Ocupam vastas áreas formando mosaicos com os montados, azinhais, prados e pontualmente com 

juncais. Estes matos pertencem à classe fitossociológica Cisto-Lavanduletea. são subseriais do azinhal 

Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae que conta na área de estudo com as espécies indicadoras 

Quercus coccifera (carrasco), Quercus rotundifolia (azinheira), Daphne gnidium (trovisco) e Olea 

sylvestris (zambujeiro). Estas comunidades devido à sua composição florística não se encontram 

enquadradas em nenhum dos habitats do Anexo I-B do Decreto-Lei n.º 49/2005. 

 

Prados 

Comunidades herbáceas que se encontram distribuídas um pouco por toda a área (28,1 hectares, 

representando 19,0% da área), com especial predominância das zonas de encharcamento temporário 

onde se faz o escoamento natural da água (Figura 5:80).  

 

Apesar de o período não ser o mais indicado para a inventariação de formações de ciclo de vida anual 

e vivaz, foi possível a observação de alguns táxons que indiciam a presença das associações 

fitossociológicas Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, e Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii. 

Estas comunidades devido à sua composição florística não se encontram enquadradas em nenhum 

dos habitats do Anexo I-B do Decreto-Lei n.º 49/2005. 
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Figura 5:80 – Prados 

 

Arrelvados vivazes 

Unidade de vegetação com baixa representatividade na área, ocupando, na maior parte das vezes, 

pequenas manchas sem expressão cartográfica. Esta tipologia ocupa sobretudo áreas acidentadas com 

afloramentos rochosos geralmente na orla dos azinhais. É dominada pela espécie Hyparrhenia hirta. 

Estas comunidades devido à sua composição florística não se encontram enquadradas em nenhum 

dos habitats do anexo I da Diretiva 92/43/CEE. 

 

Plano de Água 

Locais artificiais de contenção de água que estão dispersas na área de estudo, ocupando diferentes 

locais, a maioria sem expressão cartográfica, com exceção de duas pequenas albufeiras (Figura 5:81). 

Estas unidades possivelmente serviriam para abeberamento de algum gado existente. Do ponto de 

vista florístico, tem algum interesse uma, vez que a variação do nível de acumulação de água, permite 

a ocorrência de comunidades herbáceas temporárias. 

 

Nestas formações características de zonas depressionárias, em que é frequente acumulação de água 

no solo, podem ser observadas algumas comunidades associadas às Classes fitossociológicas Isoeto-

Nanojuncetea, de que fazem parte as características Glinus lotoides, Mentha pulegium, Agrostis 

pourretii. 
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Figura 5:81 – Plano de água 

 

Hortas  

Áreas em que existe uma forte intervenção humana do ponto de vista agrícola. Esta unidade tem 

como finalidade o consumo interno e integra geralmente uma parte produtiva de hortícolas e 

pequenas áreas de pomares de fruteiras, que na área são predominantemente olival e laranjal (Figura 

5:82).  

 

Na área de estudo estas unidades encontram-se completamente abandonadas e assilvestradas. 

 

Figura 5:82 – Horta 
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Zonas Artificializadas 

Nesta unidade incluem-se todas as áreas edificadas e sua envolvência (Figura 5.83). Do ponto de vista 

da composição florística são locais muito pouco interessantes em que tendencialmente se 

desenvolvem comunidades ruderais associadas a locais muito intervencionados com elevadas cargas 

de matéria orgânica como é o caso das áreas de parqueamento de gado, entre outros. 

 

A vegetação típica destes locais inclui-se nas classes fitossociológicas Artemisietea vulgaris e 

Stellarietea mediae. 

 

Figura 5.83 – Áreas edificadas 

 

Núcleos de regeneração de azinheiras 

 

Como foi referido na descrição das áreas de montado, verifica-se que a herdade da Camacha, outrora 

explorada para fins agro-silvo-pastoris, atualmente não se encontra em exploração, pelo que as 

pastagens características dos montados deram lugar a matos muito densos. Também se verifica, fruto 

do abandono da atividade agropecuária, o surgimento de áreas com regeneração de azinheiras. Estas 

áreas encontram-se sobretudo associadas às classes de vegetação montado e azinhal, mas também, 

de forma mais esporádica, a áreas de matos. Na Figura 5.84 apresenta-se a distribuição dos núcleos 

de regeneração identificados na Herdade da Camacha. Para a delimitação destes núcleos foram 

consideradas áreas com presença de azinheiras com pelo menos um metro de altura. 

 

As áreas de regeneração foram classificadas em duas classes, de acordo com a sua densidade, e 
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consequentemente valor em termos de conservação: áreas com regeneração mais densa e áreas com 

regeneração mais esparsa. Esta diferenciação, tem como objetivo auxiliar a definição de medidas de 

gestão, que permitam a salvaguarda destes núcleos de regeneração de azinheiras. 

 

 

Fonte: Carta Militar 1:25 000 n.º 564, Instituto Geográfico do Exército. 

Figura 5.84 – Áreas de regeneração de azinheira identificadas na Herdade da Camacha 

 

No Quadro 5:24 apresenta-se a distribuição das áreas de regeneração identificadas na Herdade da 
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Camacha, por setor do projeto do Parque Zoológico. 

 

Quadro 5:24 – Áreas de regeneração de azinheiras (Quercus rotundifolia) identificadas na Herdade da 

Camacha  

Áreas de 

regeneração 

(Hectares) 

Parque Zoológico 
Fase 1# 

Setor de Herbívoros Setor de Carnívoros Área da Apoio* 

Densa 14.65 0.67 0.65 0.66 

Esparsa 5.62 0.08 0.31 0.30 

Total 20.28 0.75 0.96 0.96 

* A área de apoio inclui: Clínica Veterinária, Armazém Alimentar, Edifício de Manutenção/Apoio e Alojamento de 

Funcionários/Voluntários. 
# A área associada à fase 1 corresponde à área de instalação do estabelecimento hoteleiro, cujo licenciamento não é alvo do 

presente estudo. 

 

5.7.2.2 Fauna e Biótopos 

5.7.2.2.1 Comunidade Faunística da Área de Estudo 

 

No âmbito do presente estudo foram considerados para efeitos de caraterização da comunidade 

faunística da área de estudo os seguintes grupos: bivalves dulçaquícolas e vertebrados (fauna 

piscícola, anfíbios, répteis, aves e mamíferos). O elenco faunístico da área de estudo, incluindo 

espécies confirmadas e potenciais, encontra-se coligido no Anexo 3.1 – Elenco Faunístico.  

 

De referir que uma espécie foi considerada potencial quando, não tendo sido confirmada durante as 

prospeções de campo, está referenciada para a região e ocorre em biótopos semelhantes aos 

existentes na área em estudo e em zonas próximas. A listagem de espécies encontra-se organizada 

taxonomicamente por Classes, Ordens e Famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome 

científico, o nome vulgar, se a ocorrência da espécie foi confirmada durante os levantamentos de 

campo. É ainda apresentada a seguinte informação: 

 Estatutos de Conservação: 

  em Portugal: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), e 

 a nível internacional: IUCN Red List (www.iucnredlist.org); e estatuto europeu de proteção 

de aves: SPEC (BirdLife International, 2017: https://www.birdlife.org/europe-and-central-

asia/European-birds-of-conservation-concern). 
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 Enquadramento legal dos taxa relativamente a convenções internacionais: 

 Anexos da Convenção de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 

de julho e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);  

 Anexos da Convenção de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro);  

 Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação da 

Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril - regulamenta a 

aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro); 

 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva 

Aves - Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Diretivas n.º 

91/244/CE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 

97/49/CE, da Comissão, de 29 de junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do 

Conselho, de 21 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 

97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro).  

 Fenologia das aves: A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a 

composição das suas comunidades ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-

se também, numa escala regional, a sua fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos 

das espécies. Deve considerar-se que tanto as espécies estivais como as residentes são 

espécies nidificantes. 

 

A terminologia e nomenclatura utilizadas são adaptadas de Cabral et al. (2006), com algumas 

atualizações. Relativamente aos quirópteros, a nomenclatura apresentada já reflete a recente 

atualização dos nomes vulgares dos morcegos portugueses, decorrente da revisão das espécies, 

incluída no relatório do Eurobats de 2010. Pelo agrupamento e/ou divisão de algumas espécies de 

morcegos, alguns estatutos de conservação ainda não estão presentes no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), aguardando-se por isso uma revisão e atualização do 

mesmo para a Ordem Chiroptera. 

 

O Elenco faunístico potencial da área de estudo é composto por 180 espécies (quatro bivalves, 28 

peixes, 10 anfíbios, 11 répteis, 116 aves e 11 mamíferos), que se encontram listadas no Anexo 3.2 - 

Elenco Faunístico. Destas, foi confirmada a presença de 51 espécies (quatro bivalves, 12 peixes, 32 aves 

e três mamíferos). 
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Considerando os estatutos de conservação, o elenco faunístico inclui 39 espécies ameaçadas: um 

bivalve, 13 peixes, um réptil, 23 aves e um mamífero (Quadro 5:25). 

 

Quadro 5:25 – Espécies Ameaçadas segundo Cabral et al. (2006) Elencadas para a Área de Estudo. A negrito 

assinalam-se as espécies confirmadas 

TAXA NOME COMUM ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

BIVALVES   

Unio tumidiformis Náiade-pequena VU* 

PEIXES DULÇAQUICOLAS   

Petromyzon marinus Lampreia marinha VU 

Anguilla anguilla Enguia EN 

Alosa alosa Sável EN 

Alosa fallax Savelha VU 

Achondrostoma arcasii Pardelha EN 

Anaecypris hispanica Saramugo CR 

Iberochondrostoma lemmingii Boga-de-boca-arqueada EN 

Luciobarbus comizo Cumba EN 

Luciobarbus sclateri Barbo do Sul EN 

Pseudochondrostoma willkommii Boga do Guadiana VU 

Squalius alburnoides Bordalo VU 

Squalius pyrenaicus Escalo do Sul EN 

Salaria fluviatilis Caboz-de-água-doce EN 

RÉPTEIS   

Hemidactylus turcicus Osga-turca VU 

AVES   

Ciconia nigra Cegonha-preta VU 

Netta rufina Pato-de-bico-vermelho EN/NT 

Milvus milvus Milhafre-real CR/VU 

Circus aeruginosus Águia-sapeira VU 

Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento CR/VU 

Circus pygargus Águia-caçadeira EN 

Aquila adalberti Águia-imperial CR 

Aquila fasciata Águia-perdigueira EN 

Falco naumanni Francelho VU 

Falco columbarius Esmerilhão VU 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU 

Grus grus Grou VU 
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TAXA NOME COMUM ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

Tetrax tetrax Sisão VU 

Otis tarda Abetarda EN 

Burhinus oedicnemus Alcaravão VU 

Glareola pratincola Perdiz-do-mar VU 

Gallinago gallinago Narceja CR/LC 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU 

Tringa nebularia Perna-verde VU 

Tringa totanus Perna-vermelha CR/LC 

Pterocles orientalis Cortiçol-de-barriga-preta EN 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU 

MAMÍFEROS   

Lynx pardinus Lince ibérico CR 

* - Estatuto segundo a Red List da IUCN (2018) 

 

Salienta-se ainda a presença no elenco da área de estudo de dezasseis endemismos ibéricos: dois 

bivalves, oito peixes, quatro anfíbios e dois répteis (Anexo 3.2 - Elenco Faunístico). 

 

O enquadramento legal de proteção nacional e comunitário do elenco faunístico, dado para a área de 

estudo, é apresentado no Quadro 5:26. 

 

Quadro 5:26 – Enquadramento legal das espécies potenciais da área de estudo 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE 

Bivalves Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 

Convenção CITES       
Anexo I A - - - - 2 2 

Anexo II A - 1 - - 22 - 

Anexo A - - - - 4 - 

Anexo II B - - - - - - 

Anexo C - - - - - - 

Anexo III C - - - - - - 

Anexo D - - - - - - 

Convenção de Bona       
Anexo I - - - - 2 1 

Anexo II - - - - 54 - 

Convenção de Berna       
Anexo II - - 5 4 82 3 

Anexo III - 15 4 7 32 6 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 
NÚMERO DE ESPÉCIES POR CLASSE 

Bivalves Peixes Anfíbios Répteis Aves Mamíferos 

Diretiva Aves e Habitat (Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24/04, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02)       

Anexo A-I - - - - 33 - 

Anexo A-III - - - - - - 

Anexo B-II 1 8 1 1 - 2 

Anexo B-IV 1 1 5 3 - 3 

Anexo B-V - 6 1 - - 3 

Anexo D - - - - 14 1 

Categoria SPEC “Species of 
European Conservation Concern       

SPEC 1 - - - - 9 - 

SPEC 2 - - - - 10 - 

SPEC 3 - - - - 27 - 

 

A Herdade da Camacha reúne um elenco faunístico apreciável, revelando potencial interesse para a 

ocorrência de espécies adaptadas a montados e florestas mediterrâneas. 

 

Face ao valor conservacionista do elenco identificado, procedeu-se à avaliação da proximidade da área 

de estudo a áreas de proteção a espécies com elevado valor de conservação. Neste âmbito consultou-

se a informação disponível no Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 

aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010). Embora este documento tenha 

como principal finalidade a orientação para a instalação de linhas de transporte e distribuição de 

energia, a informação disponível relativa às áreas de proteção permitem complementar a 

caracterização no que diz respeito à sensibilidade em termos ecológicos da área de estudo. 

 

A Herdade da Camacha não é atravessada por nenhuma área crítica ou muito crítica para a proteção 

de aves. No entanto, encontra-se rodeada por várias áreas de proteção (Figura 5:85): 

 Área muito crítica para aves estepárias, a cerca de 2 km a sudeste da propriedade; 

 Área muito crítica para aves estepárias, a cerca de 2,5 km a norte da propriedade; 

 Áreas críticas para aves de rapina, a cerca de 2,5 km a nordeste da propriedade; 

 Área crítica para aves de rapina, a cerca de 4 km a norte da propriedade; 

 Áreas muito críticas para aves de rapina, a cerca de 6,5 km a nordeste da propriedade; 

 Área muito crítica para aves de rapina, a cerca de 8 km a norte da propriedade; 

 Áreas críticas para aves de rapina, a cerca de 10,5 km a sudeste da propriedade; 

 Área muito crítica para outras aves, a cerca de 13 km a este da propriedade; 

 Áreas muito críticas para aves de rapina, a cerca de 14 km a sudeste da propriedade; 
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 Áreas críticas para aves de rapina, a cerca de 14 km a sudoeste da propriedade; 

 Áreas críticas para outras aves, a cerca de 16,5 km a nordeste da propriedade; 

 Áreas muito críticas para aves de rapina, a cerca de 18 km a sudoeste da propriedade; 

 Área muito crítica para outras aves, a cerca de 18 km a nordeste da propriedade. 

 

As áreas muito críticas para aves estepárias, correspondem maioritariamente às áreas designadas 

como ZPE para conservação das aves estepárias. Neste caso abrangem as áreas associadas às ZPE de 

Castro Verde e do Vale do Guadiana (localizadas a norte da Herdade da Camacha), bem como a uma 

Zona Importante para Aves (IBA): PT094 São Pedro Sólis (localizada a sudeste da Herdade da 

Camacha). Estas foram definidas como áreas de proteção sobretudo a zonas de leks de abetarda e de 

sisão. 

 

As áreas críticas e muito críticas para aves de rapina, que se localizam na envolvente da Herdade da 

Camacha, incluem áreas de proteção à nidificação de águia-perdigueira (Aquila fasciata), francelho-

das-torres (Falco naumanni) e bufo-real (Bubo bubo). 

 

As áreas críticas e muito críticas para outras aves, que se localizam na envolvente da Herdade da 

Camacha, incluem áreas de proteção à nidificação, concentração pós-nupcial e alimentação de 

cegonha-preta (Ciconia nigra), e área de alimentação de grou (Grus grus) e de movimentação para os 

locais de dormida, a que foi atribuída a maior sensibilidade, na ZPE de Castro Verde. 

 

Na envolvente próxima da Herdade da Camacha (a cerca de 350 m do limite da propriedade), existe 

ainda um ninho de águia-perdigueira (Venade, com pess.). A presença da espécie na área de estudo foi 

também confirmada, nos levantamentos de campo. 

 

Apesar de não ter sido confirmada a presença de lince-ibérico (Lynx pardinus) na área de estudo, sabe-

se que em virtude do programa de reintrodução desta espécie, o território da mesma tem vindo a 

alargar-se, sendo o concelho de Almodôvar um dos abrangidos por esta expansão. Os biótopos 

identificados na Herdade da Camacha reúnem condições para a ocorrência desta espécie, pelo que 

não é de descartar a possibilidade da sua ocorrência. Um outro aspeto que poderá ser tido em 

consideração, para esta possibilidade, é o facto de não terem sido detetados indícios de outros 

mamíferos predadores, como a raposa, a geneta ou o sacarrabos. Sendo o lince-ibérico um 

superpredador, é expectável que não se verifique simpatria entre este e outros predadores. 
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Relativamente à proximidade a áreas de proteção a abrigos de morcegos, verifica-se que a área de 

estudo não se sobrepõe nenhuma área de proteção. Estando a área de proteção mais próxima 

localizada a cerca de 8 km a noroeste da Herdade da Camacha. Esta área diz respeito a um abrigo de 

importância local ou regional (Figura 5:86). A cerca de 24 km a nordeste da Herdade da Camacha, 

localiza-se outro abrigo de morcegos de importância local ou regional. Na envolvente próxima à 

Herdade da Camacha não está registado qualquer abrigo de morcegos de importância nacional, 

localizando-se o mais próximo a mais de 25 km a sul. 
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Fonte: Limites Administrativos - Direção Geral do Território. Áreas de proteção a aves – ICNB (2010) 

Figura 5:85 – Enquadramento da Herdade da Camacha em relação às áreas de proteção de aves 
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Fonte: Limites Administrativos - Direção Geral do Território. Áreas de proteção a morcegos – ICNB (2010) 

Figura 5:86 – Enquadramento da Herdade da Camacha em relação às áreas de proteção a abrigos de 

morcegos 
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5.7.2.3 Avaliação de Biótopos e Comunidades Faunísticas 

 

No presente ponto são apresentados os biótopos que ocorrem na área de estudo e as comunidades 

faunísticas a estes associados. 

 

A identificação dos biótopos foi efetuada tomando como base a cartogarfia dos habitats/coberto 

vegetal, desenvolvida no âmbito dos trabalhos descritos no ponto 5.7.2.1 Flora e Vegetação, 

adaptando as unidades de vegetação e de uso do solo a unidades de utilização faunística. Foram 

identificados na área de estudo oito biótopos: Montado, Azinhal, Galeria Ripícola, Matos, Prados e 

Arrelvados vivazes, Plano de água, Horta e Áreas artificializadas, cuja ocupação é apresentada no 

Quadro 5:27. 

 

Quadro 5:27 – Biótopos presentes na Herdade da Camacha 

BIÓTOPO ÁREA (HECTARES) % 

Montado 72,86 49,39 

Azinhal 11,82 8,01 

Galeria Ripícola 6,88 4,66 

Matos 22,84 15,48 

Prados e Arrelvados vivazes 23,41 19,26 

Plano de água 0,62 0,42 

Horta 3,28 2,22 

Áreas artificializadas 0,80 0,54 

Total 147,50  

 

Apresenta-se a seguir a descrição das comunidades faunísticas que poderão estar associadas aos 

biótopos em presença na área de estudo. As espécies cuja presença foi confirmada nos levantamentos 

de campo estão realçadas a negrito. 

 

Montado 

As áreas de montado reúnem comunidades que incluem tanto espécies adaptadas a meios florestais 

como agrícolas, uma vez que o coberto arbóreo não é muito denso e o sobcoberto é ocupado por 

prados ou matos. 

 

A comunidade de anfíbios das áreas de montados inclui sobretudo espécies mais tolerantes à escassez 

de humidade e adaptadas a áreas de bosque, como o sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico (Pelodytes 
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ibericus), ou o sapo-comum (Bufo bufo). 

 

A comunidade de répteis, do presente biótopo, deverá incluir espécies adaptados a áreas de bosque, 

tais como a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai), o sardão (Timon lepidus), a cobra-de-

escada (Rhinechis scalaris), ou a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus). Nas zonas mais pedregosas 

poderão ocorrer ainda a osga-comum (Tarentola mauritanica) e a osga-turca (Hemidactylus turcicus). 

 

As áreas de montado acolhem uma elevada diversidade avifaunística, salientando-se algumas das 

espécies observadas na área de estudo como a águia-perdigueira (Aquila fasciata), o pombo-

trocaz (Columba palumbus), a cotovia-escura (Galerida theklae), a petinha-dos-prados (Anthus 

pratensis), a carriça (Troglodytes troglodytes), o tordo-pinto (Turdus philomelos), o tordo-ruivo 

(Turdus iliacus), o chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus), o chapim-azul (Parus caeruleus), o 

chapim-real (Parus major), a trepadeira-azul (Sitta europaea), o gaio (Garrulus glandarius) ou o 

tentilhão (Fringilla coelebs). Observaram-se ainda em área de montado algumas espécies, menos 

seletivas em termos de biótopos como o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), o melro 

(Turdus merula), a Felosinha (Phylloscopus collybita), e ainda a andorinha-das-rochas (Hirundo 

rupestres), espécie mais associada a meios rupícolas, podendo na herdade nidificar nas vertentes mais 

acidentadas. São ainda potenciais neste biótopo o milhafre-real (Milvus milvus), a coruja-do-mato 

(Strix aluco), o picanço-real (Lanius meridionalis), ou a gralha-preta (Corvus corone). 

 

A diversidade de mamíferos neste biótopo pode também ser elevada, duas das três espécies 

confirmadas na área de estudo, encontra aqui os requisitos ecológicos adequados às suas 

necessidades: o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) e o javali (Sus scrofa) (Figura 5:87). Poderão 

ainda ocorrer algumas das espécies potenciais elencadas, tais como o morcego de Kuhl (Pipistrellus 

kuhlii), o leirão (Eliomys quercinus), a geneta (Genetta genetta), o sacarrabos (Herpestes ichneumon), o 

lince-ibérico (Lynx pardinus), ou o veado (Cervus elaphus). 
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Figura 5:87 – Fossada de javali (Sus scrofa) em Montado 

 

Azinhal 

As áreas de azinhal reúnem comunidades faunísticas essencialmente adaptadas a meios florestais, 

algumas destas são comuns às áreas de montado. 

 

A comunidade de anfíbios, tal como nas áreas de montados, inclui sobretudo espécies mais tolerantes 

à escassez de humidade e adaptadas a áreas de bosque, como o sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico, 

ou o sapo-comum. 

 

Também a comunidade de répteis, do presente biótopo, deverá incluir espécies adaptados a áreas de 

bosque, tais como a cobra-de-pernas-pentadáctila, o sardão, a cobra-de-escada, ou a cobra-rateira. 

 

As aves que compõe as comunidades dos azinhais incluem sobretudo espécies florestais tais como a 

carriça, o tordo-pinto, o tordo-ruivo, o chapim-rabilongo, o chapim-azul, o chapim-real, a 

trepadeira-azul, o gaio ou o tentilhão. Entre as espécies potenciais que poderão ocorrer neste 

biótopo destacam-se: o milhafe-preto (Milvus migrans), o milhafre-real, a águia-cobreira (Circaetus 

gallicus), a águia-d'asa-redonda (Buteo buteo), a águia-imperial (Aquila adalberti), a águia-calçada 

(Hieraaetus pennatus), a coruja-do-mato, picapau-malhado (Dendrocopos major), toutinegra-de-

barrete (Sylvia atricapilla), taralhão-cinzento (Muscicapa striata), trepadeira (Certhia brachydactyla), 

papa-figos (Oriolus oriolus), a gralha-preta, ou a milheira (Serinus serinus). 

 

A comunidade de mamíferos deverá ser similar à descrita para as áreas de montado, podendo ocorrer 
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o coelho-bravo, o javali, o morcego de Kuhl, o leirão, a geneta, o sacarrabos, ou o veado. 

 

Galeria Ripícola 

Neste biótopo corresponde à ribeira de Oeiras, que limita a norte e a oeste a Herdade da Camacha. 

Neste biótopo ocorrem comunidades de afinidades aquáticas, bem como associadas às florestas 

ribeirinhas. 

 

Este é o único biótopo onde ocorrem espécies do grupo dos bivalves, estando confirmados na secção 

de ribeira que confina com a propriedade as espécies almeijão-pequeno (Anodonta anatina), 

náiade-pequena (Unio tumidiformis), náiade-comum (Unio delphinus) e almêijoa-asiática 

(Corbicula fluminea) (SOMINCOR, 2017). 

 

Relativamente à comunidade piscícola, ocorrem também nesta secção da ribeira de Oeiras as espécies 

nativas enguia (Anguilla anguilla), verdemã-comum (Cobitis paludica), barbo-de-cabeça-

pequena (Luciobarbus microcephalus), barbo do sul (Luciobarbus sclateri), barbo de 

Steindachner (Luciobarbus steindachneri), boga do Guadiana (Pseudochondrostoma 

willkommii), bordalo (Squalius alburnoides), escalo do sul (Squalius pyrenaicus) e também as 

espécies exóticas gambúsia (Gambusia holbrooki), perca-sol (Lepomis gibbosus), achigã 

(Micropterus salmoides), chanchito (Australoheros facetus) (SOMINCOR, 2017). 

 

Devido às suas características, torrenciais e temporárias, este biótopo reúne condições adequadas para 

a ocorrência de anfíbios, sendo um importante biótopo para a reprodução das espécies desta 

comunidade. Assim, podem ocorrer espécies como sejam o tritão-marmorado-pigmeu (Triturus 

pygmaeus), o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus 

galganoi), a rela-meridional (Hyla meridionalis), ou a rã-verde (Pelophylax perezi). Também as espécies 

de anfíbios de hábitos mais terrestres encontram neste biótopo condições adequadas para a 

reprodução como o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), o sapo-comum, ou o sapo-corredor 

(Epidalea calamita). 

 

Relativamente aos répteis, este biótopo propicia a presença de espécies com elevada dependência de 

ambientes húmidos, como é o caso do cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), ou da cobra-de-

água-viperina (Natrix maura). 

 

As comunidades de aves associadas às galerias ripícolas tendem a ser diversa, uma vez que associa 
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características florestais e aquáticas. Na secção da ribeira de Oeiras que confina com a Herdade da 

Camacha, foi possível confirmar a ocorrência de falcão-peregrino (Falco peregrinus), codorniz 

(Coturnix coturnix), maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), pombo-trocaz, rouxinol-bravo 

(Cettia cetti), felosinha, corvo (Corvus corax), pardal-espanhol (Passer hispaniolensis) e 

pintarroxo (Carduelis cannabina). São ainda de ocorrência potencial o gurada-rios (Alcedo atthis), a 

garça-branca (Egretta garzetta), a garça-real (Ardea cinerea), a galinha-d'água (Gallinula chloropus), o 

galeirão (Fulica atra), a Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) ou o rouxinol-grande-dos-caniços 

(Acrocephalus arundinaceus). 

 

A comunidade de mamíferos da ribeira de Oeiras, inclui a espécie confirmada lontra (Lutra lutra) 

(Figura 5:88), podendo ainda ocorrer o toirão (Mustela putorius) ou o morcego de Kuhl. Sendo um 

ponto de água que fornece também abrigo, é possível ainda a ocorrência de javali (tendo sido 

identificados indícios desta espécie junto à linha de água), coelho-bravo, ou sacarrabos. 

 

Figura 5:88 – Dejeto de lontra (Lutra lutra) na margem de curso de água 

 

Matos 

As áreas de matos estão presentes de forma generalizada por toda a propriedade, quer como 

formações dominantes, quer no subcoberto de formações florestais (Montado, Azinhal e Freixial), ou 

em mosaico com prados. 

 

Na maioria das situações as comunidades arbustivas não constituem biótopos muito favoráveis à 

ocorrência de anfíbios, devido à aridez destes meios. Podendo, no entanto, ocorrer algumas espécies 

mais tolerantes à insuficiência de humidade como o sapo-comum, ou o sapo-corredor. 
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Por outro lado, é possível encontrar uma comunidade de répteis interessante como sejam o sardão, a 

lagartixa-do-mato-comum (Psammodromus algirus), a cobra-de-ferradura (Hemorrhois hippocrepis), a 

cobra-rateira ou a cobra-de-escada. 

 

Nos matos residem comunidades características, bem adaptadas a este meio. Das espécies 

confirmadas na área de estudo destaca-se a toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), e 

entre as potenciais referem-se as seguintes, o solitário (Erythropygia galactotes), o chasco-cinzento 

(Oenanthe oenanthe), a felosa-poliglota (Hippolais polyglotta), a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), 

ou a toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata). 

 

A comunidade de mamíferos que pode ser associada aos matos inclui as espécies confirmadas 

coelho-bravo (Figura 5:89) e javali, sendo também expectável a ocorrência de morcego de Kuhl, 

geneta, sacarrabos, lince-ibérico ou veado. 

 

Figura 5:89 – Latrina de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) em matos 

 

Prados e Arrelvados vivazes 

Este biótopo inclui as comunidades vegetais dominadas por herbáceas. 

 

Do ponto de vista da comunidade de anfíbios esta poderá diferir em função do grau de humidade. As 

zonas de encharcamento temporário, onde se faz o escoamento natural da água, são mais favoráveis à 

ocorrência de uma maior diversidade de anfíbios, podendo nestas áreas ocorrer o sapo-parteiro-

ibérico, a rã-de-focinho-pontiagudo, o sapo-de-unha-negra, o sapo-comum e o sapo-corredor. Nas 
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áreas mais áridas o elenco será menos diverso. 

 

A nível da comunidade de répteis estes meios favorecem a presença de espécies com requisitos de 

humidade e solos pouco compactados, como por exemplo a cobra-cega (Blanus cinereus), ou a cobra-

de-pernas-pentadáctila. Nas zonas mais áridas poderão estar presentes o sardão, a cobra-de-ferradura 

ou a cobra-de-capuz. 

 

A comunidade de aves deverá incluir espécies adaptadas a espaços agrícolas abertos (pastagens) 

como a codorniz, a cotovia-escura, a petinha-dos-prados, o estorninho-preto (Sturnus unicolor), 

o pardal-espanhol, o pintassilgo (Carduelis carduelis), ou o pintarroxo. São ainda de ocorrência 

potencial nestes meios o carraceiro (Bubulcus ibis), a cegonha-branca (Ciconia ciconia), o peneireiro-

cinzento (Elanus caeruleus), o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus), a águia-caçadeira (Circus 

pygargus), francelho (Falco naumanni), o peneireiro (Falco tinnunculus), a perdiz (Alectoris rufa), o sisão 

(Tetrax tetrax), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), a perdiz-do-mar (Glareola pratincola), a tarambola-

dourada (Pluvialis apricaria), o abibe (Vanellus vanellus), o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles 

orientalis), a rola-brava (Streptopelia turtur), o cuco-rabilongo (Clamator glandarius), a poupa, (Upupa 

epops) a calhandra-real (Melanocorypha calandra), calhandrinha (Calandrella brachydactyla), a cotovia-

de-poupa (Galerida cristata), a petinha-dos-campos (Anthus campestris), a alvéola-branca (Motacilla 

alba), o cartaxo (Saxicola torquatus), o picanço-real, o picanço-barreteiro (Lanius senator), ou o 

trigueirão (Miliaria calandra). 

 

A comunidade de mamíferos dos prados poderá incluir espécies como o coelho-bravo, o javali, o 

morcego de Kuhl, a lebre (Lepus granatensis), ou o veado. 

 

Plano de água 

A maioria das massas de água lênticas identificadas na área de estudo não aparentam possuir 

condições para a sustentabilidade da maioria dos taxa piscícolas, com exceção de duas pequenas 

albufeiras que poderão albergar comunidades ictiofaunísticas. Contudo, em virtude das suas 

características (profundidade reduzida e pequena extensão da linha de água a montante), a 

comunidade faunística deverá ser exclusivamente constituída por espécies exóticas, como por 

exemplo: a gambúsia, a perca-sol, o achigã, ou o chanchito. 

 

A comunidade de herpetofauna que ocorre associada aos planos de água é similar à que se encontra 

relacionada com as linhas de água e vegetação ripícola. Nas situações em que os sistemas lênticos 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  145

possuem zonas de baixa profundidade e vegetação herbácea ou arbustiva, a diversidade será maior, 

uma vez que existirão áreas propícias ao refúgio e reprodução. Uma das espécies mais comuns será a 

rã-verde, mas poderão estar também presentes a salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl) 

o tritão-marmorado-pigmeu, o sapo-parteiro-ibérico, a rã-de-focinho-pontiagudo, o sapo-de-unha-

negra, sapinho-de-verrugas-verdes-ibérico, o sapo-comum, o sapo-corredor ou a rela-meridional. 

 

Relativamente aos répteis, a comunidade será semelhante à referida para as linhas de água e 

vegetação ripícola, incluindo o cágado-mediterrânico e a cobra-de-água-viperina. 

 

A comunidade avifaunística presente no biótopo planos de água é caracterizada por espécies que 

estão adaptadas a ambientes lênticos, onde se alimentam no sedimento do leito ou nas margens do 

plano de água, ou onde encontram refúgio ou condições para a reprodução. São exemplo disso 

espécies como as que foram confirmadas: a cegonha-preta (Ciconia nigra), o pato-real (Anas 

platyrhynchos), o maçarico-das-rochas, ou o rouxinol-bravo. São ainda potenciais neste meio o 

mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis), o mergulhão-de-poupa (Podiceps cristatus), a garça-

branca, a garça-real, o pato-de-bico-vermelho (Netta rufina), a galinha-d'água, o galeirão, o 

pernilongo (Himantopus himantopus), o borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius), a narceja 

(Gallinago gallinago), o maçarico-bique-bique (Tringa ochropus), o perna-verde (Tringa nebularia), o 

perna-vermelha (Tringa totanus), o guarda-rios, a alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea), ou o rouxinol-

grande-dos-caniços. 

 

A comunidade de mamíferos associada aos planos de água inclui o toirão e a lontra. 

 

Horta 

As hortas são constituídas por pequenas manchas, de uso agrícola na proximidade de áreas 

artificializadas de carácter habitacional. Incluem sobretudo pomares e olival. Devido à proximidade 

com áreas artificiais, poderão albergar espécies mais oportunistas. 

 

Assim, as espécies de anfíbios que poderão ocorrer nestes meios tendem a ser generalistas e com 

menos exigência em termos hídricos, tais como o sapo-de-unha-negra, o sapo-comum, ou o sapo-

corredor. Mas também poderão ocorrer algumas espécies associadas às estruturas de apoio à 

agricultura, como poços, ou bombas de furos, tais como o tritão-marmorado-pigmeu. 

 

No que diz respeito aos répteis poderão ocorrer algumas espécies associadas a meios humanizados 
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e/ou escavadoras, tais como osga-turca, a osga, a cobra-cega, a cobra-de-ferradura, ou a cobra-de-

escada. 

A nível da comunidade avifaunística, foram identificadas neste biótopo espécies como o pombo-

torcaz, o melro, o tordo-pinto, ou o chapim-azul. São ainda potenciais o carraceiro, a cotovia-de-

poupa, a alvéola-branca, o cartaxo, o picanço-barreteiro, ou o trigueirão. 

A comunidade de mamíferos pode incluir espécies como a lebre, ou o leirão. 

 

Áreas artificializadas 

Neste biótopo ocorrem essencialmente espécies com características ecológicas generalistas e que se 

encontram adaptadas à presença e pressão humana. No entanto, dado o carácter rural deste meio na 

área de estudo, é possível encontrar alguma biodiversidade. Relativamente aos anfíbios, poderão 

ocorrer o sapo-comum, a rã-verde ou o tritão-marmorado-pigmeu (estas duas últimas associadas 

sobretudo a poços, ou tanques). 

 

No que concerne à comunidade de répteis, é possível a presença da lagartixa-do-mato-comum, da 

cobra-rateira ou da cobra-de-escada. 

 

A nível da comunidade avifaunística, foram identificadas neste biótopo espécies como a coruja-das-

torres (Tyto alba) (Figura 5:90), a felosinha, o estorninho-preto e o tentilhão. Podem ainda ocorrer 

nestes meios espécies ubíquas adaptadas a meios antropizados, como sejam o melro, o pardal (Passer 

domesticus), o verdilhão (Carduelis chloris), a pega-azul (Cyanopica cyanus), a gralha-preta, o 

andorinhão-preto (Apus apus), o andorinhão-real (Tachymarptis melba), a andorinha-das-chaminés 

(Hirundo rustica), a andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) ou a andorinha-dáurica (Hirundo 

daurica). 

 

Da mesma forma no caso dos mamíferos, podemos encontrar comunidades com carácter ubiquista e 

adaptadas a meios com presença e pressão humana, nomeadamente o javali ou o coelho-bravo. 

Algumas espécies de morcegos podem usar edifícios como locais de abrigo, e as áreas em torno dos 

pontos de iluminação pública, como local de alimentação, como o morcego de Kuhl. 
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Figura 5:90 – Regurgitação de coruja-das-torres (Tyto alba) em edifício abandonado 

 

5.7.3 Síntese 

 

Em síntese ao nível da flora, foi possível identificar um elenco composto por 80 espécies, subespécies 

e variedades, distribuídas por 34 famílias. O reduzido elenco florístico obtido poderá estar relacionado 

com a época de amostragem, pouco propícia para a realização de levantamentos desta natureza, uma 

vez que muitas espécies se encontram em dormência vegetativa. 

 

A nível da vegetação, foi possível confirmar a presença de dois habitats naturais (no enquadramento 

dados pelo Decreto-Lei n.º 140/2001, de 24 de abril), e um terceiro potencial: 

 habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene (confirmado em determinadas 

manchas e potencial noutras); 

 o habitat 92 D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) (Subtipos pt1 e pt3); 

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

 

Foram ainda identificadas formações vegetais com maior o menor grau de naturalidade, que não 

conferem características de habitat natural, no enquadramento acima referido, são elas: matos, prados, 

arrelvados vivazes, plano de água, hortas e zonas artificializadas. 

 

Ao nível da fauna, foi possível atribuir à área de estudo um elenco composto por 180 espécies (quatro 
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bivalves, 28 peixes, 10 anfíbios, 11 répteis, 116 aves e 11 mamíferos). Destas, foi confirmada a presença 

de 51 espécies (quatro bivalves, 12 peixes, 32 aves e três mamíferos). 

 

Considerando os estatutos de conservação, o elenco faunístico inclui 38 espécies ameaçadas: um 

bivalve, 13 peixes, um réptil, 23 aves e um mamífero. 

 

Apesar de não ter sido confirmada a presença de lince-ibérico na área de estudo, sabe-se que a 

espécie ocorre no concelho de Almodôvar. A presença de biótopos adequados, bem como a ausência 

de indícios de outros mamíferos predadores, poderão ser indicadores da possibilidade de ocorrência 

da espécie na Herdade, ou pelo menos na sua envolvente próxima. 

 

Importa ainda salientar que a Herdade da Camacha interseta parcialmente uma área sensível para a 

ecologia: Zona Especial de Conservação do Guadiana (PTCON0036). 

 

5 . 8  Q U A L I D A D E  D A  Á G U A  

5.8.1 Metodologia 

 

A caracterização dos usos e qualidade da água que se apresenta diz respeito à qualidade das massas 

de água superficiais e águas subterrâneas. 

 

Para a caracterização da qualidade das águas na área de intervenção consideraram-se os seguintes 

aspetos: 

 Identificação das principais fontes de poluição com base em informação publicada e disponível, 

designadamente o PGRH-RH7. 

 Caracterização do estado das massas de água, com base na informação constante do PGRH-RH7 e 

em informação publicada e disponível. Pesquisou-se, ainda, a existência de estações de 

monitorização da qualidade da água na base de dados do SNIRH para a zona envolvente ao 

Projeto. 

 Caracterização da vulnerabilidade à poluição com base em informação existente. 

 

No que respeita ao Estado das Massas de Água há a referir que, de acordo com a Diretiva 

n.º2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000 (Diretiva-Quadro da 

Água, DQA) os Estados Membros têm a obrigação de classificar o estado das massas de água de 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  149

superfície. A Classificação Global integra a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, 

sendo que o Estado de uma massa de água de superfície é definido em função do pior dos dois 

estados: Ecológico ou Químico: 

 O Estado Ecológico traduz a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas de superfície. É expresso com base no desvio relativamente às condições 

de referência, ou seja, relativamente às condições existentes em massas de águas pertencentes 

do mesmo tipo (i.e. altitude, clima, geologia, área de drenagem), e que evidenciam a ausência 

de pressões antropogénicas significativas.  

 A classificação do Estado Químico das massas de água superficiais é determinada pelo 

cumprimento das normas de qualidade ambiental (NQA) definidas nas respetivas Diretivas, 

segundo duas classes de qualidade, Bom e Insuficiente. 

 

Após a classificação do estado Ecológico e do estado Químico por massa de água, aplica-se o critério 

definido pelo INAG (2009a) para a obtenção do Estado das massas de água rios. Deste modo, a 

classificação final corresponde à pior classificação entre o Estado Ecológico e o Estado Químico para a 

mesma massa de água. 

 

5.8.2 Fontes de Poluição 

 

As pressões qualitativas compreendem as pressões de origem tópica e difusas originadas no território. 

Com base na informação disponível no PGRH da RH7 e SNIAMB foram identificadas as principais 

fontes de poluição pontual (tópica) e difusas localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras.  

 

As principais fontes de poluição de origem tópica localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de 

Oeiras, em relação às quais foi determinada a carga poluente rejeitada (PGRH-RH7), correspondem às 

rejeições de águas residuais com origem urbana (rejeição no meio hídrico e no solo) e à rejeição de 

efluentes industriais, tendo sido identificada apenas a mina da Somincor.  

 

Em relação às lixeiras encerradas e seladas identificadas (potencial risco de rejeição de lixiviados) o 

PGRH-RH7 apenas identifica a sua localização não tendo determinado a carga poluente rejeitada. Na 

bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras localizam-se 3 lixeiras encerradas (ver Figura seguinte). 
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Fonte: SNIAMB, PGRH-RH7 

Figura 5:91 – Lixeiras encerradas localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 

 

Na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras contabilizam-se 32 Estações de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) com descarga no meio hidrico das quais 26 com tratamento secundário, 4 com 

tratamento primário e 2 com tratamento preliminar. Todas as 32 ETAR têm uma capacidade de 

tratamento inferior a 2000 habitantes equivalentes (PGRH-RH7). Na figura seguinte apresenta-se a 

localização das fontes de origem tópica correspondentes às descargas das Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) urbanas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras. 
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Nota: WTP (Water Treatment Plant) corresponde às ETAR;  

Fonte: SNIAMB, PGRH-RH7 

Figura 5:92 – ETAR localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 

 

A única instalação industrial (industria extractiva) localizada na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 

corresponde ao Complexo Mineiro de Neves Corvo da SOMINCOR (Ver figura seguinte).  
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Nota: PCIP (Instalações com regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição - Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto) 

Fonte: SNIAMB, PGRH-RH7 

Figura 5:93 – Instalações Industriais localizadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 

 

O Complexo Mineiro de Neves–Corvo é constituído pela mina e Área Industrial localizados a norte da 

ribeira de Oeiras e a Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo (IRCL) e envolvente localizada a sul da 

ribeira de oeiras ligadas entre si.  

 

Na zona industrial localizam-se as instalações de tratamento de minério (lavarias de cobre e zinco), o 

parque de minério, o tanque de água Industrial (TAI), as escombreiras, as Barragens de Retenção de 

Águas Contaminadas (pluviais), a Estação de Tratamento de Água da Mina (ETAM), a Estação de 

Tratamento de Água Potável (ETAP) e a a Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas 

(ETARD).  

 

A IRCL constitui o local de deposição dos resíduos da transformação físico-química dos minérios 

metálicos. Na sua envolvente localizam-se o Reservatório do Cerro da Mina (RCM), a Central da Pasta 

(espessamento da polpa proveniente das lavarias), barragens de retenção e desvio de águas pluviais, a 

a Estação de Tratamento Água do Cerro do Lobo (ETACL) e a Nova Estação de Tratamento de Água 

(NETA) que complementa o tratamento efetuado na ETACL. 

 

A SOMINCOR, no âmbito do regime de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP - Decreto-

Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto) enquadra-se na categoria 5.7 – gestão de resíduos resultantes da 

prospeção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais, com uma capacidade instalada 

de deposição de resíduos de 71.231.980 t, tendo sido emitido o Titulo Único Ambiental (TUA) em 

2017. As escombreiras constituem resíduos não perigosos e os rejeitados das lavarias constituem 

resíduos perigosos. 

 

Os efluentes produzidos no Complexo Mineiro são:  

 a água da Mina (água subterrânea interceptada durante o processo de mineração que é 

drenada da mina e tratada na Estação de Tratamento da Água da Mina previamente à sua 

rejeição na ribeira de Oeiras);  

 a água residual proveniente do espessamento dos rejeitados das lavarias que é recirculada, a 

partir da central de pasta, quer para a IRCL, quer para um dos TAI, a partir do qual entra 

novamente no processo das lavarias. O excedente de água da IRCL é drenado para o 
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reservatório do Cerro da Mina e daqui tratado na ETACL/NETA. Esta água tratada é utilizada 

nas lavarias. Apenas se houver excedente de água neste processo é que é esta é conduzida à 

ETAM previamente à sua rejeição na ribeira de Oeiras. A IRCL dispõe de 35 evaporadores e 25 

aspersores para redução do volume de água descarregado na ribeira de Oeiras depois de 

tratada na ETACL/NETA e ETAM. 

 as águas pluviais contaminadas provenientes do escoamento superficial da Área do Complexo 

que são conduzidas a cinco Barragens de Retenção de Águas Contaminadas onde evaporam e 

o excedente é enviado ao IRCL; 

 águas residuais domésticas tratadas em ETAR própria.  

 

O caudal total de água subterrânea bombeada da mina é de cerca de 330 m3/h). O volume de 

efluente tratado descarregado na ribeira de Oeiras em 2015 foi de 75.566 m3 (EIA do Projeto de 

Expansão do Zinco, 2016). 

 

O TUA da Mina de Neves Corvo estabelece as condições de descarga do efluente final, de acordo com 

o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença relativamente aos parâmetros: 

Azoto total, Azoto amoniacal, Nitratos, Nitritos, Sulfatos, pH, Cobre total, Carência Bioquímica de 

Oxigénio, Sólidos Suspensos Totais, Alumínio, Arsénio total, Cádmio total, Chumbo total, Crómio total, 

Ferro total, Manganês total, Mercúrio total, Níquel total, Fenóis, Fósforo total, Sulfuretos. 

 

De acordo com a informação constante do EIA do Projeto de Expansão do Zinco (2016), os resultados 

qualitativos do efluente industrial tratado descarregado na ribeira de Oeiras para o período 2013-

2015, revelam incumprimento dos VLE estabelecidos na licença ambiental em 2015 relativamente ao 

azoto total (16,5 mg/l), Ferro (2,5 mg/l), Manganês (3,8 mg/l) e sulfatos (2750 mg/l). 

 

Quanto às fontes de poluição de origem difusa na área da bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras são 

identificadas a actividade agricula, a floresta e a pecuária. No que respeita à pecuária, as cargas 

poluentes relativas às explorações pecuárias intensivas (em que os efluentes pecuários são aplicados 

para valorização agrícola) e extensivas são consideradas fontes de poluição difusa devido ao 

arrastamento, por escoamento superficial ou por lixiviação, de azoto e fósforo veiculado pelos 

efluentes pecuários. 

 

Na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras não foram identificadas explorações pecuárias intensivas. 

Em 2009, no âmbito do Recenseamento Agrícola realizado pelo INE, o efetivo pecuário registado na 
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RH7 foi de 225 001 CN (Cabeças Naturais). A figura seguinte apresenta a distribuição do efetivo 

pecuário, em termos de cabeças normais, por superfície agrícola utilizada (CN/ha) na RH7, por 

concelho. O valor registado na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras situa-se entre 0,2 e 0,5 CN/ha.  

 

O PGRH-RH7 identifica a descarga de efluentes urbanos, a actividade agricola e a pecuária como 

pressões significativas na massa de água ribeira de Oeiras (PT07GUA1580), sendo a actividade agricola 

a principal responsável pela poluição difusa recomendando o PGRH a adopção de medidas de 

controlo da poluição difusa de origem agrícola. 
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Fonte: PGRH-RH7 2º ciclo 

Figura 5:94 – Efetivo pecuário por superfície agrícola na RH7 
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5.8.3 Carga Poluente 

5.8.3.1 Massas de água superficial 

 

A informação relativa à carga poluente gerada na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras foi obtida no 

PGRH-RH7 2º ciclo (2016/2021). A informação da carga poluente apresentada respeita a cada massa 

de água da categoria rios delimitada no âmbito do PGRH-RH7 2º ciclo apresentando-se na figura 

seguinte as massas de água delimitadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras consideradas na 

presente análise. 
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Fonte: PGRH-RH7 2º ciclo 

Figura 5:95 – Massas de água delimitadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras 

 

Nos quadros seguintes apresentam-se as cargas provenientes de fontes pontuais e fontes difusas 

rejeitadas nas massas de água delimitadas na bacia hidrográfica da ribeira de Oeiras., no que diz 

respeito aos parâmetros CBO5, CQO, (apenas em relação à fontes pontuais) Ntotal e Ptotal. Nestes 

quadros é indicado se, face à carga poluente rejeitada, se está em presença de uma pressão 

significativa sobre a massa de água. 

 

Considera-se como pressão significativa aquela que é expectável que coloque a massa de água em 

risco de não atingir o Bom Estado Ecológico, ou seja, quando põe em causa: 

 A conservação dos habitats ou a sobrevivência de espécies diretamente dependentes da água; 

 As normas de qualidade a que se refere a legislação específica das zonas protegidas. 

 

Quadro 5:28 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1580 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 12215,3 22816,3 14075,2 10993,9 Sim 

SOMINCOR(1) 375 - 1200 38 - 

Agrícola  - - 66194,2 9585,4 Sim 

Pecuária - - 38387,0 1772,3 Sim 

(1) Valor estimado com base no volume de águas residuais descarregado em 2015 e características do efluente 

descarregado constantes do EIA do projeto da Expansão do Zinco 

 

Quadro 5:29 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1599 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 4369,598 7282,663 10181,858 10404,69 Sim 

Agrícola  - - 32745,968 4299,831 Sim 

Pecuária - - 16015,156 738,176 Sim 

 

Quadro 5:30 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1595 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 306,6 511 511 1226,4 1303,05 Não 

Agrícola  - - 2334,551 393,327 Não 

Pecuária - - 944,743 43,545 Não 
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Quadro 5:31 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1573 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 5086,896 11391,826 11162,173 11229,536 Sim 

Agrícola  - - 40226,122 7049,148 Sim 

Pecuária - - 23366,77 1035,678 Sim 

 

Quadro 5:32 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1576 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 710,604 1382,236 1764,769 1124,906 Não 

Agrícola  - - 30578,071 5747,105 Não 

Pecuária - - 15281,029 685,12 Não 

 

Quadro 5:33 – Cargas poluente rejeitada na massa de água com o código PT07GUA1578 (kg/ano) 

Sector CBO5 CQO Ntotal Ptotal 
Pressão 

Significativa 

Urbano 2335,872 6705,552 1189,453 151,879 Sim 

Agrícola  - - 5876,272 728,054 Sim 

Pecuária - - 3769,483 176,029 Sim 

 

5.8.3.2 Massas de água subterrâneas 

 

No quadro seguinte apresentam-se a carga poluente difusa rejeitada na massa de água subterrânea 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana relativamente aos parâmetros Ntotal e Ptotal por sector de 

actividade não se tendo considerado o Golfe dado que os 3 campos existentes na RH7 estão 

localizados em Castro Mrim e Vila Real de Santo António.  

 

No quadro apresenta-se também a carga poluente em Kg/ha/ano calculada tendo em conta a área da 

massa de água de 4583,23 km2 e é idicado se, face à carga poluente rejeitada, se está em presença de 

uma pressão significativa sobre a massa de água. 
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Quadro 5:34 – Carga poluente rejeitada por sector de actividade na massa de água subterrânea Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Guadiana 

Sector Ntotal (kg/ano) 
Ntotal 

(kg/ha/ano) 
Ptotal (kgano) 

Ptotal 

(kg/ha/ano) 

Pressão 

Significativa 

Agrícola 1054360,42 2.30 43369,74 0.09 Não 

Pecuária 500415,09 1.09 6557,97 0.01 Não 

Urbano 4352,89 0.009 2541,24 0.006 Não 

5.8.4 Qualidade das massas de águas superficiais  

5.8.4.1 Estado das massas de água  

 

No âmbito dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas, a avaliação do estado global das águas de 

superfície naturais inclui a avaliação do estado ecológico e do estado químico. 

 

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma 

massa de água idêntica, ou seja do mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As 

condições de referência equivalem a um estado que corresponde à presença de pressões 

antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físico-químicas, 

hidromorfológicas e biológicas. 

 

A avaliação do estado ecológico baseia-se na classificação de vários elementos de qualidade: 

 Elementos de qualidade biológicos (Invertebrados Bentónicos, Fitobentos-Diatomáceas, 

Macrófitos, Fauna Piscícola 

 Elementos de qualidade químicos e físico-químicos - condições gerais (Oxigénio 

Dissolvido, Taxa de saturação de Oxigéni, CBO5, pH, Azoto amoniacal, Nitratos e Fósforo total) 

 Elementos de qualidade químicos e físico-químicos - poluentes específicos (2,4,5-

Triclorofenol, 2,4,6-Triclorofenol, 2,4-D (ácido 2,4-Diclorofenoxiacético - sais e ésteres), 2,4-

Diclorofenol, 3,4-Dicloroanilina, Antimónio, Arsénio, Bário, Bentazona, Cobre, Crómio, 

Dimetoato, Etilbenzeno, Fosfato de tributilo, Linurão, MCPP (Mecoprope), Xileno (total), 

Tolueno, Zinco, Terbutilazina, Desetil Terbutilazina, Cianetos (HCN) (metais pesados na forma 

dissolvida. 

 Elementos de qualidade hidromorfológicos (Regime Hidrológico, Condições Morfológicas, 

Continuidade do Rio) 
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A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em 

condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. 

Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a saúde 

humana e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e 

bioacumulação.  

 

Para a avaliação do estado químico foram consideradas as Normas de Qualidade Ambiental (NQA) 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro que estabelece as normas de qualidade 

ambiental no domínio da política da água, transpondo a Diretiva n.º 2013/39/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, no que respeita às substâncias prioritárias. 

 

O estado global das massas de água de superfície naturais resulta da combinação do estado ecológico 

e do estado químico. No PGRH do Guadiana (RH7) foi avaliado o estado ecológico e o estado químico 

das massas de água superficiais tipo «Rios», massas de água fortemente modificadas «Albufeiras», 

massas de água «Costeiras», e massas de água de «Transição». Nas figuras seguintes apresenta-se o 

estado ecológico e químico, bem como o estado global da massa de água onde se insere o Projeto do 

Parque Zoológico.  
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Fonte: PGRH da RH7 

Figura 5:96 – Classificação do estado ecológico das massas de água  
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Fonte: PGRH da RH7 

Figura 5:97 – Classificação do estado químico das massas de água superficiais 
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Fonte: PGRH da RH7 

Figura 5:98 – Classificação do estado global das massas de água superficiais  

 

A análise das figuras permite constatar que o estado global da massa de água ribeira de Oeiras 

(PT07GUA1580) foi classificada como inferior a bom. O estado ecológico foi classificado como razoável 
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e o estado químico como bom. Os parâmetros responsáveis pela classificação do estado ecológico 

como razoável foram o Oxigénio Dissolvido (OD) e o cobre dissolvido (Cu). É desconhecida/não existe 

informação relativamente aos elementos de qualidade qualidade biológicos e hidromorfológicos. 

 

5.8.4.2 Rede de monitorização da qualidade da água (APA) 

 

Da consulta à base de dados do SNIRH constatou-se a existência de duas estações de monitorização 

da qualidade na ribeira de Oeiras que permite caracterizar a qualidade da água desta ribeira – Neves 

Corvo e Oeiras. A estação de Neves Corvo localiza-se a montante do Complexo Mineiro e a estação 

de Oeiras a cerca de 74 km a jusante do Complexo Mineiro (ver Figura seguinte). 

 

 
Fonte: SNIRH; SNIAMB 

Figura 5:99 – Estações de monitorização da qualidade das águas superficiais 
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Quadro 5:35 – Informação relativa às estações de monitorização da qualidade da água superficial 

NOME CÓD. 
CONCELHO/F

REGUESIA 

ALT. 

(m) 

LOCAL 

(coord.) 

LINHA DE 

ÁGUA 

ÁREA 

DRENADA 

(km2) 

OBJETIVO ESTADO 

Neves Corvo 28J/01 Almodôvar 208 
X: 212339 

Y: 63555 
Rib. Oeiras 103,01 km2 

IMPACTO / PISC-CIP-78-

659 / SP / 

DQA_QUIM_VIG / 

DQA_ECOL_OPER 

Ativa 

Oeiras 28K/02 Mértola 73 
X: 239717 

Y: 75205 
Rib. Oeiras 463,58 km2 

REFERÊNCIA / PISC-CIP-

78-659 / 

DQA_ECOL_OPER 

Activa 

 

No Anexo 4 apresentam-se os resultados da monitorização da qualidade da água obtidos nestas duas 

estações para os vários parâmetros físico-químicos, microbiológicos e substâncias prioritárias 

analisados. Nos Quadros 1 a 4 deste Anexo apresentam-se os dados de monitorização disponíveis na 

base de dados do SNIRH relativos às estações de monitorização de Neves Corvo e Oeiras. No Quadro 

5 apresentam-se as normas de qualidade e as NQA, nos termos da DQA respeitantes aos poluentes 

monitorizados em cada uma das estações e respetivo enquadramento legal e critérios considerados na 

avaliação da qualidade da água.  

 

Nestes quadros encontram-se assinalados a vermelhos os valores que não cumprem com os limites 

legislados, ou que excedam os níveis máximos de concentração estabelecidos nas NQA. Foram 

considerados os dados disponíveis entre 2011 e 2017 salientando-se que o número de amostras é 

reduzido devido ao facto da ribeira envidenciar longos períodos sem escoamento. 

 

Os parâmetros analisados em cada uma das estações são diferentes, verificando-se que a estação de 

Neves Corvo não efetua a monitorização de substâncias prioritárias. Na estação de Oeiras são poucos 

os dados disponíveis no que respeita às substâncias prioritárias assumindo, por isso, um reduzido 

significado estatístico. 

 

Para a análise dos dados correspondentes aos parâmetros físico-químicos gerais e aos parâmetros 

microbiológicos consideraram-se as normas de qualidade nos termos da legislação aplicável, 

designadamente o Decreto-Lei 236/98 de 1 de agosto3, e o Decreto-Lei nº 135/2009 alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 113/2012, bem como os Critérios para classificação do estado das massas de Água 

superficiais - Rios e Albufeiras (INAG, 2009). Em relação ao CQO considerou-se o valor do Relatório 
                                                      
3 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 54/99 de 20 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 53/99 de 20 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 52/99 de 20 de Fevereiro; 

Decreto-Lei n.º 56/99 de 26 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 431/99 de 22 de Outubro; Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de Setembro; Decreto-Lei n.º 

135/2009 de 3 de Junho; Decreto-Lei n.º 103/2010 de 24 de Setembro, Decreto-Lei n.º 83/2011 de 20 Junho 
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síntese sobre a caracterização das regiões hidrográficas previstas na DQA (INAG, 2005) relativo à 

identificação de massas de água em risco.  

 

A análise dos dados correspondentes substâncias prioritárias e outros poluentes foi efetuada com 

base nas Normas de Qualidade Ambiental (NQA) definidas no Decreto -Lei n.º 103/2010, de 24 de 

setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 218/2015 de 7 de outubro bem como nas normas de 

qualidade utilizadas na avaliação dos poluentes específicos no 2º ciclo do PGRH RH7. Nos quadros 

estão assinalados a vermelhos os valores que não cumprem com os limites legislados ou que excedam 

os níveis máximos de concentração estabelecidos nas NQA. 

 

De uma forma geral a análise dos valores permite constatar a presença de alguma mas reduzida 

contaminação orgânica com valores de CQO a ultrapassarem ligeiramente os limites correspondentes 

a massas de água em risco. No entanto os valores de CBO5 situam sempre abaixo do valor máximo 

admissível (VMA) de 5 mg/l estabelecido no anexo XXI do Decreto-lei 236/98 de 1 de Agosto. 

 

Em relação aos restantes parâmetros físico-químicos gerais para o estabelecimento do Bom Estado 

Ecológico em Rios verificou-se apena um valor de fósforo total acima dos limiares máximos na estação 

de Neves Corvo e pontualmente, valores de nitritos e azoto amoniacal acima dos limiares máximos na 

estação de Oeiras em resultado das pressões sobre a massa de água resultantes das descargas de 

efluentes urbanos e da Atividade agrícola. Pontualmente também se verificam valores de oxigénio 

dissolvido abaixo do limite estabelecido para classificação do estado das massas de água superficiais, 

um dos parâmetros responsável pela classificação do estado ecológico da massa de água ribeira de 

Oeiras com razoável. 

 

Na estação de Neves Corvo, apesar de se situar a montante do Complexo Mineiro, foi registado um 

valor de cobre dissolvido acima do VMR estabelecido para águas piscícolas-ciprinídeos. 

 

No que respeita aos parâmetros microbiológicos são poucos os dados disponíveis registando-se 

apenas um valor registado em cada estação que se situaram acima dos limites estabelecidos para 

águas balneares e águas destinadas a rega evidenciando uma contaminação fecal pontual das águas 

superficiais. Quanto às substâncias prioritárias os valores disponíveis registados na estação de Oeiras 

encontram-se sempre abaixo do limite de deteção do método. 
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5.8.4.3 Biomonitorização da ribeira de Oeiras (SOMINCOR) 

 

No âmbito do procedimento de pós-avaliação do projeto “Minas Neves-Corvo 2007” a SOMINCOR 

efetua anualmente a biomonitorização da ribeira de Oeiras bem como a monitorização da qualidade 

das águas. 

 

A avaliação integrada das condições da Ribeira, é baseada na monitorização de parâmetros químicos 

das águas e dos sedimentos, estrutura de comunidades de invertebrados e plantas aquáticas, 

parâmetros estruturais e distribuição de populações de bivalves e peixes e ainda teores de metais em 

aves ligadas às águas, peixes e populações de bivalves. 

 

Os locais de amostragem a jusante da mina são os seguintes: 14 (local original de descarga do 

efluente da ETAM), 14B (=15; novo local de descarga do efluente), 16 (Vertedor da Ribeira/Horta do 

Pereiro) 18 (Malhão Largo), 19 (Monte do Pereiro), 19B (Monte Queimado), 20B (Monte da Caiada), 21 

(Monte Velho), 22 (Ponte de Penilhos) e 22D (Fonte Santa). Os locais de amostragem a montante do 

local de descarga são os seguintes: 1C (Monte da Ossada), 2 (Monte de Bentes), 3 (Ponte da Camacha) 

e 5 (Horta da Reveza). Na Figura seguinte estão representados os locais de monitorização. 

 

Fonte: Figura retirada dos Relatórios de Monitorização Pós-Avaliação – DIA; SOIMINCOR 
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Figura 5:100 – Locais de amostragem considerados na biomonitorização da ribeira de Oeiras 

 

Em 2014 todos os projetos submetidos a EIA já se encontravam implementados incluindo as medidas 

de minimização preconizadas. Uma das medidas consiste em suspender a emissão total do efluente, 

durante a ausência de escoamento superficial da Ribeira de Oeiras, e promover a reutilização da água 

residual tratada, aumentando os consumos internos de água residual tratada. 

 

Nos quadros seguintes apresentam-se os resultados da monitorização da qualidade da água efetuada 

nos anos 2015 a 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5:36 – Resultados da monitorização da qualidade da água da ribeira de Oeiras (primavera de 2015)  

 
Nota: valores admissíveis considerados; Condutividade 1500 μS/cm; CQO 40 mg/l; nitratos, 50 mg/l; Sulfatos 250 mg/l SO4; Cu 

0.1 mg/l 

Fonte: Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2015; SOIMINCOR 
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Quadro 5:37 – Resultados da monitorização da qualidade da água da ribeira de Oeiras (primavera de 2016)  

 
Nota: valores admissíveis considerados; Condutividade 1500 μS/cm; CQO 40 mg/l; nitratos, 50 mg/l; Sulfatos 250 mg/l SO4; Cu 

0.1 mg/l 

Fonte: Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2016; SOIMINCOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5:38 – Resultados da monitorização da qualidade da água da ribeira de Oeiras e sedimentos em 

maio de 2017 
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Nota: valores admissíveis considerados; Condutividade 1500 μS/cm; CQO 40 mg/l; nitratos, 50 mg/l; Sulfatos 250 mg/l SO4; Cu 

0.1 mg/l 

Fonte: Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2017; SOIMINCOR 

 

Quadro 5:39 – Resultados da monitorização da qualidade da água da ribeira de Oeiras e sedimentos em 

2018 

 
Nota: valores admissíveis considerados; Condutividade 1500 μS/cm; CQO 40 mg/l; nitratos, 50 mg/l; Sulfatos 250 mg/l SO4; Cu 

0.1 mg/l 

Fonte: Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2018; SOIMINCOR 

 

Os resultados da monitorização da qualidade da água apresentados nos quadros acima mostram a 

existência de uma degradação da qualidade da água da ribeira de Oeiras na zona mais próxima da 

descarga do efluente do Complexo Mineiro, diminuindo a influência das descargas do Complexo à 

medida que se caminha para jusante da descarga. Os parâmetros causadores da degradação da 

qualidade da ribeira são os sulfatos e compostos azotados. Verifica-se uma evolução bastante positiva 

nos valores destes parâmetros entre 2015 e 2018 fruto das medidas implementadas pela SOMINCOR. 

Em 2018 não se verificaram excedências relativamente às Normas de Qualidade. 

 

Em 2018 dos 25 parâmetros químicos e físicos medidos nas águas da ribeira de Oeiras, só 3 diferiram 

entre montante e jusante: Sulfatos, cloretos e condutividade. Em relação aos sulfatos os valores são 

muito consistentes com as exsurgências de águas sulfurosas na secção final da ribeira. Para a 

condutividade os valores são igualmente mais elevados nos locais mais afastados da mina (para 

jusante). Apenas em relação ao cobre (Cu) é que o valor foi mais elevado nas proximidades da mina, 

atingido o valor máximo de 0.036 mg/L em 19B. 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  172 

Se para a qualidade das águas se verifica uma melhoria significativa, o mesmo não se verifica em 

relação aos sedimentos (também monitorizados de 5 e 5 anos). Os locais 18 – 19B evidenciaram em 

2017 teores mais elevados de Cu, Zn e condutividade do que os restantes. Estes resultados sugerem 

que as medidas para redução das descargas na ribeira foram positivas, mas o legado de anos 

anteriores ainda está patente nos sedimentos. Este problema só poderá ser desaparecer com o tempo 

ou quando houver uma cheia que redistribuía os sedimentos. 

 

No que respeita à qualidade ecológica verifica-se que os locais imediatamente a jusante da mina (15 a 

19) tinham cerca de 10% do número de invertebrados recolhidos nos locais de referência e cerca de 

25% dos taxa. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre montante e os locais a 

jusante, mas mais afastados da mina (20B – 22D). 

 

De acordo com os índices bióticos BMWP (Biological Monitoring, modificado para a Península Ibérica) 

e o IPtIs (INAG), os locais de referência estão em boa qualidade ambiental e sem poluição; os mais 

próximos da mina (15 – 19) apresentaram uma qualidade má a medíocre e os mais afastados (20B a 

22D) tinham qualidade ”aceitável a razoável”, mas significativamente pior do que os locais de 

referência.  

 

 

Nota: A seta denota o local onde, nos períodos de descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 

não foi tratado por se encontrar a montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da mina). As 

cores nas colunas indicam a qualidade biológica. Vermelho = má; verde = aceitável; azul = boa. 

Fonte: Figura retirada do Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2018; SOIMINCOR 

Figura 5:101 – Valores do índice BMWP’ (Biological Monitoring, modificado para a Península Ibérica) em 

13 locais na ribeira de Oeiras em abril de 2018 (colunas) e nos últimos 6 anos (2017 em azul) 
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Nota: A seta denota o local onde, nos períodos de descarga, a água da mina é lançada (o local 19B não foi amostrado; o local 14 

não foi tratado por se encontrar a montante do ponto de descarga, mas potencialmente já afetado pelas atividades da mina). As 

cores nas colunas indicam a qualidade biológica. Vermelho = má; laranja = medíocre; amarelo = razoável; verde = boa 

Fonte: Figura retirada dos Relatório de Monitorização Pós-Avaliação – DIA 2018; SOIMINCOR 

Figura 5:102 – Valores do biótico IPtIs (INAG) em 13 locais na ribeira de Oeiras em abril de 2018 (colunas) e 

nos últimos 6 anos (2017 em azul). 

 

A conclusão da campanha de amostragem de 2018 é que, embora a química das águas indique uma 

boa qualidade ao longo da ribeira de Oeiras, a informação biológica diz o contrário. Esta diferença 

entre indicadores aponta para condições adversas para os invertebrados aquáticos num passado 

recente, e que não deve ser alheia à falta de caudal aquando da campanha nos locais imediatamente a 

jusante da mina. 

 

5.8.5 Qualidade das massas de águas subterrâneas 

5.8.5.1 Estado das massas de água  

 

No PGRH do rio Guadiana (RH7) foi avaliado o estado global (químico e quantitativo) das 28 massas 

de água subterrâneas, apresentando-se nas Figuras seguintes o estado químico e o estado global das 

massas de água subterrânea, designadamente da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana. 

 

Verifica-se que a massas de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Guadiana apresenta 

um estado global Bom 
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Fonte: PGRH da RH7 

Figura 5:103 – Classificação do estado químico das massas de água subterrâneas na RH7 
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Fonte: PGRH da RH7 

Figura 5:104 – Classificação do estado global das massas de água subterrâneas na RH7 
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5.8.5.2 Estações de monitorização da qualidade das águas subterrâneas 

 

De acordo com o SNIRH, a APA-ARH Alentejo dispõe de uma estação de monitorização da qualidade 

das águas subterrâneas a cerca de 10 km a sudoeste da área de implantação do projeto: estação 

Rabaça (572/16). 

 

Quadro 5:40 – Estação de monitorização da qualidade da água subterrânea 572/16 

CÓD. 
CONCELHO/

FREGUESIA 
MASSA DE ÁGUA ALTITUTE (m) 

LOCAL 

(coord.) 
ESTADO 

572/16 Almodôvar 
Zona Sul Portuguesa da 

Bacia do Guadiana 
300 

X: 204450 

Y: 58850 
Ativa 

 

Na Figura 5:105 apresenta-se a localização da estação e no quadro seguinte as suas características 

 
Fonte: SNIRH 

Figura 5:105 – Localização das estações de monitorização da qualidade de água subterrânea  

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  177

No Anexo 4 apresentam-se os dados de monitorização da qualidade da água registados nesta 

estação para os vários parâmetros físico-químicos analisados. Nos quadros em anexo assinalam-se a 

vermelho e a azul os valores que ultrapassam os VMR os estabelecidos para águas destinadas à 

produção de água para consumo humano (Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto). A vermelho 

assinalam-se ultrapassagens dos VMR tendo em conta a classe A3 de tratamento. No caso presente 

apenas um valor de ferro no período entre 2010 e 2018. 

 

A análise dos dados permite constatar a presença de Manganês e Ferro nas águas subterrâneas, 

situação frequente nestas formações. Verificou-se ainda a presença de azoto amoniacal e 

pontualmente de coliformes com valores acima dos VMR tendo em conta a classe A1 de tratamento. A 

utilização destas águas para consumo humano exige assim o tratamento físico-químico e desinfeção 

adequados. 

 

5.8.5.3 Estado das massas de água  

5.8.6 Vulnerabilidade à Poluição  

Seguidamente apresenta-se informação relativa à vulnerabilidade à poluição das massas de água 

subterrâneas existentes na área de intervenção e zona alargada, retirada do Plano de Gestão de Bacia 

Hidrográfica da RH7, 1º ciclo. 

 

O índice EPPNA traduz uma interpretação da vulnerabilidade à poluição em função da litologia, 

estabelecendo oito classes de vulnerabilidade que se descrevem no Quadro seguinte. 

Quadro 5:41 – Tabela de vulnerabilidade EPPNA 

CLASSE /VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO Indicador 

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação/Alto V1 

Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta/Médio a Alto V2 

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial/Alto V3 

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial/Médio V4 

Aquíferos em rochas carbonatadas /Médio a Baixo V5 

Aquíferos em rochas fissuradas/Baixo a Variável V6 

Aquíferos em sedimentos consolidados/Baixo V7 

Inexistência de aquíferos/Muito Baixo V8 

Fonte: PGRH-RH7 
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Na Figura 5:106 apresenta-se o extrato do mapa de vulnerabilidade à poluição de acordo com a 

classificação EPPNA da região do Guadiana, publicada no PGRH da RH7 1º ciclo. Tendo em 

consideração a localização da área de intervenção, constata-se que formação onde se localiza a 

mesma apresenta, de acordo com este índice, uma vulnerabilidade à poluição muito baixa. 

 

 
Fonte: PGRH-RH7 1º ciclo 

Figura 5:106 – Vulnerabilidade à poluição – Índice EPPNA 

 

Na Figura 5:107 apresenta-se o extracto do mapa de vulnerabilidade à poluição de acordo com o 

Índice DRASTIC da região hidrográfica do Guadiana, igualmente publicada no PGRH da RH7. Tendo 

em consideração a localização da área de intervenção, constata-se que formação onde se localiza a 

mesma apresenta, de acordo com este índice, uma vulnerabilidade à poluição baixa.  
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Fonte: PGRH-RH7 1º ciclo 

Figura 5:107 – Vulnerabilidade à poluição – Índice DRASTIC 

 

5 . 9  Q U A L I D A D E  D O  A R  

5.9.1 Metodologia 

 

A caracterização da qualidade do ar ambiente na área de estudo baseou-se na seguinte informação: 

 concentração de poluentes atmosféricos no ar ambiente (NO2, SO2, O3, PM10, PM2,5) 

registados na rede de monitorização da qualidade do ar da responsabilidade das Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR); 

 informação disponibilizada pelo Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus4 (CAMS); 

 campanhas de monitorização de PM10 levadas a cabo pela SOMINCOR – Sociedade Mineira 

de Neves-Corvo, S.A. no âmbito do procedimento de Pós-Avaliação decorrente da emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada, de 13 de fevereiro de 2008 

relativa ao projeto “Mina Neves-Corvo 2007”; 

 identificação das potenciais fontes de poluição atmosférica existentes que poderão contribuir 

                                                      
4 Copernicus é o programa da União Europeia para a observação e monitorização da Terra, criado em 2014, sendo o CAMS o serviço de 

monitorização da atmosfera do Copernicus https://atmosphere.copernicus.eu/. 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  180 

para a degradação da qualidade do ar na área de implantação do projeto e sua envolvente. 

 

As fontes de informação utilizadas foram os dados validados disponibilizados pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar), os relatórios de monitorização 

Pós-Avaliação de 2014 a 2017 elaborados pela SOMINCOR, a distribuição espacial de emissões de 

poluentes atmosféricos e de gases com efeitos de estufa por concelho referente ao ano 2015 

elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2017) no âmbito da Convenção sobre Poluição 

Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP) e da Convenção Quadro das Nações Unidas 

para as Alterações Climáticas (UNFCCC) e os dados disponibilizados pelo serviço de monitorização da 

atmosfera do Copernicus (https://atmosphere.copernicus.eu/). 

 

5.9.2 Enquadramento Legal 

 

O regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente é atualmente enquadrado pelo Decreto-

Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro transpôs para o 

direito interno a Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar 

mais limpo na Europa, e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao 

mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. Este diploma 

estabelece objetivos de qualidade do ar, tendo em conta as normas, as orientações e os programas da 

Organização Mundial de Saúde, para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de 

azoto, partículas PM10 e PM2,5, chumbo, benzeno, monóxido de carbono, ozono, arsénio, cádmio, 

níquel, mercúrio e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, com o fim de prevenir ou reduzir os efeitos 

nocivos para a saúde humana e para o ambiente. 

 

Este documento foi entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, com vista a 

melhor traduzir os princípios e objetivos fixados na Diretiva 2008/50/CE e visando também a 

adaptação às regras respeitantes ao intercâmbio reciproco e à comunicação de informação sobre a 

qualidade do ar ambiente, estabelecidas pela Decisão de Execução da Comissão n.º 2011/850/UE, de 

12 de dezembro de 2011 e pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 

47/2017 de 10 de maio que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/1480 da 

Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE 

que estabelecem as regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização 

dos pontos de amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente. O Decreto-Lei n.º 47/2017 
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de 10 de maio procede igualmente à republicação do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro 

para facilidade de leitura consolidada dada a extensão das alterações técnicas efetuadas em vários dos 

anexos do diploma. 

 

As Diretivas 2008/50/CE e 2004/107/CE da Qualidade do Ar estabelecem limites juridicamente 

vinculativos para as concentrações de poluentes no ar ambiente, ao nível do solo. Os elementos-chave 

da legislação da qualidade do ar da UE são: 

 Valores limite: os valores limite da UE são limites de concentração juridicamente vinculativos que 

não devem ser ultrapassados. Os valores limite são estabelecidos para cada poluente: um limite de 

concentração, um tempo médio durante o qual um poluente é medido ou estimado, um número 

de excedências permitidas por ano (se aplicável), e uma data na qual o valor limite deve ser 

alcançado. Alguns poluentes têm mais de um valor limite (abrangendo diferentes períodos de 

integração). Os valores limite são juridicamente vinculativas nos Estados Membros da EU; 

 Valores alvo: devem ser atingidos, sempre que possível, tomando todas as medidas necessárias 

que não impliquem custos desproporcionados. Os valores alvo não são juridicamente vinculativos; 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 102/2010 foi revogado todo o quadro legislativo em vigor desde 

a publicação do Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de julho, procedendo assim à consolidação do regime 

jurídico relativo à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava disperso por 

vários diplomas. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os objetivos de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei n.º 

102/2010 de 23 de setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de março e pelo Decreto-Lei 

n.º 47/2017 de 10 de maio, para a proteção da saúde humana e para a proteção da vegetação para os 

poluentes, NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3. 
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Quadro 5:42 – Objetivos ambientais em matéria de qualidade do ar definidos no Decreto-Lei nº 102/2010 

para os poluentes NO2, SO2, PM10, PM2,5, CO e O3 

Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de 

excedências autorizadas) 

NO2 Saúde 

VL e VLMT Uma hora Horas de excedência num ano civil 200 µg/m3 (18) 

VL e VLMT Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso 

(em locais representativos da 

qualidade do ar numa área mínima de 

100 km2 ou na totalidade de uma 

zona ou aglomeração consoante o 

que for menor) 

400 µg/m3 

SO2 

Saúde 

LAlerta Uma hora 

Três horas consecutivas em excesso 

(em locais representativos da 

qualidade do ar numa área mínima de 

100 km2 ou na totalidade de uma 

zona ou aglomeração consoante o 

que for menor) 

500 µg/m3 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 125 µg/m3 (3) 

VL Uma hora Horas de excedência num ano civil 350µg/m3 (24) 

Vegetação Nível Crítico 

Ano civil e 

inverno (de 1 

de outubro a 31 

de março 

Média anual, calculada a partir das 

médias horárias 
20 µg/m3 

PM10 Saúde 

VL Um dia Dias de excedência num ano civil 50 µg/m3 (35) 

VL Um ano civil Média anual 40 µg/m3 

NAT b) 
Um dia 

Dias deduzidos de excedência num 

ano civil 
n.d. 

Um ano civil Dedução da média anual n.d. 

PM2,5 Saúde 
VL Um ano civil Média anual 25 µg/m3 

VL Um ano civil Média anual 20 µg/m3 c) 

O3 

Saúde 

VA 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o valor de 

referência médio ao longo de três 

anos 

120 µg/m3 (25) 

OLP 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o objetivo a 

longo prazo num ano civil 

120 µg/m3 

LInfo Uma hora Horas de excedência num ano civil 180 µg/m3 

LAlerta Uma hora Horas de excedência num ano civil 240 µg/m3 

Vegetação VA 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 

2008/50/CE anexo VII) 
18 000 µg/m3.h 
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Poluente 
Objetivo de 

proteção 

Tipo de 

objetivo 

ambiental a) 

Período de 

referência das 

avaliações 

Unidades do objetivo ambiental 

Valores numéricos do objetivo 

ambiental (número de 

excedências autorizadas) 

OLP 
1 de Maio a 31 

de Julho 

AOT40 (cálculo - ver Diretiva 

2008/50/CE anexo VII) 
6 000 µg/m3.h 

CO Saúde VL 

Média máxima 

por períodos de 

8 horas 

Dias em que a média diária máxima 

de 8 horas ultrapassou o valor-limite 
10 mg/m3 

a) VL: valor limite, VLMT: valor limite acrescido da margem de tolerância, VA: valor alvo, 

OLP: objetivo a longo prazo, LInfo: Limiar de informação, LAlerta: Limiar de alerta, CL: Nível crítico, NAT: Avaliação da contribuição 

natural, ORE: Objetivo de redução da exposição, OCE: Obrigação em matéria de concentrações de exposição 

b) Não é necessário comunicar dados atualizados n.d. não definido 

c) Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2020 

 

5.9.3 Emissões Atmosféricas e Fontes de Poluentes Atmosféricos 

 

A área de implantação do Parque Zoológico localiza-se numa zona de características rurais, com uma 

reduzida densidade populacional, situando-se a cerca de 7 km de Almodôvar e a cerca de 2 km da 

mina de Neves-Corvo.  

 

As principais fontes de poluentes atmosféricos são: 

 Na vizinhança, o tráfego automóvel que circula na EN 267 e na EN 2, que embora de reduzida 

expressão, é responsável por emissões de partículas inaláveis (PM10 e PM2,5), óxidos de azoto 

(NOx), monóxido de carbono (CO), benzeno (C6H6) e outros compostos orgânicos voláteis 

(COV) bem como metais pesados, a mina de Neves-Corvo responsável por emissões de 

partículas inaláveis (PM10 e PM2,5) e metais pesados associados à matéria particulada (Cu, Pb, 

Zn) e a actividade agrícola responsável por emissões de partículas (PM10 e PM2,5), óxidos de 

azoto (NOx), monóxido de carbono (CO). 

 Num âmbito mais alargado há ainda a assinalar a A2 e o IC1 situados à distância 

respectivamente de 16 km e 23 km do Parque Zoológico. A atividade agrícola é a principal 

fonte de emissão de PM10 e PM2,5 no contexto do concelho de Almodôvar. 

 

O relatório relativo à distribuição espacial de emissões de poluentes atmosféricos por concelho 

referente ao ano 2017 (APA, 2019) dispõe de informação, ao nível de concelho, sobre as emissões de 

poluentes atmosféricos e gases com efeito de estufa.  

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  184 

No quadro seguinte apresenta-se a estimativa de emissões para o ano 2017 relativamente a alguns 

poluentes atmosféricos para o concelho de Almodôvar. A título comparativo apresenta-se ainda a 

estimativa das emissões para os concelhos de Beja (capital do distrito onde se insere o projeto) e 

Lisboa. 

 

Quadro 5:43 –Emissões totais por concelho em 2017 (t/km2) 

 NOx COVNM SOx NH3 PM2,5 PM10 
Pb 

(kg/km2) 

Cd 

(kg/km2) 

Hg 

(kg/km2) 
CO2 

Almodôvar 0.206 0.142 0.002 0.159 0.037 0.047 0.016 0.002 0.00034 38.9 

Beja 0.264 0.534 0.011 0.410 0.128 0.177 0.023 0.008 0.001 48.3 

Lisboa 69.156 59.437 11.921 0.843 21.910 22.537 3.771 0.544 0.099 11812 

 

Os valores apresentados no quadro acima revelam que o concelho de Almodôvar apresenta valores 

reduzidos de emissão de poluentes, típicos de regiões com reduzida implantação industrial e reduzida 

densidade populacional.  

 

As emissões de NO2, CO2 estão associadas essencialmente ao tráfego automóvel e à actividade 

agrícola (maquinaria). As emissões de PM10 e PM2,5 estão associadas essencialmente à actividade 

agrícola. As emissões de COVNM estão associadas essencialmente a fontes naturais (coberto vegetal). 

 

5.9.4 Identificação de recetores sensíveis 

 

O Projeto será implantado numa zona rural de ocupação predominantemente florestal e baixa 

densidade de ocupação habitacional. A localidade mais próxima (Neves da Graça) situa-se a cerca de 

1600 metros a Nordeste do empreendimento. As habitações mais próximas da área de implantação do 

empreendimento correspondem ao monte Horta da Reveza, localizado a cerca de 500 metros a Oeste, 

e ao monte Dona Maria que se situa a cerca de 660 metros a Sul (ver Figura 5.108). 
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Fonte: Carta Militar nº 564 à escala 1:25000  

Figura 5.108  – Implantação do empreendimento e localização de recetores sensíveis 

 

5.9.5 Caracterização da qualidade do ar 

 

A caracterização da qualidade do ar na área de estudo foi efetuada com base na seguinte informação 

disponível: 

 base de dados on-line da qualidade do ar - QualAr da Agencia Portuguesa do Ambiente; 

 campanhas de monitorização de PM10 efetuadas pela SOMINCOR – Sociedade Mineira de 

Neves-Corvo, S.A.; 

 informação disponibilizada pelo Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS).  

 Análise de Dados da rede nacional de monitorização da qualidade do ar (QualAr) 
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5.9.5.1 Rede nacional de monitorização da qualidade do ar (QualAr) 

 

Para a caracterização da qualidade do ar na área de estudo com base nos dados de qualidade do ar 

medidos na rede nacional de monitorização da qualidade do ar, foi consultada a base de dados 

QualAr.  

 

No âmbito das zonas e aglomerações delimitadas para a avaliação da qualidade do ar em Portugal, 

verifica-se que a área de estudo se localiza na zona5 do Alentejo Interior que integra a estação de 

monitorização de Terena, uma estação rural de fundo6 localizada em Terena (São Pedro) no concelho 

de Alandroal, que é representativa da qualidade do ar desta zona. Por outro lado, verifica-se que a 

estação de monitorização mais próxima da área de estudo é a estação rural de fundo do Cerro, 

integrada na zona do Algarve, que se localiza na Freguesia de Vaqueiros, no concelho de Alcoutim (ver 

Figura 5.109). 

 

A comparação dos dados registados nestas duas estações de monitorização com os dados 

disponibilizados pelo Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS) à escala regional 

referentes a 2016 (dados de reanálise validados) e a 2018 (dados de reanálise) apresentados na Figura 

5.110, Figura 5.111, Figura 5.112 e Figura 5.113 apontam para que os dados da estação do Cerro 

serão mais representativos da qualidade do ar da área de estudo comparativamente com os dados de 

monitorização da estação de Terena. 

                                                      
5 Nos termos do Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de Setembro: «Zona» é a área geográfica de características homogéneas, em termos de qualidade 

do ar, ocupação de solo e densidade populacional delimitada para fins de avaliação e gestão da qualidade do ar. 
6 As estações de fundo caracterizam-se por não se encontrarem sob a influência direta de vias de tráfego ou de qualquer fonte próxima de 

poluição. 
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Fontes: Mapa Base: ESRI World Shaded Relief - IGN / CNIG, INE, Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA | Source: USGS, NGA, NASA, 

CGIAR, GEBCO, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen and the GIS User Community | Copyright:© 2014 Esri. 

SNIAmb - Sistema Nacional de Informação de Ambiente, © Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., 2017 

Figura 5.109  -  Estações de monitorização da rede nacional de qualidade do ar 

 

O serviço de monitorização da atmosfera Copernicus (CAMS) fornece informação sobre a qualidade do 

ar e a composição atmosférica à escala mundial e regional (Europa). A produção de informação à 

escala regional (regional air quality – RAQ) do CAMS baseia-se num conjunto de 7 modelos numéricos 

desenvolvidos na europa.  
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Com base nestes modelos é efetuada diariamente a previsão da qualidade do ar para os principais 

poluentes atmosféricos à escala regional para um período de 96 horas (4 dias) e é efetuada 

retrospectivamente a análise dos dados incorporando a informação obtida nas estações de 

monitorização ao nível da Europa e dados de observação por satélite. As previsões e análises dos 7 

modelos são combinados resultando no CAMS regional “Ensemble”. Os dados obtidos ao longo do 

ano são posteriormente reanalisados (reanálise) permitindo disponibilizar informação da qualidade do 

ar em termos anuais, designadamente médias anuais, ou número de dias em que se verificaram 

excedências de valores limite. 

 

Nas figuras seguintes apresentam-se os dados de reanálise referentes ao ano 2016 e ao ano 2018 para 

os poluentes PM10, PM2,5 e NO2 (média anual) e O3 (Excedências do valor alvo (120 μg/m3). 

 

PM10 Aerossol (Média Anual) 2016 PM2,5 Aerossol (Média Anual) 2016 

  
Fonte: Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS),  

Figura 5.110 - CAMS – Qualidade do Ar Regional (PM10 e PM2,5) - dados de reanálise validados (2016) 
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PM10 Aerossol (Média Anual) 2018 PM2,5 Aerossol (Média Anual) 2018 

  
Fonte: Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS),  

Figura 5.111  -  CAMS – Qualidade do Ar Regional (PM10 e PM2,5) - dados de reanálise (2018) 

NO2 (Média Anual) 2016 O3 (Excedências do valor alvo (120 μg/m3) 2016 
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Fonte: Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS),  

Figura 5.112  -  CAMS – Qualidade do Ar Regional (NO2 e O3) - dados de reanálise validados (2016) 

NO2 (Média Anual) 2018 O3 (Excedências do valor alvo (120 μg/m3) 2018 

  
Fonte: Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus (CAMS),  

Figura 5.113  -  CAMS – Qualidade do Ar Regional (NO2 e O3) - dados de reanálise (2018) 

 

Não obstante considerar-se a estação do Cerro como a mais representativa da qualidade do ar da área 

de estudo foi efetuada a análise dos dados das duas estações de monitorização. Na Figura 5.115 -

apresentam-se os dados de caracterização da estação do Cerro e da estação de Terena.  
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Fonte: QualAr – Base de dados online sobre qualidade do ar; APA 

Figura 5.114 -Dados de caracterização da EQA do Cerro 

 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  192 

Fonte: QualAr – Base de dados online sobre qualidade do ar; APA 

Figura 5.115 -Dados de caracterização da EQA de Terena 

 

Nos quadros seguintes apresentam-se os valores registados na Estação do Cerro e na Estação de 

Terena entre 2012 e 2018 relativamente aos poluentes partículas inaláveis de diâmetro inferior a 10 e 

2,5 micrómetros (PM10 e PM2,5), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3). 

 

Quadro 5:44 – Valores de Concentração de PM10 na EQA do Cerro entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 
Nº dias > VL 

2012 62,3 14,1 91,1 3 

2013 77,0 12,2 39,4 0 

2014 78,1 13,7 68,5 3 

2015 90,7 17,6 81,6 10 

2016 85,3 15,8 218,4 3 

2017 87,9 17,7 61,9 3 

2018 94 11 19* 2 

* 36º Máximo diário 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Quadro 5:45 – Valores de Concentração de PM10 na EQA de Terena entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 
Nº dias > VL 

2012 99,7 20,2 98,5 10 

2013 100 19,1 71,8 1 

2014 99,7 17,5 78,5 2 

2015 76,4 19,6 64,5 4 

2016 98,9 20,6 178,5 9 

2017 96,4 23,8 117,7 16 

2018 55 15 22* 4 

* 36º Máximo diário 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5.116  - Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2017 (estação do Cerro) 
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Figura 5.117  - Evolução das médias horárias das concentrações de PM10 em 2018 (estação do Cerro) 

 

Quadro 5:46 – Valores de Concentração de PM2,5 na EQA do Cerro entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 

2012 67,5 4,8 25,6 

2013 60,0 4,7 15 

2014 87,1 4,5 23,6 

2015 87,7 6,7 30,7 

2016 75,1 6,9 103,9 

2017 80,3 7,7 22,3 
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Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 

2018 64 7 34,9 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Quadro 5:47 – Valores de Concentração de PM2,5 na EQA de Terena entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. diário 

(μg/m3) 

2012 98,4 8,2 39,1 

2013 70,7 15,6 55,1 

2014 96,7 10,3 94,3 

2015 94,3 12,4 38,7 

2016 87,7 13,0 32,6 

2017 96,7 13,2 87,7 

2018 55 7 27.9 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5.118 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2017 (estação do Cerro) 
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Figura 5.119 - Evolução das médias horárias das concentrações de PM2,5 em 2018 (estação do Cerro) 
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Quadro 5:48 – Valores de Concentração de NO2 na EQA do Cerro entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

2012 70,6 2,3 62,7 0 

2013 87,6 3,6 219,5 1 

2014 92,9 2,0 18,7 0 

2015 99,7 2,8 41,3 0 

2016 86,8 3,2 64,4 0 

2017 33,2 3,7 35,6 0 

2018 81 1 5* 0 

* 19º Máximo horário 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Quadro 5:49 – Valores de Concentração de NO2 na EQA de Terena entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

2012 79,8 4,4 48 0 

2013 100 4,2 36 0 

2014 100 4,6 24 0 

2015 57,4 3,5 38 0 

2016 0 - - - 

2017 0 - - - 

2018 84 3 18* 0 

* 19º Máximo horário 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5.120 - Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2017 (estação do Cerro) 
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Figura 5.121 - Evolução das médias horárias das concentrações de NO2 em 2018 (estação do Cerro) 

 

Quadro 5:50 - Valores de Concentração de SO2 na EQA do Cerro entre 2012 e 2018 

Anos Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Máx. Diário 

(μg/m3) 

Nº dias > VL 

2012 83,9 0,4 5,2 0 2,8 0 

2013 87,4 0,6 6,6 0 2,1 0 

2014 91,4 2,0 54,3 0 19,2 0 

2015 98,2 3,5 89,8 0 41,1 0 

2016 89,9 2,5 100,8 0 9,5 0 

2017 66,1 4,3 99,1 0 40,7 0 

2018 98 7 21* 0 18** 0 

* 25º Máximo horário 

** 4º Máximo diário 

VL – Valor Limite 
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Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

Quadro 5:51 - Valores de Concentração de SO2 na EQA de Terena entre 2012 e 2018 

Anos Eficiência 
Média Anual 

(μg/m3) 

Máx. Horário 

(μg/m3) 

Nº horas > 

VL 

Máx. Diário 

(μg/m3) 

Nº dias > VL 

2012 41,3 2,2 6 0 4,8 0 

2013 89,0 2,0 5 0 4,0 0 

2014 100 1,7 4 0 3,8 0 

2015 39,5 3,1 10 0 4,9 0 

2016 0 - - - - - 

2017 0 - - - - - 

2018 84 2 4 0 4 0 

* 25º Máximo horário 

** 4º Máximo diário 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 
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Figura 5.122 - Evolução das médias horárias das concentrações de SO2 em 2017 (estação do Cerro) 
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Figura 5.123 - Evolução das médias horárias das concentrações de SO2 em 2018 (estação do Cerro) 

Quadro 5:52 – Valores de Concentração de O3 na EQA do Cerro entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 

Máx. 

Horário 

(μg/m3) 

Máx. médias 

8 horas 

(μg/m3) 

Excedências do 

limiar de alerta 

à população 

Excedências do 

limiar de 

informação à 

população 

Excedências do valor 

alvo (120 μg/m3) para 

proteção da saúde 

humana(a) 

2012 99,3 175,8 139,6 0 0 31 

2013 87,2 157,1 142,0 0 0 28 

2014 88,0 150,7 137,4 0 0 7 

2015 96,6 140,6 136,6 0 0 20 

2016 88,7 151,1 144,4 0 0 13 

2017 87,9 162,1 136,6 0 0 16 

2018 97 158,8 115* 0 0 9 

* 26º Máximo 8 horas 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 (a)-nº de excedências permitidas (25): a não exceder mais de 25 vezes por ano 

 

Quadro 5:53 – Valores de Concentração de O3 na EQA de Terena entre 2012 e 2018 

Ano Eficiência 

Máx. 

Horário 

(μg/m3) 

Máx. médias 

8 horas 

(μg/m3) 

Excedências do 

limiar de alerta 

à população 

Excedências do 

limiar de 

informação à 

população 

Excedências do valor 

alvo (120 μg/m3) para 

proteção da saúde 

humana(a) 

2012 99,9 126 102,5 0 0 0 

2013 99,8 140 106,8 0 0 0 

2014 100 130 112,8 0 0 0 

2015 99,5 126 104,6 0 0 0 

2016 99,5 121 100,5 0 0 0 
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Ano Eficiência 

Máx. 

Horário 

(μg/m3) 

Máx. médias 

8 horas 

(μg/m3) 

Excedências do 

limiar de alerta 

à população 

Excedências do 

limiar de 

informação à 

população 

Excedências do valor 

alvo (120 μg/m3) para 

proteção da saúde 

humana(a) 

2017 99,5 126 104,6 0 0 0 

2018 90 134 92 0 0 0 

* 26º Máximo 8 horas 

VL – Valor Limite 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 (a)-nº de excedências permitidas (25): a não exceder mais de 25 vezes por ano 
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Figura 5.124 - Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2017 (estação do Cerro) 
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Figura 5.125 - Evolução das médias horárias das concentrações de O3 em 2018 (estação do Cerro) 

 

Os dados apresentados nos quadros anteriores revelam valores de concentração dos diversos 

poluentes, típicos de uma zona rural, no global, abaixo dos valores limite legislados. 
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 Relativamente ao Dióxido de Enxofre, verifica-se que os valores registados na estação de Terena 

e do Cerro se situam bastante abaixo dos valores limite legislados. Registam-se porém na estação 

do Cerro, pontualmente, valores médios horários e médios diários acima do que seria expectável 

para uma zona rural distante de fontes industriais que são as principais responsáveis pela emissão 

deste poluente. A razão para tal facto poderá dever-se às emissões deste poluente que em 

determinadas condições de dispersão atmosférica pode ser transportado a longas distâncias, 

designadamente as emissões ao nível da área industrial de Sines (refinaria, petroquímica e central 

termoelétrica) situada a cerca de 120 km ou as emissões associadas às industrias localizadas na 

zona de Huelva designadamente a refinaria de La Rábida situada a cerca de 66 km. 

  Relativamente ao Dióxido de Azoto os valores registados situam-se no global bastante abaixo 

dos valores limite estipulados tendo-se verificado apenas na estação do Cerro, em 2013, uma 

excedência do valor limite para o período de uma hora, sendo permitidas 18 excedências por ano. 

Tal como em relação ao SO2 os valores horários mais elevados devem-se ao transporte de NO2, 

em determinadas condições de dispersão atmosférica, emitido ao nível dos principais centros 

urbanos do litoral algarvio e espanhol bem como ao nível das áreas industriais já referidas.  

 Em relação ao poluente PM10 verificaram-se, algumas excedências do valor limite estabelecido 

para a média diária em ambas as estações, embora em número inferior ao limite permitido de 35 

excedências em cada ano civil. São diversas as potenciais fontes de emissão de partículas 

salientando-se a importância dos eventos naturais, designadamente a intrusão de massas de ar 

com partículas em suspensão, com origem nos desertos do Norte de África.  

 Relativamente às PM2,5, os valores médios anuais situam-se sempre abaixo do valor limite em 

vigor desde 2015. 

 Quanto ao Ozono não se registaram ultrapassagens ao valor limiar de informação ao público (180 

µg/m3 ) e ao valor limiar de alerta (240 µg/m3 ) nas duas estações. Na estação do Cerro 

registaram-se excedências do valor alvo (120 µg/m3) em todos os anos analisados tendo-se 

verificado em 2012 e 2013 um número de excedências superior ao número máximo permitido. Na 

estação de Terena não se registou qualquer excedência do valor alvo nos anos analisados. O 

ozono constitui um poluente secundário, sendo produzido através de uma série de reações 

fotoquímicas em que intervêm os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis e a radiação 

solar, verificando-se normalmente maiores concentrações deste poluente nos meses de verão, 

quando a radiação solar é mais intensa. A presença de NO2, as temperaturas elevadas e a radiação 

solar intensa que se registam normalmente no verão na zona do Cerro e o extenso coberto 

vegetal (emissões de COV) serão fatores determinantes para os valores de concentração de ozono 

que se registam nesta estação. 
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A análise da informação disponível permite concluir que as concentrações de poluentes na região, se 

encontra em geral abaixo dos valores limite estabelecidos legalmente para os poluentes SO2 e NO2, 

registando-se, contudo, algumas ultrapassagens de valores limite (PM10 e Ozono) embora 

genericamente num número de vezes inferior ao limite permitido, cumprindo os valores 

regulamentares. 

 

5.9.5.2 Monitorização da Qualidade do Ar (SOMINCOR) 

 

No âmbito do procedimento de pós-avaliação do projeto “Minas Neves-Corvo 2007” a SOMINCOR 

efetua a avaliação da qualidade do ar na envolvente do Complexo Mineiro de Neves-Corvo através da 

monitorização da concentração de PM10 nos termos da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

favorável condicionada de 13 de fevereiro de 2008.  

 

A monitorização da concentração de PM10 é efetuada em dois recetores sensíveis localizados na 

proximidade da Mina de Neves-Corvo, designadamente junto da localidade de Sra. da Graça de 

Padrões e na localidade de Neves da Graça (ver figura seguinte) desde setembro de 2011, altura em 

que foi concluído o projeto da lavaria de zinco, com a periodicidade de uma a duas vezes por semana.  
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Figura 5.126 – Localização das estações de monitorização de PM10 da SOMINCOR 

As figuras seguintes apresentam a evolução dos valores de concentrações de PM10 (valores médios 

diários) registados nas duas estações de monitorização entre 2014 e 2017. No quadro seguinte 

sintetizam-se os resultados obtidos em cada estação de monitorização. 

 

Quadro 5:54 – Síntese dos resultados de monitorização da qualidade do ar realizada pela SOMINCOR entre 

2014 e 2017  

Estação de 

monitorização 
Parâmetros 2014 2015 2016 2017 

Sra. da Graça de 

Padrões 

Nº de amostras 64 85 96 93 

Excedências do VL 0 0 2 0 

Valor máximo 

(μg/m3) 
39,9 49,0 59,8 47,1 

Neves da Graça Nº de amostras 64 90 93 93 
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Estação de 

monitorização 
Parâmetros 2014 2015 2016 2017 

Excedencias do VL 0 3 2 0 

Valor máximo 

(μg/m3) 
39,9 54,3 61,7 45,3 
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Figura 5.127 - Evolução das médias diárias das concentrações de PM10 entre 2014 e 2017 na estação de Sra 

da Graça de Padrões (SOMINCOR) 
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Figura 5.128 - Evolução das médias diárias das concentrações de PM10 entre 2014 e 2017 na estação de 

Neves da Graça (SOMINCOR) 

 

A análise das figuras acima mostra que os valores de concentração de PM10 registados nas duas 

estações se situam globalmente abaixo do valor limite estabelecido para a média diária (50 µg/m3) 

tendo-se registado entre 2014 e 2017 apenas 3 excedências do valor limite estabelecido para a média 

diária em 2015 na estação de Neves da Graça e duas excedências em 2016 nas duas estações. 

 

No relatório de monitorização da Pós-Avaliação referente a 2015 é referido que a excedência ocorrida 

em Agosto se deveu ao transporte de partículas em suspensão com origem nos desertos do Norte de 

África conforme registo no site do IPMA. 

 

5.9.5.3 Biomonitorização da qualidade do ar com líquenes (SOMINCOR) 

 

No âmbito de um protocolo existente com a Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, a SOMINCOR tem vindo a realizar estudos de biomonitorização com líquenes para avaliação 

da qualidade do ar na envolvente da Mina de Neves-Corvo. Os estudos mais recentes foram realizados 

em 2005, no período de 2010 a 2011 e no período de 2015 a 2016. 

 

Os líquenes constituem uma simbiose entre uma alga e um fungo, extremamente sensível à poluição 

atmosférica, e têm sido tradicionalmente usados como bons bioindicadores da poluição atmosférica. 

As vantagens mais relevantes dos líquenes como biomonitores são a sua distribuição ubíqua, grande 

potencial para acumular contaminantes, dependerem fundamentalmente da deposição atmosférica 

para a sua nutrição recebendo os nutrientes minerais, tanto sob a forma de partículas como em 

solução, por intercepção da deposição atmosférica reflectem a poluição atmosférica durante o período 

de exposição aos poluentes. 

 

Nestes estudos foram avaliados dois parâmetros: o n.º total de espécies e o Índice de diversidade 

Liquénica (LDV). Paralelamente foram avaliados outros índices vegetativos, relevantes em termos de 

afetação da qualidade do ar e foram efetuadas análises à concentração de metais em amostras de 

líquenes. 
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Os estudos efetuados demonstraram que a maior parte dos impactes da deposição atmosférica de 

metais pesados, nomeadamente Cu e Zn, se concentram até 2 km da mina de Neves-Corvo em 

resultado das emissões difusas de poeiras que terão impacte na biodiversidade de líquenes7. 

 

As análises de metais Zn e Cu em amostras de líquenes da envolvente da mina evidenciaram haver 

uma relação entre a atividade mineira e os níveis de metais apresentados nos líquenes analisados, uma 

vez que a concentração de metais diminui gradualmente à medida que as amostras analisadas se 

afastam desta fonte4. 

 

A distância máxima de influencia da mina tem vindo a manter-se constante ao longo dos anos, 

contudo, na campanha de monitorização mais recente, observa-se um ligeiro aumento do número de 

espécies de líquenes e índice de diversidade liquénica na zona correspondente à distância até 2 km da 

mina (Ver Quadro seguinte), refletindo eventualmente a eficácia das medidas de minimização de 

emissões difusas implementadas a partir de 2010 no âmbito da Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) favorável condicionada referente ao projeto “Minas Neves-Corvo 2007”.  

 

                                                      
7 Fonte: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão do Zinco, Incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do Lombador 

Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo). PROCESL, 

2016 
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Quadro 5:55 – Evolução do nº de espécies e do índice de diversidade liquénica LDL na envolvente da Mina 

de Neves-Corvo 

ANO 
Nº DE 

LOCAIS 

Nº de espécies LDV 

MÉDIA 
MÍNIM

O 
MÁXIMO MÉDIA 

MÍNIM

O 
MÁXIMO 

1994 29 21,4 5 36 - - - 

2000 45 26,5 5 48 - - - 

2005 48 21,4 3 37 26,3 0 77,3 

2010 48 18,8 0 45 57,1 0 149,7 

2015 59 20,3 1 51 82,4 0 213,6 

Fonte: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Expansão do Zinco, Incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do 

Jazigo do Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da Instalação de 

Rejeitados do Cerro do Lobo). PROCESL, 2016 

 

5 . 1 0  A M B I E N T E  S O N O R O  

5.10.1 Enquadramento Legal 

 

A legislação nacional em vigor em matéria de prevenção e controlo da poluição sonora – 

“Regulamento Geral do Ruído” (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro -, estabelece o 

seguinte: 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

(…) 

i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha uma relação 

com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 

incómodo global, dado pela expressão: 

Lden = 10×log (1/24) [(13×10Ld/10) + (3×10(Le+5)/10) + (8×10(Ln+10)/10) 

l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-

1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 

representativos de um ano; 

m) Indicador de ruído do entardecer (Le): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 
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1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano; 

n) Indicador de ruído nocturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 

1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 

representativos de um ano; 

o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em 

documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma determinada 

classe de valores expressos em dB(A); 

p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a abranger as 

actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno - das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno - das 23 às 7 horas; 

q) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 

humana; 

(…) 

s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao 

conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado; 

t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada; 

v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros 

usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 

pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento 

no período nocturno; 

z) Zona urbana consolidada: a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 

(…) 

Artigo 6.º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

1 - Os planos municipais de ordenamento do território asseguram a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a 

distribuição adequada dos usos do território, tendo em consideração as fontes de ruído existentes e previstas. 
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2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a classificação, a 

delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas. 

3 - A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão 

ou alteração dos planos municipais de ordenamento do território em vigor. 

4 - Os municípios devem acautelar, no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território, a ocupação dos 

solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como zona sensível, verificada a proximidade 

de infra-estruturas de transporte existentes ou programadas. 

 

Artigo 7.º 

Mapas de Ruído 

1 - As câmaras municipais elaboram mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos 

directores municipais e dos planos de urbanização. 

2 - As câmaras municipais elaboram relatórios sobre recolha de dados acústicos para apoiar a elaboração, alteração 

e revisão dos planos de pormenor, sem prejuízo de poderem elaborar mapas de ruído sempre que tal se justifique. 

3 - Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os planos de urbanização e os planos de pormenor referentes 

a zonas exclusivamente industriais. 

4 - A elaboração dos mapas de ruído tem em conta a informação acústica adequada, nomeadamente a obtida por 

técnicas de modelação apropriadas ou por recolha de dados acústicos realizada de acordo com técnicas de medição 

normalizadas. 

5 - Os mapas de ruído são elaborados para os indicadores Lden e Ln reportados a uma altura de 4 m acima do solo. 

                                                                                                                                                                    (…) 

Artigo 11.º 

Valores limite de exposição 

1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores 

limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior 

superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar expostas a ruído 

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador 
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Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal 

de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não devem ficar expostas 

a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50 dB(A), expresso pelo 

indicador Ln. 

2 - Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos 

perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou 

mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior 

a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser efetuada 

junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente 

possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, à excepção do solo, e situar-se a 

uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do 

nível de cada piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização através dos 

valores neles representados. 

5 - Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, designadamente em 

centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1. 

Artigo 12.º 

Controlo prévio das operações urbanísticas 

(…) 

6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como de novas escolas, 

hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação dos valores limite fixados no artigo anterior. 

(… 

Artigo 21º 

Outras fontes de ruído 

As fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade estão sujeitas ao cumprimento dos valores limite fixados no 

artigo11º, bem como ao disposto na alínea b) do nº 1 e no nº 5 do artigo13º estão sujeitas a controlo preventivo no 

âmbito de procedimento de avaliação de impacte ambiental, quando aplicável, e dos respectivos procedimentos de 

autorização ou licenciamento. 

 

5.10.2 Directrizes para a elaboração de mapas de ruído 
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O documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído – versão 3”, publicado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), em Dezembro de 2011, estabelece os aspectos técnicos a ter em 

conta na elaboração de mapas de ruído, definindo, em conjunto com a regulamentação em vigor, que 

estes devem ser elaborados para os indicadores Lden (associado à avaliação global dos três períodos 

de referência) e Ln (associado ao período nocturno), ponderando devidamente as normais variações 

dos níveis sonoros, quer ao longo do dia, quer para períodos de maior duração (por exemplo, 

variações sazonais). 

 

No que respeita às fontes ruidosas a mapear, o documento da APA refere que devem ser consideradas 

individualmente, nos mapas para articulação com o PDM, pelo menos as seguintes fontes sonoras: 

 Os grandes eixos de circulação rodoviária (Itinerários Principais e Complementares) e todas as 

rodovias com Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) superior a 8 000 veículos; 

 Os grandes eixos de circulação ferroviária (rede principal e complementar), o metropolitano de 

superfície e todas as ferrovias com 30 000 ou mais passagens de comboio por ano; 

 Os aeroportos e aeródromos; 

 As fontes ruidosas fixas abrangidas por procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental e de 

Prevenção e Controlo Integrados de Poluição. 

 

A representação gráfica da distribuição dos níveis sonoros deve ser feita de acordo com as indicações 

constantes na norma portuguesa NP 1730 – 2:1996, e a escala dos mapas não deve ser inferior a 1:25 

000 para articulação com Planos Directores Municipais, e a 1:5 000 para articulação com Planos de 

Urbanização (P.U.) e Planos de Pormenor (P.P.). 

 

A informação a incluir nos mapas de ruído deverá contemplar pelo menos: 

 Denominação da área abrangida e toponímia dos lugares principais; 

 Identificação dos tipos de fonte sonora considerada; 

 Métodos de cálculo utilizados; 

 Escala; 

 Ano a que reportam os resultados; 

 Indicador de ruído, Lden ou Ln; 

 Legenda para a relação cores / padrões – classes de níveis sonoros. 

 

Os mapas de ruído devem ser acompanhados de uma memória descritiva com a explicação das 
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condições em que foram elaborados e dos pressupostos considerados. 

 

5.10.3 Aspetos relevantes do Projeto  

 

O Projeto em análise será inserido numa zona rural, sem recetores sensíveis, pelo que as alterações ao 

ambiente sonoro atual, determinadas pela construção e exploração do mesmo, não têm potencial de 

perturbação sonora no quotidiano da população que habita na proximidade. A ausência de habitações 

numa faixa de 2,0 km na envolvente da área do projeto, explica a não afetação por ruído nas zonas 

sensíveis mais próximas. 

 

No caso em apreciação, a Câmara Municipal de Almodôvar ainda não estabeleceu, no âmbito do Plano 

Director Municipal ou outro Plano de Municipal de Ordenamento do Território, a classificação acústica 

das áreas com interesse, pelo que são aplicáveis os limites expressos no n.º 3.º do art.º 11.º do RGR, 

Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 

Verificou-se que a área do Projeto é rodeada por propriedades rurais (espaço florestal - área 

silvopastoril) não existindo outras fontes de ruído sem ser a originada pelo tráfego rodoviário, a 

acrescentar às fontes de ruído naturais (vento, animais, etc.). 

 

Assim, a principal fonte ruidosa actualmente em presença na área com interesse para a presente 

análise, é a rodovia de acesso ao local do projeto, a ER 267. Uma outra rodovia municipal (EM 531) na 

proximidade, é distante em cerca de 200,0 metros do limite nascente, revelando-se insignificante 

como fonte sonora com influência na área em estudo. 

 

5.10.4 Metodologia adotada 

 

A metodologia adoptada na presente caracterização do ambiente sonoro consistiu essencialmente no 

seguinte: 

 Levantamentos de campo para identificação de recetores sensíveis na zona com interesse, e 

caracterização da Situação de Referência (registos acústicos);  

 Tratamento de dados e elaboração de modelos de cálculo para previsão dos níveis sonoros;  

 Avaliação das condições acústicas correspondentes à “Alternativa Zero”; 
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5.10.5 Recolha e tratamento de dados 

5.10.5.1 Identificação e caracterização das fontes ruidosas 

 

A principal fonte de ruído identificada, com interesse para a área em estudo, é a ER 267. 

Para caracterização das fontes ruidosas com influência na área em estudo procedeu-se à medição dos 

valores do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) apercebidos em locais seleccionados, durante os 

três períodos de referência, e à recolha simultânea de outros parâmetros com influência nesses níveis 

(volumes de tráfego com diferenciação de veículos ligeiros e pesados, velocidades médias de 

circulação, parâmetros meteorológicos, estado de conservação da rodovia, etc.), visando a correcta 

calibração/validação dos modelos de cálculo utilizados para simulação da propagação sonora e 

elaboração de mapas de ruído. 

 

5.10.5.2 Medições dos níveis sonoros 

 

As medições dos níveis sonoros foram efetuadas durante o mês de outubro de 2018, utilizando 

equipamento adequado e seguindo os procedimentos estabelecidos na normalização aplicável (NP 

ISO 1996:2011 – “Descrição e medição do ruído ambiente”) e as “Directrizes da Agência Portuguesa do 

Ambiente” (APA). 

 

A duração acumulada das amostragens realizadas foi superior a 30 min. em todos os períodos de 

referência, e foram efetuadas com tempo seco e vento fraco (temperatura do ar, T  18º C; humidade 

relativa, HR  55-75%; velocidade do vento, Vv  2,0 m/s). 

 

No quadro seguinte são apresentados os valores dos indicadores de ruído regulamentares Ld, Le, Ln e 

Lden, determinados com base nos valores dos níveis sonoros registados in situ, em outubro de 2018. 

 

Quadro 5:56 – Indicadores de ruído Regulamentares Ld (Período Diurno), Le (Período de Entardecer), Ln  (Período Nocturno)e 

Lden (Diurno-Entardecer-Nocturno) obtidos com base em registos efetuados em Outubro de 2018. 

LOCAL DE MEDIÇÃO ACÚSTICA 

FONTES RUIDOSAS 
PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
LD; LE; LN (2) LDEN

(3) N.º (1) 

(h=1,5m) 
LOCAL / OCUPAÇÃO 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  214 

LOCAL DE MEDIÇÃO ACÚSTICA 

FONTES RUIDOSAS 
PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
LD; LE; LN (2) LDEN

(3) N.º (1) 

(h=1,5m) 
LOCAL / OCUPAÇÃO 

P1 

ER 267, a 2,0 m da via. À saída de 

Semblana, povoação mais próxima 

que dista 2,0 km do 

empreendimento.  

Tráfego Rodoviário 

ER 267 

DIURNO - LD 56,9 

55 ENTARDECER – LE 44,5 

NOCTURNO – LN 37,1 

P2 

Junto à ER 267 (a Sul da área de 

intervenção), portão de Entrada, a 8,0 

m da via. 

Tráfego Rodoviário 

ER 267 

DIURNO - LD 58,1 

57 ENTARDECER – LE 32,5 

NOCTURNO – LN 45,7 

P3 

Junto à EM 531 a cerca de 2,0 m da 

Via e a 200,0 m do limite Nascente da 

área do projeto 

Tráfego Rodoviário 

EM 531 

DIURNO - LD 34,4 

49 ENTARDECER – LE 40,2 

NOCTURNO – LN 43,3 

P4 

Interior da herdade, cerca da área de 

implantação do estabelecimento 

hoteleiro 

Natureza 

DIURNO - LD 35,8 

37 ENTARDECER – LE 29,1 

NOCTURNO – LN 29,1 

(1) Locais de Medição Acústica assinalados na figura I, abaixo  

(2) Ld – indicador de ruído relativo ao período diurno (7h – 20h); Le – indicador de ruído relativo ao período de entardecer 

(20h-23h); Ln - indicador de ruído relativo ao período nocturno (23h-7h); 

(3) Lden = 10×log x [1/24 (13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10) (art.º 3.º do Decreto-Lei n.º  9/2007). 

  

Na Figura 5.129 identificam-se e localizam-se geograficamente os pontos dos diferentes registos. 

 

 

 
   Área de Intervenção Aproximada 

Pontos de Medição Acústica (Certiprojecto Lda. (Out. 2018) 

N 
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Figura 5.129 - Localização dos pontos de medição acústica 

 

5.10.6 Simulação da propagação sonora  

5.10.6.1 Generalidades 

 

Os mapas de ruído relativos à situação de referência na área de Intervenção do Projeto do Parque 

Zoológico, foram obtidos com recurso a programa de cálculo automático específico para o efeito, 

adiante descrito, o qual permite simular a propagação sonora e calcular os níveis sonoros Lden e Ln, 

com base nas características da zona em causa e das fontes sonoras existentes e previstas, seguindo 

os procedimentos normalizados, as diretivas europeias e as diretrizes da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) aplicáveis. 

 

Das simulações efetuadas resultaram os mapas de ruído apresentados no Anexo 5, que traduzem 

graficamente a distribuição dos níveis sonoros do ruído com origem nas fontes consideradas (vias de 

tráfego rodoviário), através de gamas cromáticas de valores dos parâmetros Lden e Ln representativos 

de condições médias anuais. 

 

Sublinha-se que os referidos níveis sonoros estão frequentemente sujeitos a variações decorrentes das 

normais alterações da actividade humana, bem como das condições meteorológicas. 

 

5.10.6.2 Programa de Cálculo Utilizado 

 

O programa de cálculo automático utilizado para elaboração dos mapas de ruído designa-se IMMI e 

foi desenvolvido pela Wölfel Software GmbH (Alemanha). O algoritmo de cálculo do programa é 

específico para simulação da propagação do ruído de tráfego rodoviário (Norma Francesa XPS 31-

133), e está estabelecido no Decreto-lei n.º 146/2006 para a elaboração de mapas de ruído. 

 

5.10.6.3 Elaboração e Parametrização dos Modelos de Cálculo 

 

Os modelos digitais de cálculo elaborados baseiam-se na cartografia atual da zona e na informação 
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específica do Projeto (topografia, traçado da rede rodoviária, localização de obstáculos à propagação 

sonora, etc.), fornecida em formato digital e complementada com elementos recolhidos nos 

levantamentos in situ, tendo sido preparado o cenário correspondente à Situação Atual de acordo com 

a regulamentação em vigor. 

 

O modelo de cálculo foi parametrizado de acordo com as características das fontes sonoras 

consideradas – vias de tráfego rodoviário - das quais se destacam as mais importantes: 

- volumes de tráfego de veículos ligeiros e pesados para cada período de referência (média 

horária); 

- velocidades médias de circulação de veículos ligeiros e pesados; 

- perfil transversal tipo (largura, número de vias, etc.); 

- configuração dos taludes das bermas das vias (escavação, aterro, viaduto, etc.); 

- características de emissão sonora da camada de desgaste; 

- fluidez do tráfego. 

 

Os algoritmos de cálculo consideram ainda outros efeitos, não diretamente relacionados com as 

fontes ruidosas (emissão sonora), mas que influenciam a propagação energética, tais como: 

- dispersão geométrica e absorção atmosférica; 

- reflexões sonoras e presença de obstáculos à propagação do ruído; 

- características de reflexão/absorção sonora do terreno; 

- efeitos meteorológicos. 

 

Dado que os mapas de ruído para articulação com planos de ordenamento do território devem 

traduzir condições médias anuais, a parametrização das fontes sonoras do tipo “vias de tráfego”, nos 

modelos de cálculo, deve ser feita, tanto quanto possível, com base em valores médios anuais dos 

volumes de tráfego em circulação. 

 

Neste contexto o modelo de cálculo para simulação da propagação sonora e elaboração dos mapas 

de ruído, foi parametrizado com base nos volumes de tráfego médio horário (TMH) para os períodos 

diurno, do entardecer e nocturno para as vias envolventes, obtidos pela conjugação de contagens 

efetuadas durante a campanha de medição de níveis sonoros e dos elementos incluídos no estudo de 

tráfego desenvolvido pela DCRS (2018). 
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Quadro 5:57 – Características e parâmetros de cálculo utilizados na previsão de níveis sonoros 

PROGRAMA DE CÁLCULO: 

IMMI 2015 - Wölfel Software GmbH 

ALGORITMO DE CÁLCULO: 

Norma francesa XPS 31-133, específica para ruído de tráfego rodoviário, indicada no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 

31 de Julho e recomendada pela Agência Portuguesa do Ambiente 146/2006, de 31 de Julho e recomendada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente 

MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE EDIFÍCIOS: 

Baseada nas plantas do projeto e nos levantamentos de campo realizados. Modelação com curvas de nível de 

5x5m na zona de Implantação 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO SOBRE O QUAL OCORRE A PROPAGAÇÃO SONORA: 

Coeficiente de absorção sonora: méd.  0,8 (Medianamente absorvente sonoro) 

FENÓMENOS DE REFLEXÃO ASSOCIADOS AOS OBSTÁCULOS À PROPAGAÇÃO SONORA , MALHA DE CÁLCULO E 

Número de Reflexões: 1 | Malha de Cálculo: 5m x 5m | Altura de Cálculo: 4m 

CENÁRIO DE ESTUDO: 

Situação Actual: 2018 

CARACTERÍSTICAS DAS FONTES SONORAS (VIAS DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO): 

VIA DE TRÁFEGO 

PERFIL 

TRANSVERSAL 

TIPO 

LARGURA TOTAL DA PLATAFORMA 

(DESTINADA À CIRCULAÇÃO DE 

TRÁFEGO RODOVIÁRIO) 

VELOCIDADES DE 

CIRCULAÇÃO 

ER 267 2x1 vias 8m 60/70km/h 

EM 531 2x1 vias 5m 30/40km/h 

TRÁFEGO MÉDIO HORÁRIO (TMH), EM VEÍCULOS/HORA 

VIA DE TRÁFEGO 
LIGEIROS PESADOS 

P. DIURNO P. ENTARDECER P. NOCTURNO P. DIURNO P. ENTARDECER P. NOCTURNO 

ER 267 56 8 2 11 1 0 
 

 

5.10.7 Caracterização de Ambiente Sonoro – Estado Actual do Ambiente 

 

Para avaliação quantificada das condições acústicas na área de interesse, consideram-se como 

recetores de referência as seguintes posições: 

• R01 – local correspondente ao ponto de medição P2, representativo do acesso ao “Africa 

Safari Park”; 

• R02 – local correspondente ao ponto de medição P4, representativo do interior da área de 

intervenção. 
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Os níveis sonoros observados são confirmados pela análise previsional estabelecida no quadro 

seguinte onde se indicam os níveis sonoros previstos para a Situação Actual (2018), resultantes da 

simulação da propagação sonora com base em elementos de tráfego indicados no Quadro anterior. 

 

Quadro 5:58 – Níveis sonoros previstos nos receptores de referência na Situação Actual 

RECEPTOR DE REFERÊNCIA (1) 

NÍVEIS SONOROS, EM dB(A) 

ANO 2018 

Lden Ln 

R01 h=1,5m 60 44 

R02 h=1,5m 37 29 

(1) Localização dos pontos Rn, nos mapas de ruído em anexo; 

 

A área de intervenção em causa encontra-se inserida em Zona sem classificação, pelo que são 

aplicáveis os limites expressos no n.º 3.º do art.º 11.º do RGR, Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

A apreciação in situ na generalidade da área de intervenção do Projeto, confirmada através da análise 

dos mapas de ruído correspondentes ao Estado Actual do Ambiente e dos valores apresentados no 

quadro acima, permite identificar que o ambiente acústico se apresenta actualmente muito pouco 

perturbado, com níveis sonoros abaixo dos limites regulamentares (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 

dB(A)). 

 

5.10.8 Evolução Previsível na Ausência do Projeto (Alternativa Zero) 

 

O cenário denominado por Alternativa Zero consiste na evolução das condições acústicas actuais sem 

a implementação do Projeto em análise, e depende essencialmente do aumento dos volumes do 

tráfego em circulação na rede viária existente, visto que esta constitui a principal fonte de ruído nos 

locais com interesse. 

 

Assim, para efeitos do presente estudo, considera-se que o ambiente sonoro na ausência do Projeto 

se manterá equivalente ao actual, uma vez que não se prevê outra alteração ao espaço em análise. 

 

Sublinha-se que a correlação logarítmica entre os volumes de tráfego e os níveis sonoros 

correspondentes permite estimar as variações destes níveis com rigor aceitável para os objetivos em 

causa, mesmo quando existe uma elevada incerteza associada à variação daqueles volumes, uma vez 
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que é necessário um aumento muito expressivo dos volumes de tráfego (superior a 50%) para que os 

níveis sonoros correspondentes sofram acréscimos superiores a 1 dB(A). 

 

Refere-se novamente que os níveis sonoros do ruído ambiente estão normalmente sujeitos a variações 

aleatórias resultantes de variações horárias, diárias ou sazonais do tráfego (volumes e/ou velocidades), 

de factores meteorológicos (vento, chuva, etc.), da presença de animais ruidosos (cães, galos, cigarras, 

etc.), e da actividade humana local. 

 

5 . 1 1  G E S T Ã O  D E  R E S Í D U O S  

 

A Câmara Municipal de Almodôvar é a entidade responsável por assegurar a gestão dos resíduos 

sólidos do município. A recolha seletiva e a valorização, tratamento e destino final dos resíduos sólidos 

urbanos produzidos nos municípios que integram o sistema intermunicipal de tratamento de resíduos 

sólidos urbanos do Baixo Alentejo, encontra-se atualmente concessionada à RESIALENTEJO – 

Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. Esta é uma empresa intermunicipal (empresa pública) 

criada pela AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente em Maio de 

2004 e desde Junho desse ano que é responsável pelo Sistema de Tratamento e Valorização de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do Baixo Alentejo. 

 

A RESIALENTEJO localiza-se no Parque Ambiental do Montinho, concelho de Beja, a cerca de 10km a 

sul da cidade. De acordo com o Relatório de Contas de 2017 o parque ambiental ocupa uma área de 

143 ha e inclui as principais infra-estruturas para o tratamento de resíduos: o Aterro Sanitário, a 

Central de Tratamento Mecânico e Biológico (TMB), um Centro de Triagem, um Centro de Triagem e 

Receção de REE, uma Unidade de Triagem de Vidro e um Ecocentro.  

 

O Sistema inclui, ainda, 5 Estações de Transferência. A 12 de fevereiro de 2018 foi publicado em Diário 

da República pela Câmara Municipal de Beja, o Aviso n.º 1947/2018 relativo à Aprovação do Plano de 

Pormenor do Parque Ambiental do Montinho. 
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Fonte_Brochura de Apresentação do Parque Ambiental 

Figura 5.130  – Planta do Parque Ambiental 

 

Para o Parque Ambiental de Montinho são encaminhados os resíduos indiferenciados provenientes da 

recolha municipal e os materiais recicláveis depositados nos ecopontos/ecocentros dos concelhos de 

Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. No total este sistema 

cobre uma área geográfica de 6.650 Km2 e cerca de 95.866 habitantes (de acordo com dados dos 

Censos 2011).  

 

De acordo informação constante do Anuário Estatístico da Região Alentejo 2018, em 2017 o concelho 

de Almodôvar produziu cerca de 3134 toneladas de RSU, correspondendo a cerca de 5,1% dos RSU 
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produzidos na globalidade da Sub-Região do Baixo Alentejo e a cerca de 0,84% dos RSU produzidos 

na Região do Alentejo. 

 

A recolha dos RSU produzidos corresponde a cerca de 85,5% de resíduos recolhidos de forma 

indiferenciada e cerca de 14,5% de resíduos recolhidos seletivamente. Relativamente ao destino final 

dos RSU geridos constata-se que, de uma forma geral, mais de 80% destinam-se a aterro sanitário 

(variando entre 81,4% no concelho de Almodôvar e 80,4% na Região do Baixo Alentejo e na Região 

Alentejo). A valorização energética não tem expressãoo nas unidades geográficas em causa. A 

valorização orgânica é o segundo destino mais importante, seguido da valorização multimaterial. 

 

De acordo com informação publicada pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos), a quantidade de RSU recolhidos no concelho de Almodôvar no ano de 2018 foi de 3229 

toneladas, sendo que 2919 toneladas (92%) foram recolhidos indiferenciadamente e 251 toneladas 

(8%) foram recolhidas para reciclagem (ecopontos). Ainda de acordo com a ERSAR, em 2018 cerca de 

83% dos alojamentos existentes em Almodôvar (4520) foram servidos com serviço de recolha 

indiferenciada e cerca de 65% foram servidos com serviço de recolha seletiva. 

 

 

Quadro 5:59 – Resíduos sólidos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino por município em 

Portugal Continental, na Região Alentejo, na sub-região Baixo Alentejo e nos respetivos concelhos (2018) 

  Resíduos urbanos recolhidos  Resíduos urbanos geridos  

Total 

Tipo de recolha 

Total 

Tipo de destino 

Indiferencia. Seletiva Aterro 
Valoriz 

energética 

Valoriz. 

orgânica 

Valorização 

multimaterial 

Continente 
4 745 

262 3 880 155 

 865 

107 

4 557 

437 

2 304 

282  859 294  834 084  559 776 

 Alentejo  369 425  313 246  56 179  291 160  183 597  7 422  63 745  36 397 

 Baixo Alentejo  61 765  52 735  9 030  49 846  40 071   43  3 021  6 711 

Aljustrel  4 882  4 159   723  4 794  2 859   21  1 470   443 

Almodôvar  3 134  2 744   390  2 146  1 747   0   8   391 

Alvito  1 313   977   336   568   476   0   0   91 

Barrancos   620   525   95   614   585   0   0   28 

Beja  19 548  16 658  2 890  13 471  11 702   0   44  1 725 

Castro Verde  3 313  2 773   541  2 438  1 931   0   8   498 

Cuba  2 436  1 789   647  1 073   877   0   0   196 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  222 

  Resíduos urbanos recolhidos  Resíduos urbanos geridos  

Total 

Tipo de recolha 

Total 

Tipo de destino 

Indiferencia. Seletiva Aterro 
Valoriz 

energética 

Valoriz. 

orgânica 

Valorização 

multimaterial 

Ferreira do 

Alentejo  4 474  4 133   341  4 399  2 775   22  1 379   222 

Mértola  3 386  3 036   350  2 348  1 996   0   8   344 

Moura  6 342  5 791   551  7 123  6 084   0   50   989 

Ourique  2 622  2 323   299  1 822  1 510   0   6   306 

Serpa  6 757  6 024   734  7 569  6 412   0   47  1 110 

Vidigueira  2 937  1 803  1 134  1 483  1 116   0   0   367 

Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo, 2018 

 

 

Figura 5.131  – Destino final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) recolhidos na regiao do Baixo Alentejo, 

pela  RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M (2018) 

 

5 . 1 2  P A I S A G E M  

5.12.1 Metodologia  

 

Considerando os objetivos do EIA e as metodologias adotadas nestes trabalhos, a metodologia 

seguida compreendeu a caraterização e a classificação do território em setores homogéneos. Deste 

modo, o processo integrou: 
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 Definição de uma área de estudo mais abrangente para a caraterização da paisagem 

envolvente à área de intervenção, tendo em consideração caraterísticas físicas, morfológicas, 

estruturais e visuais em presença; 

 A análise visual, no sentido de definir, numa primeira aproximação as zonas homogéneas; 

 A delimitação cartográfica das unidades de paisagem, através da sobreposição sucessiva de 

informação cartográfica, detetando-se áreas em que os parâmetros biofísicos apresentam uma 

grande homogeneidade de comportamento, definindo porções do território que apresentam 

uma certa homogeneidade de expressão. 

 

Cada Unidade de Paisagem corresponde a um espaço territorial no interior do qual se repete um 

determinado padrão, ou seja, um conjunto de caraterísticas ao nível do relevo, da geomorfologia, do 

uso do solo, da presença humana (entre outros fatores), e que o distingue relativamente à unidade 

envolvente. A área afeta a cada unidade não apresenta uma homogeneidade total no seu interior, 

antes representa “um padrão específico que se repete”, tal fica a dever-se ao facto de que as mesmas 

características físicas do território darem origem ao mesmo tipo de paisagem potencial, num processo 

de causa-efeito. 

 

A metodologia que conduz à definição das Unidades de Paisagem, baseia-se no cruzamento de 

informação temática disponível, nomeadamente: uso atual do solo, geologia e fisiografia da área em 

estudo. Da sobreposição destes elementos resulta a definição das áreas com características comuns e, 

para além disso, o conhecimento de terreno é determinante para complementar a informação técnica 

temática, determinante para a tomada de opções relativamente ao ajuste dos limites. As unidades 

obtidas e a descrição que delas se faz, procura traduzir o caráter que em cada uma se exprime. 

 

5.12.2 Caraterização Biofísica da Área em Estudo 

 

O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes fatores para a 

compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de condicionantes e 

aptidões ao funcionamento do território e ao uso do solo, que nunca poderá esta análise ser 

esquecida ao nível de qualquer estudo e proposta de intervenção biofísica. 

 

Foi efetuada uma breve análise da estrutura da paisagem na área de intervenção, nesta zona, 

procedendo-se à análise da fisiografia (altimetria, festos e talvegues, declives, e orientação dominante 
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das encostas) e à ocupação do solo, com vista à diferenciação de Unidades da Paisagem (UP). 

5.12.2.1 Altimetria, Festos e Talvegues 

 

As linhas estruturantes de relevo, linhas de festo e talvegues têm um papel importante na 

funcionalidade da paisagem, uma vez que é através da definição da fisiografia que ocorrem os 

processos físicos de circulação de massa de ar, água e nutrientes, assim como os processos biológicos. 

A estrutura fisiográfica é também condicionante à circulação humana e à ocupação do território. 

 

Altimetricamente a área onde se insere o Parque Zoológico apresenta uma variação altimétrica entre a 

cota 182,00m e a 344,00m. A zona baixa está claramente associada ao vale da Ribeira de Oeiras e ao 

aglomerado da Sr.ª da Graça de Padrões, enquanto as classes hipsométricas mais altas refletem a 

topografia típica da peneplanície alentejana. As linhas de cumeada correspondem sensivelmente a 

caminhos e vias existentes que ligam os pequenos aglomerados e montes dispersos.  

 

Assim, a área de intervenção caracteriza-se por um relevo relativamente suave, destacando-se apenas 

as encostas que definem o vale da Ribeira de Oeiras, anteriormente referido. 
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Figura 5:132  – Carta hipsométrica 

 

5.12.2.2 Declives 

 

Esta análise assume-se também, a par das análises anteriores, como um dos elementos fundamentais 

para a compreensão e proposição de usos para um dado território.  

 

"Os taludes naturais constituem o elemento mais importante das formas do relevo. (...) Na descrição dos 

taludes naturais, o declive é o aspecto mais significativo e facilmente cartografável." (L.N.E.C.-

Proc.54/15/5301). Além disso, "permite esta análise uma caracterização com mais pormenor e 

objectividade, por introduzir o factor quantitativo à interpretação do relevo" (Cancela d’ Abreu, 1982). 

 

A marcação dos declives relaciona a diferença entre variação de cotas altimétricas e planimétricas, 

sendo um estudo fundamental para o ordenamento. Da análise da cartografia disponível infere-se que 

na área de estudo do EIA predominam as classes compreendidas entre os 0-4% (declive aplanado), 

sobretudo na zona poente, segue-se as classes dos 4-8% (declive suave) e 8-16% (declive moderado) 

que marca a transição para a zona de vale da Ribeira de Oeiras. Os declives mais acentuados 
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correspondem sobretudo a situações pontuais nas encostas. 

 

Figura 5:133  – Carta de declives 

 

5.12.2.3 Orientação Dominante das Encostas 

 

A cartografia também nos indica que na área de estudo do EIA não há uma predominância em termos 

de exposição solar, no entanto destaca-se a existência de faixas planas nas zonas de cumeada (festos) 

e na baixa associada à Ribeira de Oeiras. 
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Figura 5:134  – Carta de exposições/orientação de vertentes 

 

5.12.2.4 Hidrologia 

 

A rede hidrográfica da área de estudo é descrita no capítulo 5.5.3 do EIA. 

 

Na área de intervenção, e conforme Carta Militar, a rede de drenagem natural apresenta diversas 

linhas de escorrência com um carácter temporário e sem expressão territorial, as que se encontram 

efectivamente marcadas no terreno e na paisagem, resumem-se a três linhas de água de reduzido 

caudal/ ou torrenciais: Ribeira de Oeiras (limite do Parque Zoológico), Ribeira de Cobres (junto a 

Almodôvar) e Barranco do Ribeirão. 

 

5.12.3 Unidades de Paisagem  

5.12.3.1 Enquadramento  

 

Entende-se paisagem como a “expressão formal das numerosas relações existentes num determinado 
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período entre a sociedade e um território definido topograficamente, sendo a sua aparência o resultado 

da acção, ao longo do tempo, dos factores humanos e naturais e da sua combinação” (Conselho da 

Europa, 2000). 

 

Assim, e desenvolvendo um pouco mais este conceito conforme apresentado em “Contributos para a 

Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, trabalho desenvolvido pela 

Universidade de Évora para a Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano em 2004, define-se paisagem como “um sistema complexo, permanentemente dinâmico, em 

que os diferentes factores naturais e culturais se influenciam mutuamente e se alteram ao longo do 

tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. (…) A paisagem também é afectada 

por uma componente mais subjectiva, directamente ligada ao observador e condicionando as sensações 

que ele experimenta quando está perante ela. Por isso se considera que a paisagem combina aspectos 

naturais e culturais, expressando e ao mesmo tempo suportando a interacção espacial e temporal entre o 

homem e o ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade. (…) a dimensão mais subjectiva da 

paisagem não pode ser esquecida porque sendo as paisagens europeias fortemente humanizadas, a sua 

futura gestão terá que considerar os sentimentos das comunidades que as mantêm e transformam, que 

delas vivem ou, simplesmente, as visitam e apreciam.” (DGOTDU, 2004) 

 

A paisagem de uma dada região pode ser descrita em termos de unidades. As unidades de paisagem 

“são áreas com características relativamente homogéneas, com um padrão específico que se repete no 

seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A delimitação destas pode 

depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao oceano, ou da 

combinação equilibrada de vários factores. Uma unidade de paisagem tem também uma certa 

coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior e do exterior.” Esta delimitação tem 

por objectivos a caracterização, a identificação de potencialidades e deficiências e ainda, definir 

orientações para futura gestão. 

 

Os elementos da paisagem são, assim, os factores que em conjunto definem a sua estrutura; na análise 

ao nível nacional foram “considerados como elementos da paisagem aqueles que se distinguem nas 

imagens aéreas utilizadas. Estes elementos tanto podem ser de origem natural como antrópica e 

contribuem, em conjunto, para o padrão que caracteriza a unidade de paisagem e a distingue das 

envolventes” (DGOTDU, 2004) tais como: afloramentos rochosos, linhas de água e respectivas galerias 

ripícolas, conjuntos edificados, infraestruturas, planos de água, etc. 

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  229

As unidades de paisagem são “áreas em que a paisagem se apresenta com um padrão específico, a que 

está associado um determinado carácter.” Os factores considerados na sua delimitação, para o Estudo 

desenvolvido ao nível de Portugal continental foram: “geomorfologia, litologia, solos, uso do solo, 

dimensão das explorações agrícolas e padrão de povoamento. Foram também consideradas outras 

variáveis fundamentais, mas de modo mais implícito, tais como o clima, a proximidade ao mar, ou a 

presença de importantes estruturas e infra-estruturas” procurando-se “identificar áreas com 

características relativamente homogéneas no seu interior, não por serem exatamente iguais em toda a 

sua superfície, mas por nelas se verificar um padrão específico que se repete e/ ou um forte carácter 

que diferencia a unidade em causa das suas envolventes”. 

 

A principal dificuldade prende-se com a definição dos limites uma vez que “raramente a transição de 

uma unidade de paisagem para outra se faz através de uma linha de mudança brusca. (…) Entre as áreas 

nucleares de unidades adjacentes há espaços de transição mais ou menos extensos” (DGOTDU, 2004). 

“Cada tipologia de paisagem constitui um caso particular, no qual devem ser ponderados os valores 

substanciais em presença, no quadro sócio-económico que está subjacente à sua existência, sem deixar 

de assumir que a própria dinâmica das actividades é evolutiva em resultado do desenvolvimento 

tecnológico e cultural do Homem. Existem, pois, paisagens que devem ser conservadas; existem outras 

que devem ser transformadas, pois constituem o reflexo do desenvolvimento sustentável.”. 

 

A área do estudo, segundo o trabalho citado da DGOTDU, insere-se no grupo de paisagem S – Baixo 

Alentejo (Figura 5:135), constituída pelas seguintes unidades: 

- 110 Terras Fortes do Baixo Alentejo 

- 111 Vale do Baixo Guadiana e afluentes 

- 112 Olivais de Moura e Serpa 

- 113 Barrancos 

- 114 Campo Branco de Castro Verde 

- 115 Campos de Ourique-Almodôvar- Mértola 

- 116 Serras de Serpa e Mértola 

 

"O domínio da horizontalidade assume especial expressão nesta unidade", assim se descreve, no mesmo 

trabalho, a perceção visual da paisagem neste grupo territorial. Pormenorizando a descrição de 

paisagem que leva a este "sentir" temos que: o "padrão da paisagem é dominado por grandes 

propriedades, ocupadas essencialmente por sistemas de arvenses de sequeiro"; este sistema agrícola 

associado às características climáticas da região, conferem "uma feição muito própria à paisagem, 
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traduzida de forma acentuada no estio do verão, onde dominam os ocres e os castanhos que dão lugar 

aos verdes viçosos nas cores invernais". 

 

A componente construída e/ ou edificada integrante da paisagem é também descrita como "o 

povoamento concentrado, de alvos casarios, é rodeada por um mosaico agrícola onde frequentemente 

domina o olival, associado a diferentes usos do solo, e marcando a paisagem pelo contraste em relação 

aos campos abertos envolventes (...) Os "montes", correspondentes aos assentos de lavoura de grandes 

explorações, também pontuam a paisagem pela sua posição dominante e pelo branco contrastante com 

as cores das culturas agrícolas". 

 

Neste grupo "a paisagem é demasiado artificializada e apresenta-se com uma estrutura biofísica muito 

empobrecida (...) o que justifica que se considere a "riqueza biológica" como baixa", também não será de 

considerar esta paisagem "como especialmente rara, visto que se assemelha a outras paisagens do 

Alentejo". 

 

 

Figura 5:135  – Extrato da carta de unidades de paisagem integrada no Estudo da DGOTDU, 2004 
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As unidades caraterizadas e cartografadas, enquanto elemento descritor analítico, permitem fazer uma 

leitura globalizante e interpretativa da relação do Homem com o território. 

 

A unidade de paisagem 115 - Campos de Ourique-Almodôvar-Mértola tem um carácter 

relativamente homogéneo, contudo apresenta ligeiras variações no seu padrão decorrente das 

diferentes ocupações com as manchas de coberto vegetal, assim, a área de intervenção integra a 

subunidade 115a, aquela que, dada uma maior amenidade, conta com a presença de montados mistos 

de sobro e azinho. 

 

Outras particularidades deste território são a actividade mineira que, dada a existência da faixa 

piritosa, "continua a influenciar pontualmente a paisagem através das estruturas inerentes à sua 

exploração", e o facto de "uma parte importante da sua superfície estar abrangida por estatutos de 

conservação da natureza". 

 

5.12.3.2 Unidades de Paisagem na área em estudo 

 

A área de estudo afigura-se como um exemplo prático que ilustra a descrição da unidade de paisagem 

Campos de Ourique-Almodôvar-Mértola como um todo, mas para efeitos do presente estudo 

importa agora detalhar Unidades de Paisagem mais próximas e aferidas à escala e aos objetivos da 

análise. Assim, definem-se três unidades de paisagem que a seguir se descrevem: 

 Cabeceiras de Almodôvar - território que corresponde à peneplanície associada ao 

aglomerado de Almodôvar, com o uso eminentemente agrícola; 

 Encostas de Oeiras - "corredor" que corresponde às encostas de maior declive, que formam o 

vale da Ribeira de Oeiras e que apresenta um coberto vegetal arbóreo mais consistente; 

 Baixa da Graça - zona plana e baixa, associada à Ribeira de Oeiras que integra o aglomerado 

da Sr.ª da Graça de Padrões, a sua envolvente agrícola, e as Minas de Neves Corvo. 
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Figura 5:136  – Carta de Unidades de Paisagem 

 

5.12.3.3 Valoração das unidades de paisagem 

 

As unidades anteriormente definidas encontram-se sintetizadas no quadro seguinte, referindo-se os 

seus principais descritores em termos de relevo, uso do solo, humanização e carácter (entendido como 

resultando numa emoção provável ou “impressão pericial” que cada unidade cria no observador, fruto 

da súmula das características anteriores). 
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Quadro 5:60 - Síntese das caraterísticas da unidade de paisagem 

UNIDADE RELEVO GEOLOGIA USO DO SOLO HUMANIZAÇÃO CARÁCTER 

Cabeceiras de 

Almodôvar 
Aplanado 

Turbiditos e 

conglomerados 

sedimentares 

 

Agrícola, agrícola 

abandonado, 

equipamentos, 

aglomerados 

urbanos  e 

infraestruturas 

Elevada Descaracterizada 

Encostas de 

Oeiras 
Suave 

Complexo Vulcano-

sedimentar da Faixa 

Piritosa – Xistos 

com afloramento 

de rochas 

magmáticas 

Agrícola, agrícola 

abandonado, 

florestal 

Moderada Descaracterizada 

Baixa da 

Graça 
Aplanado 

Complexo Vulcano-

sedimentar da Faixa 

Piritosa – Xistos 

Edificado 

habitacional, 

industrial, 

equipamentos e 

infraestruturas 

Elevada Descaracterizada 

 

De acordo com a metodologia adotada para o presente trabalho, o valor paisagístico da unidade será 

classificado como: Valor Excecional, Elevado, Médio ou Baixo. 

 

No entanto, esta classificação depende da avaliação de três critérios fundamentais: 

 Diversidade – prende-se com fatores biológicos e ecológicos, ou seja, terá um peso maior 

peso quanto maior for a diversidade em termos florísticos e/ou faunísticos ou relevância dos 

habitats presentes; 

 Harmonia – fator de avaliação subjetivo, pois depende da apreciação de factores de cariz 

estético como a Ordem (uso e sustentabilidade), a Grandeza (fisiografia) e a Leitura (estrutura 

e valor cénico) da paisagem; 

 Identidade – reconhecimento das características intrínsecas que configuram um valioso 

património natural, afirmando-se como referências no contexto nacional ou internacional com 

importância histórico-cultural. 

 

Pelo acima descrito, torna-se fundamental quantificar os parâmetros que conduzem à determinação 

do critério Harmonia. 
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Cada um dos parâmetros/ critérios será avaliado com a seguinte escala: 

 Nenhuma – 0 valores 

 Pouca – 1 valor 

 Razoável – 2 valores 

 Muita – 3 valores 

 

Quadro 5.61 – Quantificação do critério Harmonia 

Unidade Ordem Grandeza Leitura 
Harmonia/ 

Valor Médio 

Cabeceiras de Almodôvar 2 1 2 2 

Encostas de Oeiras 3 2 2 2 

Baixa da Graça 1 1 1 1 

 

Apresenta-se seguidamente o quadro de análise dos critérios fundamentais anteriormente descritos 

de acordo com a escala acima exposta. 

 

Quadro 5.62 – Valoração da Unidade de Paisagem 

Unidade Diversidade Harmonia Identidade 
Valor da 

Paisagem 

Cabeceiras de Almodôvar 2 2 1 2 

Encostas de Oeiras 1 2 1 1 

Baixa da Graça 1 1 1 1 

 

De acordo com as classificações atribuídas, as classes que traduzem o valor da paisagem são: 

 valor cénico e paisagístico baixo (de 0 a 1) 

 valor cénico e paisagístico médio (de 1 a 2) 

 valor cénico e paisagístico elevado (de 2 a 3) 

 valor cénico-paisagístico excecional (3) 
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Figura 5:137  – Carta do valor cénico da paisagem 

5.12.4 Avaliação da paisagem  

 

Para apuramento e interpretação dos elementos recolhidos na caraterização da Paisagem, utiliza-se o 

método da Análise Visual, que tem como objetivo quantificar a Sensibilidade da Paisagem a potenciais 

alterações, assentando nos conceitos de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual. 

 

5.12.4.1 Qualidade Visual 

 

Uma vez apurado o Valor da Paisagem, este deve ser aferido tendo em conta a Intrusão Visual (as 

degradações ou pontos negativos), bem como os Valores Visuais (pontos positivos ou mais valias 

específicas) em presença na área de estudo para cada Unidade de Paisagem.  
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Valores Visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem, que pela sua 

especificidade, contribuem para o acréscimo da qualidade visual. Estes valores podem ser construídos 

e/ou naturais, identificados como pontos notáveis ou estruturas lineares da paisagem que se 

distingam positivamente no troço de paisagem em que se inserem. 

 

No que diz respeito à área de estudo, são poucos os valores visuais que se destacam na paisagem. No 

entanto, a sua presença, pela diferença que introduz deverá ser valorizada. De forma a sistematizar a 

avaliação da presença de valores visuais que contribuem para o acréscimo da qualidade visual, foram 

identificados os referidos elementos em cada unidade de paisagem no quadro seguinte e 

posteriormente avaliadas nas respectivas classes qualitativas. 

 

Quadro 5.63 – Descrição e Valoração dos Valores Visuais 

UNIDADE PONTO POSITIVO VALOR VISUAL 

Cabeceiras de Almodôvar Alinhamentos arbóreos 2 

Encostas de Oeiras Linha de água 2 

Baixa da Graça Linha de água 3 

 

 Baixo valor visual – não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem (1); 

 Médio valor visual – contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade visual da paisagem (2); 

 Elevado valor visual – contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da paisagem (3). 

 

Intrusão Visual 

Entende-se por degradação paisagística, situações com impacte negativo em termos visuais e 

ambientais, inerentes à ação do Homem no território. A intrusão visual é um fator negativo a ter em 

conta na análise visual e encontra-se relacionado com a presença de elementos estranhos à paisagem, 

tais como estruturas ou infraestruturas que pela sua localização, altura, volumetria, cor, qualidade 

arquitetónica, ou outros fatores, compromete a qualidade da mesma. 

 

Neste ponto identificam-se alguns focos de degradação na área de intervenção: a decrepitude dos 

montes alentejanos, dado o seu estado de abandono daquele edificado, a existência de explorações 

de inertes também abandonadas e a presença de minas para exploração de minério. 

 

As unidades de paisagem em estudo apresentam várias intrusões visuais decorrentes da presença de 
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alguns destes vestígios ou explorações do território. De forma a sistematizar a avaliação da presença 

de intrusões visuais, foram identificados os elementos perturbadores em cada unidade de paisagem 

no quadro seguinte e posteriormente avaliadas nas respectivas classes qualitativas: 

 

Quadro 5.64 – Descrição e Valoração da Intrusão Visual 

Unidade Ponto negativo Intrusão Visual 

Cabeceiras de Almodôvar Montes alentejanos abandonados 2 

Encostas de Oeiras Explorações de inertes abandonadas 2 

Baixa da Graça Minas 1 

 

 Baixa intrusão visual – não condiciona nem reduz a qualidade visual da paisagem (3); 

 Média intrusão visual – não condiciona, mas reduz a qualidade visual da paisagem (2); 

 Elevada intrusão visual – condiciona e reduz a qualidade visual da paisagem (1). 

 

Qualidade Visual da Paisagem 

 

A paisagem é a parte visualmente percetível do território e do estado geral do ambiente circundante. 

Um território com uma ocupação sustentável e ambientalmente saudável, resultará naturalmente 

numa paisagem de qualidade, que será majorada por valores ambientais, culturais e/ ou patrimoniais 

presentes. 

 

Na análise da qualidade paisagística da área em estudo foi definido um critério de avaliação qualitativa 

da paisagem com base no seu valor cénico e paisagístico, nos valores visuais e nas intrusões visuais 

existentes na área de intervenção. Desta forma, foi considerada que uma paisagem apresenta maior 

qualidade visual, quanto mais elevados forem os valores visuais existentes, menores as intrusões 

visuais existentes e de melhor qualidade forem os atributos visuais. Para avaliar a qualidade visual da 

paisagem calculou-se a média dos três parâmetros referidos, classificando o resultado da seguinte 

forma: 

 

 1 - Baixa qualidade visual; 

 2 - Média qualidade visual; 

 3 - Elevada qualidade visual. 
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Quadro 5:65 – Quantificação da Qualidade Visual 

Unidade 
Valor da 

Paisagem 

Valor  

Visual 

Intrusão 

Visual 

Qualidade 

Visual 

Cabeceiras de Almodôvar 2 2 2 2 

Encostas de Oeiras 1 2 2 2 

Baixa da Graça 1 3 1 2 

 

As unidades de paisagem e a respetiva Qualidade Visual encontram tradução cartográfica na Figura 

5:138. 

 

 

Figura 5:138  – Qualidade Visual das Unidades de Paisagem 

 

5.12.4.2  Capacidade de Absorção Visual 

 

A Absorção Visual da paisagem constitui um indicador importante para a análise de uma paisagem, 

avaliando a sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual sem degradar a sua 

qualidade paisagística. As superfícies que apresentam menor absorção visual serão aquelas que não 
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suportam atuações externas, sem sofrerem alterações consideráveis nas suas características visuais. 

Pelo contrário, as situações paisagísticas de elevada absorção visual, serão as que admitem a presença 

de ações externas, sem sofrerem modificações visuais relevantes. 

 

Para a avaliação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem foi construído um modelo digital do 

terreno (MDT) e utilizada a área do pixel deste como unidade mínima de análise). A análise foi 

sustentada em indicadores de acessibilidade visual selecionando-se no total 18 pontos de observação. 

A seleção destes pontos teve por base a sua representatividade em termos da presença humana no 

território em análise, incidindo assim nos locais de maior visibilidade sobre a área de implantação do 

Parque Zoológico. 

 

Foram calculadas as bacias visuais para cada ponto de observação à altura de um observador (aprox. 

2,00m). O resultado obtido para cada pixel do MDT foi o somatório das bacias visuais que se 

intercetam nesse mesmo ponto.  

 

A carta de Capacidade de Absorção Visual expressa assim graficamente, para cada pixel, de quantos 

pontos de observação o mesmo é visível simultaneamente e essa informação é que determina se essa 

área está visualmente muito ou pouco exposta, revelando menor ou maior capacidade de absorção, 

respetivamente. A capacidade de Absorção visual foi obtida simplesmente por cruzamento dos 

potenciais pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e representada em MDT) 

considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação). 

 

Tendo por base os critérios anteriormente enunciados elaborou-se a Figura 5:139 onde se 

delimitaram áreas com diferentes graus de capacidade de absorção visual. Em termos de classificação 

foram consideradas três classes: 

 Elevada - visível de 0 a 4 pontos de observação; 

 Média - visível de 5 a 10 pontos de observação; 

 Baixa - visível de 11 a 18 pontos de observação; 

 

Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem é possível concluir que, de uma 

maneira geral, a área de incidência do Projeto tem uma fraca exposição visual. A topografia da sua 

envolvente inibe a exposição visual a partir de pontos definidos como sendo aqueles onde 

provavelmente ocorrerá a presença de potenciais visualizadores. 
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Importa referir, ainda em termos visuais, que para além da reduzida exposição é ainda de prever uma 

reduzida frequência de visibilidade a partir das suas imediações mais próximas; contribuindo para 

esse efeito a esparsa rede viária e a dispersão efectiva de aglomerados muito pequenos, quer em 

tamanho, quer em população residente. 

 

Figura 5:139  – Capacidade de Absorção Visual 

 

5.12.4.3 Sensibilidade da Paisagem 

 

A Sensibilidade da Paisagem indica, por sua vez, o grau de suscetibilidade face a uma 

alteração/degradação, sendo obtida através da combinação dos indicadores da Qualidade e 

Capacidade de Absorção Visual.  

 

A Carta de Sensibilidade da Paisagem foi construída com base nas cartas de Qualidade Visual e 

Capacidade de Absorção Visual, de acordo com a matriz estabelecida que se apresenta no quadro 

seguinte (Quadro 5:66). A unidade de análise foi igualmente o pixel do MDT. 
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Quadro 5:66 – Matriz de Sensibilidade da Paisagem 

Qualidade Visual da 

Paisagem 

Capacidade de Absorção Visual 

Baixa (1) Média (2) Elevada (3) 

Baixa (1) Média Baixa Baixa 

Média (2) Média Média Baixa 

Elevada (3) Elevada Média Média 

 

Da aplicação dos conceitos de Capacidade de Absorção (após ponderação pelo software SIG dada a 

expressão territorial das diferentes classes no interior da Unidade de Paisagem) e de Qualidade Visual 

(atribuída à Unidade de Paisagem), e atendendo à matriz para a Sensibilidade da Paisagem resultou a 

classificação apresentada no quadro seguinte: 

 

Quadro 5:67 – Sensibilidade da Paisagem 

UNIDADES DE PAISAGEM QUALIDADE VISUAL CAPACIDADE DE 
ABSORÇÃO 

SENSIBILIDADE DA 
PAISAGEM 

Cabeceiras de Almodôvar Média Elevada Baixa 

Encostas de Oeiras Média Média Média 

Baixa da Graça Média Média Média 

 

Decorre desta análise que, o troço de território onde se preconiza a implantação do Parque Zoológico, 

dentro da Unidade "Encostas de Oeiras", apresenta uma Sensibilidade de Paisagem "Média". 

 

5 . 1 3  P A T R I M Ó N I O  

5.13.1 Metodologia 

 

A caracterização dos elementos patrimoniais que se apresenta baseia-se no Relatório Patrimonial 

elaborado pela empresa Zephyros (Anexo 6). 

 

O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do presente EIA considerou as linhas de orientação 

constantes da Circular Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de 

Impacte Ambiental de 2004 do então Instituto Português de Arqueologia, atualmente Direcção Geral 

do Património Cultural.  
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O descritor relativo ao Património foi elaborado nos termos da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro (Lei 

do Património Cultural), do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 novembro (Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos) e da Circular do ex Instituto do Património Arqueológico (IPA) de 2004.09.10. No 

Anexo 6 apresenta-se o Pedido de Autorização dos trabalhos arqueológicos (PATA) e a respetiva 

Autorização. 

 

Assim, procedeu-se à prospeção da área de projeto (cerca de 147,5 ha) consagrando-se uma particular 

atenção aos elementos de projeto que possam afetar de forma mais significativa o solo e subsolo. Foi 

comunicada a data de realização dos trabalhos de campo à DRC do Alentejo. 

 

De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: pesquisa documental e prospeção 

sistemática (trabalho de campo). 

 

A Pesquisa Documental correspondeu, essencialmente, à compilação da informação disponível em 

matéria de caracterização patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área de incidência” 

do Projeto. Para tal consultou-se: 

 Bibliografia especializada; 

 Base de dados SIG da DGPC;  

 Base de dados on-line do DGPC; 

 Base de dados on-line do IHRU; 

 Cartografia variada; 

 EIAs e projetos de investigação sobre a área; 

 Plano Diretor Municipal de Almodôvar. 

 

Nesta fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), e área de 

incidência direta (AID). A primeira corresponde a uma envolvente de 1km em torno do polígono 

atribuído ao projeto e a segunda à área de implantação dos elementos de projeto. 

 

Relativamente à Prospeção de Campo, foi realizado trabalho de campo de âmbito arqueológico da 

área de projeto, com o objetivo de identificação de novas ocorrências de interesse patrimonial. Os 

trabalhos tiveram a seguinte orientação: 

 Prospeção de campo sistemática, com vista à identificação de ocorrências de interesse 

patrimonial inéditas; 
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 Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências patrimoniais 

identificadas não referidas na pesquisa documental; 

 Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade; 

 Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada para cada uma das ocorrências 

observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição do sítio, implantação, 

localização relativamente à área de incidência do projeto, estruturas impactantes, registo 

fotográfico e cartográfico. 

 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais integráveis 

na categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. Assim subdividiram-se os 

elementos patrimoniais em 3 categorias distintas: 

 Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou 

sem especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado 

regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais 

rurais, arquitetura popular, religiosa e civil, pública e privada); 

 Etnográfico – Tratam-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-

cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo 

caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris, vias, 

levadas, zonas extrativas); 

 Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que pela sua 

natureza se inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do Património Cultural, “O 

património arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 

arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 

respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em 

meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”. 

 

Para a classificação tipológica seguiu-se genericamente a classificação constante no Thesaurus da base 

de dados Endovelico da Direção Geral do Património Cultural. Para as ocorrências não referidas na 

tipologia optou-se por utilizar a designação corrente, sempre que possível recorrendo ao termo 

regional. 

 

No valor cultural optou-se por utilizar uma versão muito modificada e simplificada dos critérios de 

inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da a Lei de Bases do Património Cultural). Esta opção 

deve-se ao facto de muitas ocorrências, sobretudo etnográficas não se enquadrarem completamente 
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nesses critérios. Assim definiu-se uma valoração de 0 a 5: 

 Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 

ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a 

nível nacional. 

 Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) 

não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade 

(características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. 

 Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou 

arquitetónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a 

construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 

local. 

 Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se 

verifica ter sido totalmente destruída. 

 Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores 

impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 

 

5.13.2 Enquadramento histórico 

 

No Arcebispado de Evora, tres legoas da Vila de Ourique para o Sul, em lugar plano està fundada a Villa de Almodovar, que 

he do Mestrado de Santiago, a quem deo foral ElRey D. Dinis, que confirmou depois ElRey D. Manoel. Tem 650. visinhos …  

seu termo he abundante de pão, gado, caça, & colmeas. 

Padre António Carvalho da Costa. Corografia Portugueza 

TRATADO III. Da Comarca do Campo de Ourique. Capítulo VI. Da Villa de Almodovar. 

 

No território próximo, são numerosos os indícios de povoamento antigo no território, remontando a 

período Neo/Calcolítico, consubstanciado, nomeadamente, pela arte rupestre da Fonte dos Foios 2 ou 

a anta do Monte das Mestras. 

 

Durante a Idade do Ferro, surge uma tipologia de ocupação mais consistente. Esta perspectiva é 

consolidada pela identificação e caracterização de sítios ou povoados como Cerro das Bonecas / 

Aguentinha, Monte da Atafona / Monte do Castelo Alto, Lagoinha ou Monte Beirão. As necrópoles 

surgem com relativa frequência e testemunham outra vertente de apropriação territorial (Monte Novo 

da Misericórdia, Monte da Atafona, Valagão 1, Vale de Ourique). 
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A Estação Arqueológica de Mesas do Castelinho sobressai no panorama patrimonial do Concelho de 

Almodôvar. Situa-se na Freguesia de Santa Clara-a-Nova, no lugar de Monte Novo do Castelinho. A 

investigação arqueológica confirmaria a importância do povoado, de características defensivas, com 

vestígios de povoamento desde a Idade do Ferro, remontando a sua origem ao século IV ou V a.C.. 

Consecutivos vestígios de ocupação foram identificados durante as escavações, com forte peso da 

presença de origem romana e árabe (as diversas campanhas realizadas colocaram a descoberto várias 

fortificações, construídas entre a Idade do Ferro e a Época Omíada).   

 

O longo período de influência romana estabelece uma estratégia de assentamento bastante visível. 

Núcleos de fixação distribuem-se ao longo da Freguesia de Almodôvar: Castelo dos Mestres (Romano 

Republicano), Alcaria do Tio Palma (Casal Rústico Romano), Tapada / Monte Branco (Povoado), Monte 

Novo da Misericórdia (Vestígios diversos), Monte Novo do Castelinho 2 (Habitat), Curral do Castelo / 

Courela (Povoado), Herdade do Monte Longo (Vestígios diversos) ou Castelo dos Gorazes (Fortificação 

Romana). 

 

As necrópoles acompanham a vivência das comunidades que permanecem e foram identificadas em 

locais como Herdade do Ceboleiro, Monte Novo do Castelinho 3 e 4 ou Monte do Azinhal. Outras 

actividades encontram-se representadas pelo eventual carácter de produção cerâmica do forno do 

Morgadinho e pela barragem do Monte Novo do Castelinho 1. Ainda o achado do tesouro romano de 

Vascão que, segundo descrição de Leite de Vasconcellos, era constituído por várias centenas de 

moedas romanas guardadas no interior de um vaso. 

 

A Via Romana XIII, de ligação entre Salacia (Alcácer do Sal) e Ossonoba (Faro) passaria por Santa 

Bárbara de Padrões (Castro Verde), a caminho de Sembrana e S. Pedro de Sólis, às portas do Algarve. 

Aparentemente, em época medieval, uma derivação por Almodôvar e Monte das Mestras inflecte o 

percurso um pouco mais para Oeste, levando ao exponencial crescimento da vila como ponto 

estratégico de entrada no Algarve (CARNEIRO; 2009). 

 

“Almodôvar” é um topónimo cuja origem que poderá resultar da corrupção da palavra árabe al-

mudura. Significará “coisa em redondo ou cercada em redondo”. A Vila, reedificada em período 

islâmico, durante o séc. VII, terá sido rodeada por muralhas, no interior das quais se terá erguido uma 

fortificação. A forte presença Muçulmana encontra-se referenciada no Monte dos Abegões / Neves 

(Vestígios Diversos - Medieval Islâmico), assim como noutros lugares que apresentam utilização 

contínua. 
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Posteriormente, são conhecidos vários exemplos de povoados mais recentes, designadamente Alcaria 

do Monte Longo / Dona Maria (Povoado da Alta Idade Média), Monte Beirão 2 (Habitat Medieval 

Cristão – Tardo Romano), Lagoa do Soeiro (Povoado Medieval Cristão), Guedellhinhas Velhas (Idade 

Média), Pedregulhos (Habitat - Idade Média), Cerro do Nodre (Povoado Medieval - Moderno), 

Corveirinho (Habitat Moderno), Courela do Santíssimo (Povoado Moderno), Fonte de Cobres (Habitat 

Moderno), Monte da Lagoinha (Habitat Moderno), Ossadinha 2 (Habitat Moderno), Jerónimo 

(Vestígios Diversos Moderno e Indeterminado). A ponte antiga sobre a Ribeira de Cobres, de 

cronologia Medieval Cristã, assume-se como documento arquitectónico enquadrado nesta fase 

temporalmente mais avançada. 

 

A dinâmica continuidade de ocupação considera-se natural e foi referenciada em estações 

arqueológicas como Ossadinha 1 / Cerro da Rocha da Moura (Povoado da Idade do Ferro, Medieval 

Islâmico e Medieval Cristão), Cerro de Santa Rufina (Povoado da Idade do Ferro e Medieval Cristão), 

Monte Guilherme (Povoado da Idade do Ferro? e Romano Republicano?), Guedelhas (Vestígios 

Diversos da Idade do Ferro e Período Romano), Alcaria Gonçalo Anes (Romano e Medieval Cristão), 

Alcaria dos Mendes (Povoado Romano e Idade Média), Alcaria da Camacha / Reveza (Povoado 

Romano e Idade Média), Curral dos Cordeiros (Povoado Romano, Idade Média e Moderno), Courela 

do Frade (Romano e Indeterminado), Depósito de Água (Medieval Islâmico, Medieval Cristão e 

Moderno), Alcarial Monte Agulha (Alcaria Medieval Islâmico e Medieval Cristão), Fojos (Povoado 

Medieval Islâmico e Medieval Cristão), Alcaria de Brancanes (Povoado da Idade Média e Moderno), 

Alcaria do Sítio da Mina / Morgadinho (Povoado da Idade Média e Moderno), Monte D. Maria (Habitat 

da Idade Média e Moderno), Casinhas (Habitat da Idade Média e Indeterminado), Barreiro (Vestígios 

Diversos Moderno e Indeterminado), Monte da Lagoinha 2 (Habitat Moderno e Indeterminado). 

 

Em conclusão, a investigação do actual Concelho de Almodôvar regista uma enérgica sucessão de 

povoamento.  

 

5.13.3 Pesquisa Documental 

 

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e respetiva triagem, da 

principal bibliografia arqueológica disponível para o concelho de Almodôvar, bem como de 

instrumentos de planeamento. Foram ainda consultadas as bases de dados Endovélico e Ulysses, 
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ambas da responsabilidade da DGPC e, ainda, SIPA do IHRU, em complemento, naturalmente, com 

documentação especializada relativa à União das Freguesias de Almodôvar e Senhora da Graça de 

Padrões. 

 

Partindo da informação recolhida, foi realizada uma pesquisa documental com vista à compilação da 

informação sobre elementos patrimoniais situados na Área de Estudo. Esta apresenta apenas um 

elemento arqueológico no seu interior: o povoado de Alcaria da Camacha / Reveza (CNS 11964), que 

corresponde a um povoado de cronologia romana ou já da Idade Média. A base de dados Endovélico 

refere ”Neste sítio subsiste um curral com grande dispersão de materiais de construção, como telhas 

com digitações, tegullae e cerâmica.” Em resultado de trabalhos de prospeção realizado em 1999 por 

Rui Cortes, esta base de dados refere ainda “Povoado Alto-medieval(?) com amontoados de pedras, 

aproveitadas ainda num curral e presença de telhas com decoração digitada”. 

 

Na envolvente exterior próxima do limite da Área de Estudo, cerca de 125m, regista-se um outro sítio 

arqueológico no caso o povoado de Alcarias da Reveza (CNS 21800) que está classificado como 

povoado de cronologia indeterminada e com a seguinte descrição “Conjunto de estruturas 

relativamente bem conservadas, e aproveitamento de algumas pedras para currais existentes no local.”  

 

Neste caso a proximidade deste sítio com a área de projeto poderia levar a possibilidade da área de 

dispersão de material se estender para o interior. Contudo, trata-se de uma possibilidade sem 

fundamento dado que nessa área o limite da área de projeto corresponde à ribeira de Oeiras que 

interromperia e limita qualquer área de dispersão que pudesse existir. 

 

Referência especial para o facto de nenhuma das ocorrências patrimoniais apresentar qualquer 

estatuto de proteção legal, mas apenas o facto de estarem inventariadas na base de dados Endovélico 

da Direcção Geral do Património Cultural. 
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Quadro 5:68 – Síntese das ocorrências patrimoniais inventariadas em pesquisa documental  

Ref 
Nome 

CNS 
Tipo Cronologia Categoria Localização 

1 

Alcaria da Camacha / 

Reveza  

(CNS 11964) 

Povoado 
Romano / 

Idade Média 
Arqueológico 

No interior da Área de 

Estudo. 

2 
Alcaria da Reveza 

(CNS 21800) 
Povoado Indeterminado Arqueológico 

No exterior da Área de 

Estudo. 

 

5.13.4 Trabalho de campo 

 

Tal como indicado anteriormente, os trabalhos arqueológicos consistiram em prospeção arqueológica 

sistemática no interior do polígono atribuído à área de projeto. 

O trabalho de campo percorreu antigos terrenos agrícolas abandonados. Na paisagem pontifica 

arvoredo disperso, espaçado, associado a montículos altos de espécies arbustivas. A cobertura 

herbácea, seca, constitui tapete rasteiro, ocasionalmente esparso. Subsistem as ruínas de antigo 

conjunto rural e surgem, assiduamente, muros de divisão de propriedade ou de enateiramento, cuja 

funcionalidade poderá passar pela contenção de terra para formação de aluvião artificial cultivável.  

 

5.13.5 Inventário patrimonial 

 

No decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica inventariaram-se 10 elementos de cariz 

patrimonial. 

 

Quadro 5:69 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inéditas inventariadas em trabalho de 

campo 

Ref Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

1 
Alcaria da Camacha / 

Reveza 
Povoado 

Épocas Romana e 

Medieval 
Arqueológico 

No interior da área destinada a 

herbívoros.  

2 Alcaria da Reveza Povoado Indeterminado Arqueológico No exterior da área de projeto. 

3 Monte da Camacha Conjunto rural Contemporânea Arquitetónico 

Núcleo de dois edifícios 

localizados no setor sudoeste da 

propriedade 

4 Monte da Camacha Cercado Contemporânea Etnográfico 
Junto ao limite Sudoeste da 

propriedade.  

5 Monte da Camacha Estrutura / curral Contemporânea Etnográfico No interior da área destinada a 
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suinícola herbívoros.  

6 Monte da Camacha 
Moroiço 

estruturado 
Contemporânea Etnográfico 

No interior da área destinada ao 

estabelecimento hoteleiro, 

próximo da área destinada a 

herbívoros. 

7 Horta da Reveza 
Abrigo 

colapsado (?) 
Contemporânea Etnográfico 

No interior da área destinada a 

herbívoros. 

8 Horta da Reveza A 
Morouço 

estruturado 
Contemporânea Etnográfico 

No interior da área destinada a 

herbívoros  

9 Horta da Reveza B 
Casa em ruína 

(?) 
Indeterminada Etnográfico 

No interior da área destinada a 

herbívoros.  

10 Horta da Reveza C Casa rústica Contemporânea Arquitetónico 
No interior da área destinada a 

herbívoros.  
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Figura 5:140 – Carta de ocorrências patrimoniais 
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Os trabalhos de prospeção permitiram a identificação de oito novas ocorrências patrimoniais: 

 A ocorrência 1 corresponde a um povoado (CNS 11964) onde, segundo a descrição 

patente na base de dados de referência arqueológica Endovélico (DGPC), “subsiste um 

curral com grande dispersão de materiais de construção, como telhas com digitações, 

tegullae e cerâmica”. A cronologia apontada remonta a Épocas Romana e Medieval. 

Estrada que acompanha a margem direita da Ribeira de Oeiras desde o Monte da 

Camacha (acessível ao Km 100,2 da EM267), estando o sítio no esporão junto à curva da 

Ribeira em frente ao Monte da Horta da Reveza. Durante o trabalho de campo foi 

possível confirmar que o espalhamento referenciado se encontra circunscrito em torno 

da estrutura murada, envolvida por olival. Predominam as telhas grosseiras, com 

digitações nas superfícies e decoração por pressão e dobra nas abas. Verificou-se a 

ausência de material de uso comum. 

 

  
Ocorrência 1 

 

 A ocorrência 2, por se encontrar fora da área de projeto não foi alvo de qualquer 

tentativa de relocalização. 

 

 A ocorrência 3 corresponde a um Complexo agrícola abandonado. Núcleo com dois 

edifícios de planta retangular simples e alongada. Em redor, diversos anexos de 

funcionalidade indeterminada. Casa principal com duas chaminés descentradas, de 

seção quadrangular, decoradas, com vestígios de preexistência de cata-vento metálico. 

Corredor central de desenvolvimento longitudinal proporciona serventia a todas as 

divisões. Fachadas com porta e várias janelas em madeira. Basicamente, foram 

observadas duas cozinhas nas extremidades do edifício (ambas com lareira, 

correspondendo às chaminés descritas anteriormente), casa de banho e quartos. 

Canteiros circundam a habitação. Nas traseiras, esplanada / terraço. Contíguo, conjunto 
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de eventuais instalações secundárias (alojamento de trabalhadores?), associadas a 

fornos, armazéns, depósito de água e recintos / currais para gado. As técnicas de 

construção baseiam-se na utilização de adobe e taipa, sobre baseamento erguido com 

recurso a blocos de xisto. Alguns lintéis em madeira. Predomínio das coberturas de duas 

águas, constituídas por travamento em madeirame e telha de meia cana. Calçada / 

empedrado em frente aos edifícios. Algumas alterações mais recentes empregam tijolo 

e cimento. Na periferia existem troços de muro aparentemente mais antigos, bem 

organizados e facetados, de duplo paramento, com enchimento pétreo central, poços e 

charcas. Assentam diretamente no afloramento rochoso, por vezes talhado para melhor 

imposição. Representa um testemunho antigo de atividade agrícola da região próxima, 

entretanto bastante descaracterizada. 

 

  
Ocorrência 3 vista geral e vista da área principal 

 

 O elemento patrimonial 4 reporta a um cercado, delimitado por muro edificado com 

blocos de xisto e capeamento em taipa. No interior situa-se um tanque de contorno 

quadrangular, com pequenos depósitos subsidiários impostos lateralmente, revestidos a 

cimento. Deste conjunto partem dois troços de aqueduto de pequena dimensão, 

delineados sobre pequeno murete construído segundo a técnica em pedra seca. A 

estrutura resguarda, também, poço de contorno circular, assente em plataforma 

artificial, retendo grande volume de água. Casa pequena, em ruína, com telhado de uma 

água colapsado, integra o contexto agrícola. Recinto alberga olival e árvore de fruto 

(romãzeira).   



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  253

..  

Ocorrência 4 vista geral e vista de pormenor do cercado 

 

 A ocorrência 5 sinaliza uma estrutura / curral suinícola de planta retangular, constituída 

por um conjunto de pocilgas (20) rodeado por muro erguido com recurso à utilização 

de blocos de xisto, capeados com taipa. Terá sido integralmente revestido a argamassa. 

Bebedouros dentro e no exterior. Apresenta duas entradas laterais, rasgadas nas 

fachadas mais estreitas. Transição interna efetua-se por corredor central, com piso 

encoberto por pedraria metassedimentar (eventual colapso ou acumulação 

intencional?). Os chiqueiros, com vestígios de capeamento em lajes de xisto 

(nomeadamente as portas de acesso ao espaço de acolhimento dos animais), seriam 

eventualmente cobertos, mas não se observaram derrubes de telhas no interior. 

   

Ocorrência 5 Vista geral e pormenor 

 

 Na ocorrência 6 foi assinalado um morouço estruturado: duas paredes estruturadas, 

constituindo planimetria um “L”. Espaço entre muros preenchido pela acumulação de 

pedra / blocos de metassedimentos, maioritariamente xisto. Localiza-se no topo de 

cumeada. Em torno desta ocorrência persistem exemplos idênticos de aglomeração. 
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Ocorrência 6 vista geral e pormenor 

 

 A ocorrência 7 denuncia a presença de um abrigo colapsado (?), com eventual acesso 

orientado a Norte. A Sul, parede relativamente bem estruturada, em pedra seca, erguida 

com recurso à utilização de metassedimentos, maioritariamente blocos de xisto. 

Derrubes preenchem caoticamente o interior. Planimetria indeterminada. Hipotético 

contorno em ferradura. 

 

   
Ocorrência 7 duas vistas 

 

 Relativamente à ocorrência 8, é descrito um morouço estruturado, cuja parede de 

contenção se encontrava coerentemente talhada em ambas as faces. A construção 

recorre a blocos de xisto. Desenvolve-se encostada a talude no terreno. Integra 

fragmentos de telha digitada e decorada na aba. No interior, deposição anárquica de 

pedraria. Na periferia foi possível observar outras acumulações bem organizadas, 

baseadas em muros de pedra seca bem delineados. Ostenta cerca de três metros de 

largura e dezassete metros de comprimento. 
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Ocorrência 8 duas vistas 

 

 A ocorrência 9 compreende uma eventual casa em ruína. Em topo de elevação, parede 

erguida segundo técnica de pedra seca, relativamente bem aparelhada. No que resta da 

construção foi possível identificar um “banco” integrado e nicho superior incrustado. 

Associado, afloramento talhado, preenchido por blocos rochosos (antiga edificação?). 

Não surgem fragmentos cerâmicos no local. Funcionalidade indeterminada. 

 

   
Ocorrência 9 duas vistas 

 

 A ocorrência 10: Casa rústica, de planta retangular simples, com duas divisões que 

comunicam através de porta de circulação interna. Cobertura de uma água colapsada. 

Travamentos em madeira caídos. Construção recorre à técnica de taipa, sobreposta a 

baseamento de blocos de xisto, revestida a cal. Fachada principal exibe uma porta e 

duas janelas laterais. Um compartimento tem, no interior, manjedoura e lareira. O 

restante é de menores dimensões. Integra conjunto complementado por terreno 

cercado com olival e algumas laranjeiras, delimitado por muro de construção mista 

(taipa e blocos pétreos). Parte do perímetro é acompanhado por valado. Foi ainda 

possível observar poço de contorno circular, com cerca de três metros de diâmetro, 

retendo água e constituído por pedra rebocada com argamassa de cal. 
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Ocorrência 10  

 

A área de incidência do Projeto revela, de forma geral, o recuo da atividade agrícola, embora 

permaneça a vocação florestal do terreno, testemunhada, essencialmente, pela comparência de 

montado.  

 

O crescimento anárquico de vegetação rasteira (pasto) comprova o progressivo abandono e o 

extinguir de uma vocação rural anterior, matizada, por exemplo, na presença de muros de 

divisão de propriedade, muros de sustentação de terras ou mesmo de muros de delimitação de 

caminhos, alguns em fase iminente de colapso. Estas estruturas, apesar de não terem sido 

inventariadas como ocorrências patrimoniais, deverão ser tidas em consideração na fase de 

acompanhamento arqueológico e alvo de um registo em caso de destruição total ou parcial, 

devendo ser encaradas como memórias pétreas de herança agrícola. 

 

As condições de ocupação do solo e de visibilidade descrevem-se na Figura 5:141, tendo sido 

descriminada apenas uma tipologia de zonamento.  
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Figura 5:141 – Caracterização das condições de visibilidade 
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Quadro 5:70 – Caracterização das condições de visibilidade 

ZONA VE VA CARACTERIZAÇÃO 

A R/N R/N 

 

Características da paisagem: Predomínio de pasto. Antigos terrenos 

agrícolas abandonados. Na paisagem pontifica arvoredo disperso, espaçado, 

associados a montículos altos de espécies arbustivas. A cobertura herbácea, 

seca, constitui tapete rasteiro, ocasionalmente esparso. Subsiste as ruínas de 

antigo conjunto rural e surgem, assiduamente, muros de divisão de 

propriedade ou de enateiramento, cuja funcionalidade poderá passar pela 

contenção de terra para formação de aluvião artificial cultivável. 

 

5.13.5.1 Análise Toponímica 

 

O estudo toponímico assume-se como preciosa ferramenta de trabalho, uma vez que possibilita 

a obtenção de eventuais indicadores de interesse patrimonial e potenciais sítios arqueológicos. 

Na análise realizada no interior da área de implantação do projeto não se identificaram 

topónimos de vincado contexto arqueológico. 

 

5 . 1 4  O R D E N A M E N T O  D O  T E R R I T Ó R I O   

5.14.1 Introdução 

 

O sistema de gestão territorial é definido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, 

de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), que estabelece 

as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e 

pelo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio).  

 

A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é desenvolvida através de 

instrumentos de gestão territorial que se materializam em: 

 Programas, que estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as 

suas diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas nacionais a 

considerar em cada nível de planeamento;  

 Planos, que estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 

organização do território bem como definem o uso do solo. 
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O sistema de gestão territorial organiza-se num quadro de interação coordenada que em 

quatro âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da natureza e da 

incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos. Os Programas vinculam as entidades 

públicas e os Planos vinculam as entidades públicas e, direta e imediatamente, os particulares. 

 

Tal como estabelecido no Artigo 8.º do RJIGT, estes instrumentos têm como princípios gerais 

identificar os interesses públicos prosseguidos, justificando os critérios utilizados na sua 

identificação e hierarquização e assegurar a harmonização dos vários interesses públicos com 

expressão territorial, tendo em conta as estratégias de desenvolvimento económico e social, 

assegurando a qualidade de vida e um equilibrado desenvolvimento socioeconómico às 

gerações presentes e futuras. 

 

No descritor Ordenamento do Território serão analisados os instrumentos de gestão territorial 

atualmente em vigor para a área de intervenção, com o objetivo de identificar a possível 

existência de conflitos de usos previstos ou de condicionantes ao uso dos solos na área afeta ao 

projeto. 

 

5.14.2  Metodologia 

 

No que respeito ao Ordenamento do Território, a caraterização da situação de referência é 

realizada tendo em conta, por um lado, o cumprimento das diretrizes de ordenamento do 

território para a área em análise, incluindo condicionantes e propostas de ordenamento futuras 

e, por outro, os recursos existentes, a sua sensibilidade ambiental e potencial de utilização. 

 

São analisados os planos de ordenamento do território com incidência direta na gestão 

administrativa do uso do solo local, designadamente o Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo e o Plano Diretor Municipal de Almodôvar, para além do Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território. São ainda analisados as opções e 

orientações estratégicas de caráter setorial, designadamente o Plano Nacional da Água, o Plano 

de Gestão da Bacia Hidrográfica do Guadiana, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Alentejo e Plano Setorial da Rede Natura 2000.  

 

No descritor Servidões e Restrições de Utilidade Pública são apresentadas as diversas 

condicionantes legais e consequências da servidão. A análise efetuada baseia-se na respetiva 
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legislação em vigor em matéria de servidões e restrições de utilidade pública. São analisadas as 

cartas de condicionantes dos planos de ordenamento atualmente em vigor, assim como a 

Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Rede Natura 2000, Domínio Público 

Hídrico, entre outros. 

 

Para uma leitura mais detalhada sobre os componentes da Flora e Vegetação e sua relação com 

a delimitação e normas da Rede Natura 2000, sugere-se a leitura respetiva no descritor Sistemas 

Ecológicos. 

 

5.14.3 Instrumentos de Gestão Territorial 

 

Neste capítulo são apresentados os Programas e Planos de âmbito nacional, regional e 

municipal (não existe nenhum IGT de âmbito intermunicipal) com incidência na área de 

intervenção, designadamente: 

 Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF) 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (PGRH) 

 Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

 Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027) 

 Plano Diretor Municipal de Almodôvar (PDM) 

 Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios (PMDFCI) 

 

5.14.3.1 Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

No quadro do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial definido, o “Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território” (PNPOT) constitui um instrumento de 

desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito nacional, com precedência em 

relação aos restantes IGT. 

 

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, incidindo em 

particular na elaboração de um novo Programa de Ação a 10 anos e de um novo regime de 
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gestão, acompanhamento e monitorização. Na sequência do processo de alteração do PNPOT, 

com proposta final aprovada no Conselho de Ministros Extraordinário de 14 de Julho de 2018, 

foi aprovada, em 14 de Junho de 2019, a primeira revisão do Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território. 

 

A Proposta de alteração do PNPOT teve como objetivos a elaboração do novo Programa de 

Ação para o horizonte 2030, no contexto de uma estratégia de organização e desenvolvimento 

territorial de mais longo prazo, suportada por uma visão para o futuro do país. A Proposta de 

Alteração do PNPOT é constituída pelo Diagnóstico, Estratégia e Modelo Territorial e pelo 

Programa de Ação – Agenda para o Território.  

 

De acordo com o Diagnóstico elaborado no âmbito da alteração do PNPOT (…) a biodiversidade, 

os ecossistemas que a suportam, o solo e os recursos hídricos, são encarados como ativos 

estratégicos essenciais para os objetivos da coesão territorial, a nível nacional e regional. Num 

quadro de alterações climáticas e sustentabilidade ambiental, são também de realçar os impactos 

esperados sobre os recursos, bem como os riscos associados à zona costeira e à ocorrência de 

cheias. Os espaços rurais possuem ativos com enorme potencial para o desenvolvimento 

sustentável do país, onde a agricultura, as florestas, a produção de energia, os recursos geológicos, 

o turismo e outros serviços dos ecossistemas são perspetivados numa lógica de produção 

especializada ou contribuindo para a multifuncionalidade (…). Por outro lado, as tendências 

territoriais identificadas referem que (…) os recursos e serviços associados à arquitetura e à 

paisagem serão chamados a contribuir para a promoção do turismo e da construção sustentáveis, 

a criação de emprego e a dinamização da competitividade e internacionalização da economia 

nacional (…). (…) A forte presença dos alojamentos de habitação secundária nos territórios rurais 

representa um potencial de desenvolvimento local, pois normalmente pertencem a populações que 

residem geralmente em territórios com forte capacidade de produção de riqueza e com maiores 

níveis de consumo (…) Por outro lado, (…) Em termos de principais ameaças e fragilidades com 

tradução direta no território, destaca-se o aumento da pressão sobre os destinos e recursos, a 

possibilidade de sobrecarga turística em determinados locais/destinos, podendo originar impactos 

negativos, designadamente de natureza ambiental e social(…). 

 

Face a este Diagnóstico e Tendências, o PNPOT identifica um conjunto de desafios, que no 

âmbito do presente relatório se destaca o Desafio D1 - gerir os recursos naturais de forma 

sustentável. (…) O ordenamento do território terá que travar a perda e degradação dos solos com 

maior valor e propiciar utilizações sustentáveis e economicamente valorizadoras para os mais 
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frágeis e menos produtivos, no âmbito de atividades ligadas à agricultura, floresta, conservação da 

natureza, pecuária, turismo e lazer, revertendo a tendência de abandono de áreas rurais e de 

perda da biodiversidade, fomentando o conhecimento da propriedade, o emparcelamento e gestão 

conjunta, travando a sua fragmentação, as ocupações edificadas dispersas e as urbanizações 

fragmentadas, impulsionando um efetivo ordenamento e gestão do uso e ocupação do solo rural 

(…).  

 

O PNPOT identifica ainda um conjunto de objetivos operacionais, por medida definida, 

enquadrada nos diferentes desafios territoriais. No âmbito do presente relatório, destacam-se 

os seguintes objetivos operacionais: 

1. Assegurar que o planeamento da ocupação e usos do solo e a gestão das atividades do território 

consideram as disponibilidades hídricas presentes; 

2. Contribuir decisivamente para a redução e eliminação das pressões pontuais e difusas sobre os 

recursos hídricos para atingir e manter o bom estado das massas de água, incluindo as perdas de 

água nos sistemas; 

3. Aumentar a resiliência dos territórios e viabilização das funções de produção (agricultura, florestas 

e ecossistemas associados) num quadro de adaptação às alterações climáticas, garantindo a 

sustentabilidade hídrica e de uso do solo, em particular, em áreas suscetíveis a processos de 

desertificação;  

4. Generalizar o uso eficiente do recurso água em todo o território e setores económicos e criar 

condições para recurso à reutilização de água residuais tratadas sempre que adequado; 

5. Valorizar os territórios com presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras e águas/estâncias 

termais, num quadro de reconhecimento de prestação de serviços ambientais e de relevância 

para as atividades económicas; 

6. Preservar os solos de elevado valor, contrariar e inverter as situações de degradação; 

7. Promover a utilização agrícola, florestal e silvo pastoril do solo, incrementando a sua capacidade 

de produção sustentável, enquanto fator de atratividade e competitividade do território; 

8. Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono; 

9. Incrementar a regeneração de áreas urbanas obsoletas, a reabilitação do edificado e do espaço 

público com valor patrimonial e a reutilização de espaços edificados para novos fins; 

10. Garantir a monitorização do solo; 

11. Sensibilizar e informar os decisores e público em geral para o valor do solo e as boas práticas 

para a sua conservação e valorização; 

12. Contribuir para a afirmação territorial da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

13. Valorizar e reforçar a identidade dos territórios das áreas da rede nacional de áreas protegidas 

afirmando-se como territórios atrativos e demonstrativos das boas práticas de gestão ativa sobre 

ecossistemas, espécies e habitats; 
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14. Identificar e reduzir as pressões e ameaças específicas sobre os valores naturais, tendo em vista 

prevenir e travar e quando possível, reduzindo a deterioração do seu estado de conservação dos 

valores naturais;  

15. Aumentar a consciência coletiva sobre a importância dos serviços prestados pelos ecossistemas e 

promover a sua contabilidade e integração nas cadeias de valor económico; 

16. Proteger e valorizar o património natural, cultural, arquitetónico e paisagístico; 

17. Promover a recuperação e a diversidade paisagística, a reutilização e a reabilitação do património 

edificado abandonado ou degradado; 

18. Promover a paisagem como recurso para a geração de emprego, promoção do turismo e da 

economia em geral; 

19. Promover o conhecimento, a compreensão e a educação para a arquitetura e a paisagem; 

20. Promover o desenvolvimento económico e sustentável dos territórios rurais. 

21. Aumentar a especialização e a diferenciação da oferta de bens e serviços associados às atividades 

de comércio e serviços culturais, turísticos e de lazer, concertando agendas integradas, como 

forma de alavancar o desenvolvimento urbano e territorial. 

 

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

 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo publicado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto, dispõe no preâmbulo “(…) na sua qualidade 

de instrumento de desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como território sustentável e de 

forte identidade regional, sustentada por um sistema urbano policêntrico, garantindo adequados 

níveis de coesão territorial e integração reforçada com outros espaços nacionais e internacionais, 

valorizando o seu posicionamento geoestratégico” 8.  

 

São assumidas quatro grandes opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento 

regional do Alentejo:  

1. Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico através do reforço da competitividade que promova a 

internacionalização da região, em articulação com as redes de transportes e sistema regional de 

logística empresarial, o desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana 

diferenciadora a par dos singulares recursos naturais e da paisagem. 

2. Conservação e a valorização do ambiente e do património natural, garantindo os padrões de 

biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais e das oportunidades que se 

oferecem às atividades produtivas como contributo para o desenvolvimento sustentável dos 

                                                      
8 Disponível em: <https://www.ccdr-a.gov.pt/index.php/dr/prioridades-estrategicas-regionais/prot> 
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espaços rurais e dos recursos naturais e para a minimização de situações de riscos naturais e 

tecnológicos. 

3. Diversificação e a qualificação da base económica regional, reforçando e desenvolvendo os 

sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro-silvo-

pastoris e para o património natural e cultural como base de uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade e identidade.  

4. Afirmação do policentrismo suportado num conjunto de centros urbanos capazes de articular 

redes regionais, promover a sua integração funcional e gerar níveis acrescidos de cooperação 

estratégica e de desenvolvimento rural assente na concertação intermunicipal de recursos e 

equipamentos capazes de sustentar a coesão territorial. 

 

O Diagnóstico Prospetivo Regional identificou nove grandes desafios no processo de 

ordenamento e desenvolvimento territorial da Região do Alentejo: 

1. Promover o crescimento económico e o emprego; 

2. Suster a perda demográfica e qualificar e atrair recursos humanos; 

3. Consolidar o sistema urbano e desenvolver um novo relacionamento urbano-rural; 

4. Garantir níveis adequados de coesão territorial; 

5. Valorizar e preservar o património natural, paisagístico e cultural; 

6. Implementar um modelo de turismo sustentável; 

7. Potenciar o efeito das grandes infraestruturas (regionais e nacionais); 

8. Criar escala e reforçar as relações com o exterior; 

9. Combater os processos de desertificação. 

 

O PROT Alentejo apresenta como Visão Estratégica para a Região: “A região do Alentejo afirma-

se como território sustentável e de forte identidade regional, sustentada por um sistema urbano 

policêntrico, garantindo adequados níveis de coesão territorial e afirmando uma reforçada 

integração com outros espaços nacionais e internacionais, valorizando o seu posicionamento 

geoestratégico. Enquanto espaço de baixa densidade aposta em nichos de oportunidade 

ligados a atividades emergentes potenciadores dos seus ativos naturais e patrimoniais. A 

sustentabilidade territorial assenta na valorização dos recursos endógenos, designadamente, 

dos valores naturais e paisagísticos e no desenvolvimento de níveis acrescidos de concertação 

estratégica e cooperação funcional, capazes de gerar novas oportunidades e responder 

eficazmente aos potenciais riscos ambientais e sociais.” 

 

O PROT Alentejo concretiza as suas Opções Estratégicas através da definição dos seguintes 

Eixos Estratégicos (EE): 

EE I – Integração Territorial e Abertura ao Exterior 
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EE II – Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural 

EE III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional 

EE IV – Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural 

 

Para cada EE, encontram-se definidos um conjunto de Objetivos Estratégicos de Base Territorial 

(OEBT). 

 

A componente turística tem o seu enquadramento no EE III, OEBT III.1.2. - Actividades 

estratégicas emergentes, que refere (…) “turismo assume-se como uma actividade económica de 

importância crescente a nível regional, sendo um sector em que a Região pode crescer 

significativamente no futuro próximo. De facto, o Alentejo possui um mosaico multifacetado de 

recursos turísticos com carácter de singularidade e autenticidade claramente vocacionado para as 

novas formas e manifestações da procura turística europeia e internacional (…), e no OEBT III.4 – 

Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta qualificada e ajustada às 

caraterísticas ambientais, naturais e patrimoniais, desenvolvendo uma fileira de produtos 

turísticos de elevada qualidade e identidade na Região.  

 

O Modelo Territorial Turístico define cinco Subsistemas de Desenvolvimento Turístico. A área de 

intervenção está incluída na Zona D – Eixo do Guadiana/Baixo Alentejo, que se caracteriza pelas 

(…) “áreas integradas em Parques Naturais e ou na Rede Natura 2000: ZPE de Moura, Barrancos e 

Mourão, de Castro Verde (único plano zonal do país onde as aves estepárias marcam presença) e 

Parque Natural do Vale do Guadiana. Este conjunto de valores patrimoniais potencia a realização 

de actividades turísticas directamente relacionadas com a natureza e o ambiente (touring, 

birdwatch, turismo cinegético, turismo activo, entre outros). A criação de um parque geológico 

(GeOdiana Park, em estudo) abrangendo os concelhos de Barrancos, Mértola, Moura e Serpa é 

indicativa da importância da qualidade ambiental e paisagística desta Zona. O rio Guadiana, 

associado a um espaço muito bem preservado em termos naturais, pode potenciar o 

desenvolvimento de um conjunto de actividades associadas à água e sua navegabilidade, (…) A 

existência de um importante património histórico, arqueológico e cultural — pré-romano, romano 

e islâmico — e a presença de estruturas museológicas com apoio aos visitantes podem contribuir 

significativamente para a elaboração de pacotes turísticos integrados, onde se alia a cultura, a 

natureza e a tradição. (…) A presença de um conjunto significativo de vestígios de várias 

civilizações, reflexo da diversidade cultural ainda hoje presente na vivência das populações 

(património, artesanato, cante, gastronomia, enologia, entre outros), através da sua valorização e 

preservação, permite a realização de um conjunto de actividades de animação turística, 
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importante para a continuidade dos saber-fazer bem como da identidade destes territórios. O 

turismo industrial também pode ter uma expressão significativa através da recuperação, 

valorização e promoção do património arqueológico-mineiro existente na Zona: minas de S. 

Domingos e Aljustrel, enquadradas na Faixa Piritosa Ibérica, que podem fazer percursos/circuitos 

em cooperação com as Zonas D (Mina de Apariz) e Zona E (Minas do Lousal e Canal Caveira). A 

existência do Parque de Feiras e Exposições de Beja e do Aeroporto de Beja implica que o turismo 

de convenções e eventos deverá ser uma vertente a explorar nesta Zona.” 

 

A norma 178 define as Formas de implementação dos novos empreendimentos turísticos em 

solo rural: Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI): 

i) São admitidos os seguintes tipos de empreendimentos turísticos: Estabelecimentos Hoteleiros 

associados a temáticas específicas (saúde, desporto, actividades cinegéticas, da natureza, 

educativas, culturais, sociais, etc.); Empreendimentos de TER; Empreendimentos de turismo de 

habitação; Parques de Campismo e de Caravanismo e empreendimentos de turismo da natureza 

nas tipologias previstas na presente norma; 

ii) Os edifícios não podem ter mais que dois pisos acima da cota de soleira; 

iii) O índice de impermeabilização do solo, o qual também pode variar em termos territoriais, em 

função de critérios objectivos estabelecidos em PDM, não pode ser superior a 0,2 (20 % da área 

total do prédio), excepto nos empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de 

casas de campo e agro -turismo e nos empreendimentos de turismo de habitação; 

iv) A capacidade máxima admitida, com excepção para os Parques de Campismo e Caravanismo, 

é de 200 camas; 

v) Parques de Campismo e Caravanismo, os quais deverão responder aos seguintes requisitos 

complementares aos estabelecidos em legislação específica: 

- Adaptação ao relevo existente de todas as componentes do parque de campismo: áreas 

para acampamento, vias, caminhos de peões, estacionamentos e instalações 

complementares — de forma a garantir a drenagem natural, a predominância de 

superfícies permeáveis e a adequada integração no local; 

- Organização criteriosa do espaço, equilibrando a privacidade e o sossego das 

instalações, com a animação e segurança dos espaços de uso comum; 

- Adopção de soluções ecologicamente sustentáveis e eficientes para as origens e redes 

de abastecimento, saneamento, energia, resíduos e acessibilidades; 

- Utilização de materiais apropriados à sua adequada integração paisagística; 

- Valorização de vistas, do território e da respectiva inserção paisagística. 

 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  268 

Para o concelho de Almodôvar, prevê-se que o nº máximo de camas seja 4536, de acordo com 

o cálculo da intensidade turística (IT) máxima concelhia do PROT-A apresentado na Síntese do 

Modelo Territorial e das Normas Orientadoras para o Sector do Turismo elaborado pela Direção 

de Desenvolvimento e Valorização da Oferta – Departamento de Ordenamento do Território do 

Turismo de Portugal (versão atualizada em julho de 2017). 

 

De acordo com o Modelo Territorial, o concelho de Almodôvar constitui um centro urbano 

complementar, estabelecendo uma rede inter-urbana de nível 2 com Castro Verde, e de nível 3 

com Ourique e Mértola, insere-se na Unidade de Paisagem Campos do Baixo Alentejo e integra 

parcialmente as áreas nucleares definidas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental e do Litoral. Relativamente ao Sub-Sistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos, 

Almodôvar encontra-se classificado como uma Zona de elevada intensidade sísmica e uma área 

susceptível à desertificação. No que diz respeito ao Sub-sistema das Actividades Agro-florestais, 

o concelho de Almodôvar integra o Sistema Agro-Silvopastoris e o Sistema Florestais 

Multifuncionais. 
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 Fonte: Carta do Modelo Territorial do PROTA – Aprovado pela do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de 

Agosto de 2010 e Retificado pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010 de 1 de Outubro de 2010. 

Figura 5:142 – Modelo Territorial do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

(PROTA) 
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 Fonte: Carta da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambienta e do Litoral (ERPVA) do PROTA – 

Aprovado pela do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de Agosto de 2010 e Retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 30-A/2010 de 1 de Outubro de 2010. 

Figura 5:143 – Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA) do Plano Regional 

de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 
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No contexto do PROT, está definida uma Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental (ERPVA) que no caso concreto confina num dos limites da área em estudo pela 

ribeira de Oeiras. Contudo, no âmbito do projeto em apreciação, não se prevê nenhuma 

intervenção de alteração ou incorporação de uso. De realçar que a vedação cinegética 

electrificada que acompanha a Ribeira de Oeiras, implantada a 20 m desta e com 2 m de altura, 

garantirá, concomitantemente à implementação do Parque Zoológico, a salvaguarda do 

corredor ecológico constituído pela ribeira e suas margens, nomeadamente: 

 a preservação do respetivo revestimento vegetal; 

 a não alteração do relevo natural; 

 a não realização de quaisquer construções, edificações ou execução de obras 

susceptíveis de constituir obstrução à livre passagem das águas; 

 a proteção activa e limpeza das margens da ribeira na parte confinante. 

 

5.14.3.3 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) 

 

Os PROF são instrumentos de gestão de política setorial, que incidem sobre os espaços 

florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e 

ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentado destes espaços.  

 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) foi recentemente publicado 

no Decreto Regulamentar n.º 29 da Iª Série, pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro. O 

PROF ALT prossegue os seguintes objetivos estratégicos: 

a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

b) Especialização do território; 

c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 

d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 

e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 

f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

 

O PROF do Alentejo compreende várias sub-regiões homogéneas, devidamente identificadas na 

Carta Síntese, estando a área em estudo integrada na sub-região “Almodôvar e Serra do 

Algarve”. 
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De acordo com o artigo 16.º, para esta sub-região homogénea visa-se, com a mesma 

importância entre elas, a implementação e o desenvolvimento das seguintes funções gerais dos 

espaços florestais: 

a) Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geo-monumentos;  

b) Função geral de produção;  

c) Função geral de proteção. 

 

Nesta sub-região devem ser privilegiadas (Grupo I) as seguintes espécies florestais:  

i) Alfarrobeira (Ceratonia siliqua);  

ii) Azinheira (Quercus rotundifolia);  

iii) Carvalho-português (Quercus faginea, preferencialmente Q. faginea subsp. broteroi);  

iv) Eucalipto (Eucalyptus spp.);  

v) Medronheiro (Arbutus unedo);  

vi) Nogueira (Juglans spp.);  

vii) Pinheiro-bravo (Pinus pinaster); 

viii) Pinheiro-de-alepo (Pinus halepensis);  

ix) Pinheiro-manso (Pinus pinea);  

x) Sobreiro (Quercus suber);  

xi) Ripícolas 

 

Em qualquer sub-região, não podem ser efetuadas reconversões para outras espécies de áreas 

ocupadas com espécies do Grupo I, exceto se for utilizada na replantação outra espécie 

igualmente do Grupo I, sem prejuízo dos regimes legais específicos de proteção de 

determinadas espécies e do regime jurídico das ações de arborização e rearborização. 

 

5.14.3.4 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (PGRH) 

 

O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (2º Ciclo) foi publicado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de Setembro e contou com a publicação 

da 1ª Retificação publicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016 de 18 de Novembro. 

 

A área de intervenção insere-se na Região Hidrográfica 7 (RH 7), abrangida pela Ribeira de 

Oeiras, afluente do Rio Guadiana. A Ribeira de Oeiras corresponde às Massas de água superficial 

com designação PT07GUA1580. De acordo com o PGRH do Guadiana, a classificação do estado 
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global é INFERIOR A BOM 9. No que respeita às massas de água subterrâneas, a área apresenta 

a classificação de Bom, de acordo com o PGRH. A totalidade do curso de água encontra-se 

classificada como águas piscícolas.  

 

5.14.3.5 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSNR2000) 

 

De acordo com o ICNF, a Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da 

União Europeia resultante da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 

1979 (Diretiva Aves) - revogada pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 

92/43/CEE (Directiva Habitats) que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo 

das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa, contribuindo para parar a perda de 

biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a conservação da natureza na União 

Europeia.  

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão territorial, que 

visa a salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem como a 

manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Na sua 

essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. Trata-se de um Plano desenvolvido 

a uma macro-escala (1:100.000) para o território continental, que carateriza os habitats naturais 

e seminaturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as 

orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando 

os valores naturais que nelas ocorrem. 

 

O PSRN2000 vincula as Entidades Públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas 

programáticas para a atuação da Administração Central e Local. É enquadrado pelo Artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 

24/4, tendo sido aprovado em 2008, com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 

 

Transitoriamente, e enquanto não se concretiza a integração do PSRN2000 (através da 

elaboração e/ou revisão dos diversos Instrumentos de Gestão Territorial ou da adoção de outros 

mecanismos por ele previstos), é sujeita a Autorização Prévia por parte do ICNF, enquanto 

                                                      
9 Disponível em: <https://sniamb.apambiente.pt/content/planos-de-gest%C3%A3o-de-regi%C3%A3o-

hidrogr%C3%A1fica?language=pt-pt > 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  274 

autoridade de conservação da natureza e da biodiversidade, a realização das seguintes ações, 

atos e atividades que incidam sobre ZPE e SIC: 

a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos*; 

b) A alteração do uso atual do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha; 

c) As modificações de coberto vegetal resultantes da alteração entre tipos de uso agrícola e florestal, em 

áreas contínuas superiores a 5 ha; 

d) As alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais atividades agrícolas e 

florestais; 

e) A alteração do uso atual dos terrenos das zonas húmidas ou marinhas, bem como as alterações à sua 

configuração e topografia; 

f) A deposição de sucatas e de resíduos sólidos e líquidos; 

g) A abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das existentes; 

h) A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, de 

telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de saneamento básico e de 

aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos perímetros urbanos; 

i) A prática de atividades motorizadas organizadas e competições desportivas fora dos perímetros urbanos; 

j) A prática de alpinismo, de escalada e de montanhismo;  

l) A reintrodução de espécies indígenas da fauna e da flora selvagens. 

 

* com exceção das obras de reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação 

desde que estas não envolvam aumento de área de implantação superior a 50% da área inicial e 

a área total de ampliação seja inferior a 100 m2. 

 

A área de intervenção é abrangida em cerca de 80 ha pelo SIC Guadiana (PTCON0036), que 

totaliza cerca 38.461,99 ha. Para detalhes desta inclusão da área de estudo na Rede Natura 

2000, recomenda-se a leitura do capítulo respectivo constante no descritor Sistemas Ecológicos. 
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 Fonte: Rede Natura 2000 - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

Figura 5:144 – Rede Natura 2000 
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5.14.3.6 Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027) 

 

A Estratégia para o Turismo 2027 (ET 2027) foi aprovada pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 134/2017 de 27 de setembro, e constitui o referencial estratégico para o Turismo 

em Portugal na próxima década, visando os seguintes objetivos: 

 Proporcionar um quadro referencial estratégico a 10 anos para o turismo nacional; 

 Assegurar a estabilidade e a assunção de compromissos quanto às opções estratégicas para o 

turismo nacional;  

 Promover uma integração das políticas setoriais;  

 Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do Turismo;  

 Agir com sentido estratégico no presente e no curto/médio prazo. 

 

De acordo com o mesmo diploma, “a visão da ET27 espelha o que se pretende alcançar para o 

turismo em 2017: afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e 

ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais 

competitivos e sustentáveis do mundo. Liderar o turismo do futuro, fazendo de Portugal: 

i) Destino sustentável — onde o desenvolvimento turístico assenta na conservação e na valorização 

do património natural e cultural identitário e contribui para a permanência e a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local; 

ii) Território coeso — em que a procura turística acontece em todo o território nacional de forma 

mais homogénea e contribui para a coesão social; 

iii) Destino inovador e competitivo — que se posiciona no topo dos rankings internacionais; 

iv) Destino em que o trabalho é valorizado — investindo nas pessoas, nas suas qualificações, 

valorizando as profissões e atraindo talentos; 

v) Destino para visitar, mas também para investir, viver e estudar — país que capta turistas, mas 

também investimento, país para viver, estudar, investigar e criar empresas; 

vi) País inclusivo, aberto e ligado ao mundo — destino de turismo para todos, tecnológico, aberto ao 

mundo e com mais ligações a «velhos» e “novos” mundos; 

vii) Hub internacional especializado para o turismo - país de referência na produção de bens e 

serviços para a atividade turística à escala mundial.” 

 

A ET 2027 apresenta um conjunto de objetivos e metas abrangendo as três dimensões da 

sustentabilidade: económica, social e ambiental e define Eixos e Linhas estratégicas de atuação: 

 Eixo 1 – Valorizar o território e as comunidades 

 Eixo 2 – Impulsionar a economia 

 Eixo 3 – Potenciar o conhecimento 

 Eixo 4 – Gerar redes e conetividade 
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 Eixo 5 – Projetar Portugal 

 

“A execução e materialização da ET27 passa pela implementação de projetos assentes nas linhas 

de atuação dos seus cinco eixos estratégicos que concorrem, naturalmente, para alcançar as metas 

e a visão da ET27. Assim, a ET27 comporta um capítulo — operacionalização 2017-2020 — que 

apresenta tipologias de projetos prioritários para o desenvolvimento turístico do país e das regiões, 

concretizando assim também a função de referencial estratégico da ET27 para o curto/médio 

prazo. Estas tipologias materializam de forma mais concreta as opções estratégicas da ET27.”  

 

5.14.3.7 Plano Diretor Municipal de Almodôvar 

 

O Plano Director Municipal de Almodôvar está publicado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 13/98, de 27 de janeiro, tendo tido as diversas alterações/retificações que a seguir 

se enumeram: 

 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 área em estudo integra as seguintes servidões e regulamentações: 

 Espaços de indústrias extrativas (Capítulo V do PDM), especificamente Área de 

Prospeção e Pesquisa de Recursos Mineiros conforme delimitada na Planta de 

Ordenamento; 

 Espaços agrícolas (Capítulo VI do PDM), com a classificação de área que integra solos da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) (art.º 32º do PDM), assinalada nas Plantas de 

Condicionantes e de Ordenamento; 

 Espaços florestais (Capítulo VII do PDM), sub-categoria Áreas Silvopastoris (art.º 36º do 

PDM), melhor assinalada na Planta de Ordenamento e que abrange toda a propriedade; 

 Espaços de proteção e valorização ambiental (Capítulo VIII do PDM), no que diz respeito 

às Áreas de REN (art.º 37º do PDM) conforme identificadas nas Plantas de Ordenamento 

e de Condicionantes; 

 Espaços-canais (Capítulo X do PDM), no que diz respeito à Estrada Nacional 267 (art.º 

40º do PDM). 
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Fonte: Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Almodôvar. Aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 13/98 de 27 de Janeiro de 1998 e Alterado pelo Aviso n.º 931/2016 de 27 de Janeiro de 2016. 

Figura 5.145 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Almodôvar 

  

Nas Plantas de Ordenamento do PDM de Almodôvar está, ainda, delimitada a área em Rede 
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Natura 2000 – Sítio de Importância Comunitária – Sítio do Guadiana (SIC Guadiana). 

 

Uma vez que toda a propriedade está em termos de regimes de uso e transformação do 

território definidos em Regulamento do PDM na categoria de “Espaço Florestal – Área 

Silvopastoril”, a intervenção proposta, nomeadamente edificações, respeita as premissas 

estipuladas no art.º 36º do PDM (redação dada pelo Aviso n.º 696/2011 de 7 de Janeiro), a 

saber: 

 

“Artigo 36º Áreas silvo-pastoris  

1 — As áreas silvo-pastoris destinam-se dominantemente a uma utilização florestal que contribui 

para a preservação dos equilíbrios fundamentais, designadamente dos recursos hídricos do solo, 

da flora e da fauna. 

2 — Nestas áreas são interditas todas as acções que impliquem alteração aos usos dominantes 

referidos no número anterior, salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou 

potencialidades para produção vegetal. 

3 — Será permitida a edificação, desde que respeite as seguintes prescrições: 

a) Índice de construção máxima para habitações e edificações agrícolas: 0,04. Ressalvam-se 

os casos de construção de habitação em parcelas destacadas, nos termos do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 448/91; 

 b) Índice de construção máxima para unidades pecuárias e unidades industriais, desde que 

relacionadas com a classe de espaço em que se inserem e desde que a área do prédio seja 

superior a 10 ha: 0,02; 

c) Índice de construção máxima para unidades de alojamento turístico, desde que a área do 

prédio seja superior a 5 ha: 0,04; 

d) Altura máxima das edificações, com excepção das unidades de alojamento turístico e 

instalações de natureza especial tecnicamente justificadas, tais como silos e depósitos de 

água: 6,5 m; 

e) A altura das unidades de alojamento turístico, quando justificada pela solução técnica 

adoptada e ou pela relação com o terreno e a envolvente cénica, poderá ultrapassar a altura 

prevista na alínea anterior, com um máximo de dois pisos e um terceiro adaptado à 

morfologia do terreno. 
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5.14.3.8 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

 

O Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Almodôvar (2ª geração) foi 

aprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nos termos do artigo n.º 

10 do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho com as alterações de Decreto-Lei n.º 17/2009 de 

14 de janeiro, obedecendo ao regulamento do PMDFCI definido pelo Despacho n.º 4345/2012 

de 27 de março. 

 

De acordo com a Carta de Risco de Incêndio Florestal, a área de intervenção é abrangida por 

várias classes de perigosidade e uma faixa de gestão de combustível (FGC) associada a uma 

linha elétrica de média tensão. Decorre também da legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 

124/2006 e suas atualizações, artigo 16º) a delimitação de uma faixa de 50 m de largura paralela 

ao limite da propriedade rural onde não poderão ocorrer novos usos edificados. 

 

Na figura seguinte ilustra-se o excerto do referido plano enquadrado na área de intervenção do 

presente estudo: 
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Fonte: Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Almodôvar (PMDFCI) - Câmara Municipal de Almodôvar (2014) 

Figura 5:146 – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 
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5 . 1 5  S E R V I D Õ E S  E  R E S T R I Ç Õ E S  D E  U T I L I D A D E  P Ú B L I C A  

 

Neste capítulo serão analisadas as condicionantes legais que incidem sobre o território alvo de 

estudo, quer no sentido de as respeitar na sua base jurídica, quer também de as interpretar na 

sua lógica de descritores operacionais de caraterísticas relevantes do território. 

 

No início dos trabalhos (Setembro 2018), foram consultadas as entidades responsáveis pelas 

diversas servidões e restrições de utilidade pública, cujos pareceres se encontram no Anexo 2 – 

Entidades Consultadas.  

 

Para a análise das condicionantes legais foi consultada a publicação “Servidões e Restrições de 

Utilidade Pública, DGOTDU, edição digital de setembro de 2011” e legislação aplicável para cada 

caso. Analisou-se, ainda, a Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Almodôvar, 

disponível no portal SNIT da Direção Geral do Território 10. 

 

Segundo as análises efetuadas referidas, bem como o PDM de Almodôvar, a área do Monte da 

Camacha, propriedade onde se implantará o Parque Zoológico “AFRICA SAFARI PARK”, está 

sujeita aos seguintes condicionamentos, restrições e servidões: 

 Condicionamentos do Domínio Público Hídrico (DPH), (legislação específica e art.º 5º do 

Regulamento do PDM) relativos à Ribeira de Oeiras; 

 Condicionamentos biofísicos (legislação específica e art.º 6º do Regulamento do PDM) 

no âmbito das áreas identificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva 

Agrícola Nacional (RAN); 

 Rede Natura 2000, Sítio de Importância Comunitária: Sítio do Guadiana (SIC Guadiana); 

analisada em detalhe no descritor dos Sistemas Ecológicos. 

 Servidões das redes de infraestruturas e equipamentos (legislação específica e art.º 8º 

do Regulamento do PDM), nomeadamente servidão à rede de distribuição de água que 

acompanha a Estrada Nacional 267; 

 Servidões rodoviárias (legislação específica e art.º 10º do Regulamento do PDM), 

relativamente à Estrada Nacional 267 (EN 267). 

 

                                                      
10 Disponível em: 

<http://www.dgterritorio.pt/AcessoSimples/plantas.aspx?CONCNAME=ALMOD%C3%94VAR&TI=PDM&IDIGT=23&TP=

Plano%20Diretor%20Municipal#> 
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A servidão à rede de distribuição de água consiste (art.º 8º do PDM): 

 na interdição de construção ao longo de uma faixa de 10 m, medida para cada lado do 

traçado das condutas de adução ou adução-distribuição de água; 

 na interdição de execução de construção ao longo da faixa de 1 m, medida para cada 

lado do traçado das condutas distribuidoras de águas; 

 fora das zonas urbanas na interdição de plantação de árvores ao longo da faixa de 10 m 

medida para cada lado do traçado das condutas de água. 

 

De acordo com o art.º 10º do PDM, a EN 267 faz parte da rede de estradas nacionais 

desclassificadas que não integra a rede nacional complementar, estando as servidões e 

condicionantes a que ficam sujeitas as intervenções preconizadas nos presentes Projetos, 

definidas na Lei n.º 34/2015 de 27 de Abril, que aprova o Estatuto Estradas Rede Rodoviária 

Nacional. 

 

A intervenção ao longo do troço de limite de propriedade que acompanha a EN 267, consiste 

apenas na construção de vedação em madeira com 2 m de altura e do acesso ao 

empreendimento. Este acesso à estrada foi desenhado de modo a possuir caraterísticas técnicas 

e operacionais que não impliquem impactes na segurança rodoviária, na capacidade da estrada 

e na fluidez do tráfego. 

 

Além dos atrás referidos, outras condicionantes identificadas na área de intervenção foram: 

 Povoamentos de sobreiros e azinheiras  

 Concessão mineira  

 

Dadas as condicionantes existentes, e de forma a cumprir toda a legislação em vigor aplicável, 

as propostas de ocupação do espaço e as novas edificações necessárias ao funcionamento do 

Parque e do Estabelecimento Hoteleiro, são implantadas fora das áreas em DPH, REN, RAN e 

Rede Natura 2000. 

 

De facto, e por indicação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), 

mesmo os recintos de felinos, cujos elementos construídos se resumem às vedações e aos 

abrigos de animais, foram afastados da Ribeira de Oeiras e implantados fora da área em Rede 

Natura 2000 - SIC Guadiana. 
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No que diz respeito aos condicionamentos do domínio hídrico (art.º 5º do PDM) relativos à 

construção de vedação ao longo da Ribeira de Oeiras e às 2 pequenas barragens existentes na 

propriedade a melhorar, foram entregues os respectivos projetos à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) para apreciação e emissão de parecer. Quanto à charca de abeberamento, 

esteve prevista uma barragem no local de implantação da mesma que foi igualmente alvo de 

licenciamento pela APA, contudo no âmbito das alterações do projeto, a mesma foi eliminada e 

substituida por uma pequena charca, tal como descrito no capítulo dos antecedentes. 

 

De realçar ainda que que a vedação cinegética eletrificada que acompanha a Ribeira de Oeiras, 

está implantada a 20m de distância desta e garantirá, concomitantemente à implementação do 

Parque Zoológico, a salvaguarda do corredor ecológico constituído pela ribeira e suas margens, 

nomeadamente: 

 a preservação do respetivo revestimento vegetal; 

 a não alteração do relevo natural; 

 a não realização de quaisquer construções, edificações ou execução de obras 

susceptíveis de constituir obstrução à livre passagem das águas; 

 a proteção ativa e limpeza das margens da ribeira na parte confinante. 

 

Vejamos seguidamente a identificação, cartografia e descrição das condicionantes atrás 

referidas: 

 

5.15.1 Recursos Hídricos. Domínio Hídrico 

 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, retificado pela 

Retificação n.º 4/2006 de 11 de janeiro, alterada pela Lei n.º 78/2013 de 21 de novembro, Lei n.º 

34/2014 de 19 de junho e pela Lei n.º 31/2016 de 23 de agosto. 

 

É no Artigo 21º que se encontram definidas as Servidões administrativas sobre parcelas 

privadas de leitos e margens de águas publicas, referindo que: 

1 - Todas as parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas às servidões 

estabelecidas por lei e nomeadamente a uma servidão de uso público, no interesse geral de acesso às águas e 

de passagem ao longo das águas da pesca, da navegação e da flutuação, quando se trate de águas 

navegáveis ou flutuáveis, e ainda da fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes. 
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2 - Nas parcelas privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo ou no 

espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras permanentes ou temporárias 

sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 

correspondentes. 

3 - Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom 

estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita a execução 

de obras hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em causa, nomeadamente de 

correção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza. 

4 - O Estado, através das administrações das regiões hidrográficas, ou dos organismos a quem estas 

houverem delegado competências, e o município, no caso de linhas de água em aglomerado urbano, podem 

substituir-se aos proprietários, realizando as obras necessárias a limpeza e desobstrução das águas públicas 

por conta deles. 

5 - Se da execução das obras referidas no nº 4 resultarem prejuízos que excedam os encargos resultantes das 

obrigações legais dos proprietários, o organismo público responsável pelos mesmos indemnizá-los-á. 

6 - Se se tornar necessário para a execução de quaisquer das obras referidas no nº4 qualquer porção de 

terreno particular ainda que situado para além das margens, o Estado pode expropria-la. 

 
De acordo com informação disponível na APA (Agência Portuguesa do Ambiente) 

(www.apambiente.pt), a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), tem como objetivo 

primordial a gestão sustentável das águas e a sua proteção, pelo que é exigido que as 

atividades que tenham impacte significativo no estado das águas só podem exercer-se 

mediante um título de utilização, tal como estipula o artigo 56.º da referida Lei.  

 

Assim, a lei presume desde logo quais as utilizações que têm impacte significativo, ou seja, que 

carecem de título e qual a espécie desse título, o qual poderá ser autorização, licença ou 

concessão. Qualquer utilização dos recursos hídricos, que não esteja incluída no artigo 58.º 

da Lei da Água (uso e fruição comum), implicará a solicitação de licenciamento à entidade 

licenciadora que avaliará o respetivo impacte e o título mais adequado. 

 

A entidade competente, em Portugal Continental, em matéria de licenciamento dos recursos 

hídricos é a Agência Portuguesa do Ambiente, através dos Departamentos de Administração de 

Região Hidrográfica (cfr. artigo 8.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterado 

pelo Decreto-lei n.º 130/2012, de 22 junho. 

 

Apresenta-se em seguida a cartografia das linhas de água e pequenas barragens existentes na 

área alvo do presente estudo. 
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Figura 5:147 – Domínio Hídrico 
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5.15.2 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi instituída pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 7 de maio. Este 

regime foi depois atualizado pelos Decretos-Lei n.º 93/90, de 19 de março, n.º 213/92, de 12 de 

outubro, e n.º 180/2006, de 6 de setembro.  

O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, incorporou alterações significativas em matéria de 

objetivação dos conceitos, de agilização e simplificação dos procedimentos administrativos, 

bem como de partilha de competências e de responsabilidades entre as entidades 

intervenientes aos níveis nacional, regional e municipal. As delimitações da REN passaram 

depois a obedecer às Orientações Estratégicas de Âmbito Nacional e Regional (OENR), 

aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro. A Portaria n.º 

419/2012, de 20 de dezembro veio seguidamente estabelecer as condições para a viabilização 

dos usos e ações compatíveis em áreas de REN. 

 

Recentemente, foi feita pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto uma nova alteração ao 

regime jurídico da REN contido no referido Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto. Esta 

alteração visou, sobretudo: i) precisar a delimitação dos sistemas dunares, classificando-os em 

dunas costeiras litorais e dunas costeiras interiores; ii) reincorporar as cabeceiras de linhas de 

água enquanto áreas estratégicas de infiltração de água no solo; e iii) considerar na delimitação 

das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo as práticas de conservação do solo em 

situações de manifesta durabilidade das mesmas. Com este novo Decreto-Lei, ficaram 

revogados o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, com as alterações introduzidas pelos 

Decretos-Lei n.º 316/90, de 13 de outubro, n.º 213/92, de 12 de outubro, n.º 79/95, de 20 de 

abril, n.º 203/2002, de 1 de outubro, e n.º 180/2006, de 6 de setembro. 

 

Pela recente data de entrada em vigor da nova legislação, como é natural a REN em vigor para 

o concelho de Almodôvar ainda está delimitada com base nos critérios anteriores e deve ser 

avaliada à luz dos mesmos. 

 

A área em estudo incorpora 4 categorias da REN, como é possível contatar pela Figura 5:148 e 

pela informação do quadro seguinte: 

 “cursos de água e respectivos leitos e margens”; 

 “zonas ameaçadas pelas cheias”; 

 “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”; 

  “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 
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As propostas de ocupação previstas no projeto, são de manutenção das caraterísticas 

fisiográficas e hídricas pré-existentes e que levaram à delimitação de REN, pelo que não colidem 

com estas categorias, estando também enquadradas nos usos compatíveis definidos na 

legislação em vigor para as mesmas. 

 

Quadro 5:71 – Distribuição das categorias das áreas de REN abrangidas na área de projeto 

Categorias* Área (m2) % na REN 
% na área 

de estudo 

AMI 
Áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos 
2 870, 78 1% 0,2% 

AGU Cursos de água e respetivos leitos e margens 19 310, 55 5% 1,4% 

CHE+AMI 

Zonas ameaçadas pelas cheias e Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos 

65 508, 30 17% 4,7% 

ERO 
Áreas de elevado risco de erosão hidríca do 

solo 
303 940,10 78% 21,6% 

*correspondência das categorias da REN face à nova designação do DL n.º 239/2012 
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Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo) 

Figura 5:148 – Reserva Ecológica Nacional (REN) 
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5.15.3 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) define-se como o conjunto de terras que, em virtude das 

suas caraterísticas, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam 

maior aptidão para a atividade agrícola. A RAN é um instrumento de gestão territorial, que se 

consubstancia numa restrição de utilidade pública, pelo estabelecimento de um conjunto de 

condicionamentos à utilização não agrícola do solo, e que desempenha um papel fundamental 

na preservação do recurso solo e a sua afetação à agricultura. 

 

Os objetivos da RAN são assim: 

 Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do 

desenvolvimento da atividade agrícola; 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

 Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do 

território; 

 Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

 Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma 

diversidade e uma sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos 

análogos aos herdados das gerações anteriores; 

 Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza; 

 Adotar medidas cautelares de gestão que tenham em devida conta a necessidade de 

prevenir situações que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso solo. 

 

Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, consideradas 

compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante parecer prévio 

vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN territorialmente competente. Os 

pareceres favoráveis só poderão ser concedidos quando estejam em causa, sem que haja 

alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das situações referidas nas alíneas do nº 1 do Art.º 

22º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

Para o caso vertente, as áreas de RAN que ocorrem na área de estudo e que perfazem 

aproximadamente 77 ha (ver figura seguinte) manterão o seu caráter de ocupação agrícola do 

solo, pelo que não há especiais considerações a elaborar sobre este tema no âmbito do estudo. 
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Fonte: Planta de Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública do Plano Diretor Municipal de Almodôvar. 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/98 de 27 de Janeiro de 1998 e Alterado pelo Aviso n.º 

931/2016 de 27 de Janeiro de 2016. 

Figura 5:149 – Reserva Agrícola Nacional (RAN) 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  292 

 

5.15.4 Povoamentos de sobreiros e azinheiras  

 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. Este regime estabelece que 

o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de 

autorização, introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de 

reposição no caso de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja 

afetada, e inibe por 25 anos a afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos 

sejam destruídos ou fortemente depreciados por intervenção ilegal. 

 

Na área em estudo, como demonstrado nos capítulos de Uso do Solo e Sistemas Ecológicos, 

ocorre uma presença significativa de azinheiras, que na sua quase totalidade serão integradas e 

protegidas (bem como áreas de regeneração) no projeto em causa.  

 

A medida principal é a preservação de todas as azinheiras tanto quanto possível, tendo sido esta 

uma das condicionantes da implantação arquitectónica, bem como da modelação de terreno.  

 

Apenas para a implantação de alguns acessos foram identificados 10 exemplares a remover (ver 

Figura 5:150) em resultado da modelação indispensável do terreno. 

 

Do levantamento topográfico realizado sobre a área de estudo, foram identificadas 3177 

azinheiras, que se traduz numa densidade geral de 22,39 arv/ha. De acordo com as definições e 

normas utilizadas pelo ICNF é considerado povoamento florestal uma mancha com o mínimo de 

0,5 ha e uma largura maior ou igual a 20 m e de acordo com o Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 

de Maio e alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho, a definição do que é 

considerado povoamento de sobreiro ou azinheira, depende do PAP dos indivíduos em 

presença. Na propriedade da Camacha, admite-se como PAP médio o intervalo 80-129 cm, 

assim a densidade mínima para ser considerado povoamento é de 20 árvores/ha. 

 

Procedeu-se a uma análise geoespacial e quantitativa a partir da distribuição de pontos 

correspondentes às azinheiras presentes, análise esta independente da caraterização dos 

habitats, procurando parcelas com as caraterísticas anteriormente referidas (área > 5.000 m2 ou 

0,5 ha e que apresente uma densidade de pelo menos 20 árvores/ha), não estando os referidos 
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exemplares sujeitos a abate inseridos nos parâmetros e condições mencionadas. 

 

Para o projeto complementar das infraestruturas hoteleiras foi feito, já em sede de 

licenciamento, um pedido formal instruído de acordo com a legislação em vigor sobre o abate e 

reposição de azinheiras nessa zona da propriedade. 

 

Resumidamente e para contextualizar a informação, a área do Parque Zoológico e para a área 

do Empreendimento Hoteleiro, alvo de projeto autónomo, apresentam-se os seguintes números 

globais: 

 

Quadro 5:72 – Números globais referentes ao povoamento de azinheiras existente 

Número total de exemplares existentes inseridos no limite da 
propriedade 

3283 

Número total de exemplares existentes inseridos na área do 
Parque Zoológico 

3177 

Número total de exemplares a abater 10 

Número total de exemplares a plantar 114 

Número total de exemplares na área do Parque Zoológico 3281 

 

Importando clarificar que os 10 exemplares a abater correspondem a duas situações distintas: 1 

exemplar é afectado pela vedação do recinto afecto ao edifício da Quarentena (Z.01), e os 

restantes 9 exemplares são afectados pela implantação da vedação electrificada perimetral 

nascente e o respectivo acesso de manutenção e vigilância, considerando-se que a sua 

existência tem um importante papel em termos de segurança. 
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Fonte: Levantamento topográfico – GeoSIG (1:500) 

Figura 5:150 – Povoamentos de sobreiros e azinheiras 

 

5.15.5 Prospeção mineira 

 

No PDM de Almodôvar está indicada uma zona de prospeção mineira que integra a zona em 
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estudo. Existe contrato de prospeção (n.º 666/2018 de 13 de setembro, publicado no Diário da 

República n.º 177/2018, Série II de 2018-09-13, emitido pelo Direção-Geral de Energia e 

Geologia), feito com a empresa SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S. A. para 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais metálicos de cobre, zinco, 

chumbo, estanho, prata, ouro e outros metais associados, numa área a que corresponde o n.º 

de cadastro MN/PP/002/18 e a denominação "NEVES", localizada nos concelhos de Castro 

Verde, Almodôvar e Mértola. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de março, que disciplina o regime geral de 

revelação e aproveitamento dos recursos geológicos, no seu “Artigo 15.º - Garantia de direitos”, 

refere-se que: 

“Com a outorga do contrato para prospecção e pesquisa compete ao Estado garantir os seguintes 

direitos: 

(…) 

b) O de ocupar temporariamente os terrenos necessários à realização dos trabalhos de prospecção 

e pesquisa e à implantação das respectivas instalações, nos termos da lei;” 

 

Concomitantemente no “Artigo 16.º - Obrigações perante o Estado”, postula-se que: 

“Constituem obrigações para com o Estado, no exercício das actividades de prospecção e pesquisa, 

nomeadamente, as seguintes: 

(…) 

c) Indemnizar terceiros por todos os danos que lhes forem directamente causados em virtude das 

actividades de prospecção e pesquisa e executar as medidas de segurança prescritas, mesmo que 

aquelas tenham já cessado.” 

 

Desta leitura decorre que, embora possa haver servidão administrativa (entendida de acordo 

com “Servidões e Restrições de Utilidade Pública”, DGOTDU, 2011 11, a mesma não cria ónus às 

propostas de projeto alvo do presente EIA, mas apenas, de acordo com a legislação atrás 

transcrita, eventualmente, à ocupação temporária (sublinhados nossos) e nesse caso, posterior 

indemnização de danos causados por tal ocupação. 

 

                                                      
11 Disponível em: <http://www.dgterritorio.pt/static/repository/2013-12/2013-12-02113927_54ab20bb-0b19-4b78-b3b7-

038c54e07421$$39309043-A2D2-421E-9D32-5E39CB45EFA8$$721229EE-E1B3-49AA-B632-

752D25DE6C63$$File$$pt$$1.pdf > 
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Existe também concessão mineira, firmada pelo contrato de exploração n.º 560/2014 de 24 de 

outubro de 2014, em área próxima (ver figura seguinte), com outros direitos e deveres impostos 

a terceiros, mas essa não abrange a área objeto de estudo, pelo que o EIA não se pronuncia 

sobre a mesma. 

 

Fonte: Extrato da adenda ao contrato de concessão de exploração n.º 560/2014 de 27 de Outubro 

Figura 5:151 – Áreas de Concessão Mineira 
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5.15.6 Infraestrutura elétrica 

 

A rede elétrica e a infraestrutura que lhe está associada está legalmente enquadrada pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2016 de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais relativos à 

organização e funcionamento do sistema elétrico nacional. De acordo com a alínea u) presente 

no art.º 3º deste diploma, a linha de 30 kV existente na propriedade é definida como linha de 

média tensão, uma vez que nesta categoria a tensão situa-se entre fases cujo valor eficaz é 

superior a 1 kV e igual ou inferior a 45 kV; Esta é ainda enquadrada pelo Decreto Regulamentar 

n.º 1/92 de 18 de fevereiro que aprova o regulamento de segurança de linhas elétricas de alta 

tensão. Segundo o art.º 3º do mesmo, a linha enquadra-se na 2.ª classe, designando uma 

instalação cuja tensão nominal é superior a 1.000 V em corrente alternada ou 1.500 V em 

corrente contínua e inferior a 40.000 V. 

 

Como tal, a esta infraestrutura está associada uma servidão administrativa, estando 

contemplada no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de 

Almodôvar, uma faixa de 10 metros para cada um dos lados da mesma, correspondente à 

projeção vertical dos cabos condutores exteriores de 20 m de largura. 

 

Esta configura parte da rede secundária de faixas de gestão de combustível instituída pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro. 

 

5 . 1 6  S A U D E  H U M A N A  

5.16.1 Enquadramento 

 

A “Organização  Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. A saúde passou, 

então, a ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. A saúde é, portanto, um valor 

coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de outrem 

e, solidariamente, com todos. A saúde humana é, assim, entendida num alcance mais 

abrangente que a ausência de doenças, sendo um valor coletivo a ser assegurado.  

 

Existe uma forte correlação entre a saúde humana e o ambiente físico e social em que vivem as 
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populações. Pode-se dizer que a saúde ambiental engloba todos os aspetos físicos, químicos, 

biológicos, sociais e psicológicos externos às pessoas e dependente da interação do Homem 

com este meio. 

 

Para efeitos da presente caracterização foram abordadas as questões de carácter institucional, 

relacionadas com o acesso da população a equipamentos e serviços básicos de saúde e 

informação relativa às causas de óbito (que dão uma indicação das principais doenças que 

afetam a população), e o estado do ambiente/exposição da população a riscos ambientais que 

podem ter consequências no seu estado de saúde. 

 

5.16.2 Acesso a equipamentos e serviços básicos de saúde 

 

O município de Almodôvar encontra-se integrado na Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, I.P., (ARS Alentejo), um serviço desconcentrado do Ministério da Saúde cuja missão 

consiste em garantir à população da sua área geográfica de intervenção o acesso à prestação de 

cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde, 

cumprindo e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde na região. 

 

A um nível sub-regional o município de Almodôvar encontra-se integrado na Unidade Local de 

Saúde do Baixo Alentejo, EPE, juntamente com os municípios de Aljustrel, Alvito, Barrancos, Beja, 

Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, 

abrangendo um território com 126.692 habitantes, dos quais 30.492 habitantes têm 65 ou mais 

anos (Censos 2011). A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE desenvolve a sua 

atividade em 3 níveis de prestação de cuidados: 

 Cuidados de Saúde Primários I Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Alentejo, 

que integra as unidades funcionais dos Centros de Saúde de Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa e Vidigueira, bem como a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados 

(URAP), Unidade de Saúde Pública (USP), Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e 

o Centro de Aconselhamento de Deteção (CAD). 

 Cuidados de Saúde Hospitalares I Hospital José Joaquim Fernandes, Beja 

 Cuidados Paliativos I Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+ 

(apoio a todos os concelhos, com exceção de Moura, Barrancos e Mértola), Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Moura e Barrancos e Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Mértola. 
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 Em termos de equipamentos de saúde, de acordo com dados do INE, de 2017 (Anuário 

Estatístico do Alentejo 2018): 

 Hospitais 

 O municipio de Almodovar não tem hospitais. O hospital mais próximo fica 

localizado no concelho de Beja, a cerca de 80km da vila de Almodôvar.  

 O hospital de Beja é o único hospital na Região do Baixo Alentejo dispondo de 215 

camas de capacidade, 4 salas de operação, tendo registado 8500 internamentos e 

61885 dias de internamento em 2016. 

 Na Região Alentejo existiam 10 hospitais em 2016 (correspondendo a cerca de 5% 

dos hospitais em Portugal Continental) com um total de 1538 camas e 33 salas de 

operação (correspondendo a cerca de 3,7% e 3,8% respetivamente dos valores 

registados no Continente no mesmo período).  

 Centros de Saúde: 

 O município de Almodôvar dispõe de um (1) centro de saúde, constituído pela 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e pela Unidade de Cuidados 

na Comunidade (UCC). É uma Unidade de Cuidados de Saúde Primários que dispõe 

de 8 Extensões de Saúde localizadas nos principais núcleos populacionais do 

concelho. 

 A Região do Baixo Alentejo integra 13 centros de saúde: Aljustrel, Almodôvar, 

Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa e Vidigueira. 

 Farmácias e Postos Farmacêuticos Móveis: 

 O município de Almodôvar tem 2 farmácias.  

 Na Sub-região do Baixo Alentejo existem 60 farmácias e postos farmacêuticos, o 

que corresponde a cerca de 17% das farmácias e postos farmacêuticos da Região 

Alentejo (350) e cerca de 2% das farmácias e postos farmacêuticos de Portugal 

Continental (2982). 
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Apresentam-se abaixo estatisticas relacionadas com o número de médicos por município de 

residência, publicadas no Anuário Estatístico do Alentejo, 2018. Verifica-se que no concelho de 

Almodôvar existem 13 médicos residentes, o que representa cerca de 4,14% dos médicos da 

Região do Baixo Alentejo (314). Os 314 médicos na sub-região do Baixo Alentejo representam 

cerca de 14,8% dos médicos da Região Alentejo. Enquanto que no Continente, Alentejo e Baixo 

Alentejo a maioria dos médicos são especializados, no concelho de Almodôvar a situção é 

inversa, sendo que a maioria dos médicos são não especializados, cerca de 92%. 
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Quadro 5:73 – Médicos por municipio de residência, segundo a especialidade em 2017 no Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar 

 MÉDICOS MÉDICOS POR ESPECIALIDADE 

Unidade 

geográfica 
Total Especializados 

Não 

Especializados 

Cirurgia 

Geral 
Estomatologia 

Ginecologia e 

obstreticia 

Medicina geral e 

familiar 
Oftalmologia Ortopedia Pediatria Psiquiatria 

Continente  51 741  32 189  19 552  1 701   567  1 704  7 019  1 069  1 205  2 070  1 152 

Alentejo  2 115  1 270   845   89   13   65   404   44   53   76   31 

Baixo Alentejo   314   168   146   16   1   9   59   5   6   12   5 

Concelho 

Almodôvar 

  13   1   12   0   0   0   1   0   0   0   0 

Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo 2018 
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Figura 5.152 – Médicos por munípio de residência, segundo a especialidade, em 2017, Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar 
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5.16.3 Principais causas de óbitos 

 

As características de dispersão geográfica do povoamento do Alentejo dificultam o acesso aos 

cuidados de saúde, em especial no segmento populacional mais envelhecido e em zonas de baixa 

densidade populacional. O envelhecimento generalizado da população resulta num aumento da 

incidência de certo tipo de patologias crónicas e incapacitantes (tensão arterial alta, diabetes, AVC 

depressão e enfarte agudo do miocárdio). Na figura seguinte apresenta-se a informação do INE 

relativa às principais causas de óbito no concelho de Almodôvar em 2001, 2009, 2010, 2011, 2013, 

2016 e 2017.   

 

 

Figura 5:153 – Principais causas de óbito no concelho de Almodôvar 

 

De uma forma geral constata-se que as doenças do aparelho circulatório (doenças cardiovasculares) 

representam a primeira causa de mortalidade com valores na ordem dos 40% em 2001 e da ordem 

dos 30% em 2017, tendo registado um descréscimo. A doença oncológica surge em segundo lugar, 

com valores da ordem dos 20%. As doenças do aparelho respiratório surgem em terceiro lugar, com 

valores da ordem dos 12-15%. Os problemas do foro da saúde mental têm uma grande relevância, 

sendo a região do país com a maior taxa de suicídio em idosos, em especial nos concelhos do sul do 

Distrito de Beja. 
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No quadro e figura seguintes apresenta-se a situação registada para o ano em que há informação 

mais recentemente publicada (2018) e para as várias unidades geográficas. 

Quadro 5:74 – Principais causas de óbito em 2018 em Portugal, Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e 

concelho de Almodôvar (%) 

  

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

Tumores 

malignos 

Lesões e 

envenenamentos 
Diabetes 

Doenças do 

aparelho 

respiratório 

Doenças do 

aparelho 

digestivo 

Suicídio 

Portugal 29,0 24,6 0,2 3,8 11,7 4,3 0,9 

Continente 28,9 24,6 0,2 3,7 11,5 4,3 0,9 

Alentejo 30,2 21,5 0,1 4,5 12,1 4,4 1,1 

Baixo Alentejo 31,3 19,9 0,2 5,0 10,1 4,8 1,0 

Almodôvar 22,6 16,9 0,8 4,0 12,9 4,0 2,4 

Fonte: Anuário Estatístico Alentejo, 2018 

 

 
Fonte: PORDATA, Última atualização: 2020-04-28 

Figura 5:154 – Principais causas de óbito em Portugal, Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de 

Almodôvar em 2018 

 

Como se pode observar, embora a situação no concelho de Almodôvar em 2018 é bastante similar ao 

que se tinha registado nos anos anteriores em termos da hierarquia das principais causas de óbito, a 

distribuição percentual regista algumas variações expressivas. Por exemplo, embora a principal causa 
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de óbito continue a ser as doenças do aparelho circulatório, a percentagem relativa diminuiu para 

22,6%. 

Relativamente às restantes unidades geográficas, as tendências são similares, embora se destaque a 

elevada percentagem de suicídios no município de Almodôvar (cerca de 2,4%) que contrasta com 

percentagens bem inferiores no país e na região. Também as doenças do aparelho respiratório são, 

comparativamente, mais importantes como causa de óbito em Almodôvar que nas restantes unidades 

geográficas. 

 

Na figura abaixo apresentam-se algumas estatísticas relacionadas com mortalidade em 2017 nas 

unidades geográficas do Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e Almodôvar. Como se pode observar os 

índices relacionados com mortalidade apresentam-se substancialmente mais agravados em 

Almodôvar comparativamente com as restantes unidades geográficas, com maior destque para a 

elevada taxa de mortalidade infantil entre 2013 e 2017. 

 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018 

Figura 5:155 – Alguns indicadores de saúde (%) no Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar em 

2018 

 

5.16.4 Vetores de transmissão de doenças 

 

Os mosquitos são, não só, importantes agentes de incomodidade como também o mais importante 

grupo de artrópodes do ponto de vista médico e veterinário pelo facto de poderem ser vetores de 

importantes doenças, como a malária (ou paludismo) e a febre do Nilo Ocidental ou West Nile Fever, 
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entre outras. 

 

O ciclo de vida dos mosquitos compreende genericamente uma fase aquática, relativa às formas 

imaturas, ovo, quatro estádios larvares e pupa e uma fase terrestre/aérea correspondente ao mosquito 

adulto. As fêmeas de mosquitos colocam 50 a 300 ovos por postura. A postura pode ser efetuada 

sobre a superfície da água ou em locais húmidos que posteriormente serão inundados. Os mosquitos 

exploram uma grande variedade de habitats aquáticos para o desenvolvimento das fases imaturas, 

estando a maioria das espécies apenas adaptada a criadouros de água doce. 

 

Em Portugal é raro os mosquitos transmitirem doenças, estando os principais riscos para a saúde 

pública associado às picadas. As picadas de mosquitos, para além de poderem ser ser muitas vezes 

dolorosas, provocam por vezes importantes reacções alérgicas, constando de pápulas, com comichão, 

que podem resultar em edema. Esta reação deve-se à resposta alérgica aos componentes da saliva dos 

mosquitos, injetados no acto da picada. Quer pelas reações quer pelo número de picadas, os 

mosquitos podem, assim, constituir um importante factor de incomodidade, principalmente nas 

actividades ao ar livre, habitualmente ligadas ao lazer e ao turismo.  

 

O Programa REVIVE (Rede de Vigilância de Vetores) resulta de protocolo entre a Direção-Geral da 

Saúde, as Administrações Regionais de Saúde do Algarve, Alentejo, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e do 

Norte, o Instituto dos Assuntos Sociais e da Saúde da Madeira, a Direção Regional de Saúde dos 

Açores e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. No âmbito do Programa REVIVE é 

realizada a vigilância entomológica em culicídeos (mosquitos), ixodídeos (carraças) e flebótomos. 

Pretende-se, não só vigiar a presença/ausência de espécies vetoras, mas também avaliar a transmissão 

de flavivírus, tendo como objeto de vigilância tanto mosquitos adultos (terrestres/voadores) como os 

estádios imaturos (aquáticos). 

 

De acordo com o Relatório do Programa REVIVE, 2018, as espécies com importância em saúde pública, 

com capacidade vetorial, pertencem às subfamílias Anophelinae e Culicinae. As espécies do género 

Aedes são as mais frequentes e importantes dadas as suas características bio-ecológicas e a sua 

competência vetorial para vários agentes com importância em saúde pública e veterinária, 

destacando-se os vírus Chikungunya, Dengue e Zika.  

 

Ainda de acordo com o referido Relatório, cinco espécies deste género encontram-se já estabelecidas 

e em proliferação na Europa, nomeadamente Aedes albopictus, Aedes aegypti, Aedes japonicus, Aedes 
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koreicus e Aedes atropalpus. Na última década tem sido observado um aumento considerável na 

disseminação do mosquito tigre asiático, Ae. albopictus, espécie de mosquito invasora, que foi 

detetado pela primeira vez em Portugal em 2017 na região Norte, e a 12 de julho de 2018 no Algarve, 

o que representa uma  situação de risco acrescido para a saúde pública já que é um vetor de vírus e 

parasitas causadores de doença, nomeadamente chikungunya, dengue, febre amarela, zika, encefalite 

japonesa e dirofilariose. A espécie exótica/invasora Aedes aegypti foi identificada na ilha da Madeira 

onde está registada a sua presença desde 2005, representando hoje um problema de saúde pública já 

que é o principal vetor do vírus Dengue, Febre amarela, Zika e Chikungunya, podendo também 

transmitir o vírus West Nile, a mixomatose, o plasmódio aviário e a filaríase canina. 

 

De acordo com o Relatório do Programa REVIVE, 2018, as espécies de mosquitos identificadas em 

2018 no concelho de Almodôvar são espécies comuns em Portugal e incluem: 

 Culex pipiens, uma espécie paleártica comum em Portugal, abundantemente distribuído em 

todas as regiões. Os criadouros são coleções de água temporárias ou permanentes, podendo 

apresentar-se muito poluídas e ricas em matéria orgânica ou límpidas. Culex pipiens está 

envolvido na circulação de vários arbovírus na natureza, nomeadamente o vírus West Nile. 

 Culiseta longiareolata um mosquito comum em Portugal. Os criadouros das larvas são muito 

variados - contentores abandonados, arrozais, canais de irrigação, tanques de rega - 

normalmente águas estagnadas e ricas em matéria orgânica. Os criadouros podem ser 

temporários ou permanentes, à sombra ou expostos à radiação solar, de água doce ou salobra 

e de água límpida ou poluída. É um mosquito zoofílico e não é conhecido por transmitir 

agentes patogénicos ao homem. 

 

No referido Relatório do Programa REVIVE 2018 é referido que entre 2011 e 2018  não foram 

identificados flavivírus patogénicos para o Homem em Portugal. 

 

5.16.5 Síntese dos principais fatores ambientais suscetíveis de afetar a saúde humana 

 

Entre os fatores ambientais com maior relevância para a saúde humana destaca-se a qualidade do ar, 

o ruído, a qualidade da água. Salienta-se que a análise destes aspetos é apresentada de forma 

detalhada nos capítulos correspondentes no presente EIA. 

 

A qualidade do ar é um dos principais descritores ambientais com influência relevante na saúde 
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humana, especialmente nos meios urbanos, já que a emissão de poeiras e gases de combustão é um 

dos fatores determinante no desenvolvimento de doenças respiratórias. De acordo com a 

caracterização feita no capítulo 5.8 do EIA, considera-se que a qualidade do ar na área de estudo é 

boa, não sendo expectável que seja responsável por problemas de saúde humana. 

 

O ruído é outo dos fatores ambientais com ligações diretas à saúde humana, sendo que a exposição a 

níveis suficientemente elevados pode causar efeitos físicos no Homem tais como perdas auditivas ou 

surdez. Por outro lado, a exposição continuada a níveis de ruído elevados pode ter, igualmente, efeitos 

nefastos na saúde humana. Os resultados da caracterização do ambiente sonoro efetuada no capítulo 

5.9, mostram que o ambiente acústico se apresenta actualmente muito pouco perturbado, com níveis 

sonoros abaixo dos limites regulamentares (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)), na totalidade da área de 

intervenção. Não se considera, assim, que os níveis de ruído existentes na área de implantação do 

projeto sejam suscetíveis de causar problemas de saúde humana. 

 

A água pode constituir uma via de transmissão de doenças aos humanos quer pela via do consumo 

(ingestão), que pela via indireta das actividades relacionadas com a água e/ou do contato com águas 

poluídas. Assim, o abastecimento de água e a produção de águas residuais são fatores a ter em 

consideração em termos de riscos para a saúde humana. 
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O abastecimento de água e o tratamento de águas residuais em alta são serviços prestados pela 

Empresa de Águas Públicas do Alentejo, SA, sendo o município responsável pelos serviços em baixa.  

 

De acordo com informação constante no Anuário Estatistico do Alentejo 2018, o volume de água 

captada no concelho de Almodôvar em 2017 foi de 313 791 m3, correspondendo a 173 608 m3 de 

águas subterrâneas (55,3%) e 140 183 m3 de águas superficiais (44,7%). De acordo com a  informação 

mais recente, publicada pela ERSAR relativa ao ano de 2018, o volume de água captada para utilização 

no concelho de Almodôvar em 2018 foi de 381 749 m3. 

 

De acordo com informação constante no Anuário Estatistico do Alentejo 2018, o volume de águas 

residuais tratadas no concelho de Almodôvar em 2017 foi de 222 052m3, correspondendo 

maioritariamente a esgoto doméstico. De acordo com a informação mais recente publicada pela 

ERSAR relativa ao ano de 2018, o volume de água residual tratada no concelho de Almodôvar em 2018 

foi de 219 657 m3, 

 

De acordo com a o Anuário Estatístico do Alentejo 2018, em 2017 no concelho de Almodôvar cerca de 

79% da população é servida por sistemas públicos de abastecimento de água e cerca de 76% da 

população é servida por sistemas de drenagem de águas residuais. Estes índices são substancialmente 

inferiores aos verificados a nível regional e nacional. 

 

Ainda de acordo com informação constante no Anuário Estatistico do Alentejo, 2018, relativamente à 

qualidade das águas para consumo humano por município, constata-se que em 2017 no concelho de 

Almodôvar foram realizadas 2245 análises de qualidade da água distribuída, tendo sido detetadas 20 

análises em incumprimento dos valores paramétricos, originando um valor percentual de 98,85% de 

água classificada com “qualidade da água segura”. Pese embora os níveis de serviço de abastecimento 

de água e tratamento de águas residuais serem inferiores aos registados na sub-região Baixo Alentejo, 

Região Alentejo e País, cerca de 79% dos alojamentos existentes são servidos por água de qualidade 

controlada e cerca de 76% dos alojamentos tem um serviço de tratamento das águas residuais.  

 

A caracterização da qualidade das massas de água na área de intervenção é abordada de forma 

detalhada no capítulo 5.7.  

No periodo compreendido entre 2013 e 2015 no concelho de Almodovar cerca de 75% das massas de 

água superficiais (12) apresentavam uma classificação de Bom e Superior, contra 25% (4) com uma 

classificação Inferior a Bom. Estes índices sao bastante superiores aos registos na Regiao do Baixo 
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Alentejo onde apenas 34,6% (71) das massas de água registam uma classificação Bom ou superior e as 

restantes 65,4% (136) registam uma classifcação de Inferior a Bom. A principal massa de água 

superficial existente nas imediações da área de estudo é a Ribeira de Oeiras (PT07GUA1580) e o 

estado global desta massa de água foi classificada como inferior a bom. De acordo com informação 

constante do PGRH 2016-2021 da RH7, esta ribeira encontra-se incluida na lista de massas de água 

diretamente afetadas por descargas poluentes acidentais com origem em minas). No caso refere-se a 

presença do complexo mineiro de Neves Corvo, da Somincor, localizada no concelho de Castro Verde, 

onde se procede à extração de cobre e zinco. 

Relativamente às águas subterrâneas verifica-se que a massa de água subterrânea Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Guadiana, onde se localiza a área de intervenção, apresenta um estado global 

Bom. 

 

Os resíduos produzidos no concelho de Almodôvar são geridos pelos serviços municipalizados e o 

principal destino é a depoisção em aterro. A caracterização do sistema de gestão de resíduos é 

descrita no capítulo 5.11. Não são conhecidas lixeiras ativas existentes no território municipal e/ou 

formas de deposição indevida de resíduos. 

 

Considera-se que a situação atual dos principais fatores ambientais na área de estudo não será de 

molde a gerar situações preocupantes relacionadas com a saúde humana. 

 

5 . 1 7  S O C I O - E C O N O M I A  

5.17.1 Metodologia 

 

A caracterização socioeconómica da área de estudo foi feita com recurso às Estatísticas Oficiais do 

Instituto Nacional de Estatística (INE), nomeadamente no que se refere aos resultados de Censos 

anteriores e informação disponível no seu site de Internet (www.ine.pt) e aos Anuários Estatísticos da 

Região Alentejo referentes aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, igualmente publicados 

pelo INE. Recorreu-se, ainda, à consulta de informação da base de dados PORDATA e outras fontes 

cartográficas e bibliográficas diversas e a projeções da população residente publicadas pelo INE. 

 

A caracterização da situação atual obteve-se através da pesquisa e recolha de informação, analisando-

se, em cada parâmetro, três escalas geográficas (sempre que relevante e adequado e sempre que a 

desagregação da informação disponível assim o permitiu) de forma a estabelecer quer as diferenças, 
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quer os pontos em comum:  

 O nível nacional (NUTI) – Portugal Continental 

 O nível regional (NUT II – Alentejo e NUT III – Baixo Alentejo). 

 O nível municipal/local (concelho de Almodôvar e as suas freguesias). 

 

Em termos temporais, pretende-se, na generalidade dos casos, uma análise do presente (2011 ou 

superior) e do passado (2001 ou inferior).   

No que se refere às freguesias há a referir a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, 

expressa na Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, que inclui as alterações registadas nos limites 

administrativos de freguesias/municípios/distritos do Continente. Esta reorganização encontra-se 

traduzida na CAOP2013  (Carta Administrativa Oficial Portuguesa), posteriormente alterada pela 

CAOP2016, que se encontra atualmente em vigor.   

 

No concelho de Almodôvar há a registar duas alterações na delimitação das freguesias que se indicam 

no quadro abaixo, correspondentes à agregação das freguesias de Almodôvar e Senhora da Graça de 

Padrões na União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padroes e a agregação das freguesias de 

Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires na União de Freguesias de de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires.  

 

Quadro 5:75 – Freguesias do concelho de Almodôvar 

Freguesia a agregar Freguesias criadas por agregação Total de freguesias 

Almodôvar União das freguesias de Almodôvar 

e Graça dos Padrões 

União das freguesias de Almodôvar e Graça 

dos Padrões Senhora da Graça de Padrões 

Santa Clara-a-Nova União das Freguesias de Santa 

Clara-a-Nova e Gomes Aires 
União das Freguesias de Santa Clara-a-Nova e 

Gomes Aires Gomes Aires 

  Aldeia dos Fernandes 

  Rosário 

  Santa Cruz  

  São Barnabé 

 

Atualmente o presente Projeto insere-se na União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, 

que integra as antigas freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, localizando-se em território 

pertencente à antiga freguesia de Almodôvar.  

 

Para efeitos da caracterização da socio-economia não se teve em conta esta nova delimitação de 

freguesias, já que os dados estatísticos (que incluem informação relativa a freguesias) mais 
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recentemente publicados reportam aos Censos de 2011, altura em que as freguesias em causa ainda 

não estavam desagregadas. Assim, para a caracterização a nível das freguesias, os dados utilizados 

referem-se à antiga freguesia de Almodôvar e dizem respeito aos Censos publicados até 2011. Para as 

restantes unidades geográficas faz-se menção a dados mais recentes que 2011, sempre que a 

informação disponível e publicada assim o permitiu, nomeadamente no que se refere à informação 

dos Anuários Estatísticos do Alentejo de 2015, 2016, 2017 e 2018.  

 

A informação recolhida foi alvo de um tratamento específico, assente num conjunto de indicadores 

capazes de caracterizar, do ponto de vista socioeconómico, a situação de referência do 

empreendimento em análise. De uma forma geral agrupou-se a informação recolhida da seguinte 

forma: 

 Demografia  

- Evolução da População e das Famílias; 

- Estrutura Etária da População; 

- Nível de instrução da População 

 Território 

- Densidade Populacional; 

- Estrutura do Povoamento. 

 Estrutura e Dinâmica Económica e do Mercado de Emprego 

- Atividades Económicas; 

- Mercado de Trabalho; 

- Nível de Vida Socioeconómico. 

 Acessibilidade e mobilidade 

 

5.17.2 Demografia  

5.17.2.1 Evolução da População Residente  

 

O presente Projeto localiza-se na actual União das Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padroes (em 

território da antiga freguesia de Almodôvar), concelho de Almodôvar, NUTS II – Alentejo e NUTS III – 

Baixo Alentejo. Para efeitos censitários a região do Alentejo é constituída por 5 NUTS III (Lezíria do 

Tejo, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo), 58 municípios e 392 freguesias, 

apresentando uma área total de 31 551,2 km2. O concelho de Almodôvar inclui 6 freguesias, ocupa 

uma superfície de 778,88 km2, faz fronteira a norte com o município de Castro Verde, a oeste com o 
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município de Ourique, a sul com o município de Loulé e a nascente com o município de Mértola. 

 

Fonte: Anuário Estatístico, Região Alemtejo, 2017 

Figura 5:156 –  Unidades Territoriais da Região Alentejo 

 

No quadro e figuras seguintes apresentam-se os dados relativos à evolução da população residente 

entre 1981 e 2018 para as unidades geográficas Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de 

Almodôvar, e entre 1981 e 2011 para as freguesias do concelho de Almodôvar. 
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Quadro 5:76 – População residente nas unidades territoriais em análise em 1981, 1991, 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 
1981 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Continente 9336760 9375926 9869343 10047621 10003809 9947599 9894166 9854462 9824277 9801106 9779826 

Alentejo 819337 782331 776585 757302 751542 746003 738338 728881 721239 715019 705478 

Baixo Alentejo 158957 143020 135105 126692 125283 124144 125283 124144 122729 120994 116557 

Concelho Almodôvar 10637 11990 8145 7449 7349 7255 7143 7026 6927 6851 6746 

Almodôvar 3828 3591 3596 3788 -- -- -- -- -- -- -- 

Gomes Aires 1540 581 483 355 -- -- -- -- -- -- -- 

Rosário 912 691 606 608 -- -- -- -- -- -- -- 

Santa Clara-a-Nova 1101 949 656 600 -- -- -- -- -- -- -- 

Santa Cruz 1367 1136 898 651 -- -- -- -- -- -- -- 

São Barnabé 1296 864 791 531 -- -- -- -- -- -- -- 

Sra. da Graça de Padrões 593 490 496 380 -- -- -- -- -- -- -- 

Aldeia dos Fernandes -- 694 619 536 -- -- -- -- -- -- -- 
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Fonte: INE, Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011 e estimativas anuais da população residente, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018 

Figura 5:157 –  Evolução da população residente no Alentejo e no Baixo Alentejo em 1981, 1991, 

2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

 
Fonte: INE, Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011 e estimativas anuais da população residente, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018 
 

Figura 5:158 –  Evolução da população residente no concelho de Almodôvar em 1981, 1991, 2001, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
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Fonte: INE, Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011  

Figura 5:159 –  Evolução da população residente nas freguesias do concelho de Almodôvar em 1981, 

1991, 2001e 2011 

 

Quadro 5:77 – Variação da população residente nas várias unidades geográficas entre 1981 e 2018 

Variação de População residente 

(%) 
1991-1981 2001-1991 2011-2001 2018-2011 2018-1981 

Continente 0,42 5,3 1,8 -2,67 4,7 

Alentejo -4,52 -0,7 -2,5 -6,84 -13,9 

Baixo Alentejo -10,03 -5,5 -27,5 -8,0 -26,7 

Concelho Almodôvar 12,72 -32,1 -8,5 -9,44 -36,6 

Freguesia de Almodôvar 6,19 0,1 5,3 -- -- 

Gomes Aires -62,27 -16,9 -26,5 -- -- 

Rosário -24,23 -12,3 0,3 -- -- 

 Santa Clara-a-Nova -13,81 -30,9 -8,5 -- -- 

 Santa Cruz -16,9 -21 -27,5 -- -- 

São Barnabé -33,33 -8,4 -32,9 -- -- 

Senhora da Graça de Padrões -17,37 1,2 -23,4 -- -- 

Aldeia dos Fernandes -- -10,8 -13,4 -- -- 

Fonte: INE, Censos de 1981, 1991, 2001 e 2011,Anuário do Alentejo  2017 

 

Análise Regional 

 Entre 1981 e 1991 a população de Portugal Continental registou um ligeiro aumento 

em 39166 habitantes (o que corresponde a cerca de 0,42%), contrastando com o 
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decréscimo registado na Região Alentejo 37006 (37006 habitantes o que corresponde a 

um descréscimo de -4,52%) e mais destacado na sub-região do Baixo Alentejo (com 

uma perda de efetivos populacionais de 15937, correspondendo a cerca de -10%).  

 Na década seguinte, entre 1991 e 2001 a evolução populacional em Portugal 

Continental continou a ser positiva, acentuando esse sentido com uma variação 

populacional de +5,3% (correspondendo a um acréscimo de 593417 efetivos 

populacionais). Nesse mesmo período a Região do Alentejo e a sub-região do Baixo 

Alentejo continuaram a registar decréscimos populacionais, embora menos marcados 

que na década anterior (respetivamente -0,7% e -5,5%). 

 No período compreendido entre 2001 e 2011 a evolução populacional em Portugal 

Continental continuou a ser positiva (+1,8%). As regiões em análise continuam em 

processo de perda de efetivos populacionais. A população da região do Alentejo 

diminuiu 2,5%. De uma forma geral a maioria do território da região do Alentejo perdeu 

população, muito embora as sub-regiões Alto Alentejo (-6,8%) e o Baixo Alentejo (-

6,2%) apresentem as maiores diminuições. Dos 58 municípios que compõem a região, 

apenas treze não perderam população nesta década. De uma forma geral os resultados 

na zona do Alentejo apontam para a continuação de dinâmicas demográficas negativas 

com uma perda populacional  generalizada em todas as unidades geográficas.  

 Entre 2011 e 2018 os resultados traduzem uma perda generalizada de população em 

todas as unidades geográficas. De uma forma geral entre 1981 e 2018 verifica-se que a 

população de Portugal Continental aumentou em cerca de 4,7%. De forma contrária, no 

mesmo período, no Alentejo e no Baixo Alentejo verifica-se uma diminuição muito 

significativa do número de efetivos populacionais, que atingiu os -6,84 % e -84%, 

respetivamente. 

 Ainda no que se refere à evolução da população faz-se referência às projeções 

populacionais publicadas pelo INE para 208012, e apenas disponíveis para Portugal e 

para as Regiões.  Esta estimativa define 4 cenários de potencial evolução da população:  

Baixo, Central, Alto e Sem Migrações. De acordo com esta estimativa, o INE refere que 

“manter-se-á o agravamento do envelhecimento demográfico em Portugal, que só 

tenderá a estabilizar daqui a cerca de 40 anos” (...). “Entre 2015 e 2080, de acordo com o 

                                                      
12 O INE divulga os resultados do mais recente exercício de Projeções de População Residente - publicado a cada três anos - 

desagregadas por sexo e por idade, para Portugal e regiões NUTS II. O presente exercício de Projeções de População Residente 2015-

2080 segue o método das componentes por coortes e tem como população de base a estimativa provisória de população residente em 

31/12/2015.  Definiram-se quatro cenários de projeção da população: cenário baixo , cenário central , cenário alto , e cenário sem 

migrações, com base em diferentes conjugações das hipóteses alternativas de evolução das componentes de evolução demográfica – 

hipótese pessimista, hipótese central e hipótese otimista para a fecundidade; hipótese central e hipótese otimista para a mortalidade; e, 

hipótese pessimista, hipótese central, hipótese otimista, para as migrações, a que se juntou ainda uma hipótese sem migraçõe 
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cenário central de projeção: Portugal perderá população, dos atuais 10,3 para 7,5 milhões 

de pessoas, sendo esta tendência em geral transversais a todas as regiões NUTS II (Norte, 

Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, e regiões autónomas da Madeira 

e dos Açores)”. A redução do número de pessoas ocorre em todas as regiões em qualquer 

dos cenários considerados, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e 

Região Autónoma dos Açores no cenário alto”. 

 

Análise concelhia e freguesias 

 

 Entre 1981 e 1991 a população do concelho de Almodôvar  registo um aumento de 

quase 13%, contrastando com os valores do Alentejo e Baixo Alentejo. Neste período o 

aumento de população do concelho foi conseguido através do crescimento da 

freguesia de Almodôvar, já que todas as feguesias do concelho registaram decréscimos 

populacionais. 

 Os resultados demonstram que entre 1991 e 2011 todas as freguesias do concelho de 

Almodôvar registaram decréscimos populacionais generalizados.  

 Entre 1991 e 2018 o concelho de Almodôvar  registou sempre decréscimos 

populacionais, mais evidente na década 1991-2001, com uma diminuição de efetivos 

populacionais de cerca de 32,1%. Considerando o período entre 1981 e 2018 constata-

se que o concelho de Almodôvar perdeu cerca de 36,6% da sua população residente. 

 

Análise Local (por lugar) 

 

Na envolvente mais próxima da área de estudo há a referir a presença dos seguintes lugares, 

cuja localização pode ser observada na figura seguinte.  

Monte dos Mestres ( localizado a norte) (1) 
 Neves da Graça (localizado a norte, integrado no concelho de Castro Verde) (2) 

 Senhora da Graça dos Padrões (localizado a sudeste) (3) 

 Semblana (localizado a nordeste) (4) 

 Monte da Vinha (localizado a sudeste) (5) 

 Monte dos Gorazes (localizado a sul) (6) 

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  319

 
Figura 5:160 –  Lugares mais próximos da área de estudo 

 

Consultando os resultados dos Censos de 2011 por lugar constata-se que na envolvente mais 

próxima à área de estudo envolvente residem 314 pessoas, distribuídas pelos lugares acima 

referidos. 

 

Quadro 5:78 – População residente nos lugares da envolvente da área de estudo em 2011 

Lugares 

População 

residente 

Semblana 23 

Monte dos Gorazes 23 

Monte dos Mestres 105 

Monte da Vinha 30 

Senhora da Graça de Padrões  110 

314 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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No quadro e figura seguintes apresenta-se a contribuição das várias unidades geográficas 

analisadas ao longo do tempo, entre 1981 e 2018. 

 

Quadro 5:79 – Contribuição da população residente nas várias unidades geográficas em 1981, 1991, 

2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 População 

residente 

  

1981 1991 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

Alentejo 8,78 8,34 7,87 7,54 7,51 7,50 7,46 7,40 7,34 7,30 7,2 

Baixo Alentejo 19,40 18,28 17,40 16,54 16,59 16,57 16,50 16,48 16,50 16,48 16,52 

Concelho 

Almodôvar 6,69 8,38 6,03 5,95 5,89 5,87 5,86 5,85 5,82 5,81 5,79 

 

 

Figura 5:161 – Contribuição da população residente no Alentejo em relação ao Continente, no Baixo 

Alentejo em relação ao Alentejo e no concelho de Almodôvar em relação à Região do Baixo Alentejo 

e sua evolução em 1981, 1991, 2001, 2011, 2012, 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 e 2018 (%)  

 

Em 2018 a população residente na região do Alentejo representa 7,21% da população de 

Portugal Continental. No mesmo período o Baixo Alentejo representa 16.52% da população do 

Alentejo e o concelho de Almodôvar representa 5,7% da população residente no Baixo Alentejo 

(Figura 5.161). De uma forma geral esta importância, tem vindo a decrescer desde 1981. 
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No Baixo Alentejo o concelho de Beja, como seria de esperar, representa a maior concentração 

populacional na região, correspondendo a cerca de 28% do total da população. Seguem-se os 

concelhos de Serpa e Moura, com cerca de 12% da população residente na região. Tal como 

referido anteriormente a população residente no concelho de Almodôvar representa cerca de 

5,7% da população do Baixo Alentejo, surgindo em 5º  lugar em 2011. 

 

 

Figura 5:162 – Peso relativo (%) da população residente nas freguesias no concelho de Almodôvar  

 

Dentro do concelho de Almodôvar destaca-se a freguesia de Almdôvar, que inclui a sede do 

concelho, e que tem vindo a aumentar a sua preponderância no município em termos de 

população. Em 1991 esta freguesia concentrava cerca de 30% da população do concelho e em 

2011 residiam na freguesia de Almodôvar cerca de 60% da população do concelho. A 

contribuição das restantes freguesias é bastante similar, excetuando Santa Graça dos Padrões e 

Gomes Aires, que correspondem às freguesias menos populosas do concelho. 

 

5.17.2.2 Famílias 

 

No quadro seguinte apresenta-se a população residente, número de famílias e de núcleos 

familiares e respetiva variação entre 2001 e 2011 para Portugal Continental, Alentejo, Baixo 

Alentejo, concelho de Almodôvar e freguesia de Almodôvar. 

Quadro 5:80 – População residente, número de famílias e de núcleos familiares e respetiva variação 
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entre 2001 e 2011 

Unidade territorial 

 

Pop. 

residente 

2001 
Pop. 

residente 

2011 Variação (2001-2011) 

Famílias 
Núcleos 

familiares 
Famílias 

Núcleos 

familiares 
Pop. Famílias 

Núcleos 

familiares 

Portugal Continental 9869343 1006810 791628 10047621 1148947 852217 +1,81 +14,1 +7,7 

Alentejo 776585 292898 236659 757302 303518 233364 -2,5 +3,5 -1,4 

Baixo Alentejo 135105 50110 40263 97925 50647 38270 -38,0 +1,1 -5,2 

Concelho de 

Almodovar 
8145 3106 2458 7449 3081 2271 -9,3 -0,8 -8,2 

Freguesia de 

Almodôvar 
3596 1298 1075 3788 1514 1147 +5,1 +14,3 +6,3 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

 

Entre 2001 e 2011 o  número de famílias em Portugal Continental aumentou cerca de 14%, o 

mesmo acontecendo com os núcleos familiares, embora em menor proporção (cerca de 7,7%). 

Nas regiões do Alentejo e Baixo Alentejo também se registaram aumentos no numero de 

famílias, embora o número de núcleos familiares registasse um decréscimo. No concelho de 

Almodôvar registou-se uma diminuição do numero de famílias e dos núcleos familiares, 

contrastando com o que acontece na freguesia de Almodôvar, que regista índices positivos, o 

que pode traduzir um deslocamento das famílias para a freguesia que tem a sede do concelho.  

 

No quadro seguinte apresenta-se a variação da dimensão média da família nas unidades 

territoriais de Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, e concelho de Almodôvar desde 

1960 até 2011.  

 

Quadro 5:81 – Evolução da dimensão média das famílias entre 1960 e 2011 em Portugal Continental, 

Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar 

Unidade territorial 1960 1981 2001 2011 

Portugal Continental 3,7 3,3 2,8 2,6 

Alentejo 3,5 2,9 2,6 2,4 

Baixo Alentejo 3,7 3,0 2,6 2,4 

Concelho de Almodôvar 3,9 3,1 2,6 2,4 

Fonte: PORDATA 

 

Como se pode observar a dimensão média da família tem vindo a diminuir progressivamente 

desde 1960, sendo genericamente mais elevada em Portugal Continental que nas restantes 

unidades territoriais em análise.  
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5.17.2.3 Estrutura etária da população 

 

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição da população residente por grandes grupos 

etários em 2001, 2011 e 2018 no Alentejo e Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar (para a 

freguesia de Almodôvar só existem dados disponíveis até 2011). 

 

Quadro 5:82 – Distribuição da população residente por grandes grupos etários em 2001, 2011 e 

2018 no Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar e na freguesia de Almodôvar 

em 2001 e 2011 (número de habitantes e percentagem) 

Zona Geográfica 

Em 2001     

Total Grupos etários     

 
0-14 % 15-24 % 25-64 % 65 ou mais % 

Alentejo 776585 106645 13,7 100507 12,9 395932 51,0 173501 22,3 

Baixo Alentejo 135105 18404 13,6 17380 12,9 66945 49,6 32376 24,0 

Concelho de 

Almodôvar 
8145 936 11,5 1014 12,4 4071 50,0 2124 26,1 

Freguesia de 

Almodôvar 
3596 500 13,9 507 14,1 1879 52,3 710 19,7 

 

Zona Geográfica 

Em 2011     

Total Grupos etários     

 
0-14  % 15-24  % 25-64  % 65 ou mais % 

Alentejo 757302 102774 13,6 73753 9,7 397787 52,5 182988 24,2 

Baixo Alentejo 126692 16884 13,3 12659 10,0 65264 51,5 31885 25,2 

Concelho de 

Almodôvar 
7449 883 11,9 641 8,6 3684 49,5 2241 30,1 

Freguesia de 

Almodôvar 
3788 541 14,3 367 9,7 2028 53,5 852 22,5 

 

Zona Geográfica 

Em 2018     

Total Grupos etários     

 
0-14  % 15-24  % 25-64  % 65 ou mais % 

Alentejo 705478 88445 12,5 69444 9,8 367921 52,2 179668 25,5 

Baixo Alentejo 116557 15203 13,0 11399 9,8 60868 52,2 29087 25,0 

Concelho de 

Almodôvar 
6746 789 11,7 597 8,8 3384 50,2 1976 29,3 

Freguesia de 

Almodôvar 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fonte: INE, Censos 2001, 2011 e Anuário Estatístico da Regiao Alentejo, 2018 
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Figura 5:163 – Distribuição percentual da população residente por grandes grupos etários em 2001, 

2011 e 2018 na Região Alentejo e Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar 

 

De uma forma geral a distribuição da população residente por grandes grupos etários em 2001, 

2011 e 2018 revela tendências similares em todas as unidades geográficas analisadas:  

 O grupo etário dos 25-64 é o grupo que engloba a maior percentagem da população 

residente, seguido do grupo etário dos idosos (65 ou +). O grupo etário 0-14 vem em 

terceiro lugar e, por fim, o grupo etário dos 15-24 é o grupo com menor percentagem 

da população.   

 Constata-se o acentuar da situação de desequilíbrio demográfico que caracteriza a 

estrutura etária da população: diminuição da população mais jovem (com especial 

incidênicia na diminuição de efetivos populacionais do grupo 15-24 anos) e aumento da 

população com idades mais elevadas. 

 A estrutura etária das unidades territoriais em estudo ilustra, assim, o fenómeno 

preocupante de duplo envelhecimento, verificado, a nível da  base (decorrente da 

quebra nas taxas de natalidade e fecundidade), e do topo (como consequência do 

aumento da esperança média de vida). 
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Quadro 5:83 – Variação dos grandes grupos etários entre 1991 e 2001 e entre 2001 e 2018 no 

Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar (%) 

Zona Geográfica 

População residente -Variação entre 

2001 e 2011 (%) 

População residente -Variação entre 2011 

e 2018 (%) 

Var. 

Total 

Grupos etários Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 

mais 

Var.  

Total 
0-14 15-24 25-64 

65 ou 

mais 

Alentejo -2,48 -3,63 -26,62 +0,47 +5,47 -6,4 -14,0 -7,1 -5,5 +0,8 

Baixo Alentejo -6,23 -8,26 -27,16 -2,51 -1,52 -7,5 -9,1 -1,5 -10,0 -2,4 

Almodôvar -8,55 -5,66 -36,79 -9,51 +5,51 -9,3 -12,3 -2,7 -7,6 +1,6 

Freguesia de 

Almodôvar 
+5,34 +8,20 -27,61 +7,93 +20,00 -- -- -- -- -- 

 

Relativamente à evolução dos grupos etários nos períodos de 2001-2011 e 2011-2018 tem-se o 

seguinte: 

 Entre 2001 e 2011 verifica-se uma diminuição muito significativa da população do 

grupo etário 15-24 anos, sendo mais relevante na freguesia de Almodôvar com cerca 

de -37%. Neste mesmo período o grupo populacional 0-14 ano regista uma diminuição 

em todas as unidades geográficas, com maior incidência para o Baixo Alentejo (-8,26%) 

execto no concelho de Almodôvar (onde sobe cerca de +8%). O grupo etário dos 25-64 

regista igualmente uma diminuição generalizada, contrariada apenas pelo aumento de 

quase 8% na freguesia de Almodôvar. Por fim, o grupo etário de 65+ anos regista uma 

subida em todas as unidades geográficas, sendo particularmente mais relevante na 

freguesia de Almodôvar, com +20%. 

 Para o período de 2011-2018 não se dispõe de dados para a freguesia de Almodôvar. 

As restantes unidades geográficas registam diminuições generalizadas dos efetivos 

populacionais em todos os grupos etários 

 

5.17.2.4 Índice de Envelhecimento  

 

O Índice de envelhecimento é a relação existente entre o número de idosos (população com 

65 ou mais anos) e o número de jovens (população com 0-14 anos), exprimindo-se 

habitualmente pelo número de idosos por cada 100 pessoas com 0-14 anos. No Quadro 5.84 

mostra-se esse índice em Portugal Continental, Alentejo e Baixo Alentejo e concelho de 

Almodôvar em 1960, 1981, 2001 e 2011.  
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Quadro 5:84 – Índice de envelhecimento em Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo e 

concelho de Almodôvar em 1960, 1981, 2001, 2011 e 2018 

UNIDADE TERRITORIAL 1960 1981 2001 2011 2018 

Portugal Continental 28 45,4 104,5 130,6 162,2 

Alentejo 32,6 72,9 161,9 174,1 203,1 

Baixo Alentejo 29,3 79,1 175,1 180,2 191,3 

Concelho de Almodôvar 25,1 74,3 227,9 234,0 250,4 

Fonte: Índice de envelhecimento segundo os Censos. Fontes de Dados: INE - X, XII, XIV e XV Recenseamentos Gerais da 

População. Fonte: PORDATA e Anuário Estatístico do Alentejo 

 

 

Figura 5:164 – Índices de envelhecimento em 1960, 1981, 2001, 2011 e 2018 em Portugal 

Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar 

 

O elevado grau de envelhecimento da população é posto em evidência pelo elevado valor do 

índice de envelhecimento. Esta é uma tendência generalizada no território nacional, mas 

particularmente acentuada nas unidades geográficas em análise com percentagens muito 

superiores à média nacional.  
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A análise do quadro e figura acima revela o aumento muitíssimo significativo deste índice em 

todas as unidades geográficas entre 1960 e 2017, traduzindo a crescente tendência de 

envelhecimento da população Portuguesa. No concelho de Almodôvar este índice é 

particularmente agravado, verificando-se que 2018 existem 250 idosos por cada 100 jovens, 

contra valores de cerca de 25 idosos por 100 jovens em 1960. 

 

5.17.2.5 Nível de instrução da população 

 

No Quadro 5.85 apresentam-se os dados da população residente segundo o nível de ensino 

atingido em 2001 e em 2011 no Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar. 

Na Figura 5.151 representa-se a evolução das taxas de analfabetismo nas mesmas regiões 

entre 1991 e 2011. 

 

Quadro 5:85 – População residente segundo o nível de ensino atingido em 2001 e 2011 no Alentejo, 

Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar 

Zona Geográfica 

Nível de Ensino Atingido Analfabetos 

com 10 ou 

mais anos Total Nenum 
Pré-

escolar 

Básico Secundário Pós-

secundário 

Superior  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Superior  

Alentejo 

2001 
776585 

153440   281229 87212 79455 110510 3849 60890 112330 

% 19,8 0 36,2 11,2 10,2 14,2 4,4 7,8 14,5 

2011 
757302 

92570 17954 237339 73207 117275 123105 5781 90071 66103 

% 12,2 2,4 31,3 9,7 15,5 16,3 0,8 11,9 8,7 

Baixo 

Alentejo 

2001 
135105 

29172 3025 48799 15688 14213 16667 535 10031 22514 

% 21,6 2,2 36,1 11,6 10,5 12,3 0,4 7,4 16,7 

2011 
126692 

17110 3025 39498 12238 20215 19270 832 14504 12889 

% 13,5 17,7 31,2 9,7 16,0 15,2 0,7 11,4 10,2 

Concelho 

de 

Almodôvar 

2001 
8145 

2134 38,9 3171 843 811 795 22 369 1746 

% 26,2   38,9 10,3 10,0 9,8 0,3 4,5 21,4 

2011 
7449 

1272 170 2487 577 1284 1080 38 541 1035 

% 17,1 2,3 33,4 7,7 17,2 14,5 0,5 7,3 13,9 

Freguesia 

Almodôvar 

2001 
3596 

674 
 

1295 384 455 513 18 257 483 

% 18,7 0 36,0 10,7 12,7 14,3 0,5 7,1 13,4 

2011 
3788 

454 112 1041 298 725 727 25 406 322 

% 12,0 3,0 27,5 7,9 19,1 19,2 0,7 10,7 8,5 
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Figura 5:165 – Taxa de analfabetismo em 1991, 2001, 2011 e 2017 no Alentejo, Baixo Alentejo e 

concelho e freguesia de Almodôvar 

 

Os resultados dos Censos de 2011 revelam um baixo nível de instrução no concelho de 

Almodôvar, com uma clara predominância de população com o ensino básico e uma reduzida 

percentagem de população com o ensino superior. A percentagem de população sem qualquer 

nível de ensino tem uma representatividade considerável em todas as unidades geográficas em 

análise. As taxas de analfabetismo são, ainda, elevadas no concelho e freguesia de Almodôvar, 

com valores superiores aos do Alentejo e Baixo Alentejo, embora registem um decréscimo 

desde 1960 até 2011. 

 

De uma forma geral o nível de instrução da população residente apresenta progressos na última 

década, com um recuo da população sem nível de instrução e com níveis de instrução mais 

reduzido, designadamente no ensino básico, e um aumento dos níveis de qualificação 

superiores.  

 

5.17.3 Território  
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A caracterização do povoamento das unidades territoriais em estudo foi feita com base na 

densidade populacional e distribuição da população.  

 

No quadro e figura seguinte apresenta-se a informação relativa a densidade populacional nas 

várias unidades geográficas em análise. 

Quadro 5:86 – Densidade populacional no Continente, Região Alentejo, Baixo Alentejo, concelho de 

Almodôvar em 1960, 1981, 2001, 2011, 2015 e 2018 

Unidade geográfica 1960 1981 2001 2011 2015 2018 

Portugal Continental 93,1 104,9 110,8 112,8 110,6 109,8 

Alentejo 31,5 25,9 24,6 24,0 23,1 22,3 

Baixo Alentejo 27,3 18,6 15,8 14,8 18,9 13,6 

Concelho Almodôvar 20,6 13,7 10,5 9,6 9,0 8,7 

 

 

Figura 5:166 – Densidade populacional em 1960, 1981, 2001, 2011, 2015 e 2018 no Continente, 

Região Alentejo e Baixo Alentejo, concelho de Almodôvar 

 

Da análise do quadro e figura acima constata-se que: 

 Os valores de densidade populacional registados em Portugal Continental aumentaram 

entre 1960 e 2001 (onde atingiram um valor de 112,8 hab/km2), registando um 

decréscimo desde 2011 até 2017 (110 hab/km2). 

 O Alentejo é a região menos densamente povoada do país (com valores de 22,6 

hab./km2 em 2017) e apresenta um padrão de povoamento caracterizado pela 

existência de núcleos populacionais concentrados e isolados e afastados entre si.  
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 As características orográficas e rurais que marcam o território onde se insere o presente 

projeto condicionam fortemente as dinâmicas territoriais. 

 Os valores de densidade populacional nas unidades geográficas em análise sao 

substancialmente inferiores, em cerca de 3 vezes, à média de Portugal Continental.  

 O concelho de Almodôvar apresenta os valores de densidade populacional mais baixos 

do Baixo Alentejo, com registos inferiores a 10 hab./km2 entre 2001 e 2018. Entre 1960 

e 2018 os valores de densidade populacional registaram quebras muito relevantes em 

todas as unidades geográficas, associadas à diminuição que se tem verificado nos 

efetivos populacionais.  

 A região do Alentejo apresenta, em 2011, uma densidade populacional de cerca de 24,0 

habitantes por km2 , muito inferior à densidade média do país, 114,5 habitantes/km2 . A 

maioria do território é pouco povoada, com exceção de alguns municípios localizados 

na Lezíria do Tejo, cujo povoamento, mais densificado, contrasta com a região.  

 

No Quadro 5:87 apresenta-se informação relativa à distribuição da população residente e 

população isolada em 2011 em Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de 

Almodôvar e na Figura 5:167 a distribuição percentual de acordo com a dimensão dos locais, 

para as mesmas unidades territoriais. 

 

Quadro 5:87 – Distribuição da população residente e população isolada em 2011 em Portugal 

Continental, Alentejo e Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar 

Unidade 
Territorial 

População 
isolada 

Menos de 
2000 

habitantes 

2000 e mais habitante 

2000-4999 5000 - 9999 10000-14999 50 000-99999 >100000 

Portugal 
Continental 

173516 3707220 913619 905109 2432729 526461 1388967 

1,7 36,9 9,1 9,0 24,2 5,2 13,8 

Região 
Alentejo 

43687 305028 102819 133048 172720 -- -- 

5,8 40,3 13,6 17,6 22,8 -- -- 

Baixo Alentejo 
7503 53559 29038 13180 23412 -- -- 

5,9 42,3 22,9 10,4 18,5     

Concelho de 
Almodôvar 

1029 3432 2988 -- -- -- -- 

13,8 46,1 14,2 -- -- -- -- 

Fonte: Anuário estatístico Algarve 2016 – dados referentes aos censos 2011 
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Figura 5:167 – Distribuição da população  residente (%)  pela dimensão dos locais em Portugal 

Continental, Alentejo e Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar sem 2011, incluindo população 

isolada 

 

Constata-se que: 

 A percentagem de população a viver isolada no concelho de Almodôvar (13,8%) é 

bastante superior ao valor para o Baixo Alentejo e Alentejo (5,9% e 5,8% 

respetivamente) sendo nitidamente superior à média nacional, traduzindo as 

características de interioridade do concelho.  

 Relativamente à população a residir em locais com menos de 2000 habitantes as 

proporções variam entre um máximo de 46,1% no concelho de Almodôvar e um 

mínimo de 36,9% em Portugal Continental. 

 De uma forma geral os lugares com 2000 ou mais habitantes concentram 54,0% da 

população residente no Alentejo, valor bastante abaixo do que se verifica a nível 

nacional, com 61,0%. O Baixo Alentejo regista 51,8% e o concelho de Almodôvar 

apresenta um valor muito baixo, com apenas 14,2% da população a residir em locais 

com mais de 2000 habitantes, No concelho de Almodôvar regista-se a ausência de 

aglomerados com mais de 5000 habitantes. Na região Alentejo e sub-região Baixo 

Alentejo regista-se a ausência de aglomerados com mais de 50000 habitantes. 
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Tal como referido anteriormente, o território onde se insere a área de estudo apresenta uma 

reduzida densidade populacional, havendo a referir a presença de seis lugares numa 

proximidade mais imediata à área de intervenção: Semblana , Monte da Vinha, Monte dos 

Gorazes, Senhora da Graça dos Padrões, Neves da Graça (fazendo já parte do concelho de 

Castro Verde) e Monte dos Mestres. Neste lugares residem 314 pessoas em 2011 e, no seu 

global, existem 231 edificios. Nas figuras seguintes apresentam-se imagens aéreas dos referidos 

lugares. 

 

 
Fonte:Google Earth 

Figura 5:168 – Lugares mais próximos da área de estudo: Monte dos Mestres  
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Fonte:Google Earth 

Figura 5:169 – Lugares mais próximos da área de estudo: Neves da Graça  

 

 

Fonte:Google Earth 

Figura 5:170 – Lugares mais próximos da área de estudo: Senhora da Graça de Padroes  
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Fonte:Google Earth 

Figura 5:171 – Lugares mais próximos da área de estudo: Semblana  

 

 

Fonte:Google Earth 

Figura 5:172 – Lugares mais próximos da área de estudo: Monte da Vinha  
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Fonte:Google Earth 

Figura 5:173 – Lugares mais próximos da área de estudo: Monte dos Gorazes 

 

Como se pode observar, de uma forma geral o povoamento é do tipo concentrado, distribuído 

ao longo da rede viária existente. O edificado é constituído maioritariamente por habitações 

unifamiliares, na sua maioria, constituídas por apenas 1 piso. Existem, ainda, edificações 

isoladas, associadas aos designados “montes alentejanos”, dispersas no território,  

 

5.17.4 Estrutura e Dinâmica Económica  

 

A estrutura económica foi obtida através da análise de dois indicadores, designadamente, o 

mercado de trabalho e o tecido empresarial. Tratando-se o Projeto em análise, de um projeto 

turistico, a análise económica foi complementada com um panorama geral da indústria turistica 

na região.  

 

5.17.4.1 Mercado de trabalho 

 

Atividades Económicas 

Nos quadros seguintes apresentam-se os valores das taxas de atividade, taxas de emprego e 

taxas de desemprego para Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho de 
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Almodôvar e freguesia de Almodôvar. Incluíram-se, ainda, os valores destes indicadores para 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, disponíveis apenas para o Continente e Região do 

Alentejo (Anuários Estatísticos do Alentejo). 

 

Quadro 5:88 – Taxa de atividade em 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 em 

Portugal Continental e Região Alentejo, e em 2001 e 2011 no Baixo Alentejo, concelho de 

Almodôvar e freguesia de Almodôvar  

Taxa de atividade (%) 

  2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal Continental 45,94 47,56 51,9 50,6 50,3 50,3 50,2 50,7 50,9 

Região Alentejo 45,45 45,25 49,5 48,2 48,4 48,0 47,8 48,4 49,0 

Regiao Baixo Alentejo 42,48 43,56 -- -- -- -- -- -- -- 

Concelho Almodôvar 39,48 41,09 -- -- -- -- -- -- -- 

Freguesia Almodôvar 45,75 47,68 -- -- -- -- -- -- -- 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 e Anuários Estatísticos do Algarve (2012, 2013, 2014, 2105, 2016 2017 e 2018) 

 

A Taxa de atividade reflete a relação entre a população economicamente ativa e a população 

residente total.  

 

 

Figura 5:174 – Taxa de atividade em Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e 

freguesia de Almodôvar em  2001 e 2011 
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Figura 5:175 – Taxa de atividade em Portugal Continental e Alentejo em  2001 e 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 e 2018 

 

Em 2001 a taxa de atividade de Portugal Continental apresenta um valor de 45,94%. A taxa de 

actividade verificada no Alentejo foi inferior (45,45%) que, mesmo assim, é superior à registada 

no Baixo Alentejo (42,48%). O concelho de Almodôvar apresenta o valor mais baixo (39,48%), ao 

contrário do que acontece com a freguesia de Almodôvar, que apresenta valores similares aos 

do Continente (45,75%). 

 

Em 2011, na Região Alentejo a taxa de atividade em sentido restrito é 45,2%, valor inferior ao 

registado em termos nacionais (47,6%). Todas as unidades geográficas registam aumentos nas 

respetivas taxas de atividade, à exceção do Alentejo, que regista um ligeiro decréscimo.  

 

Analisando os dados de taxa de atividade entre 2012 e 2018 (disponíveis nos Anuários 

Estatísticos do Alentejo apenas para Portugal Continental e Alentejo) apontam para uma subida 

generalizada deste indicador, com o país a ultrapassar ligeiramente os 50% e a região a registar 

valores da ordem dos 49%. 
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Quadro 5:89 – Taxa de emprego  em 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 em 

Portugal Continental e Alentejo, e em 2001 e 2011 no Baixo Alentejo, concelho de Almodôvar e 

freguesia de Almodôvar  

Taxa de emprego (%) 

  2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal Continental 53,5 48,5 51,4 49,7 50,7 51,3 52,0 53,7 54,9 

Região Alentejo 48,2 45,6 48,1 46,3 47,9 47,9 48,2 50,9 52,0 

Regiao Baixo Alentejo 43,5 43,0 -- -- -- -- -- -- -- 

Concelho Almodôvar 41,3 40,6 -- -- -- -- -- -- -- 

Freguesia Almodôvar 49,2 49,2 -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

A Taxa de emprego reflete a relação entre a população empregada e a população em idade 

ativa (população com 15 e mais anos de idade). 

 

 

Figura 5:176 – Taxa de emprego em Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e 

freguesia de Almodôvar em  2001 e 2011 
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Figura 5:177 – Taxa de emprego em Portugal Continental e Alentejo em  2001 e 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 

Em 2001 cerca de 53,5% da população em idade ativa estava empregada, valor que desceu para 

48,5% em 2011. Nas restantes unidades geográficas regista-se a mesma tendência. O concelho 

de Almodôvar é a unidade geográfica que apresenta percentagens de população empregada 

mais baixas (41,3 % em 2001 e 40,6% em 2011).  

 

Analisando os dados de taxa de emprego entre 2012 e 2018 (disponíveis nos Anuários 

Estatísticos do Alentejo apenas para Portugal Continental e Alentejo) apontam para uma subida 

generalizada deste indicador, com o país a atingir quase os 55 % em 2017 e a região a registar 

valores da ordem dos 52% no mesmo período. 

 

A Taxa de desemprego reflete a proporção da população desempregada no total da 

população residente. 

 

Quadro 5:90 – Taxa de desemprego em 2001, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 em 

Portugal Continental Alentejo, e em 2001 e 2011 no Baixo Alentejo, concelho de Almodôvar e 

freguesia de Almodôvar  

Taxa de desemprego (%)  

 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal Continental 4,1 12,7 15,6 16,1 13,8 12,4 11,0 8,8 6,9 

Região Alentejo 8,4 12,83   15,9 16,9 14,3 13,3 12,1 8,4 7,2 

Regiao Baixo Alentejo 11,5 14,45 -- -- -- -- -- -- -- 

Concelho Almodôvar 7,5 12,84 -- -- -- -- -- -- -- 
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Taxa de desemprego (%)  

 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Freguesia Almodôvar 7,4 11,57 -- -- --  -- -- -- 

 

Figura 5:178 – Taxa de desemprego em Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e 

freguesia de Almodôvar em  2001 e 2011 

 

Figura 5:179 – Taxa de desemprego em Portugal Continental e Alentejo em  2001 e 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 

Em 2001 as taxas de desemprego nas várias unidades geográficas são sempre superiores ao 

valor para Portugal Continental (quase sempre em dobro e, no caso do Baixo Alentejo, quase a 

triplicar). O concelho e freguesia de Almodôvar apresentam taxas de desemprego inferiores aos 

valores regionais. Em 2011 os valores das taxas de desemprego aumentam sensivelmente em 
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todas as unidades geográficas, em muitos casos registando-se aumentos na ordem dos 5 

pontos percentuais.  

 

Os dados mais recentes, entre 2012 e 2018 (disponíveis nos Anuários Estatísticos do Alentejo 

apenas para Portugal Continental e Alentejo) mostram uma situação bastante diferente, com 

uma redução relevante nas taxas de desemprego nestas duas unidades territoriais. É, assim, 

visível uma diminuição generalizada deste indicador, nomeadamente a partir de 2013, 

acompanhando uma retoma económica.  

 

No quadro e figuras seguintes apresenta-se informação sobre a percentagem de 

desempregados inscritos nos centros de emprego em 2001 e entre 2009 e 2018. Como se pode 

observar este indicador tem vindo a sofrer uma redução entre 2009 e 2018. 

 

Quadro 5:91 – Desempregados inscritos em % da população residente com 15 a 64 anos em Portugal 

Continental, Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar, em 2001 e entre 2009 e 2018  

Unidade geográfica 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal Continental 4,8  7,2  8,0  7,9 9,6 10,3 9,4 8,2 7,7 6,4 5,3 

Região Alentejo 6,4  6,7  7,4  7,3 7,3 9,4 10,0 8,7 7,9 7,7 5,2 

Regiao Baixo Alentejo 9,5  7,0  8,1  8,1 8,1 10,2 11,1 9,7 9,3 9,5 6,8 

Concelho de Almodôvar 13,9 10,6 11,3  9,7 9,7 11,1 11,0 8,9 7,7 8,0 5,2 

Fonte: PORDATA 

 

 

Fonte: PORDATA 

Figura 5:180 – Evolução do Número de Desempregados  inscritos nos centros de emprego e 

formação profissional no total da população residente como 15 a 64 anos (%) em Portugal 
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Continental,  Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar em 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
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Emprego e setores de atividade 

Nos quadros seguintes apresenta-se a população empregada por setores de atividade em 

Portugal Continental, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar e nas figuras 

seguintes a representação gráfica desta evolução. 

 

Quadro 5:92 – População residente empregada segundo o setor de atividade económica em 2001 

nas várias unidades geográficas   

 Unidade 

geográfica  
total 

Setor I Setor II Setor III 

N. % N. % N. % 

Alentejo 323167 38700 12,0 90294 27,9 194173 60,1 

Baixo Alentejo 50818 7571 14,9 11537 22,7 31709 62,4 

Concelho 

Almodôvar 
2974 424 14,3 1062 35,7 817 27,5 

Freguesia 

Almodôvar 
1523 133 8,7 427 28,0 557 36,6 

 

Quadro 5:93 – População residente empregada segundo o setor de atividade económica em 2011 

nas várias unidades geográficas   

Unidades 

geográficas 
total 

Setor I Setor II   

N. % N. % N. % 

Alentejo 298691 28062 9,4 65576 22,0 205053 68,7 

Baixo Alentejo 47217 5799 12,3 8886 18,8 32532 68,9 

Concelho Almodôvar 2668 193 7,2 847 31,7 1628 61,0 

Freguesia Almodôvar 1597 73 4,6 435 27,2 1089 68,2 
 
 

 
 

Figura 5:181 – Distribuição da população por setores de atividade em 2001 
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Figura 5:182 – Distribuição da população por setores de atividade em 2011 

 

Em 2001 a distribuição da população por setores de atividade evidenciava um padrão similar 

para as unidades geográficas Alentejo e Baixo Alentejo, com um predomínio do serviços (Setor 

III), seguido do setor industrial (Setor II) e com o setor agrícola (Setor I) a apresentar a 

contribuição mais reduzida.  No Alentejo a percentagem de população a trabalhar no setor 

primário era a mais elevada das unidades geográficas em análise (14,9%).  

 

A distribuição da população empregada no concelho e freguesia de Almodôvar apresenta 

algumas variações. No concelho de Almodôvar o setor secundário em 2001 representa 31,7% da 

população empregada, quase 10 pontos percentuais acima da média para Portugal Continental, 

sendo o setor mais representativo. A freguesia de Almodôvar também apresenta um setor 

secundário bastante relevante (28%) e acima das médias do Alentejo e Baixo Alentejo, valor esse 

que próximo da contribuição do setor terciário (36,6%). 

 

Em 2011 o setor III ocupa quase 70% da população ativa no Alentejo, Baixo Alentejo e freguesia 

de Almodôvar, registando o concelho de Almodôvar a contribuição mais reduzida, com 61,0%. 

No Alentejo e Baixo Alentejo a tendência de 2001 mantém-se, enquanto que o concelho e 

freguesia de Almodôvar registam um aumento da população a trabalhar no setor terciário, na 

linha do que acontece no Alentejo e Baixo Alentejo. Em 2011 regista-se uma perda generalizada 

de emprego no setor setor I e no setor II em todas as unidades geográficas. O concelho e 

freguesia de Almodôvar continuam a registar os valores mais elevados de população no setor II, 

respetivamente 31,7% e 27,2%. 
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Figura 5:183 – Distribuição percentual da população empregada pelos setores de atividade em 2011 

nas várias unidades geográficas 

 
 

No quadro e figura seguintes apresenta-se informação relativamente à população empregada e 

desempregada segundo o principal meio de vida em 2011. A maioria da população sem 

atividade económica é constituída por reformados (que representam cerca de 37% no concelho 

de Almodôvar e 29% na freguesia de Almodôvar) e estudantes (que representam cerca de 5% e 

6% respetivamente). As domésticas representam cerca de 5% e 4% respetivamente, 

percentagens mais elevadas que nas outras unidades geográficas. 
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Quadro 5:94 – População residente, população desempregada e população empregada segundo o 

prinicipal meio de vida no Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar em 2011 

Zona 

Geográfica 

População 

residente 

População 

empregada 

População 

desempregada 

População sem actividade económica 

Estudante Doméstica 

Reformada, 

aposentada ou 

na reserva 

Incapacitada 

permanente 

p/o trabalho 

Outra 

situação 

Alentejo 
654528 

298691 43963 42266 22326 209598 9320 28364 

45,6 6,7 6,5 3,4 32,0 1,4 4,3 

Baixo 

Alentejo 109808 

47217 7974 7420 3400 36908 1513 5376 

43,0 7,3 6,8 3,1 33,6 1,4 4,9 

Concelho 

Almodôvar 6566 

2668 393 358 340 2420 101 286 

40,6 6,0 5,5 5,2 36,9 1,5 4,4 

Almodôvar            
3247 

1597 209 209 128 938 52 114 

49,2 6,4 6,4 3,9 28,9 1,6 3,5 

 

 

Figura 5:184 – População empregada segundo o prinicipal meio de vida no Alentejo, Baixo Alentejo,  

concelho e freguesia de Almodôvar em 2011 

 

No quadro e figura seguintes apresenta-se informação relativamente à população empregada 

segundo a situação na profissão em 2011. 
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Quadro 5:95 – População residente com atividade económica, empregada, segundo a situação na profissão em 2011 no Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia 

de Almodôvar em 2011  

Unidades 

territoriais 

População 

empregada 

Patrão/ 

Empregador 
% 

Trabalhador por 

conta própria ou 

isolado 

% 

Trabalhador 

familiar não 

remunerado 

% 

Trabalhador 

por conta de 

outrem 

% 

Membro ativo 

de cooperativa 

de produção 

% 
Outra 

situação 
% 

Alentejo 298691 29332 9,8 21636 7,2 1467 0,5 243077 81,4 162 0,1 3017 1,0 

Baixo Alentejo  47217 4629 9,8 4111 8,7 213 0,5 37758 80,0 37 0,1 469 1,0 

Concelho 

Almodovar  2668 277 10,4 276 10,3 15 0,6 2075 77,8 1 0,0 24 0,9 

Freguesia 

Almodôvar 1597 164 10,3 135 8,5 10 0,6 1272 79,6 1 0,1 15 0,9 

Fontes: INE, Censos de 2011  
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Figura 5:185 – População residente com atividade económica, empregada, segundo a situação na profissão 

em 2011 no Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar  em 2011 

 

Constata-se que em 2011: 

 A maioria da população ativa trabalha por conta de outrem, com valores da ordem dos 81,4% 

no Alentejo, 80% no Baixo Alentejo, e 77,8% no concelho de Almodôvar e 79,6% na freguesia 

de Almodôvar. 

 A percentagem de população que é patrão ou empregador no Alentejo e Baixo Alentejo é de 

9,8%, valor ligeiramente inferior  ao registado no concelho e freguesia de Almodôvar (cerca de 

10,4%) valores similares superior à média de Portugal Continental (10,4%). 

 Os trabalhadores por conta própria encontram-se em terceiro lugar em termos de 

representatividade em todas as unidades territoriais analisadas, sendo de 7,2% no Alentejo e 

de 10,3% e 8,5%,1% respetivamente no concelho e freguesia de Almodôvar. 
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5.17.4.2 Tecido empresarial 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se o panorama geral do tecido empresarial das unidades territoriais 

em análise, para 2017, considerando como indicadores a densiade de empresas por km2 e o volume 

de negócios (milhares de Euros), de acordo com informação do Anuário Estatístico do Alentejo (2018).  

 

 
Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo, 2018 

Figura 5:186 – Densidade de empresas nos concelhos do Baixo Alentejo por km2 em 2017  

 
Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo, 2018 

Figura 5:187 – Volume de negócios por estabelecimento em Portugal Continental, Alentejo e Baixo 

Alentejo (milhares de Euros) em 2017 
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Fonte: Anuário Estatístico do Alentejo, 2018 

Figura 5:188 – Volume de negócios por estabelecimento nos concelhos do Baixo Alentejo (milhares de 

Euros) em 2017 

 

Da observação destas figuras constata-se que: 

 O indicador do número de empresas por km2 em Portugal Continental (12,8 empresas/km2) é 

muito superior aos índices registados para o Alentejo (2,7 empresas/km2) e Baixo Alentejo (8,8 

empresas/km2). Os concelhos da região do Baixo Alentejo apresentam índices bastante baixos, 

com Beja e Cuba a superar 3 empresas/km2. O concelho de Almodôvar regista um dos valores 

mais baixos com 1,1 empresas/km2. 

 O indicador do volume de negócios por empresa em Portugal Continental em 2017 foi de 

327.450 milhares de Euros, valor que é quase 15 vezes superior ao da Região Alentejo (21,251 

milhares de Euros). O Baixo Alentejo apresenta um volume de negócios que é cerca de 9 vezes 

inferior ao da Região do Alentejo. O concelho de Almodôvar com um índice de 77,278 

milhares de Euros posiciona-se em 7º lugar nos concelhos do Baixo Alentejo. 

 

O concelho de Almodôvar evidencia, assim, uma economia pouco desenvolvida com um tecido 

empresarial muito pouco expressivo e um volume de negócios reduzido. 

 

5.17.4.3 Turismo 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  352 

 

Pela tipologia do Projeto em análise considerou-se a relevância de destacar o setor turístico na região. 

De acordo com informação do Turismo de Portugal, em 2017, o setor do turismo gerou 335 mil 

empregos (correspondendo a um peso de 7% na economia nacional), representando um acréscimo de 

44 mil empregos em relação ao ano de 2016. Atualmente o setor do turismo é a maior atividade 

económica exportadora do país, sendo responsável por 50,1% das exportações de serviços e 18% das 

exportações totais. Em Portugal as regiões do Algarve, Madeira e Lisboa representam os principais 

motores de desenvolvimento turístico do país. O Alentejo não assume um protagonismo tão relevante 

nesta matéria a nível nacional.  

 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa à evolução do número de estabelecimentos 

turísticos e da capacidade de alojamento entre 2013 e 2018 no Continente, Alentejo e Baixo Alentejo e 

concelho de Almodôvar. Apresenta-se ainda  a contribuição percentual de cada uma das unidades 

geográficas no contexto do Continente, do Alentejo e do Baixo Alentejo. 
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Quadro 5:96 – Estabelecimentos e capacidade de alojamento no Continente, Região Alentejo e Baixo 

Alentejo e concelho de Almodôvar em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 

Unidade 

Geográfica 

 

Anos 

Estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Totais % Hotelaria 
Alojame

nto local 

Turismo 

habitação/ru

ral 

Total % Hotelaria 
Alojame

nto local 

Turismo 

habitaçã

o/rural 

Continente 

2013 2869 

  

  

  

  

1277 878 714 285140 

  

  

  

  

237562 36137 11441 

2014 3059 1344 955 760 300622 248997 99365 12260 

2015 3615 1378 1074 1163 317912 253677 44091 20144 

2016 3802 1451 1187 1164 333455 263708 48915 20832 

2017 4456 1526 1659 1271 352133 272474 58410 21249 

2018 4963 1627 2027 2027 366 426    279 674   65 042   21 710 

Região 

Alentejo 

2013 389 13,6 106 101 182 17284 6,1 10900 3168 3216 

2014 412 13,5 112 105 195 18374 6,1 11486 3360 3528 

2015 497 13,7 110 112 275 21472 6,8 12168 3599 5705 

2016 499 13,1 116 115 268 22779 6,8 12390 3901 6488 

2017 576 12,9 124 157 295 22861 6,5 13091 4285 5485 

2018 625    12,6 132    180    313   23852   6,5 13427   4553   5872 

Sub-região 

Baixo 

Alentejo 

2013 63 16,2 15 16 32 2339 13,5 1088 679 572 

2014 73 17,7 17 18 38 2550 13,9 1210 743 597 

2015 92 18,5 16 17 59 2924 13,6 1242 714 968 

2016 89 17,8 19 14 56 2480 10,9 1415 512 913 

2017 94 16,3 22 17 55 2974 13,0 1536 532 906 

2018 103    16,5 20 21 62 3 010   12,6 1 338    616   1 056 

Concelho 

Almodôvar 

2013 3 4,8 0 2 1 53 2,3 -- -- -- 

2014 4 5,5 0 2 2 69 2,7 -- -- -- 

2015 7 7,6 0 2 5 113 3,9 -- -- -- 

2016 6 6,7 1 2 3 84 3,4 -- -- -- 

2017 7 7,4 1 1 5 101 3,4 -- -- -- 

2018   8    7,8 1 1 6 124 4,1 -- -- -- 

Fonte: Anuários Estatísticos da Região Alentejo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e Anuário Turístico de Portugal 2017 

 

Da observação deste quadro constata-se que: 

 Na região do Alentejo, no ano de 2018 existiam 625 estabelecimentos turísticos, 

representando cerca de 12,63% dos estabelecimentos existentes em Portugal Continental no 

mesmo período. Os 103 estabelecimentos existentes no Baixo Alentejo em 2017 

correspondem a 16,5% dos estabelecimentos do Alentejo. Nesse mesmo período o concelho 
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de Almodôvar registava 8 estabelecimentos, cerca de 7,8% dos estabelecimentos do Baixo 

Alentejo, o que revela a sua reduzida importância no panorama turístico da regiao.  

 No que se refere à capacidade de alojamento a região do Alentejo detém em 2018 cerca de 

6,5% da capacidade de alojamento do Continente o que revela a ainda reduzida importância 

desta região em termos de capacidade de alojamento. A capacidade de alojamento no 

concelho de Almodôvar no ano de 2018 representa cerca de 4,1% da capacidade do Baixo 

Alentejo no mesmo período.  

 Quer o número de estabelecimentos, quer a capacidade de alojamento têm registado um 

crescimento continuado no período compreendido entre 2013 e 2018.  

 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa à evolução do número do número de hóspedes, 

dormidas e proveitos com o alojamento entre 2013 e 2018 no Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e 

concelho de Almodôvar.  

Quadro 5:97 – Hóspedes, dormidas e proveitos dos alojamentos no Continente, Alentejo, Baixo Alentejo e 

concelho de Almodôvar em 2013, 2014, 2015 e 2016 

    Hóspedes % Dormidas % 
Proveitos dos 

aposentos 
% 

Continente 

2013 13741217 
 

36214676 
 

1216182 
 

2014 15749825 
 

41083957 
 

1404935 
 

2015 17421868 
 

44709708 
 

1645544 
 

2016 19239274 
 

49574211 
 

1754872 
 

2017 21720700 
 

55162900 
 

2397657 
 

2018 22926413  67662103  2993197  

Região 

Alentejo 

2013 792525 5,8 1416693 3,9 47509 3,9 

2014 919205 5,8 1664296 4,1 59124 4,2 

2015 1058492 6,1 1924308 4,3 68232 4,1 

2016 1169785 6,1 2134313 4,3 80018 4,6 

2017 1369619 6,3 2487385 4,5 98299 4,1 

2018 1470950 6,4 2675945 4.0 109930 3,7 

Região 

Baixo 

Alentejo 

2013 111786 14,1 197763 14,0 6056 12,7 

2014 136925 14,9 231904 13,9 7284 12,3 

2015 159765 15,1 278892 14,5 9726 14,3 

2016 164918 14,1 295075 13,8 11043 13,8 

2017 192251 14,0 337508 13,6 13201 13,4 

2018 202534 13,8 350619 13,1 13338 12,1 

Concelho 

Almodôvar 

2013 3172 2,8 4161 2,1 65 1,1 

2014 4723 3,4 5145 2,2 82 1,1 
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    Hóspedes % Dormidas % 
Proveitos dos 

aposentos 
% 

2015 5802 3,6 7419 2,7 162 1,7 

2016 5000 3,0 7463 2,5 224 2,0 

2017 5336 2,8 7571 2,2 242 1,8 

2018 7551 3,7 9902 2,8 340 2,5 

 

Da observação deste quadro constata-se que: 

 Na região do Alentejo, no ano de 2018 foram registados 1 470 950 hóspedes, representando 

cerca de 6,4% dos hóspedes registados em Portugal Continental no mesmo período. Os 202 

534 hóspedes registados no Baixo Alentejo em 2018 correspondem a cerca de 14% dos 

hóspedes da região alentejana nesse ano. O concelho de Almodôvar representa uma diminuta 

contribuição para a sub-regiao do Baixo Alentejo, com 7551 hóspedes em 2018, 

representando menos de 4 % da sub-região. 

 No que se refere às dormidas a região do Alentejo detém em 2018 cerca de 4% das dormidas 

do Continente. As dormidas registadas no Baixo Alentejo no ano de 2018 representam cerca 

de 13,1% das dormidas da região no mesmo período. O peso do concelho de Almodôvar na 

sub-região é, à semelhança do que acontece com o número de hóspedes, pouco relevante, 

correspondendo a cerca de 2,8%. 

 Relativamente aos proveitos com o alojamento, em 2018 mantêm-se as relações 

identificadas para os dois indicadores acima referidos, sendo o contributo do concelho de 

Almodôvar ainda mais reduzido no contexto do Baixo Alentejo (cerca de 2,5% em 2018).  

 

Quadro 5:98 – Variação nos indicadores: Hóspedes, dormidas e proveitos dos alojamentos no Alentejo, 

Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar entre 2013 e 2018 (número e %) 

 

Hóspedes 

(número) 

Dormidas 

(número) 

Proveitos com o 

alojamento 

(milhares €) 

Estabelecimentos 

(nùmero) 

Var % Var % Var % Var % 

Região Alentejo 678425 85,6 1259252 88,9 62421 131,4 236 60,7 

Baixo Alentejo 90748 81,2 152856 77,3 7282 120,2 40 63,5 

Concelho Almodôvar 4379 38,1 5741 138,0 275 423,1 5 166,7 

 

Na figura seguinte apresenta-se informação relativa à variação percentual de vários indicadores 

relacionados com o turismo nas unidades geográficas acima referidas entre 2013 e 2018.  
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Figura 5:189 – Variação do numero de estabelecimentos hoteleiros, capacidade de alojamento, número de 

hóspedes e proveitos com o alojamento entre 2013 e 2018 (Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de 

Almodôvar   

 

Destaca-se o aumento percentual muito relevante dos proveitos com o alojamento no no Alentejo e 

Baixo Alentejo, de 131,4 e 120,2% respetivamente. Este indicador registou um aumento ainda mais 

relevante no concelho de Almodôvar, com 423,1%. A variação do número de hóspedes e do número 

de dormidas é similar nas 3 unidades geográficas analisadas, na ordem dos 40-45%. Relativamente aos 

estabelecimentos turísticos cabe salientar que o aumento de 57,1% registado no concelho de 

Almodôvar corresponde a mais 4 estabelecimentos em 2017, que acrescem aos 3 existentes em 2013, 

mantendo-se o concelho com uma reduzida oferta a este nível. 

 

Um indicador relevante em termos turísticos é o tempo de estada média dos turistas na região. De 

acordo com os dados do Anuário de Turismo de Portugal, 2018 os valores da região Alentejo são mais 

baixos que a média nacional e os mais baixos das várias Regiões NUTII de Portugal Continental (uma 

média de 1,82 dias), sendo evidente o ainda reduzido peso do turismo na região, quando comparada 

com as restantes regiões do País. 
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Figura 5:190 – Estada média (nº de dias) por Região NUTII em 2018   

 

5.17.4.4 Nível de Vida Socioeconómico 

 

Para além da relação entre a população empregada/desempregada, é igualmente importante a 

perceção sobre o indicador de poder de compra dos seus cidadãos, utilizando como referência, o 

Indicador per capita do Poder de Compra (IpC). O Indicador do Poder de Compra per Capita é um 

índice com o valor 100 na média do país, que compara o poder de compra manifestado 

quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes concelhos e regiões, com esse valor de 

referência nacional. 

 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa ao Indicador per capita do Poder de Compra 

(IpC) para os anos de 2000, 2007, 2011 e 2015 para Portugal Continental e Região Alentejo, Baixo 

Alentejo e concelho de Almodôvar.  

 

Quadro 5:99 – IpC – Indicador de Poder de compra   

Unidade territorial 2000 2007 2011 2015 

Continente 101,7 100,5 100,8 100,7 

Alentejo 71,8 87,3 88 91 

Baixo Alentejo 63,9 79,7 81,2 85,9 

Almodôvar 49,2 67,3 72,3 80,8 



 

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

 BIODESIGN|2018-010| RELATÓRIO  358 

Fonte: Base de dados PORDATA 

Constata-se que: 

 Exceto para Portugal Continental (onde os índices de IpC se mantêm similares), os valores do 

IpC para as restantes unidades geográficas registaram uma subida contínua entre 2000 e 

2015. 

 Os índices de IpC na Regiao Alentejo, Baixo Alentejo e concelho de Almodôvar sao inferiores à 

média nacional. Os valores do concelho de Almodôvar registaram a subida mais relevante, 

atingindo em 2015 valores da mesma ordem de grandea que a regiao Baixo Alentejo. 

 

5.17.5 Acessibilidade e Mobilidade  

5.17.5.1 Movimentos pendulares 

 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa aos movimentos pendulares nas unidades 

geográficas em estudo. 

 

Quadro 5:100 – Movimentos pendulares em 2011 

Local de Residência (à 

data dos Censos de 2011) 

Proporção da população residente 

que sai da unidade territorial 

(movimentos pendulares) por local 

de residência 

Proporção da população residente 

que entra a unidade territorial 

(movimentos pendulares) por local 

de residência 

Alentejo 5,5% 3,8% 

Baixo Alentejo 4,2% 3,8% 

Almodôvar 13,30% 6,38% 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

De acordo com os resultados dos Censos 2011: 

 Os fluxos de entrada nos municípios da região do Alentejo, por razões de trabalho ou estudo, 

correspondem a 28481 pessoas, cerca de 3,8% da população residente na região. A sub-região 

do Baixo Alentejo regista a mesma percentagem (3,8%). O concelho de Almodôvar apresenta 

um valor de de entradas bastante superior aos da região, da ordem dos 6,8%. O número de 

pessoas que saem da Região do Alentejo para estudar ou trabalhar é superior às entradas, 

correspondendo a 41301 pessoas, o que representa cerca de 5,5% dos residentes da região. 

Os grandes fluxos de saída de população da região concentram-se em municípios localizados 
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na Lezíria do Tejo, como Alpiarça (23,3%) e Golegã (23,2%). O concelho de Almodôvar 

apresenta um valor percentual de entradas de 13,3%, bastante superior aos da regiao. 

 O automóvel é o meio de transporte utilizado por 63,5% da população da região do Alentejo 

nas deslocações de casa/trabalho, uma taxa que fica ligeiramente acima da média do país, 

61,6%. Este meio de transporte é também maioritário na sub-região do Baixo Alentejo (57,5%) 

e no concelho de Almodôvar (53,1%). Na região do Alentejo verificou-se na última década, um 

reforço da utilização do automóvel como meio de transporte, em detrimento dos transportes 

coletivos, designadamente do autocarro, com um crescimento de 16,3 pontos percentuais na 

utilização do automóvel relativamente a 2001. 

 

No quadro e figuras seguintes apresenta-se informação relativa à população residente a exercer uma 

profissão ou a estudar, por local de residência e local de trabalho ou estudo em 2011.  

 

Quadro 5:101 – População residente a exercer uma profissão, por local de residência e local de trabalho em 

2011, Alentejo, Baixo Alentejo, concelho e freguesia de Almodôvar  

Zona Geográfica 

Local de residência 

Local de trabalho ou estudo 

Total % 

 Alentejo 427769 

Reside e trabalha ou estuda no município de residência 333350 77,9 

Em casa 10686 3,2 

Na freguesia onde reside 207619 62,3 

Noutra freguesia do município onde reside 115045 34,5 

 Noutro município 90515 21,2 

Baixo Alentejo 68855 

Reside e trabalha ou estuda no município de residência 56528 82,1 

Em casa 1793 3,2 

Na freguesia onde reside 34878 61,7 

Noutra freguesia do município onde reside 19857 56,9 

Noutro município 11770 17,1 

Concelho Almodôvar 3766 

Reside e trabalha ou estuda no município de residência 2775 73,7 

Em casa 161 5,8 

Na freguesia onde reside 2018 72,7 

Noutra freguesia do município onde reside 596 21,5 

Noutro município 972 25,8 

Freguesia Almodôvar 2258 
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Zona Geográfica 

Local de residência 

Local de trabalho ou estudo 

Total % 

Reside e trabalha ou estuda no município de residência 1714 75,9 

Em casa 76 4,4 

Na freguesia onde reside 1531 89,3 

Noutra freguesia do município onde reside 107 6,2 

Noutro município 532 23,6 

 

 

  

 

Figura 5:191 – População residente a exercer uma profissão, por local de residência e local de trabalho em 

2011 no Alentejo e Baixo Alentejo 

 



 

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

BIODESIGN |2018-010| RELATÓRIO  361

   

 

Figura 5:192 – População residente a exercer uma profissão, por local de residência e local de trabalho em 

2011 no concelho de freguesia de Almodôvar 

 

De acordo com a informação acima apresentada: 

 De uma forma geral em 2011 a maioria da população empregada trabalha no município de 

residência.  

 No Alentejo e Baixo Alentejo respetivamente cerca de 77,9% e 82,1% da população 

empregada trabalha no município de residência, contra 22,3% e 17,1% que trabalha noutro 

município (0,9% trabalha no estrangeiro).  

 No concelho e freguesia de Almodôvar os valores são ligeiramente inferiores embora da 

mesma ordem de grandeza (com cerca de 73,7% e 75,9% da população a exercer atividade no 

município de residência). 

 

Para reforçar a análise dos movimentos pendulares consultou-se o Volume dos Censos 2011 para a 

Região do Alentejo – Resultados Definitivos, onde é referido que (...)Em 2011 as interações municipais 

mais importantes da região, colocam em evidência a articulação entre as subregiões do Alentejo Central 
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e do Baixo Alentejo através dos polos de interação Évora-Beja. As restantes interações encontram-se 

confinadas aos respetivos territórios de âmbito sub-regional como é o caso da articulação a partir de 

Portalegre, Santarém ou Sines. (...). O concelho de Almodôvar não aparece mencionado como centro 

polarizador relevante.  

 

Na figura seguinte apresenta-se a representação gráfica das interações municipais. 

 

 

Fonte: Censos 2011, XV recenseamento geral da população V recenseamento geral da habitação, Resultados Definitivos, 

Alentejo 

Figura 5:193 – Movimentos pendulares (interações regionais) em 2011 
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5.17.5.2 Acessibilidades 

 

A acessibilidade á área de estudo é assegurada através de um conjunto de estradas nacionais e 

municipais que podem ser observadas na figura seguinte. 

 

No concelho de Almodôvar a hierarquia viária concelhia inclui: 

 Rede Nacional: A2 (o acesso a Almodôvar é assegurado pelo IP2 e pela EN2) e IP2 (o acesso a 

partir de Almodôvar é assegurado pela EN2). 

 Rede Complementar:  

 IC1: Via paralela à A2, desde a zona da Marateca até à A22, constituindo uma variante à 

A2. O acesso de Almodôvar ao IC1 é assegurado pela ER393. 

 EN2: Liga Almodôvar a Castro Verde, a norte, e ao Algarve, a sul. 

 EN267: Liga Almodôvar a Mértola. 

 

 

Figura 5:194 – Rede viária nas imediações da área de estudo 
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Para além da rede rodoviária identificada, refere-se, ainda, um ramal ferroviário próprio, propriedade 

da SOMINCOR. Esta linha inicia-se no interior das instalações da Mina de Neves-Corvo (Couto 

Mineiro), sensivelmente a 30 km de Ourique, e entronca na Linha do Alentejo (na estação de Ourique), 

promovendo a ligação entre a mina e a rede ferroviária regional. 

 

5 . 1 8  E V O L U Ç Ã O  D O  A M B I E N T E  N A  A U S Ê N C I A  D O  P R O J E T O  

 

Na identificação e avaliação de impactes suscetíveis de virem a ser originados por determinado 

projeto deve-se ter em devida consideração, não só as características atuais do meio ambiente onde 

se pretende inserir o projeto, como também uma projeção das características deste, caso o projeto 

não se concretizasse. Desta forma, será possível tomar em consideração as modificações do estado da 

qualidade do ambiente decorrentes da evolução natural da região sem a implementação do projeto 

em análise. 

 

A projeção da evolução da situação atual na ausência do Projeto é, como qualquer outra projeção a 

longo prazo, uma tarefa que se reveste de dificuldades e de lacunas de informação, tendo por isso, 

apenas e naturalmente, um caráter tendencial, particularmente acentuado em algumas das vertentes 

analisadas. Estas previsões baseiam-se nos instrumentos de planeamento disponíveis relativamente à 

área de estudo que, normalmente, dispõem de horizontes temporais mais reduzidos que o próprio 

horizonte do projeto. 

 

É, pois, neste contexto que se apresentam seguidamente algumas considerações relativas à potencial 

evolução da situação atual da área em estudo relativamente às várias vertentes do meio, considerando 

a sua evolução caso o projeto não se efetivasse. Esta análise baseia-se, assim, no conhecimento 

adquirido sobre a área de estudo e nas orientações e perspetivas de planeamento dos planos de 

desenvolvimento previstos para esta zona. 

 

Em termos climáticos há a referir as tendências associadas ao fenómeno das alterações climáticas, 

com previsões de aumento da temperatura e uma diminuição da precipitação, entre outras tendências.  

 

No que concerne à geologia, geomorfologia não é expectável que, na ausência do projeto se 

verifiquem alterações relevantes, para além das que possam decorrer da dinâmica natural dos 

processos geológicos e tectónicos atuais em curso com escalas de tempo muito para além do 
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horizonte temporal do projeto. Não são esperadas alterações em termos de sismicidade e/ou do 

risco sísmico da zona. 

 

Relativamente aos recursos hídricos, o PGRH da RH7 define a massa de água subterrânea onde se 

localiza a área de intervenção como estando em bom estado quantitativo e ecológico. Será de esperar 

que esta situação se mantenha num futuro próximo. Os recursos hídricos superficiais, nomeadamente 

a ribeira de Oeiras, não se encontram sujeitos a pressoes quantitativas, motivadas por uma utilização 

intensiva, sendo expectável que se mantenha essa situação. Os dois projetos de barragens na ribeira 

de Oeiras, a montante do projeto (referenciados no SIAIA - Sistema de Informação sobre Avaliação de 

Impacte Ambiental) datados de 1997 e 1999 não foram concretizados por desconformidade do 

projeto ou do EIA.  

 

Será expectável que a qualidade da água da ribeira de Oeiras venha a registar uma tendência de 

melhorias, que já se verifica atualmente fruto dos investimentos realizados e em curso por parte da 

Somincor de minimização do impacte da descarga do efluente gerado pela actividade da mina De 

acordo com o PGRH da RH7 2º ciclo espera-se que o estado global desta massa de água superficial 

venha a atingir o estado Bom em 2021. 

 

Relativamente aos sistemas ecológicos, na ausência da intervenção, será de esperar a manutenção 

das formações vegetais e habitats existentes na área de implantação do projeto e da comunidade 

faunística que povoa a área prevendo-se um aumento de áreas de azinhal fruto da regeneração 

natural e abandono da das praticas agropecuárias tradicionais. 

 

Em termos do ambiente sonoro e qualidade do ar é expectável que as fontes de degradação 

existentes, que correspondem, essencialmente, ao tráfego de veículos na rede viária mais próxima (ER-

267), e à atividade da mina de Neves Corvo se mantenham com reduzida importância e sem efeitos 

relevantes para a população que reside nas imediações como analisado na caracterização do estado 

atual do ambiente. Será mesmo expectável que com a evolução tecnológica dos veículos e dos 

combustíveis se possam vir a registar diminuições das emissões de ruído e de poluentes atmosféricos. 

Não se preveem investimentos, designadamente novas rodovias ou unidades industriais suscetíveis de 

alterar os atuais padrões de qualidade do ar ou os atuais níveis de ruído ambiente. 

 

No que concerne à gestão de resíduos, considera-se que, em termos locais e regionais, se manterá a 

situação atual.  
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A evolução da paisagem sem a concretização do projeto irá no sentido da substituição gradual de 

áreas de montado de azinho por áreas de azinhal. Ao nível da mina de Neves Corvo, a exploração do 

Jazigo do Lombador Fase 2, que implicará a construção de uma nova chaminé de ventilação à 

superfície e a expansão das infraestruturas de superfície para acomodar os novos serviços terá 

impactes na paisagem, mas com pouco significado dada a altura prevista das mesmas. Relativamente à 

expansão da Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, quer vertical, sobre uma área já ocupada, 

quer ocupando uma nova área a montante da infraestrutura existente, salienta-se que a sua presença 

terá repercussões ao nível da paisagem e impactes visuais (Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Expansão do Zinco, Incluindo o Estudo de Viabilidade da Exploração do Jazigo do 

Lombador Fase 2 e da Expansão da Lavaria do Zinco e o Estudo de Pré-Viabilidade da Expansão da 

Instalação de Rejeitados do Cerro do Lobo, PROCESL, 2017) 

 

Na ausência do Projeto não serão expectáveis interferências com elementos patrimoniais, 

designadamente os elementos identificados. Será expectável  que se continue a assistir a um processo 

de degradação das antigas estruturas rurais que foram identificadas como ocorrências patrimoniais na 

área de intervenção.  

 

A evolução do uso do solo e ordenamento do território na ausência do projeto, está condicionada 

pelos instrumentos de ordenamento do território atualmente em vigor e respetivas reformulações e, 

eventualmente, por outros instrumentos que possam entrar em vigor no futuro, nomeadamente no 

que se refere ao Plano Diretor Municipal de Almodôvar que se encontra em fase de revisão. A 

evolução e o desenvolvimento da região em análise irá depender, fortemente, das próprias opções 

políticas e orientações de desenvolvimento que vierem a ser implementadas quer ao nível regional 

quer ao nível local. Prevê-se a manutenção de uma reduzida densidade populacional ao nível local e 

regional. Ao nível da indústria prevê-se a manutenção da actividade da mina de Neves Corvo e salvo a 

eventual descoberta de novas jazidas não é previsível no curto/ médio prazos alterações do padrão de 

actividade da mina. Não obstante estão previstos investimentos na Mina de Neves Corvo que 

garantirão a continuidade da sua actividade e a melhoria do seu desempenho no diz respeito aos seus 

impactes no ambiente. Não se prevê a instalação de novos projetos na área de estudo no curto prazo, 

verificando-se um padrão de investimentos reduzido ao nível local. 
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Será de esperar que a evolução do estado do ambiente na ausência do projeto continue a estar 

condicionada pelas mesmas condicionantes e restrições e servidões que atualmente incidem sobre a 

área de implantação do presente projeto. 

 

Em termos socioeconómicos verifica-se uma tendência para a diminuição da população ao longo das 

últimas décadas, sendo expectável que se mantenha e, eventualmente, possa acentuar- dependendo 

das políticas que vierem a ser implementadas. A dinâmica turística deverá manter-se com reduzida 

importância na economia municipal. A mina de Neves Corvo continuará a assumir a importância que 

atualmente tem ao nível económico. 

 


