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1. Introdução 

1.1. O Resumo Não Técnico 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Empreendimento Turístico da Parcela 2 da Unidade Operativa 

de Planeamento (UNOP) 3 do Plano de Urbanização (PU) de Troia, em fase de 

estudo prévio, elaborado pela NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.  

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que resume os aspetos mais 

importantes do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), fazendo parte integrante do mesmo. 

O RNT é redigido numa linguagem clara e acessível, de modo a facilitar a sua divulgação 

pública, em particular durante a Consulta Pública. 

Para uma informação mais detalhada, o EIA completo pode ser consultado na sede da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora, mas 

também nos websites www.ccdr-a.gov.pt e www.participa.pt. 

 

1.2. O Estudo de Impacte Ambiental 

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

biofísico e socioeconómico e propor medidas de mitigação que possibilitem a 

implementação sustentável do mesmo nas fases de construção, exploração e eventual 

desativação. 

O EIA é um documento elaborado no âmbito do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental. Este processo inicia-se com a receção do EIA pela entidade de Avaliação de 

Impacte Ambiental, seguindo-se uma fase de apreciação, da responsabilidade da 

Comissão de Avaliação. Após este processo é emitida a Declaração de Conformidade 

do EIA, seguida de uma fase de Consulta Pública. O processo termina com a emissão 

de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), essencial para a decisão de 

autorização do projeto. 

O projeto em análise encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental ao abrigo 

da alínea c) do n.º 12 (Turismo) do Anexo II, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 

1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua versão atual). 

O projeto sujeito a AIA encontra-se atualmente em fase de Estudo Prévio. 
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1.3. Entidades responsáveis 

O proponente do projeto é a COPORGEST GOLDEN – Investimentos Imobiliários, 

Unipessoal, Lda. 

A entidade licenciadora competente para o efeito é a Câmara Municipal de Grândola.  

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental será a Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo). 

O EIA foi elaborado pela NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., entre os 

meses de março e maio de 2021. 
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2. Objetivos, justificação e descrição do projeto 

2.1. Objetivos e justificação do projeto 

O eixo Troia/Comporta/Melides é cada vez mais visto como um dos principais destinos 

turísticos da Europa, com uma série de resorts ecológicos relevantes a serem planeados 

ao longo dos 50 km de praias de areia branca. Baseado nos princípios de 

sustentabilidade e destacando a proximidade do local às praias da costa de Troia, este 

resort sustentável de 5 estrelas pretende ser totalmente integrado na paisagem e 

inspirado na proximidade do oceano. 

O presente projeto ficará localizado na Parcela 2 da UNOP3, um terreno dunar que está 

adulterado, uma vez que sofreu a ação do Homem durante anos, pelo facto de ali ter 

estado localizado o parque de campismo da Torralta, que degradou e adulterou a 

morfologia original. 

 

2.2. Descrição do projeto 

O projeto localizar-se-á na Restinga de Troia, no distrito de Setúbal, concelho de 

Grândola, freguesia do Carvalhal, a cerca de 6 km a sul da cidade de Setúbal e a cerca 

de 45 km a noroeste de Grândola. O terreno da Parcela 2 da UNOP3 é ladeado pela 

Parcela 1 (campo de golfe), a norte, e pela UNOP 5 (Pestana Eco-resort), a sul.  

 

Figura 1 – Enquadramento geográfico da área de intervenção 
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Figura 2 – Enquadramento da área de projeto 
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A área de estudo localiza-se numa região de considerável interesse turístico, em 

resultado do seu valor paisagístico, mas também ecológico e conservacionista, tendo 

estes valores levado à integração da envolvente em áreas classificadas nacionais e 

europeias, como a Reserva Natural do Estuário do Sado e o Estuário do Sado. Além 

destas áreas, o projeto também se insere dentro da Zona Especial de Proteção das 

Ruínas de Troia. 

O projeto compreende a implementação de um empreendimento turístico na Parcela 2 

da UNOP3, constituído por uma unidade hoteleira central e por unidades de alojamento, 

como apartamentos e moradias/villas. Os apartamentos concentram-se em quatro 

edifícios no limite este da parcela, junto à via rodoviária ER 253-1, enquanto a unidade 

hoteleira se localiza em posição central, com as moradias distribuídas pela envolvente 

do núcleo central. 

Quadro 1 – Unidades de alojamento e camas por cada tipologia  

Tipologia Unidades de Alojamento Camas 

Unidade Hoteleira 
Quarto de 

Hotel 
56 (32 quartos e 24 suites) 116 

Apartamentos 

Bloco A 18 T1; 20 T2; 2 T3 (40) 120 

Bloco B 9 T1; 15 T2 (24) 78 

Bloco C 3 T1; 10 T2; 2 T3 (15) 58 

Bloco D 5 T1; 6 T2; 1 T3 (12) 40 

Total 91 296 

Moradias / Villas 

V2 14 56 

V2+1 10 40 

V3 10 60 

V4 4 32 

Total 38 188 

Total 185 600 

Nota: T2 duplex (blocos A, C e D); T1+1 (Bloco C e D); Fonte: Adaptado de Promontório (2021) 

O empreendimento obedecerá a um conceito de resort, com uma classificação proposta 

de 5 estrelas. Os clientes terão acesso a vários equipamentos e serviços, tais como 

piscina, bar de praia, campos de ténis e padel, restaurantes, kids club, etc. Encontra-se 

ainda previsto um heliporto de emergência junto ao acesso de emergência à praia. Em 

termos de estadia, existirão duas situações distintas: a utilização livre das unidades de 

alojamento (apartamentos e moradias) pelos seus respetivos proprietários e a utilização 



 
 

 

6 RNT_t20071/01 Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento Turístico da UNOP 3 do PU de Troia: 

Volume III – Resumo Não Técnico (RNT) 

de quartos e/ou suites, alguns apartamentos e algumas moradias, em regime 

permanente, ao serviço da exploração hoteleira. 

 

Figura 3 – Projeto do Empreendimento Turístico da UNOP 3 

A unidade hoteleira terá 58 unidades de alojamento (que incluem quartos deluxe e 

vários tipos de suites), sendo localizada no centro do empreendimento e composta por 

três (3) pisos, orientada para poente. O hotel tem a forma de um “U” para maximizar as 

vistas e a privacidade, gerando ao mesmo tempo um pátio íntimo que conduz os 

hóspedes diretamente à praia. 

Ao nível do piso térreo, a ala norte é ocupada pelo Spa e Ginásio e na ala sul situa-se 

o bar e o restaurante, com a área da cozinha no rés-do-chão virada para a sala de jantar. 
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Figura 4 – Alçados e Corte (Hotel) 

Os apartamentos estão localizados na área nascente do empreendimento e têm como 

premissa criar uma barreira de proteção acústica e visual, protegendo o 

empreendimento do exterior e potenciando as suas vistas panorâmicas. Todos os 

blocos têm uma piscina de uso exclusivo do seu conjunto. Cada apartamento terá uma 

arrecadação. Os apartamentos incluem 91 unidades de alojamento, divididos em 4 

blocos (A, B, C e D), com tipologias entre T1 e T3. 

 

Figura 5 – Disposição e Planta Diagramática dos Apartamentos (Blocos A, B, C e D) 

Bloco C 

Bloco D 

Bloco A 
Bloco B 
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As moradias incluem 38 unidades de alojamento, variando entre V2 e V4.  

 

Figura 6 – Planta Diagramática das Moradias/Villas 

Os espaços de utilização coletiva do empreendimento estão localizados nas Zonas 

Verdes de Recreio e de Lazer e na Zona Verde de Proteção, definidas pelo Plano de 

Pormenor. Na primeira zona, instalam-se a piscina do empreendimento, e respetivos 

balneários e cafetaria e as instalações desportivas. Na segunda zona prevê-se a 

existência de uma infraestrutura de circulação pedonal e um percurso de natureza, 

servidos por equipamentos desportivos e recreativos infantis. O percurso culmina no 

“Kids Club” do empreendimento. 

Prevê-se a existência de estacionamento no portão principal. Junto a este parque está 

ainda previsto um parque de estacionamento público, com acesso independente pelo 

exterior. As vias são exclusivamente dedicadas a hóspedes e proprietários para seu 

acesso privado, bem como carrinhos de golfe elétricos (buggys). 

Em relação ao consumo de água potável, tendo em conta o número de camas e de 

funcionários, estima-se que este empreendimento tenha um consumo médio diário, para 

uma ocupação de 100%, de cerca de 250 m3/dia. A água terá origem nas infraestruturas 

primárias de abastecimento de água da Infratróia. 
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À semelhança do que acontece com a água potável, está prevista a constituição de uma 

rede de distribuição de água bruta no empreendimento, também com origem nas 

infraestruturas da Infratróia, existentes na estrada adjacente ao empreendimento. 

A rede de água bruta irá alimentar as redes de rega e os autoclismos de todo o 

empreendimento. Poderão ainda ser instaladas algumas torneiras de água bruta para 

lavagem de pavimentos dos estacionamentos e áreas técnicas, desde que devidamente 

assinaladas. O volume de abastecimento de água bruta (para fins não potáveis) será 

definido em fase mais avançado do projeto após conhecimento dos consumos de rega 

que irão ser necessários satisfazer na parcela. 

A construção do empreendimento turístico terá uma duração total de 5 anos, tendo 

início previsivelmente no ano de 2023 e concluindo a empreitada em 2027. A construção 

será repartida em 3 etapas, sendo o primeiro ano dedicado à movimentação de terras, 

escavações e Infraestruturas. Nos quatro anos subsequentes será executado 

progressivamente o edificado previsto, em duas fases de dois anos cada. 

Ao nível dos postos de trabalho, o Quadro 2 demonstra a mão de obra que se prevê 

que seja necessária para as etapas da construção do empreendimento. 

Quadro 2 – Mão de obra associada à construção do empreendimento turístico 

Construção 
Mão de obra 

Homens/dia (média) 

Movimentação de terras, escavações e Infraestruturas 25 

Execução do edificado e Acabamentos - Fase 1 310 

Execução do edificado e Acabamentos - Fase 2 290 

Posteriormente, na fase de exploração e funcionamento do empreendimento turístico, 

estima-se a criação de cerca de 130 postos de trabalho diretos. 

Prevê-se um investimento total de € 105 milhões de euros no empreendimento 

turístico, desde a fase de conceção até à entrada em funcionamento.  
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3. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

O clima da região é classificado como temperado com inverno chuvoso e verão seco. 

Tendo em conta a prevista exposição às alterações climáticas, considera-se que esta 

área tem especial suscetibilidade aos efeitos de secas, poluição de aquíferos, elevação 

do nível do mar e erosão costeira. 

Em termos geológicos e geomorfológicos, a área de estudo está localizada no arco 

litoral entre Troia e Sines, num troço arenoso (dunas) que se estende por 65 km. A 

UNOP 3 localiza-se na zona norte da restinga de Troia. Este setor da restinga é 

composto por uma sucessão dunar que engloba a duna frontal e dunas antigas. Em 

termos de dinâmica costeira localiza-se dentro da célula costeira que se estende desde 

o cabo Espichel a Sines, mais especificamente dentro da subcélula “estuário exterior do 

rio Sado”. Recentemente tem-se verificado a ocorrência de fenómenos de erosão. 

Relativamente aos riscos costeiros, destaca-se o recuo da linha de costa e 

vulnerabilidade a galgamentos oceânicos e a tsunamis. 

A área de estudo é constituída por solos arenosos e soltos. Quanto à capacidade de 

uso do solo, a área é abrangida por solos com limitações muito severas à agricultura, 

pastagens, matos e explorações florestais, e com limitações na zona radicular. O uso e 

ocupação do solo na área de estudo é essencialmente florestal, incluindo 

maioritariamente pinheiros. Verifica-se também a existência de edifícios e 

infraestruturas do antigo parque de campismo existente nesta zona.  

No contexto dos recursos hídricos subterrâneos, destaca-se a existência de um 

sistema aquífero composto por um aquífero superior livre e por um aquífero profundo 

confinado ou semiconfinado. A vulnerabilidade à poluição é moderada a alta no aquífero 

superior e baixa no aquífero profundo. Relativamente à qualidade da água subterrânea, 

verifica-se que esta é de boa qualidade na proximidade da área de intervenção. No 

entanto, na parte norte de península de Troia, o sistema aquífero contém água salgada. 

Quanto aos recursos hídricos superficiais o projeto enquadra-se na Região 

Hidrográfica do Sado e Mira (RH6). Destaca-se, na envolvente da área de intervenção, 

a utilização balnear e a produção de moluscos bivalves. O setor urbano é a principal 

fonte de poluição da água na região. Não existe na área de intervenção qualquer corpo 

de água ou utilização de água para consumo humano, piscícola, conquícola, de recreio 

e lazer ou de rega. Quanto à qualidade para o uso balnear, a praia Galé e as praias a 

norte e a sul apresentaram uma qualidade “Excelente” no período 2011-2019. 
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Em relação à qualidade do ar, a fonte de poluição atmosférica mais relevante será o 

tráfego rodoviário na península de Troia, nomeadamente na estrada regional ER 253-1. 

Os resultados de qualidade do ar obtidos para a estação de monitorização de Monte 

Velho apontam para o cumprimento das disposições legais para a concentração de 

todos os poluentes. 

Quanto ao ambiente sonoro, o tráfego rodoviário na estrada regional ER 253-1 constitui 

a principal fonte de emissão sonora. Na envolvente à área de intervenção não foram 

identificados recetores sensíveis (edifícios com utilização humana). Os mais próximos 

localizam-se a distâncias superiores a 1 km, nos núcleos habitacionais a noroeste e no 

Pestana Troia Eco-Resort. 

A Infratróia é a empresa responsável pela recolha e transporte dos resíduos 

indiferenciados produzidos na área de desenvolvimento turístico de Troia, garantindo 

o seu encaminhamento para adequado tratamento pela Ambilital, responsável pela 

recolha seletiva, triagem, valorização de resíduos recicláveis, bem como a gestão dos 

resíduos indiferenciados. 

Do ponto de vista ecológico, a área de estudo integra um dos trechos mais bem 

preservados do litoral português, marcado pela presença do oceano, a sudoeste, e do 

Estuário do Sado, a nordeste. Ocorrem quatro habitats naturais: areal, dunas, pinhal e 

matos. Os habitats pinhal e matos apresentam uma relevância ecológica média e alta, 

mas um estado de conservação muito baixo a baixo, em resultado da presença e 

atividades humanas. Já o areal e dunas costeiras possuem uma relevância ecológica 

muito alta a excecional e um estado de conservação médio a bom. 

     

Figura 7 – Aspeto geral do habitat “dunas” (à esquerda) e “matos” (à direita) 
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No que concerne à flora da área de estudo, os primeiros estádios da sucessão de 

vegetação dos sistemas dunares encontram-se bem representados. No entanto, a 

quase totalidade da restante área encontra-se bastante perturbada devido à ação 

humana, verificando-se a propagação de espécies exóticas e a proliferação de espécies 

tolerantes à perturbação. Destacam-se seis espécies e um género de particular 

relevância conservacionista. Relativamente à fauna, as espécies apresentam 

geralmente carácter generalista e/ou tolerante à presença humana. Foram identificadas 

46 espécies de valor conservacionista relevante, sendo estas maioritariamente aves.  

Os instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área de intervenção do projeto são: 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); Plano de Gestão 

de Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo (PROTA), Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sado-

Sines (em vigor); Programa da Orla Costeira (POC) Espichel-Odeceixe (em fase de 

finalização); Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL – 

publicado pela Portaria 54/2019 de 11 de fevereiro, alterado pela Portaria 18/2022 de 5 

de janeiro); Plano Diretor Municipal (PDM) de Grândola, Plano de Urbanização (PU) de 

Troia e Plano de Pormenor (PP) da UNOP 3. Em termos de servidões, restrições e 

condicionantes identificaram-se: Reserva Ecológica Nacional (REN), proteção a imóvel 

de interesse público, rede elétrica subterrânea, rede rodoviária, rede de distribuição de 

água, rede de drenagem de águas residuais e faixas de gestão de combustíveis. 

Identificam-se três subunidades de paisagem: a Restinga de Troia (onde se localiza a 

área de estudo), o Oceano Atlântico e o Estuário e margens do Sado. O projeto integra-

se na subunidade de paisagem sistema dunar da Restinga de Troia. Em geral, a 

visibilidade é reduzida e com uma predominância de absorção visual elevada. Por outro 

lado, a qualidade visual da paisagem é elevada, sendo a sensibilidade visual da 

paisagem avaliada como moderada.  

 

Figura 8 – Unidade local de paisagem “Faixa arenosa/praia” 
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Em relação ao património, a região alargada em que o projeto se insere contém uma 

riqueza patrimonial direcionada sobretudo para o período romano dado estar-se na 

presença de um complexo industrial de elevado valor patrimonial associado a outras 

formas de ocupação do solo. É ainda de destacar o elevado número de naufrágios 

conhecidos, datados desde a época romana ao período contemporâneo. A área de 

projeto nunca tinha sido sujeita a trabalhos de arqueologia não havendo qualquer registo 

no local. Com os trabalhos de campo agora realizados foi possível identificar 3 

ocorrências arqueológicas isoladas, duas das quais de valor patrimonial significativo, 

correspondendo a um fragmento proximal de machado e a um resto de talhe de 

cronologia atribuível à pré-história recente. 

Quanto à socioeconomia, importa salientar que o alojamento, restauração e similares 

são as atividades económicas que apresentaram maior desenvolvimento económico no 

concelho de Grândola, em 2018. Em 2019, na região Alentejo registaram-se 2,9 milhões 

de dormidas, 33% das quais na sub-região Alentejo Litoral. Em 2019, os proveitos totais 

de aposento dos estabelecimentos hoteleiros do Alentejo Litoral foram de 51,5 milhões 

de euros, dos quais cerca de 27 milhões de euros foram gerados no município de 

Grândola. No concelho de Grândola e na última década tem-se verificado uma tendência 

positiva na capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros, nas dormidas e 

no número de estabelecimentos hoteleiros existentes. 

No respeitante à saúde humana, a área de implementação do projeto está abrangida 

pela Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano. A prestação de serviços de saúde do 

SNS no concelho de Grândola é assegurada pelo Centro de Saúde de Grândola, que 

conta com 1 691 utentes inscritos e o único hospital nesta unidade é o Hospital do Litoral 

Alentejano. A escassez de recursos humanos é uma das dificuldades apontadas pelos 

utentes relativamente aos serviços de saúde no concelho, dificuldade potenciada pelo 

aumento sazonal da procura de cuidados, devido ao acréscimo da população, 

especialmente na época balnear. O risco de transmissão de doenças por vetores, 

nomeadamente a malária e o Vírus do Nilo Ocidental é atualmente baixo. Quanto à 

qualidade do ar e ambiente sonoro, não se prevê que possam induzir efeitos negativos 

ao nível da saúde da população local. 
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4. Principais impactes ambientais 

4.1. Fase de construção 

Na fase de construção esperam-se impactes negativos temporários, relacionados com 

perturbações devido às atividades construtivas e permanentes, gerados pela nova 

ocupação do território. 

Os potenciais impactes negativos na qualidade do ar, ambiente sonoro, recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, solos e uso do solo, gestão de resíduos, e saúde 

humana serão de baixa magnitude e pouco significativos, uma vez que se trata de 

impactes muito localizados, que podem ser adequadamente controlados e mitigados 

com uma adequada gestão ambiental de obra. 

A preparação do terreno e a instalação e construção de infraestruturas irão afetar a 

geomorfologia do sistema de dunas interior que possui entre várias centenas e milhares 

de anos. Dado que se trata de uma das mais importantes coberturas dunares do país, 

e considerando a sua atual boa preservação, esta afetação irá constituir um impacte 

negativo significativo, ainda que implementadas medidas como a de otimização da 

modelação do terreno.  

A interferência pontual na morfologia das formações dunares antigas, mais interiores e 

estabilizadas, traduz-se também em impactes negativos significativos na paisagem 

local, uma vez que, apesar da sua visibilidade ser limitada, possuem importante valor 

natural e cénico. Estes impactes poderão ser mitigados com um projeto de integração 

paisagística adequado para o empreendimento, que deverá ser desenvolvido numa fase 

posterior. 

Relativamente à componente ecológica, a construção do projeto implica a afetação 

direta e permanente de habitats e espécies vegetais de valor ecológico muito alto ou 

extremamente alto. Entres estes, estão três habitats dunares protegidos (Diretiva 

Habitats) e espécies de flora com estatuto de proteção e/ou com distribuição geográfica 

limitada. O projeto afeta pontualmente o cumprimento dos objetivos de conservação 

legais e das orientações de gestão, listados para estes habitats e espécies de flora 

protegidas, pelo que os impactes foram considerados significativos. Apesar disto, o 

conjunto de medidas e o programa de monitorização do sistema dunar proposto e ainda 

o facto do projeto se inserir numa área já parcialmente degradada, farão com que o 

projeto seja adaptado de forma a cumprir os objetivos e compromissos estabelecidos. 
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Do lado dos impactes positivos estão, nesta fase, os aspetos socioeconómicos, ao 

nível da criação de emprego relacionado com a construção civil e apoio às obras e da 

dinamização da economia local e regional. Estes impactes, diretos e indiretos, foram 

considerados significativos, ainda que temporários.  

A nova ocupação preconizada pelo projeto é compatível com as disposições dos 

instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor e não conflitua com condicionantes, 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública, pelo que os impactes são 

nulos. De referir que o projeto assume alterações parciais ao proposto no plano do PP 

relativamente à “área verde de proteção”, através da localização do heliporto numa área 

que apenas admite a instalação de uma rede de vias pedonais e cicláveis, equipamentos 

de estada em materiais naturais e ações pontuais conducentes à recuperação do relevo 

e/ou à revitalização do coberto vegetal autóctone. Apesar do heliporto proposto não se 

enquadrar em nenhuma destas ações, será uma estrutura que compreende apenas uma 

marcação da área reservada, cuja utilização será diminuta, em casos excecionais, 

motivados por situações de urgência. Acresce ainda que não existirão no heliporto 

quaisquer estruturas edificadas (construção do tipo aligeirada), prevendo-se assim que 

as funções do território que se pretendem salvaguardar não serão postas em causa. No 

entanto, será de considerar posteriormente a ponderação da relocalização deste 

equipamento, em fase de projeto de execução, caso a avaliação contínua da sua 

evolução o justifique. 

Ao nível do património cultural, foram identificadas três ocorrências arqueológicas 

isoladas (duas das quais de valor patrimonial significativo, correspondendo a um 

fragmento proximal de machado e a um resto de talhe de cronologia atribuível à pré-

história recente). Será muito importante a implementação de um Plano de Salvamento 

dos Vestígios Arqueológicos (previamente à obra) e de um Programa de 

Acompanhamento Arqueológico (durante a empreitada) para os impactes serem pouco 

significativos a significativos. 

Por fim, refira-se que a fase de construção do projeto não terá impactes relevantes ao 

nível do clima e alterações climáticas. Apesar de não se registarem efeitos significativos 

propõem-se medidas de minimização das emissões de GEE para todas as fases do 

projeto, incluindo a empreitada. 

Foram considerados riscos e vulnerabilidades associados à fase de construção, 

nomeadamente internos (derrames e outros eventos acidentais) e externos (riscos 
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naturais, incluindo os costeiros, sismos e incêndios florestais, assim como riscos 

tecnológicos). 

A erosão litoral, as inundações e galgamentos costeiros e a ocorrência de sismos foram 

avaliados com um risco moderado nesta fase, sendo previstas medidas para mitigar a 

vulnerabilidade e os possíveis efeitos destes fenómenos. 

 

4.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração ocorrerão impactes positivos no ordenamento do território e na 

socioeconomia.  

O empreendimento enquadra-se globalmente nos modelos e objetivos estratégicos 

delineados pelos instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor, não se observando, 

na generalidade, conflitos de usos existentes e propostos. Numa escala mais 

aproximada à intervenção, e considerando o Plano de Pormenor da UNOP 3, conclui-

se que as intervenções preconizadas dão cumprimento ao mesmo e enquadram-se nas 

disposições e orientações delineadas, na generalidade (a exceção diz respeito à 

localização do heliporto, já referida na fase de construção).  

Uma vez que o projeto contribui para o seguimento de compromissos assumidos para 

a área e dado o reconhecimento de interesse público do referido Plano de Pormenor, 

nesta fase esperam-se impactes positivos, permanentes, muito significativos.  

Na socioeconomia foram identificados impactes positivos permanentes relacionados 

com a criação, direta e indireta, de postos de trabalho, com o desenvolvimento turístico 

regional, como consequência da criação de novas e inovadoras atividades turísticas e 

do impulso nas já existentes, com o potencial de desenvolvimento social e económico, 

em resultado da dinamização da economia local e regional, possibilitando a criação de 

novas infraestruturas de ação social, entre outras. No seu conjunto, e atendendo ao 

potencial de cumulatividade com outros projetos da zona e de potenciação, estes efeitos 

foram considerados muito significativos.  

Os impactes negativos são, na maior parte dos casos, pouco significativos e 

passíveis de controlo e minimização através duma gestão ambiental eficaz do 

empreendimento, que deverá ser implementada. Refira-se que o proponente pretende 

que o desenvolvimento do projeto assente numa forte vertente de sustentabilidade 

ambiental e de integração paisagística. 
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Destaca-se, no entanto, o impacte negativo resultante da alteração da paisagem, 

tornando-a mais artificializada. Prevêem-se impactes visuais, que poderão variar de 

pouco significativos a significativos, em consequência da presença de um 

empreendimento dissonante da paisagem envolvente, mas que poderá ser atenuada 

com a concretização de um projeto de espaços exteriores que assuma um carácter 

integrador. Atendendo à componente viva e evolutiva da paisagem, com a 

implementação das medidas propostas, é expectável a atenuação e inclusive evolução 

favorável dos impactes identificados, pela integração progressiva do empreendimento 

hoteleiro na paisagem.  

Refira-se também o impacte negativo na geomorfologia e ecologia devido à afetação 

do sistema dunar e à degradação do estado de conservação de habitats protegidos por 

intensificação da circulação humana, principalmente no acesso à praia. Com a adoção 

do conjunto de medidas propostas, que passam, entre outras, por um condicionamento 

dos acessos à praia e da circulação humana na zona, bem como a implementação de 

um plano de gestão do sistema dunar e de um programa de sensibilização e educação 

ambiental, considera-se que os impactes negativos podem ser minimizados, mantendo-

se pouco significativos.  

O acréscimo de pessoas e de tráfego traduzir-se-á em impactes negativos no 

ambiente sonoro, qualidade do ar, gestão de resíduos, solos e usos do solo, recursos 

hídricos subterrâneos e saúde humana, sendo estes de baixa magnitude e pouco 

significativos, com a implementação das medidas de minimização propostas e uma vez 

que se trata de impactes muito localizados. 

No caso do clima e alterações climáticas, dos recursos hídricos superficiais e do 

património cultural não se registaram impactes relevantes. 

Foram ainda analisados os riscos e vulnerabilidades ambientais da exploração do 

empreendimento, incluindo os internos (eventos acidentais) e externos (riscos naturais, 

salientando-se os costeiros, sismos e incêndios florestais, assim como riscos 

tecnológicos). 

Os riscos de erosão costeira, galgamentos oceânicos e inundações costeiras foram 

avaliados como os mais relevantes, no entanto o risco será globalmente reduzido pelas 

medidas previstas e a implementação do empreendimento maioritariamente fora das 

zonas ameaçadas pelo mar para o horizonte 2100, num cenário de alterações 

climáticas.  
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5. Principais medidas ambientais propostas 

As medidas de mitigação propostas têm como principal objetivo implementar o projeto 

da forma mais otimizada possível, salvaguardando os interesses das populações e do 

ambiente, atenuando ou anulando impactes negativos que possam condicionar o projeto 

ou ter como consequência uma afetação severa sobre qualquer fator ambiental. 

Primeiramente propõe-se um conjunto de medidas de mitigação de caráter geral 

relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a 

instalação e gestão das zonas de estaleiro, atividades da obra, circulação de veículos e 

outras medidas. Estas medidas destinam-se a ser integradas na gestão ambiental da 

empreitada, de modo a garantir a sua efetiva aplicação. 

Seguem-se as medidas específicas para cada um dos fatores avaliados, listando-se 

de seguida algumas a título de exemplo para a minimização/potenciação de impactes 

mais significativos: 

• Evitar a abertura de novos caminhos sobre o campo dunar, devendo o número 

e largura dos acessos ser o menor possível;  

• Implementação de um programa de formação e sensibilização ambiental dos 

trabalhadores da obra, bem como, durante a fase de exploração, dos 

utilizadores do empreendimento e da praia; 

• Minimização da afetação das dunas, de habitats e de plantas protegidas pelos 

trabalhos de desmatação do terreno;  

• Nos acessos de circulação pedonal à praia e para a estrutura de apoio de 

praia, construção de passadiços sobreelevados sobre as dunas; 

• Implementação de um Plano de Gestão do sistema dunar destinado a 

prevenir, minimizar e corrigir os impactes negativos decorrentes das várias 

fases do projeto; 

• Desenvolvimento e implementação do Projeto de Arquitetura Paisagista para 

o empreendimento;  

• Os trabalhos de construção mais impactantes (modelações do terreno, 

escavações, corte e/ou remoção da vegetação) devem ser feitos evitando os 

períodos mais sensíveis para os animais (de fevereiro a junho, inclusive); 

• Recomenda-se o uso de espécies adaptadas às condições da área e a 

restrição do uso de pesticidas; 
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• Delimitação e/ou sinalização de plantas protegidas cujo arranque não seja 

necessário e das áreas de ocorrência de Habitats da Rede Natura 2000, na 

envolvente do projeto, de modo a evitar a sua afetação acidental; 

• Condicionamento rigoroso dos acessos à praia através da vedação das vias 

de circulação pedonal de acesso à praia; 

• Implementação de Plano de Salvamento de Património Arqueológico, 

previamente à obra, e de Programa de Acompanhamento Arqueológico de 

salvaguarda de sítios arqueológicos, durante a empreitada; 

• As áreas a afetar para a construção das infraestruturas, pavimentos e 

edificações previstas deverão restringir-se aos locais da sua implantação, 

devendo ser evitadas intervenções nas áreas marginais; 

• Recorrer à mão-de-obra local sempre que possível, garantindo a criação de 

emprego e diminuição do número de desempregados, tanto no concelho de 

Grândola, como nos concelhos limítrofes. 

• Adquirir produtos e serviços junto de empresas de construção sediadas em 

Grândola ou nos concelhos limítrofes; 

• Estabelecer contactos com o Centro de Emprego e Formação Profissional do 

Alentejo Litoral, para facilitar a contratação de desempregados residentes no 

concelho de Grândola ou nos concelhos limítrofes, de forma a contribuir para 

a diminuição do desemprego da região. 

• Estabelecer protocolos com a Escola de Turismo de Setúbal, com Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola e com a Escola 

Tecnológica do Litoral Alentejano, de modo a favorecer o preenchimento do 

quadro de pessoal do empreendimento com profissionais oriundos de 

Grândola ou dos concelhos limítrofes; 

• Privilegiar a compra de matérias-primas e de outros bens e serviços a 

empresas locais. 
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6. Monitorização 

O projeto enquadra-se numa região de elevado valor do ponto de vista ecológico, 

abrangendo um sistema dunar avaliado como de valor extremamente alto. Com a 

exploração do projeto aumentará a presença e circulação humanas no local, sobretudo 

nos meses de verão, potenciando a degradação do sistema dunar. Neste contexto, foi 

proposto um programa de monitorização do sistema dunar, nas fases de pré-obra, 

construção e exploração do projeto em análise. 

Para o efeito, foram definidos: 

• Os parâmetros a monitorizar; 

• Os locais e frequência de amostragem; 

• Os métodos de recolha e análise de dados; 

• Os relatórios e a discussão de resultados. 

Os resultados obtidos com o programa de monitorização permitirão acompanhar a 

situação e ajustar, reforçar ou propor novas medidas de mitigação que se venham a 

revelar necessárias. 
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7. Conclusões 

O EIA do Empreendimento Turístico da Parcela 2 da UNOP 3 do PU de Troia foi 

desenvolvido como instrumento de apoio à tomada de decisão sobre a viabilidade 

ambiental do projeto e para contribuir para o seu desenvolvimento e implementação de 

uma forma ambientalmente mais adequada.  

Na fase de construção, a afetação das dunas antigas e da paisagem local é um dos 

impactes negativos mais significativos. Para a minimização destes impactes foram 

propostas diversas medidas de minimização, como evitar a abertura de novos acessos, 

a sensibilização e formação de trabalhadores e utilizadores do empreendimento e da 

praia, a delimitação de plantas protegidas, a execução do projeto de integração 

paisagística, entre outras. Nesta fase espera-se ainda impactes positivos, diretos e 

indiretos, no emprego, bem como a potencial de dinamização das atividades 

económicas locais e regionais.  

Na fase de exploração, os impactes negativos estarão sobretudo relacionados com a 

presença e funcionamento do empreendimento, sendo, contudo, na maior parte dos 

casos, de baixa magnitude e pouco significativos, se acauteladas as medidas de 

minimização propostas no EIA. Atendendo à importância do sistema dunar destacam-

se as propostas de implementação de um plano de gestão das dunas e do programa de 

monitorização do sistema dunar. O projeto, ao ir ao encontro do estabelecido nos 

principais instrumentos de gestão territorial corresponderá a um impacte positivo muito 

significativo. Também potencialmente muito significativos (e de forma cumulativa), são 

esperados impactes positivos decorrentes da criação, direta e indireta, de emprego e do 

desenvolvimento turístico, social e económico.  

Em síntese, apesar do projeto implicar os impactes negativos supracitados, estes serão 

localizados e a adoção das medidas de minimização propostas serão essenciais para 

garantir a execução do projeto num quadro de sustentabilidade ambiental. O projeto 

introduzirá, em contrapartida, um conjunto importante de impactes positivos, diretos e 

indiretos, no ordenamento do território e na socioeconomia, que poderão ser muito 

significativos, a nível local e regional. 

Na fase de Projeto de Execução será possível melhorar o projeto, integrando as 

medidas de minimização, gerais e específicas, propostas no EIA, de forma a limitar a 

afetação dos valores naturais mais importantes, e definindo com maior rigor a integração 

paisagística do empreendimento turístico. 


