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1. INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DO PROPONENTE DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA
AUTORIDADE DE AIA
O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) incide sobre o projeto do
conjunto turístico Évora Resort. O projeto é constituído por aldeamentos turísticos, estabelecimentos hoteleiros,
um campo de golfe e uma barragem.
O proponente deste projeto é a Frontino – Turismo, SA.
Dadas as várias componentes do projeto, existem duas entidades licenciadoras: a Administração da Região
Hidrográfica (ARH) do Alentejo, atualmente em processo de integração na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
(APA) (barragem) e a Câmara Municipal de Évora (restantes componentes). A Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) é a APA.

1.2 OBJETIVOS, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE
O regime legal de AIA, instituído pelo DL n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação dada pelo DL n.º 197/2005,
de 8 de novembro, que o republica e com as alterações introduzidas pelo DL n.º 60/2012, de 14 de março, prevê
a figura do “relatório descritivo da conformidade do projeto de execução com a respetiva DIA [Declaração de
Impacte Ambiental]”, sempre que o procedimento de AIA decorra em fase de estudo prévio (artigo 28º, n.º 1). A
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, designa este relatório como RECAPE – Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução, estabelecendo no seu Anexo IV as normas técnicas para a sua estrutura.
De acordo com o Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, o RECAPE “tem por objetivo a verificação de que o projeto
de execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA, dando cumprimento aos termos e condições nela
fixados”.
Nos casos em que o procedimento de AIA decorreu em fase de estudo prévio, tem lugar um procedimento,
designado como pós-avaliação, que se inicia com a entrega do RECAPE pelo proponente na entidade
licenciadora, para os projetos tipificados no Anexo II, do DL n.º 69/2000, de 3 de maio. O Évora Resort inclui três
tipos de projetos incluídos no anexo: estabelecimentos hoteleiros (alínea c do n.º 12), campo de golfe (alínea f
do n.º 12) e barragem (alínea g do n.º 10).
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O RECAPE é constituído pelos seguintes volumes:










Volume 1 – Sumário Executivo;
Volume 2 – Relatório;
Volume 3 – Sistema de Gestão Ambiental (SGA);
Volume 4 – Anexos;
Volume 5 – Peças Desenhadas.

A apresentação do Sumário Executivo num volume independente visa facilitar a respetiva divulgação no âmbito
da consulta pública do procedimento de pós-avaliação, designada no DL n.º 69/2000 como acompanhamento
público (artigo 31º). Neste documento incluem-se, de forma sintética e acessível, as principais informações
contidas no Relatório, utilizando linguagem corrente, não técnica.
O Relatório estrutura-se nos seguintes capítulos:
1.

Introdução, que inclui a identificação do projeto, do proponente e da equipa responsável pela
elaboração do RECAPE, bem como a descrição dos objetivos e da estrutura do RECAPE;

2.

Antecedentes, no qual se refere o histórico do procedimento de AIA;

3.

Conformidade com a DIA, no qual se procede à descrição sumária do projeto, focada nos principais
aspetos relevantes para a análise efetuada no RECAPE, e se analisa a conformidade do projeto com
a DIA, apresentando-se as medidas e ações que a asseguram;

4.

Monitorização, no qual se referem os programas de controlo periódico de determinados parâmetros,
com vista a avaliar a necessidade de adaptação das medidas adotadas e a sua eficácia;

5.

Balanço conclusivo, no qual se avalia e sintetiza a análise realizada ao longo do RECAPE.

O Volume 3 corresponde ao SGA e, para além do cumprimento do estipulado na DIA, este sistema visa atingir e
demonstrar um desempenho ambiental sólido, através do controlo dos impactes das atividades, produtos e
serviços no ambiente, em coerência com a política e objetivos ambientais definidos, garantindo que todos os
riscos e oportunidades relacionados com o desenvolvimento sustentável do empreendimento são corretamente
identificados e eficientemente geridos. É neste volume que se apresentam os procedimentos que permitem a
aplicação prática de alguns dos requisitos da DIA.
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O Volume 4, que corresponde aos Anexos, inclui um conjunto de informação relevante para a análise efetuada
no RECAPE, constituída por documentos autónomos.
No Volume 5, que corresponde às Peças Desenhadas, inclui-se a informação cartográfica necessária para
suportar a análise efetuada no RECAPE.

1.3 RESPONSABILIDADE PELO RECAPE
A responsabilidade pela elaboração do RECAPE é da ECOSSISTEMA – Consultores em Engenharia do
Ambiente, Lda. O RECAPE foi desenvolvido entre março de 2011 e junho de 2012, sob a coordenação de Júlio
de Jesus, eng.º do ambiente, e contou com a colaboração da equipa que se apresenta no Quadro 1.3.1. Neste
quadro associam-se as áreas temáticas abordadas no RECAPE, organizadas por ordem alfabética, às
respetivas responsabilidades.
Quadro 1.3.1 - Equipa técnica
Área temática

Técnico envolvido

Coordenação

Júlio de Jesus, eng.º do ambiente (OE 19972, membro profissional APAI nº 1)

Apoio à coordenação

Inês Lourenço, eng.ª do ambiente (OE 58574, membro profissional APAI nº 140)

Biodiversidade

João Rodrigues, biólogo (OB 2943)

Geologia e geomorfologia

Sérgio Brites, geógrafo físico, mestre em hidráulica e recursos hídricos
(membro profissional APAI nº 142)

Paisagem

ORLA – Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista, Lda.
(Nuno Cruz de Carvalho, arquiteto paisagista, APAP 107)
Catarina Henriques, arquiteta paisagista (APAP 316)

Património cultural

ARKHAIOS – Profissionais de Arqueologia e Paisagem, Lda.
(Ana Gonçalves e Cidália Matos, arqueólogas)
Nelson Pantaleão, arqueólogo

Peças desenhadas
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Cláudio Duarte, desenhador
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Área temática
Recursos hídricos

Técnico envolvido
Cristina Sequeira, eng.ª química (OE 39449)
Sérgio Brites, geógrafo físico, mestre em hidráulica e recursos hídricos
(membro profissional APAI nº 142)

Requalificação da vegetação ripícola

ORLA – Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista, Lda.
(Nuno Cruz de Carvalho, arquiteto paisagista, APAP 107)

Resíduos

Inês Lourenço, eng.ª do ambiente (OE 58574, membro profissional APAI nº 140)

Ruído

CERTIPROJECTO – Arquitetos e Engenheiros Consultores, Lda.
(Fernando Palma Ruivo, eng.º eletrotécnico, especialista em acústica pela OE;
Jorge Cardoso, eng.º eletrotécnico; Paulo Sarmento, eng.º do ambiente)

SGA

Inês Lourenço, eng.ª do ambiente (OE 58574, membro profissional APAI nº 140)
Francisco Pereira, técnico de ambiente

Solos

Sérgio Brites, geógrafo físico, mestre em hidráulica e recursos hídricos
(membro profissional APAI nº 142)

APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes
APAP – Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas
OB – Ordem dos Biólogos
OE – Ordem dos Engenheiros
SGA – Sistema de Gestão Ambiental
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2. ANTECEDENTES
O presente projeto foi classificado como de Potencial Interesse Nacional (PIN), de acordo com a RCM
n.º 95/2005, de 10 de outubro.
Em 2008 foi entregue, à Autoridade de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Construção do
Évora Resort, na Herdade de Sousa da Sé, em fase de Estudo Prévio. Este documento foi elaborado pela
Hidroprojecto, Lda., dando início ao procedimento de AIA.
A 7 de novembro de 2008 foi emitida a respetiva DIA favorável condicionada ao cumprimento de determinadas
condicionantes, estudos complementares, medidas de mitigação e programas de monitorização. Esta DIA foi
prorrogada por despacho do Secretário de Estado do Ambiente, de 10 de fevereiro de 2011 (ver Volume 4,
Tomo 4.1).
O RECAPE foi desenvolvido em estreita colaboração com as equipas projetistas e com a entidade proponente
do projeto. Esta metodologia permitiu intervir no projeto, numa fase ainda preliminar.
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3. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
3.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Évora Resort localiza-se no concelho de Évora, freguesia de Senhora da Saúde (ver Desenho 1 do Volume 5),
a nordeste da cidade de Évora e a sul da A6/IP7 (autoestrada Marateca-Caia), na proximidade da sua saída
n.º 6 (ver Figura 3.1.1 e Desenho 2 do Volume 5).

Figura 3.1.1 - Localização do Évora Resort
12
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O projeto corresponde a um conjunto turístico, que abrange uma área de cerca de 937 ha e inclui cinco
aldeamentos turísticos, um aparthotel, oito conjuntos de apartamentos turísticos e dois hotéis, perfazendo
um total de 5637 camas, distribuídas por 1769 unidades de alojamento. A distribuição de camas pelas várias
tipologias de alojamento é a seguinte (ver Volume 4, Tomo 4.2):






3903 camas em aldeamentos;
1014 camas em apartamentos turísticos;
720 camas em unidades hoteleiras (hotéis e aparthotel).

Em termos de edificado, o conjunto turístico encontra-se dividido em seis áreas: aldeamento da entrada,
aldeamento da vinha, aldeamento do montado, aldeamento do golfe norte, aldeamento do golfe sul e zona
central, conforme se apresenta na Figura 3.1.2.
O Évora Resort inclui ainda um campo de golfe de 27 buracos, campo de treinos e a respetiva clubhouse. Este
foi desenvolvido procurando ajustar o projeto às características da área e proteger e valorizar os valores naturais
presentes.
O projeto inclui também uma barragem, associada à ribeira do Freixo, que visa satisfazer os consumos de rega
de cinco das seis áreas do conjunto turístico. A exceção corresponde ao aldeamento do montado, que será
abastecido por um furo existente.
A albufeira resultante desta barragem permitirá a retenção e a captação das águas superficiais, servindo
também como reservatório de compensação temporal entre a ocorrência natural dos recursos hídricos e o seu
consumo.
A albufeira criada pela barragem do Freixo tem as seguintes características:








nível de pleno armazenamento (NPA) à cota 246,5 m;
nível de máxima cheia (NMC) à cota 247,5 m;
área inundada de cerca de 42 ha;
volume útil de cerca de 1 600 000 m3.

A barragem inclui também estruturas de descarga de fundo e de descarga de caudais ecológicos.
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Figura 3.1.2 - Áreas do conjunto turístico

O conjunto turístico inclui também componentes de diferenciação características da região, nomeadamente, uma
área de vinha e respetiva adega, uma área dedicada à apicultura e um centro hípico. Para além destas
componentes, o Évora Resort inclui uma quinta pedagógica, uma horta biológica, um campo desportivo
polivante dotado de campos de jogos, campos de ténis, piscinas, um jardim de infância e parque infantil,
distribuídos por diferentes zonas do conjunto turístico.
14
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O monte atualmente existente na área do conjunto turístico (Monte Sousa da Sé) será integrado no mesmo,
como centro cultural. Na envolvente deste edifício, desenvolve-se a zona central do Évora Resort, incluindo
uma praça comercial, dotada de restaurante e diferentes serviços.
O abastecimento de água potável ao conjunto turístico é garantido pela empresa Águas do Centro Alentejo, SA.
e a rede de distribuição interna do conjunto turístico inclui um reservatório, a norte no terreno, a partir do qual
serão desenvolvidas duas redes de distribuição: uma para os aldeamentos da entrada e da vinha e para a zona
central e outra rede para o restante conjunto turístico. As redes de distribuição foram projetadas para ficarem
implantadas seguindo maioritariamente as vias de comunicação, preferencialmente sob as zonas de passeio, e
em coordenação com as restantes infraestruturas. A rede de distribuição de água potável providenciará também
o abastecimento a marcos de incêndio, localizados geralmente à entrada dos núcleos de alojamento turístico.
O sistema de rega, associado à albufeira do Freixo, abrange as áreas agrícolas (olival, pomar, hortícolas e
vinha), as áreas verdes de cariz urbano e o campo de golfe do conjunto turístico. O sistema está estruturado de
modo a que a rede associada ao golfe seja autónoma. Neste caso, o sistema é constituído por uma rede de
aspersores, dotado de sistema de controlo, a completar futuramente (no âmbito do plano de gestão da rega) com
um posto meteorológico e sondas de medição do teor de humidade no solo e respetivos softwares, para auxiliar
a gestão de água.
O projeto prevê também a existência de uma rede de drenagem das águas pluviais, definida de acordo com as
sub-bacias de drenagem presentes na área do conjunto turístico. A rede projetada está articulada com a
drenagem do projeto de vias, tendo sido prevista, sempre que tecnicamente viável, a ligação das valetas dos
arruamentos à rede de coletores das águas pluviais. A rede de coletores drena, na sua generalidade, para
pontos baixos, conduzindo as águas pluviais até linhas de água próximas das zonas intervencionadas.
Relativamente às águas residuais domésticas, o sistema procura respeitar ao máximo a conservação das
pendentes naturais, permitindo o escoamento gravítico eficaz e a não sobrecarga de ramais em zonas de
conflito. As águas residuais domésticas têm como destino final a estação de tratamento de águas residuais
(ETAR) localizada a sul no terreno. O tratamento na ETAR inclui a desinfeção final do efluente, permitindo assim
um nível de qualidade compatível com a sua reutilização na rega de espaços verdes com contacto direto com o
público.
O fornecimento de energia elétrica ao conjunto turístico faz-se através da rede pública.
O Évora Resort contempla um sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), que servirá os lotes de
unidades de alojamento, os hotéis e as restantes edificações e infraestruturas do conjunto turístico. Este sistema
RECAPE – Évora Resort
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contempla a recolha diferenciada de quatro tipologias de resíduos (RSU indiferenciados, vidro, papel / cartão e
embalagens), incluindo compartimentos (conjuntos de contentores) criteriosamente distribuídos pela área do
conjunto turístico, com vista a otimizar a sua utilização. O Évora Resort inclui também um centro de
compostagem, localizado a sul no terreno.
A rede viária interna, com uma extensão total de cerca de 30 km, foi desenvolvida considerando um critério de
ruralidade, com vista a impor velocidades reduzidas na circulação de tráfego dentro do conjunto turístico. A rede
viária encontra-se hierarquizada em quatro tipos de arruamentos, em função da largura das faixas de rodagem
(7 m, 6 m, 5 m e 3,5 m).
O Évora Resort prevê também a existência de um heliporto e de 4311 lugares de estacionamento, para
utilização do conjunto turístico. Destes lugares, 1409 destinam-se a utilização comum, em número equivalente
ao de unidades de alojamento turístico (excluindo as unidades hoteleiras).
O conjunto turístico será alvo de integração paisagística e prevê ainda a requalificação das galerias
ripícolas das linhas de água do Évora Resort, bem como das margens da albufeira prevista para a ribeira do
Freixo. Para além de dar resposta ao estipulado na DIA, estas atividades visam promover a proteção e
valorização das áreas que apresentem maior interesse cénico, estético e ecológico, bem como valorizar e
desenvolver uma maior biodiversidade na área intervencionada, tirando partido do potencial biofísico existente.
Na envolvente do Évora Resort estão previstos dois projetos de estruturas lineares – o IP2, localizado a oeste do
Évora Resort e incluindo um nó de ligação à A6/IP7, e um troço da linha ferroviária de velocidade alta, que
atravessa tangencialmente, a sul, a área do conjunto turístico.

3.2 CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES E OUTRAS MEDIDAS DA DIA
3.2.1 Condicionantes
1 Integração no Projeto de Execução das condicionantes constantes na secção A), da presente DIA, e
demonstração da sua adoção no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

O cumprimento desta condicionante é discriminado no ponto 3.2.2 do RECAPE, no qual se analisam
individualmente as condicionantes ao projeto de execução indicadas na secção A) da DIA.
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2 Concretização no RECAPE das medidas de minimização e dos elementos a apresentar em fase de RECAPE,
bem como dos programas de monitorização, constantes nas secções B) a D) da presente DIA, sem prejuízo de
outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de
minimização a adotar em fase de obra e em fase de exploração.

O cumprimento desta condicionante é discriminado nos pontos 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 do RECAPE, no qual se
analisam individualmente, as medidas de minimização, os elementos e os programas de minimização indicados
nas secções B), C) e D) da DIA.

3 Apresentação das condicionantes A1, A2 e A3 à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo e à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo, para parecer, previamente ao desenvolvimento do
correspondente projeto de execução.

No Tomo 4.3 (Volume 4) apresentam-se os pareceres da ARH Alentejo e da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, relativos a estas condicionantes. Ambos os pareceres são
favoráveis relativamente aos procedimentos propostos para satisfação das condicionantes A1, A2 e A3.

4 Inclusão das medidas de minimização específicas para a fase de obra nos cadernos de encargos que venham
a ser produzidos, para efeitos da construção do empreendimento.

Esta condicionante está contemplada no SGA, em concreto na medida PPO1 do PGA da fase de construção
(Volume 3, Tomo 3.1). Este PGA fará parte integrante de todos os cadernos de encargos.
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5 Implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) para o empreendimento que enquadre todas as
intervenções a realizar no âmbito da presente DIA.

O SGA, que enquadra todas as intervenções a realizar e as respetivas medidas a aplicar, é apresentado no
Volume 3. A Frontino compromete-se a implementar o SGA no desenvolvimento da sua atividade, tanto na fase
de construção como na de exploração.

6 Apresentação dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA.

A Frontino apresentará os relatórios de monitorização à Autoridade de AIA, de acordo com a periodicidade
constante destes.
Esta condicionante está contemplada no SGA, em concreto:




na medida M3 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida M3 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

7 Apresentação dos relatórios de progresso indicados na secção C) à Autoridade de AIA.

A Frontino apresentará, à Autoridade de AIA, os relatórios de progresso previstos na medida C27, de acordo
com a periodicidade estabelecida.
Esta condicionante está contemplada no SGA, em concreto:
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nas medidas PPO4 e M2 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida M2 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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8 A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou
licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas
áreas sujeitas a condicionantes e servidões.

A Frontino obterá, junto das entidades competentes, todos os pareceres, autorizações e licenças necessários.
De entre estes encontra-se a autorização da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) para a
utilização não agrícola destes solos, devido à sua ocupação parcial pelo aterro resultante da modelação do
terreno, junto do IP2.
Alguns destes documentos foram já solicitados pela Frontino e apresentam-se no RECAPE: aprovação, pelo
Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), dos trabalhos realizados no âmbito
do RECAPE, bem como a aprovação de abate de sobreiros (ver Volume 4, Tomos 4.4 a 4.17).
Esta condicionante está contemplada no SGA, em concreto:




na medida PPO5 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida PP2 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

3.2.2 A) Condicionantes ao projeto de execução
A1 Adotar soluções que conduzam a uma redução significativa das necessidades de água para rega,
devendo a análise de soluções considerar cenários para o desenvolvimento do projeto, quer em termos
de dimensão, quer das diferentes componentes.

A redução das necessidades de água para rega é uma preocupação considerada desde o início do
desenvolvimento do projeto do Évora Resort. Em 2004 foi contratada a empresa Cenor para definir a estratégia
dos recursos hídricos do empreendimento.
Desde sempre os recursos hídricos foram considerados uma componente importante do projeto, tendo sido
pedido a todos os projetistas, nas especialidades relevantes, que perspetivassem a utilização da água ao nível
mínimo possível para responder às necessidades do empreendimento.

RECAPE – Évora Resort
Volume 2 – Relatório

19

Obedecendo a esta diretivas e a estes princípios foi considerada a adoção de soluções economizadoras de
consumos de água que permitem que, com um consumo anual de apenas 576 974 m3, seja possível regar
27 buracos de golfe, 42 ha de vinha, 7,22 ha de olival, 6,78 ha de pomares, 1,27 ha de hortas, campos de futebol
e râguebi e espaços verdes urbanos.
Apesar do Évora Resort se desenvolver numa área de 937 ha, as necessidades de rega totais, excluindo o golfe,
são de apenas 231 124 m3, o que significa que as áreas regadas foram reduzidas ao mínimo indispensável a um
conjunto turístico de qualidade. Excluindo o golfe e as atividades agrícolas (vinha, olival, pomares e horta), as
necessidades de rega são de apenas 135 994 m3/ano.
Para responder às opções estratégicas do PENT – Plano Estratégico Nacional do Turismo, que defende que a
oferta turística portuguesa deve situar-se nos segmentos médio-alto e alto do mercado, não é possível reduzir o
consumo de água para além do proposto em outubro de 2008 no quadro das negociações realizadas com o
INAG, sob pena de comprometer irreversivelmente a qualidade do empreendimento Évora Resort.
Também nos estudos referentes ao Golfe existiu a preocupação de reduzir ao mínimo os consumos de água,
estimando-se que seja necessário um volume de 345 850 m3/ano de água. Dado tratar-se de um campo de golfe
de 27 buracos, o consumo referido representa uma eficiência extraordinária, possível através de uma grande
contenção nas áreas regadas e na escolha de relvas muito eficientes no consumo de água.
Os dados anteriormente apresentados constam do documento “Évora Resort. Novo Estudo dos Recursos
Hídricos“ (CENOR, dezembro 2007).
Comparando o consumo previsto no Évora Resort com o previsto no empreendimento vizinho Royal Évora,
verifica-se uma elevada performance deste primeiro em termos de racionalização do consumo de água.
Efetuando esta comparação, com base nos elementos constantes nos EIA dos respetivos projetos, verifica-se
que apesar do Évora Resort ter um maior número de camas, uma área total superior e um maior campo de golfe
(com 27 buracos em vez de 18), apresenta um consumo anual de água inferior (576 974 m3/ano contra
578 023 m3/ano no caso do Royal Évora). Note-se ainda que o consumo de água para rega do Évora Resort
inclui 95 130 m3/ano para espaços agrícolas (vinha, olival, pomares e hortas), atividades não existentes no Royal
Évora.
Os aspetos referidos foram apresentados em documentação remetida para apreciação da ARH Alentejo em 19
de janeiro de 2009, tendo esta entidade emitido parecer favorável, em 26 de janeiro de 2009, relativamente ao
procedimento proposto para a satisfação da condicionante A1 da DIA. O ofício referido reproduz-se no Tomo 4.3
(Volume 4).
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A2 Adotar soluções que conduzam à gestão e ao uso eficiente da água.

Considera-se que as soluções preconizadas no Novo Estudo dos Recursos Hídricos (dezembro de 2007) e
respetivo Aditamento (outubro de 2008) possibilitam a gestão eficiente da água. Estas soluções serão ainda
complementadas com as propostas apresentadas como resposta à condicionante A3.
Esta interpretação foi apresentada em documentação remetida para apreciação da ARH Alentejo em 19 de
janeiro de 2009 (Procedimentos Propostos para Satisfação das Condicionantes Impostas ao Projeto de
Execução), tendo esta entidade emitido parecer favorável, em 26 de janeiro de 2009, relativamente ao
procedimento proposto para a satisfação da condicionante A2 da DIA. O parecer referido reproduz-se no
Tomo 4.3 (Volume 4).

A3 Reformular a solução de gestão dos recursos hídricos, apresentada em outubro de 2008, no sentido de
adotar soluções que permitam:
a) utilizar a totalidade das águas residuais tratadas;
b) minimizar o uso de águas subterrâneas;
c) minimizar as perdas por evaporação.
A documentação remetida para apreciação da ARH Alentejo em 19 de janeiro de 2009 (Procedimentos
Propostos para Satisfação das Condicionantes Impostas ao Projeto de Execução), e alvo de parecer favorável
desta entidade (datado de 26 de janeiro de 2009) aborda esta questão. O referido parecer reproduz-se no
Tomo 4.3 (Volume 4). Para responder a esta questão contribuem também os elementos do projeto, conforme se
apresenta de seguida.
A3-a) Utilizar a totalidade das águas residuais
“As águas residuais tratadas na ETAR do Évora Resort serão reutilizadas na rega dos espaços verdes do
empreendimento”, tal como referido no subcapítulo 2.4.2 da memória descritiva e justificativa (rev0: 2011-03-11)
do Volume 1 – Projeto da ETAR. Excetuam-se os usos compatíveis marginais, nos quais parte do efluente
tratado será reutilizado como água de serviço “na lavagem de equipamentos e de arruamentos, na rega dos
espaços verdes do recinto e na diluição da solução-mãe de polielectrólito” (memória descritiva e justificativa
(rev0: 2011-03-11) do Volume 1 – Projeto da ETAR). Poderá, também, “ser necessário descarregar uma fração
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do efluente tratado na linha de água mais próxima (a ribeira do Freixo), ou mesmo a sua totalidade em períodos
de pluviosidade em que não seja necessário regar” (memória descritiva e justificativa (rev0: 2011-03-11) do
Volume 1 – Projeto da ETAR).
A3-b) Minimizar o uso de águas subterrâneas
Na documentação remetida para apreciação da ARH Alentejo em 19 de janeiro de 2009 (Procedimentos
Propostos para Satisfação das Condicionantes Impostas ao Projeto de Execução), é referido que “no Estudo de
de outubro de 2008, são propostas regras de operação que dão prioridade ao consumo de águas residuais
tratadas em primeiro lugar e ao consumo de águas superficiais em segundo lugar, só sendo utilizadas águas
subterrâneas como complemento das duas primeiras e nos quantitativos estritamente necessários. Não é,
portanto, possível reduzir mais o consumo de águas subterrâneas por meio de metodologias de gestão
alternativas”.
Neste documento é também referido que “as águas subterrâneas serão utilizadas com parcimónia, porque
representarão apenas 16% do consumo de água”.
A3-c) Minimizar as perdas por evaporação
Na documentação remetida para apreciação da ARH Alentejo em 19 de janeiro de 2009 (Procedimentos
Propostos para Satisfação das Condicionantes Impostas ao Projeto de Execução), é referido que “a área
inundada pela albufeira da barragem do Freixo foi reduzida ao mínimo indispensável, de acordo com o que foi
acordado com o INAG e que está vertido no Estudo [dos Recursos Hídricos] de outubro de 2008”.
Para ser possível conseguir o volume de armazenamento pretendido, minimizando a área inundada e,
consequentemente, as perdas por evaporação, prevê-se a sobreescavação do terreno na área que será
inundada pela albufeira. O volume total de escavação será de cerca de 1 056 000 m3.

A4 Adotar uma descarga de fundo, na barragem do Freixo, que permita a descarga de caudais de cheia.

O projeto de Execução da Barragem do Freixo introduziu modificações na conceção dos principais órgãos
hidráulicos, face ao previsto no Estudo Prévio. De acordo com o Projeto de Execução existe uma descarga de
fundo com capacidade de 2,2 m3/s ao nível de pleno armazenamento, formada por um trecho comum à tomada
de água e por uma derivação que termina numa estrutura de dissipação de energia. O dimensionamento desta
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descarga teve apenas em vista o esvaziamento da albufeira em caso de necessidade, por razões de segurança
ou de manutenção, o controlo do primeiro enchimento da albufeira e a descarga anual de caudais de limpeza
(1 m3/s), em complemento dos programas de caudais ecológicos, que serão assegurados por dispositivo de
descarga próprio.
Assim, verifica-se que a capacidade da descarga de fundo não permite a descarga de caudais de cheia.
Contudo, para este efeito, existirá uma estrutura própria, o descarregador de cheias, que permite a descarga de
um caudal máximo de 150 m3/s, correspondente ao caudal de ponta de cheia com período de retorno de 1000
anos, o que se considera adequado.
Com efeito, de acordo com a legislação de segurança de barragens em vigor, as descargas de fundo não se
destinam a descarregar cheias, devendo existir um órgão próprio e autónomo para esse efeito, designado,
precisamente, por descarregador de cheias.

A5 Desenvolver os projetos de execução, relativamente ao património cultural, tendo em consideração:
a) que deve ser estabelecida, nos monumentos megalíticos, nomeadamente antas, uma área de proteção
de 50 m, medidos desde os limites exteriores dos vestígios, onde qualquer mobilização do solo, para
além do obrigatório acompanhamento arqueológico, deverá ser antecedida por sondagens de
diagnóstico e onde, também, não se poderá efetuar qualquer modelação negativa definitiva do
terreno. Ressalvam-se as situações excecionais devidamente comprovadas, que deverão ser tratadas
caso a caso com a entidade da tutela.
Quaisquer eventuais ações a efetuar na área de proteção devem tomar em consideração a
salvaguarda e conservação dos elementos patrimoniais, bem como o seu enquadramento
paisagístico.
b) a preservação e a integridade dos monumentos megalíticos, os quais devem ser salvaguardados e
conservados in situ, nas fases de projeto, obra e exploração, incluindo projetos complementares e de
infraestruturas.
c) os resultados obtidos no programa de sondagens de diagnóstico para avaliação das ocorrências
números 3, 4, 14, 15, 17, 18, 20 e 21 (sondagens manuais) e números 17 e 19 (sondagens
mecânicas), aprovado pela tutela. De referir, que os resultados obtidos devem, também, ser
considerados na definição das áreas de implantação das várias componentes.
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Os monumentos megalíticos correspondem aos sítios n.º 2, 8, 9, 10, 12 e 13.
O sítio n.º 8 (Menir de Sousa) corresponde a um menir que não se encontra in situ, conforme Relatório Final dos
Trabalhos Arqueológicos - Menir de Sousa, n.º 8, elaborado pela Arkhaios, Lda. (Volume 4, Tomo 4.9). Este
relatório propõe a sua remoção e armazenamento, até ser decidido o seu destino. Esta proposta foi aprovada
pelo IGESPAR (Volume 4, Tomo 4.9).
Para os restantes sítios com monumentos megalíticos foi definida uma zona de proteção de 50 metros, medidos
desde os limites exteriores dos vestígios, onde não ocorrerá qualquer intervenção. Esta medida consta do
Relatório "Carta de Condicionantes para o Património Arqueológico e Construído”, elaborado pela Arkhaios,
Lda., como Condicionante 5 (Volume 4, Tomo 4.5). Está, assim, salvaguarda a preservação e a integridade dos
monumentos megalíticos.
Foram realizados pela Arkhaios, Lda. os seguintes trabalhos arqueológicos:


















Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Carrascal 4 (n.º 3);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio do Freixo (n.º 4);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Monte do Freixo (n.º 14);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 1 (n.º 15);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 2 (n.º 17);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 3 (n.º 18);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 4 (n.º 19);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Sousa da Sé (n.º 20);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 5 (n.º 21).

Estes relatórios encontram-se reproduzidos no Volume 4 e foram devidamente autorizados e aprovados pelo
IGESPAR (Volume 4, Tomos 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13 e 4.14 a 4.17, respetivamente).
Os resultados obtidos foram considerados no desenho final do projeto. Resume-se no quadro seguinte a
situação dos vários sítios relativamente à potencial afetação pelo projeto e às medidas de minimização definidas
no já referido Relatório "Carta de Condicionantes para o Património Arqueológico e Construído”.
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Quadro 3.2.1 - Situação dos vários sítios relativamente à potencial afetação pelo projeto
e respetivas medidas de minimização
Sítios

Afetação pelo projeto

4, 15, 18 e 19

Sítios não afetados, tendo o projeto

Classificação no Relatório "Carta de

Medidas de

Condicionantes para o Património

minimização na

Arqueológico e Construído”

fase de construção

Condicionante 1

sido alterado para o efeito
3, 14 e 20

SV,

AAD,

AAMS,

EAMan

Sítios que não revelaram estruturas e

Condicionante 2

AAD, AAMS, EAMan

Condicionante 3

SV,

que serão potencialmente afetados
pelo projeto
17

Sítio

onde

foram

identificadas

estruturas, não afetado pelo projeto,

AAD,

AAMS,

EAMan

mas a menos de 50 m de intervenções
21

Não foram detetados vestígios que o
levem

a

considerar

um

–

AAD, AAMS, EAMan

sítio

arqueológico, o local é afetado pelo
projeto (campo de golfe): SV - Sinalização e vedação do sítio
AAD - Acompanhamento arqueológico da desmatação
AAMS - Acompanhamento arqueológico de mobilizações do solo
EAMan - Escavações arqueológicas manuais caso se identifiquem vestígios arqueológicos relevantes (estruturas e/ou estratigrafias).

A medida A5 está contemplada no SGA, em concreto:




nas medidas PPO12 e C7 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
nas medidas E3 e E4 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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A6 Desenvolver os traçados das infraestruturas (básicas, rodoviárias) no sentido de os integrar na paisagem,
preservando os valores naturais existentes.

Para efeito da verificação do cumprimento desta condicionante, consideraram-se como valores naturais os
habitats de interesse comunitário, listados no anexo B-I do DL n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada
pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (transpõe para o direito nacional a Diretiva Aves, Diretiva do Conselho
n.º 79/409/CEE, e a Diretiva Habitats, Diretiva do Conselho n.º 92/43/CEE), existentes na área do projeto e
mapeados no respetivo Estudo de Impacte Ambiental.
Das infraestruturas previstas no projeto (ver sub-capítulo 3.1), apenas os arruamentos interferem com os
habitats referidos, em concreto:


a via XCF Norte, que faz a ligação entre a Via da Vinha e Via do Montado, atravessando no seu
percurso a ribeira do Freixo, interseta a galeria ripícola desta ribeira, que corresponde aos habitats
3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes com arrelvados higronitrófilos da Paspalo-



Agrostidion verticillati e 91B0 - Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia;
alguns dos arruamentos no Aldeamento do Montado afetam o habitat 6310 - montados de Quercus
spp. de folha perene.

Considera-se que o projeto cumpre a presente condicionante, considerando:





a inevitabilidade de uma via que ligue a Via da Vinha e Via do Montado atravessar a ribeira do Freixo;
a disposição das habitações, no Aldeamento do Montado, que condicionam o traçado dos
arruamentos, apesar de se ter procurado minimizar a interferência;
o impacte de diminuição da área de habitats de interesse comunitário é pouco significativo, pois as
áreas afetadas são de pequena dimensão e este impacte é minimizado pela plantação de galerias
ripícolas e de sobreiros, prevista no projeto, criando novas zonas de habitats.
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A7 Desenvolver o projeto em conformidade com os requisitos da REFER - Rede Ferroviária Nacional, EP, no
que diz respeito à existência de medidas decorrentes do Decreto n.º 25/2007, de 22 de outubro e do
Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro.

De acordo com o Parecer da Comissão de Avaliação, emitido no âmbito do procedimento de AIA, em outubro de
2008, a REFER “menciona que o limite sul da área de implantação do empreendimento se encontra dentro do
corredor da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid e da linha de mercadorias Sines-ÉvoraElvas-Caia (...) que foram objeto de Declarações de Impacte Ambiental favorável. O referido corredor encontrase protegido por medidas preventivas ao abrigo do Decreto n.º 25/2007, de 22 de outubro” (p. 34). A REFER
indica que a única construção dentro desse corredor é a ETAR, referindo ainda que “para além da ETAR, poderá
ser necessário ajustar a implantação dos arruamentos e condutas que se deteta poderem vir a colidir com a
implantação da infraestrutura ferroviária a construir, em função do projeto de execução que vier a ser
desenvolvido para a linha de alta velocidade entre Lisboa e Caia e para a linha de mercadorias Sines-ÉvoraElvas-Caia” (p. 34-35 do Parecer da Comissão de Avaliação e ofício da REFER disponível no Tomo 4.1 do
Volume 4 – Anexos).
A localização da ETAR foi alterada e os traçados dos arruamentos e das condutas mais a sul foram ajustados de
modo a não colidir com os futuros projetos ferroviários.
Foram entretanto entregues novos elementos de projeto para a apreciação da REFER. No parecer desta
entidade, datado de 27 de maio de 2011 e apresentado no Tomo 4.4 – Pareceres de entidades, indica-se que “a
solução agora apresentada à REFER inclui o atravessamento de uma passagem de nível (PN) existente, ao
PK 128+057, e a criação de duas novas PN”. A REFER conclui que, considerando o reconhecimento do Évora
Resort como PIN, nada tem a opor à solução proposta pela Frontino, mediante a celebração de uma licença de
atravessamento entre o promotor e a REFER.

A8 Desenvolver o projeto em conformidade com os requisitos da Estradas de Portugal EP, NAER, Força
Aérea Portuguesa (FAP) e ANA, em particular no que diz respeito a obstáculos e a uma área de treino da
FAP.

O Parecer da Comissão de Avaliação, emitido no âmbito do procedimento de AIA, em outubro de 2008, inclui o
ofício do INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, no qual são citadas as entidades referidas nesta medida,
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nomeadamente a FAP e a ANA (página 34 do Parecer e ofício do INAC anexo ao Parecer – ver Tomo 4.1 do
Volume 4 – Anexos).
O ofício do INAC, de 12-09-2008, refere-se ao licenciamento do heliporto previsto, referindo a legislação
aplicável (DL n.º 186/2007, 10 de maio), o facto dos obstáculos previstos não constituírem - naquela fase - uma
limitação e chamando a atenção para a necessidade do envolvimento da NAV Portugal, E.P.E. e da FAP no
futuro licenciamento do heliporto.
O licenciamento do heliporto, que não será efetuado nas primeiras fases de desenvolvimento do projeto,
cumprirá a legislação aplicável e envolverá a NAV Portugal, a FAP e outras entidades que o INAC possa vir a
indicar.
O ofício da EP, datado de 14 de novembro de 2008 e apresentado no Tomo 4.4 – Pareceres de entidades,
refere que houve “entendimento entre as partes de forma a viabilizar um projeto de interesse nacional”,
acrescentando que “na elaboração do projeto de loteamento final do ‘Évora Resort’, a Frontino atendeu não só à
evolução do desenho do estudo prévio do troço do IP2 (circular regional de Évora) e respetivo nó de ligação à
EN18 (nó de Vale Figueiras), publicado para efeitos do Estudo de Impacte Ambiental, mas também aos
corredores previstos no PDM de Évora, entretanto publicado”.

A9 Desenvolver o projeto em conformidade com o parecer do Turismo de Portugal, IP.
O ofício do Turismo de Portugal, IP, e respetivos anexos, datado de 05-09-2008 (ver Tomo 4.1 do Volume 4 –
Anexos), anexo ao Parecer da Comissão de Avaliação, refere as seguintes questões:









previsão de uma escola (“Colégio Internacional”) no âmbito do projeto;
utilização no EIA do termo “habitação”, quando a figura de empreendimento turístico não admite a
existência de usos residenciais;
impactes cumulativos com as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias previstas;
impactes cumulativos com o empreendimento turístico Royal Évora;
discrepância relativamente a equipamentos (Cais de Lazer e Heliporto), não mencionados no EIA.

O projeto suprimiu a escola prevista, estando agora previsto para essa área um apart-hotel.
O projeto suprimiu o “Cais de Lazer”, mantendo a intenção de licenciar um heliporto.
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Os impactes cumulativos do ruído com origem nos projetos rodoviário e ferroviários previstos e os resultantes da
proximidade do Royal Évora são objeto de outras condicionantes da DIA e, como tal, aí respondidas.
O projeto foi, assim, desenvolvido em conformidade com o parecer do Turismo de Portugal, IP.

A10 Desenvolver o projeto em conformidade com o parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), nomeadamente quanto à segurança contra incêndios, acessibilidades e abastecimento de
veículos de socorro.
O ofício da ANPC, datado de 29-08-2008 (ver Tomo 4.1 do Volume 4 – Anexos) e anexo ao Parecer da
Comissão de Avaliação, refere as seguintes questões:












garantir que o projeto não contribui para o aumento do risco de incêndio florestal;
garantir que os reservatórios propostos asseguram uma reserva de emergência mínima de 100 m3;
garantir que as acessibilidades se encontram desimpedidas e que respeitam as normas técnicas de
resistência às cargas de veículos e equipamentos de resposta a emergência;
prever, no projeto, espaços definidos para o abastecimento de veículos de socorro, a partir das bocas
de incêndio;
prever, na fase de construção, áreas adequadas ao armazenamento de matérias perigosas (incluídas
no espaço físico do estaleiro);
desenvolver um plano de emergência interno, caso a nova barragem esteja abrangida pelo
Regulamento de Segurança de Barragens;
acautelar o risco sísmico no desenvolvimento do projeto, principalmente no que concerne à barragem;
garantir, na fase de construção, que o movimento de terras não compromete a livre circulação das
águas e que nas áreas de vertente mais acentuada são tomadas as medidas necessárias de forma a



evitar possíveis deslizamentos;
adotar as medidas necessárias para a sinalização de segurança do projeto.

Este parecer sugere também a elaboração de um Plano de Segurança/Emergência e a criação de uma equipa
de primeira intervenção para situações de emergência.
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O empreendimento Évora Resort situa-se a 6 km de Évora, com acesso direto à EN18. Esta distância percorrese em menos de 10 minutos. Perante a proximidade do Évora Resort à cidade de Évora, em matéria de
segurança e serviços de saúde, considera-se que Évora será o centro prestador dos serviços de prontidão de
socorro.
É de salientar também, para o caso específico de acidente na barragem, que o Volume 9 do Projeto de
Execução da Barragem do Freixo corresponde ao Plano de Emergência Interno (PEI) da barragem. Neste
documento é efetuada a modelação do cenário de acidente de rotura da barragem e são referidos os
procedimentos de atuação / alerta em caso de ocorrência deste acidente.
Para além disto, no Volume 3 do RECAPE apresenta-se o SGA, que inclui procedimentos para a fase de
construção (PGA que constitui o Tomo 3.1), para a fase de exploração (PGA que constitui o Tomo 3.2) e para a
gestão de resíduos de ambas as fases (PGR que constitui o Tomo 3.3).

3.2.3 B) Elementos a entregar com o RECAPE
B1 Demonstrar uma adequada articulação com o empreendimento turístico a jusante confinante com o
projeto em apreço (designado Royal Évora) tendo em vista a salvaguarda dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica associada à ribeira do Freixo (quer numa perspetiva quantitativa, quer qualitativa), através de
uma gestão conjunta dos recursos hídricos, que designadamente tire partido das possíveis sinergias
entre os dois empreendimentos e tome em consideração os aspetos evidenciados nos pareceres
externos, designadamente do Turismo de Portugal.

A albufeira da Barragem do Freixo será explorada em articulação com a albufeira da Barragem de Fonte Boa, a
jusante, integrada no empreendimento Royal Évora, de modo a salvaguardar e utilizar de modo racional os
recursos hídricos da bacia hidrográfica. A localização deste empreendimento, face ao Évora Resort, é
apresentada no Desenho 2 (Volume 5).
O Aditamento ao Novo Estudo dos Recursos Hídricos (outubro, 2008) refere que a exploração conjunta das duas
albufeiras será efetuada de modo a que as suas percentagens de armazenamento se mantenham
permanentemente equilibradas, por escalões de 5%.
Para dar um exemplo, quando ambas as albufeiras estiverem a 50% de armazenamento, a albufeira do Freixo
deixará de reter caudais até que a de Fonte Boa, a jusante, atinja 55% de armazenamento. Em contrapartida,
30

RECAPE – Évora Resort
Volume 2 – Relatório

quando isso suceder, a barragem do Freixo passará a reter todas as afluências que receba (com exceção dos
caudais ecológicos), até que a sua albufeira atinja também 55% de armazenamento.
Os resultados da simulação do funcionamento do sistema descrito, ao longo de 27 anos consecutivos, revelam
que, em 27 campanhas de rega, há apenas uma em que não será possível satisfazer totalmente as
necessidades. Tem-se assim uma taxa de garantia de 96%, que se considera aceitável para a qualidade que
ambos os empreendimentos pretendem ter.

B2 Estudo hidrogeológico detalhado que comprove a disponibilidade e sustentabilidade dos recursos hídricos
subterrâneos existentes.

O estudo hidrogeológico detalhado que é pedido constitui a secção 6.1.1 do Novo Estudo dos Recursos Hídricos
(dezembro de 2007), apresentado no âmbito do EIA. No Volume 4, Tomo 4.18 reproduz-se o extrato do referido
estudo que inclui a secção 6.1.1.
O estudo hidrogeológico inicia-se com um enquadramento geológico da área, seguido de um enquadramento
hidrogeológico que refere a existência de dois aquíferos, um freático e outro, com maior interesse, confinado, do
tipo fissurado, caracterizando-se o funcionamento hidráulico e os usos de ambos.
Em relação ao aquífero confinado são apresentados ensaios de aquífero e dos furos que nele captam,
apresentando-se uma análise das disponibilidades existentes.
O estudo permite chegar a algumas conclusões e recomendações, referindo-se as principais:


Existem dois sistemas aquíferos na área do projeto. No de tipo freático, as profundidades poderão
chegar a 48 m em alguns locais. No aquífero confinado, as profundidades poderão atingir



100/120 metros;
O aquífero freático, embora com recursos seguramente significativos, apenas é captado através de
22 poços de grande diâmetro e de 4 charcas, cujos caudais são modestos (da ordem de 0,15 l/s, ou
menos). O sistema aquífero confinado é atualmente captado através de um conjunto de sete furos de



captação, com profundidades entre 100 e 121 m e produtividades entre 2,76 e 9,60 m3/h;
O sistema aquífero freático pode ser captado através de furos, poços e drenos a construir, mas a
localização destas novas captações, iria interferir com o aproveitamento da albufeira da barragem do
Freixo. Propõe-se, ainda assim, que as captações do aquífero freático que ainda não estão equipadas
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o sejam, utilizando-se para o efeito pequenas bombas de aspiração alimentadas por painéis solares e


com sondas de nível, de forma a debitar a água captada para as linhas de água;
O conjunto de sete furos existente, que captam níveis do sistema aquífero confinado, afigura-se capaz
de fornecer cerca de 50 m3/h, ininterruptamente durante todo o ano, desde que estas captações não
tenham ralos pouco profundos. Para prevenir a eventualidade de haver ralos pouco profundos em
algum ou alguns dos furos existentes (o que iria reduzir a respetiva produtividade a partir de
determinada ocasião) propõe-se o reforço do caudal captado através de um novo conjunto de furos a




construir;
Propõem-se cinco locais de pesquisas, designados S1, S2, S4, S5 a S6, onde foram detetadas
anomalias eletromagnéticas (prospeção RF-EM) e que se situam dentro do perímetro da propriedade.
As pesquisas serão realizadas à rotopercussão mecânica, com o objetivo de detetar e captar níveis
aquíferos confinados entre 40 e 120 metros. Espera-se, desta forma, captar caudais da ordem de 6 a
12 m3/h em cada novo local, suscetíveis de reforçar o caudal instantâneo disponível, de forma a poder
fixar um regime de exploração em que se contemple, pelo menos, um período de seis horas diárias de
repouso para recuperação de níveis. Aconselha-se o acompanhamento das pesquisas por um
hidrogeólogo para avaliação de cada pesquisa, definição das características construtivas de cada



captação e avaliação final da respetiva produtividade e das condições de exploração;
Recomenda-se a monitorização de cada origem de água subterrânea através de sistemas de medição
e de registo automático de níveis, para que se possa adequar o regime de exploração de cada furo da
forma que se revelar mais adequada. Serão também registados parâmetros climáticos e de qualidade
da água.

B3 Planos de contingência, para os recursos hídricos, em caso de situações extremas de seca.

No Novo Estudo dos Recursos Hídricos (CENOR, dezembro 2007) são apresentados, no ponto 8.4.3,
simulações da exploração da Barragem do Freixo (origem de água para a rega). As simulações efetuadas
incluem o pleno funcionamento, não apenas em situação de ano de características médias, como também em
caso de ano seco (com 80 % de probabilidade de ser ultrapassado) e de ano muito seco (tendo-se efetuado os
cálculos com base nos dados do ano hidrológico de 1982/83, o mais seco de uma série de 27 anos estudada).
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De acordo com as simulações de funcionamento efetuadas para ano muito seco, estima-se que, mantendo
constantes os contributos de água para a rega provenientes da ETAR (águas recicladas) e de furos, será
possível assegurar o volume anual necessário (576 974 m3), admitindo que o ano hidrológico se inicia com a
albufeira no NPA. Neste caso, no final do ano seco o volume de água armazenado na albufeira será inferior ao
existente no início do ano hidrológico, em 82 646 m3 (13,5% do volume útil da albufeira, que é de 612 013 m3).
Se o ano seguinte for novamente muito seco o nível de água na albufeira no final do ano hidrológico tornará a
descer.
Num ano médio, mantendo as solicitações anuais de água para rega, a albufeira da barragem do Freixo
recupera 59 580 m3. Num ano húmido, a recuperação será superior.
Conclui-se assim que a capacidade de armazenamento da albufeira permite a plena satisfação das
necessidades de rega mesmo em anos muito secos, sem exigir o acréscimo de captação de águas subterrâneas
ou da obtenção de água de outras origens.

B4 Apresentação dos dispositivos hidráulicos a instalar na barragem que permitam garantir e controlar os
regimes de caudais ecológicos definidos, devendo:
a) a descarga de caudal ecológico ser efetuada através de um dispositivo próprio, independente e
regulável;
b) ser instalado um medidor de caudal com registo em tempo real no dispositivo de descarga do caudal
ecológico.
A descarga de caudal ecológico prevista no Projeto para Licenciamento (janeiro de 2010) é um dispositivo
próprio, independente e regulável. O circuito hidráulico de descarga do caudal ecológico (representado nos
Desenhos 11, 12 e 14 do Projeto de Execução da Barragem do Freixo – ver Volume 4, Tomo 4.19) é
independente e é constituído por uma tubagem com 250 mm de diâmetro, instalada ao lado da conduta da
tomada de água e descarga de fundo, que possui 700 mm de diâmetro. A montante, a conduta do caudal
ecológico é obturada por uma comporta mural (ver Desenho 12 – Tomo 4.19) e a jusante possui um medidor de
caudal com registo em tempo real no dispositivo de descarga e uma válvula de regulação motorizada (ver
Desenho 14 – Tomo 4.19).
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A descrição e dimensionamento detalhado do dispositivo de descarga de caudal ecológico são apresentados nas
secções 1.2.10, 4.6 e 4.7 da Parte I do Volume 1 do Projeto de Execução da Barragem do Freixo, e no capítulo 6
da Parte V do Volume 1 do mesmo projeto. O Tomo 4.19 reproduz extratos do Volume 1 do Projeto de
Execução da Barragem do Freixo que incluem as secções e capítulo anteriormente referidos.

B5 Indicar, relativamente ao caudal de cheia, o período de retorno associado ao caudal de 1 m3/s, atendendo
a que se considera que o caudal de cheia com período de retorno de 2 anos, é o caudal que garante a
remoção de finos e a manutenção das características hidromorfológicas e contribui para evitar a invasão
do leito da ribeira do Freixo pela vegetação.

O caudal de 1 m3/s corresponde a dez vezes o caudal modular natural da ribeira. Considerando a curva de
duração média anual do caudal médio diário, que se apresenta na Figura 3.2.1, verifica-se que o caudal de
1 m3/s tem uma duração média de cerca de 10 dias por ano.

Figura 3.2.1 - Curva de duração média anual do caudal médio diário (adimensional)
Fonte: Barragem do Freixo. Projeto de Execução. Volume 1. Parte II – Estudos Hidrológicos, Estudo da Albufeira
(Frontino, Campo d´Água, 2011)
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Uma vez que a Barragem do Freixo será construída numa linha de água com uma bacia grande (39 km2) e
possui um armazenamento relativamente reduzido, apenas de cerca de 1,6 hm3, o caudal de ponta de cheia com
um período de retorno de 2 anos será da ordem dos 24 m3/s. A descarga deste caudal por uma descarga de
fundo inviabilizaria o empreendimento. Por outro lado o diâmetro da conduta quase que seria maior do que a
altura da barragem.
Assim, em anos húmidos e médios, o caudal correspondente a uma cheia com um período de retorno de 2 anos
será descarregado pelo descarregador de cheias. Apenas nos anos secos e muito secos tal não acontecerá.

B6 Programa de monitorização, conservação e restauro e de integração paisagística e sinalização dos
monumentos megalíticos, ocorrências números 2, 9, 10, 12 e 13.
Foi elaborada pela Arkahaios, Lda. uma “Proposta de Plano de Salvaguarda, Valorização e Monitorização e Guia
de Boas Práticas para os Monumentos Megalíticos” (Volume 4, Tomo 4.6). Este documento contém, na sua
secção 2.3, o programa de conservação e restauro, integração paisagística, sinalização e monitorização dos
monumentos megalíticos.
O Projeto de Integração Paisagística (PIP) desenvolvido para o Évora Resort (ver Volume 4, Tomo 4.20) teve
em consideração as diversas ocorrências patrimoniais, nomeadamente as números 2, 9, 10, 12 e 13.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




nas medidas PPO12 e C7 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E3 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B7 Resultado das sondagens da ocorrência n.º 8, que deverão ser executadas na fase de elaboração do
projeto de execução do empreendimento.

B8 Proposta técnica, apoiada por parecer de arqueólogo e de técnico de conservação e restauro, caso se
determine que a ocorrência n.º 8 não se encontra conservada in situ, e esteja então prevista a
trasladação.

RECAPE – Évora Resort
Volume 2 – Relatório

35

A Arkhaios, Lda. realizou trabalhos arqueológicos (sondagens de diagnóstico) no Menir de Sousa (Sítio n.º 8). O
respetivo relatório encontra-se reproduzido no Volume 4, Tomo 4.9, bem como a aprovação dos trabalhos pelo
IGESPAR. Os trabalhos permitiram concluir que o menir não se encontra in situ, propondo-se a sua remoção e
armazenamento, até ser decidido o seu destino.
Estas medidas estão contempladas no SGA, em concreto:




nas medidas PPO12, PPO13 e C7 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E3 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B9 Guia de boas práticas para os monumentos megalíticos correspondentes às antas (ocorrências n.os 2, 9,
10, 12 e 13) que contribua e permita conciliar o seu usufruto com a sua conservação de acordo com o
contexto em que fiquem integrados.
Foi elaborada pela Arkahaios, Lda. uma “Proposta de Plano de Salvaguarda, Valorização e Monitorização e Guia
de Boas Práticas para os Monumentos Megalíticos” (Volume 4, Tomo 4.6). Este documento contém, na sua
secção 2.4, o Guia de Boas Práticas para os Monumentos Megalíticos (Antas) que estabelece princípios
orientadores para a conservação dos monumentos megalíticos.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




nas medidas PPO12 e C7 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E3 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B10 Plano de gestão dos solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação,
atendendo ao faseamento das várias obras e à área do empreendimento, o qual deve ter por princípio a
reutilização de todos os materiais que possuam boas características geológicas e geomecânicas, nas
obras associadas aos diferentes projetos.

Na medida C20 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1) foram incluídos os procedimentos para a
gestão de solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação:
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a) Incorporar as terras resultantes da escavação preferencialmente na área do projeto, atendendo ao
faseamento das várias obras e à área do empreendimento;
b) Utilizar preferencialmente as duas áreas previstas dentro da área do empreendimento (uma a nascente
do IP2 e a outra a norte do traçado previsto para a linha ferroviária de velocidade alta), conforme
apresentado nas figuras 19 e 20 do PIP (Tomo 4.20 do Volume 4);
c) Caso não seja possível a reutilização da totalidade das terras dentro da área do empreendimento,
encaminhar as mesmas para os seguintes destinos (de acordo com estipulado no artigo 6º do DL
n.º 46/2008, de 12 de março):
-

outra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia;

-

recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras;

-

cobertura de aterros destinados a resíduos;

-

locais licenciados pelas Câmaras Municipais.

B11 Programa de gestão de resíduos em conformidade com os princípios da responsabilidade pela gestão,
da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos e da regulação da gestão
de resíduos, consignados na legislação em vigor. Este programa deverá ser operacionalizado para a
fase de construção, atendendo às seguintes vertentes principais:
a) Identificar e classificar os diferentes tipos resíduos através dos códigos da Lista Europeia de
Resíduos.
b) Aplicar dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de
resíduos.
c) Garantir as condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, armazenagem e
transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde.
d) Assegurar o encaminhamento para destino final adequado.
O programa deverá atender, em especial, à gestão dos resíduos perigosos, à gestão dos fluxos
específicos de resíduos e à gestão dos solos e rochas não contaminados provenientes de operações de
escavação quando constituam resíduos.
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De igual modo, para a fase de exploração, deverão ser definidos os requisitos e os procedimentos que
assegurem a correta gestão dos resíduos gerados, atendendo às vertentes anteriormente mencionadas.

No Tomo 3.3 do SGA (Volume 3) apresenta-se o Programa de Gestão de Resíduos (PGR) das fases de
construção e de exploração do Évora Resort. Este programa concretiza os procedimentos a adotar, de modo a
facilitar a aplicação prática dos mesmos, e contempla os princípios da responsabilidade pela gestão (medida
R1). Para além disto, de acordo com a alínea a) desta medida, o PGR inclui a identificação dos resíduos
expectáveis de acordo com a LER (Quadros 2.1 e 2.2), bem como a garantia das condições técnicas adequadas
para a gestão (alínea b) desta medida, incluída como medida R5 no PGR) e a necessidade de encaminhamento
dos resíduos para destino final adequado (alínea c) desta medida, incluída nos Quadros 2.1 e 2.2 do PGR). O
PGR está organizado por tipologia de resíduo, incluindo resíduos perigosos, dando cumprimento ao penúltimo
ponto desta medida da DIA. Em relação aos solos e rochas não contaminados, o respetivo procedimento de
gestão encontra-se na medida C20 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1).
Para garantir a implementação do PGR, esta medida está também contemplada na medida C29 do PGA da fase
de construção (Volume 3, Tomo 3.1) e na medida E11 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B12 Nova caracterização da situação atual do ambiente sonoro, com base em medições acústicas nos três
períodos de referência, que também integrem os dois recetores sensíveis identificados pelo Estudo de
Impacte Ambiental (habitação isolada e Monte Correia).

O Relatório sobre o Ambiente Sonoro (Volume 4, Tomo 4.21) inclui a caracterização do ambiente sonoro, com
base em medições acústicas nos três períodos de referência, designadamente dos recetores referidos. Essa
caracterização é apresentada na secção 5.2 e no Quadro II do relatório. Junto aos recetores o ambiente acústico
apresenta-se pouco perturbado, cumprindo com segurança os limites regulamentares aplicáveis a zonas sem
classificação acústica. A medição efetuada num ponto próximo da EN18, que é representativo de algumas zonas
do empreendimento, apresenta valores que excedem os limites impostos para zonas sem classificação acústica;
nestas zonas não existem nem estão previstos recetores sensíveis.
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B13 Reanálise dos impactes cumulativos no ambiente sonoro, de forma a considerar o contributo do Évora
Resort e dos projetos previstos para a zona em estudo nos níveis sonoros dos recetores sensíveis
localizados na zona em estudo, a fim de verificar a necessidade de implementar medidas de
minimização que reduzam os impactes eventualmente identificados sobre esses recetores sensíveis.

O Relatório sobre o Ambiente Sonoro (Volume 4, Tomo 4.21) procede a esta reanálise na sua secção 6
(“Alternativa zero” - Evolução das condições acústicas atuais), apresentando os resultados no Quadro III. Foi
considerado o acréscimo dos níveis sonoros com origem nos seguintes projetos: IP2, Linha Ferroviária de
Velocidade Alta Lisboa-Madrid e Linha Ferroviária Convencional Évora-Évora Velocidade Alta). Os impactes
cumulativos destes projetos, juntamente com os associados à exploração do Évora Resort, são objeto da
subsecção 8.5.2 e do Quadro IX.
Os mapas de ruído que constituem as Figuras III.2.A e III.2B ilustram a situação na ausência do projeto do Évora
Resort, mas contemplando os projetos previstos. Os mapas de ruído que constituem as Figuras III.3.A e IIII.3.B
ilustram a situação com o projeto Évora Resort em exploração e com os projetos previstos.
O relatório indica, na secção 9.2, que “não se verifica também, junto das edificações afetas ao empreendimento,
a ocorrência de incumprimento legal com origem no ruído proveniente das vias de tráfego externas ao
empreendimento (IP2 e vias ferroviárias de alta velocidade e convencional)”.

B14 Medidas a adotar para garantir a qualidade ambiental do empreendimento (a usufruir pelos seus
utentes), em termos de incomodidade sonora.

O Relatório sobre o Ambiente Sonoro (Tomo 4.21) inclui, na sua secção 9, diversas medidas para garantir o
cumprimento dos níveis regulamentares e a qualidade ambiental do empreendimento na sua fase de exploração
(que coexistirá parcialmente com a fase de construção). Estas medidas estão refletidas no PGA da fase de
construção (medida PPO15 do Tomos 3.1 do Volume 3) e, nalgumas situações, estão dependentes da
monitorização proposta (a necessidade de implementar eventuais novas medidas ou de proceder ao
ajustamento das medidas anteriormente preconizadas está contemplada nas medidas M4 dos PGA das fases de
construção e de exploração, Tomos 3.1 e 3.2 do Volume 3).
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B15 Projeto de integração paisagística (PIP), com vista a minimizar os impactes negativos da obra e
assegurar a integração do projeto na paisagem. O PIP deverá prever a recuperação e integração
paisagística de todas as áreas intervencionadas, incluindo locais de estaleiros, áreas de empréstimo e
de depósito.
O PIP (ver Tomo 4.20) tem como principal objetivo dar resposta às medidas B15 e B17 da DIA. A proposta
desenvolve-se de acordo com o zonamento proposto para o empreendimento turístico (ver Figuras 3.2.2 e
3.2.3): a) montado (sobre o qual se implanta o Aldeamento do Montado), b) vinha (sobre o qual se cria o
Aldeamento da Vinha), e c) culturas arvenses/pastagens (zona sobre a qual se instalam os Aldeamentos do
Golfe, Norte, Sul, da Entrada e a Zona de Entrada e Núcleo Central).
O projeto tem presentes as características paisagísticas da propriedade e a organização dos aldeamentos,
procurando tirar partido da realidade existente e criar condições para uma maior diversidade ecológica e
paisagística.

Figura 3.2.2 - Aldeamentos / Zonamento geral do empreendimento
Fonte: Memória Descritiva e Justificativa do PIP (março de 2012)
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Figura 3.2.3 - Projeto de Integração Paisagística. Plano Geral
Fonte: Memória Descritiva e Justificativa do PIP (março de 2012)

Aldeamento do Montado
A área em que se insere a grande maioria deste aldeamento (ver Figura 3.1.2) corresponde à zona de relevo
mais ondulado, a nordeste da propriedade, onde já existe um pequeno núcleo de montado. O PIP propõe que as
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zonas mais baixas sejam aproveitadas com pastagens, que permitam o pastoreio do gado bovino existente na
propriedade, e que o montado ocupe as zonas mais pobres das encostas.
São propostas novas manchas de montado que se interligarão com o existente. O projeto propõe também a
manutenção e o apoio à regeneração natural do montado existente, reservando no seu seio uma mancha
significativa que deverá ser deixada à evolução natural, de forma a recrear a mata mediterrânica primitiva.
A implementação da galeria ripícola ao longo das linhas de drenagem, e em especial nas margens da ribeira da
Sé, para além de contribuir para uma leitura mais nítida das linhas estruturantes do relevo, concorrerá também
para a valorização ecológica e paisagística desta área da propriedade.
A solução proposta, para além de preservar toda a vegetação arbórea existente (sobreiros e azinheiras), aponta
para a expansão do montado para o interior das manchas construídas, com a plantação de novos sobreiros e
azinheiras. O projeto propõe ainda a plantação de pequenos maciços arbustivos, pertencentes à formação
vegetal que acompanha o montado.
Aldeamento da Vinha
Tirando partido da paisagem de vinha já existente, pretende-se que a intervenção paisagística nesta zona
reforce a ideia de alinhamento / retícula. Irão assim dominar as culturas alinhadas, num mosaico marcadamente
regular e retilíneo – vinha, olival, pomar, povoamento de sobreiro e pinheiro manso, choupal e freixial alinhado.
Terá ainda grande peso visual a existência dos corredores ripícolas naturalizados e de distribuição mais
irregular, marcados pela presença de árvores de porte colunar.
Para os pátios do Aldeamento da Vinha o PIP propõe três soluções distintas consoante a sua localização: Zona
Norte – pátios com vinha virgem, Zona Sul – pátios pavimentados com canteiros, Zona Nascente – moradias em
banda com alinhamentos arbóreos.
Aldeamento do Golfe
Neste aldeamento predominarão os espaços abertos de clareira que possibilitam a manutenção de áreas
destinadas a culturas arvenses. Assumem um papel contrastante as manchas de povoamentos florestais, de
sobreiro e pinheiro manso, que envolverão o golfe e as novas áreas de montado/pinhal manso nas cumeadas e
encostas que a este e sul delimitam a propriedade.
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Adicionalmente, será implementada a plantação de galerias ripícolas ao longo das principais linhas de água, as
quais se alargarão em pequenos nódulos de povoamentos com espécies características da mata ribeirinha,
nomeadamente freixos e choupos.
A sul propõe-se uma micro-modelação do relevo (ver Figura 3.2.4) com parte das terras sobrantes, que pretende
dissimular a presença da futura linha ferroviária de velocidade alta, cujo traçado atravessa marginalmente o
limite sul da propriedade. Com este tipo de modelação procura-se garantir a continuidade da relação visual com
a paisagem a sul, sem que se venha a sentir o impacte do corredor ferroviário de velocidade alta.

Figura 3.2.4 - Área de depósito de terras entre a linha ferroviária de velocidade alta e o Aldeamento Golfe Sul
Fonte: Memória Descritiva e Justificativa do PIP (março de 2012)

Importa ainda referir que nas áreas verdes intersticiais dos núcleos habitacionais do aldeamento do golfe se
propõe um revestimento subarbustivo em que se intercalam pequenos maciços arbóreos. Estes espaços, para
além de amenizarem o ambiente destas áreas mais construídas, em termos micro-climáticos, integram a
habitação e diluem as relações visuais vicinais, proporcionando espaços de caráter mais intimista.
Aldeamento da Entrada
Contrapondo-se às características dos aldeamentos anteriormente referidos, este aldeamento da entrada
apresenta um caráter urbano marcado, em que cada um dos conjuntos construídos forma uma “praça” interior.
Estes espaços, voltados sobre si mesmos e com pouca relação visual com o exterior da área, irão funcionar
como zonas verdes, com alguma abertura e transparência a nível do solo, dominando aí os prados, mas com um
coberto arbóreo relativamente denso que forme uma canópia e transmita a sensação de alguma privacidade.
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Refira-se também a criação de pequenas colinas, mediante depósito de terras sobrantes, nas zonas contíguas
ao corredor do IP2 (ver Figura 3.2.5). Estes aterros conjuntamente com os criados junto ao Aldeamento Golfe
Sul, para além de permitirem encaixar todas as terras sobrantes, constituirão, em conjunto com a vegetação
arbórea e arbustiva proposta, zonas tampão entre a área do empreendimento e as duas infraestruturas lineares,
contribuindo simultaneamente para a redução do ruído que essas infraestruturas possam gerar.

Figura 3.2.5 - Área de depósito entre o IP2 e o Aldeamento da Entrada
Fonte: Memória Descritiva e Justificativa do PIP (março de 2012)
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Dado o caráter mais urbano destes espaços, a vegetação proposta foi selecionada, predominantemente, de
entre as espécies ornamentais bem adaptadas às características climáticas da região e que cumpram os
objetivos conceptuais propostos.
Zona de Entrada e Núcleo Central
A entrada no Évora Resort e o núcleo central correspondem à zona do empreendimento em que o cariz urbano
se encontra mais acentuado, pelo que a proposta de enquadramento paisagístico pretende transmitir também
essa intenção. Propõe-se a marcação do eixo de acesso principal ao Resort através da plantação de árvores de
alinhamento de caráter mais ornamental, mas tradicionais na paisagem desta região alentejana – os plátanos, de
modo a formar uma alameda contínua entre a entrada e o núcleo central. Esta alameda será interrompida
sensivelmente a meio, para possibilitar a leitura de um bosquete de pinheiro manso existente e a reforçar.
Com uma área aproximada de 1 ha, a “Praça Central” irá constituir o principal local de encontro e estadia,
prevendo-se que venha a funcionar como o ponto de referência e atração de todo o empreendimento. Neste
sentido, propõe-se que seja tratada como uma ampla zona pavimentada com diferentes zonas de funções e
usos distintos.
Três das espécies a utilizar no PIP - Albizia julibrissin, Acer platanoides, Melia azedarach – são espécies
potencialmente invasoras, pois são invasoras em outros países, segundo a Global Invasive Species Database
(http://www.issg.org/database). Refira-se que estas espécies não estão indicadas como invasoras no DL
n.º 565/99, de 21 de dezembro, que regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da
fauna. O facto de estarem localizadas nas zonas do empreendimento de cariz urbano mais acentuado não torna
anula o risco ecológico destas espécies, pois estas zonas são de dimensão relativamente reduzida, o que
implica que a probabilidade de se dispersarem e colonizarem áreas naturais não é negligenciável. Assim, a
utilização destas espécies deverá ser reduzida ou, preferencialmente, evitada, sobretudo no caso de Acer
platanoides, por ser utilizada com maior frequência. Estas espécies deverão ser substituídas por outras que,
cumprindo as mesmas funções em termos de paisagismo, não apresentem risco ecológico.
Em relação à localização dos estaleiros e de outras áreas de apoio à obra, na memória descritiva e justificativa
do PIP refere-se que “Tirando partido do facto do empreendimento vir a ser desenvolvido de forma faseada,
optou-se por localizar os estaleiros de obra, num total de dez, em zonas que venham a ser ocupadas em fases
subsequentes ou, se na mesma fase, em áreas que sejam intervencionadas na fase final do aldeamento em que
se localizam”. A localização prevista dos estaleiros encontra-se na Carta de Condicionantes que se apresenta no
Anexo 1 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1).
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No que se refere às áreas de empréstimo e de depósito (de outros materiais que não as terras sobrantes) é
prematuro, na presente fase, saber quais as suas localizações já que esta escolha depende de decisões do(s)
empreiteiro(s) a quem vierem a ser adjudicados os trabalhos.
De modo a garantir a implementação do PIP, esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




na medida D1 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E9 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B16 Projeto para requalificação da vegetação ripícola.

O projeto para requalificação da vegetação ripícola é apresentado no Volume 4, Tomo 4.22. Este projeto tem por
base princípios de boas práticas ambientais, em concreto:






preservar e tirar partido da vegetação existente nas margens das linhas de água que se encontre em
bom estado fitossanitário;
instalar um coberto vegetal que evite problemas de erosão;
estabelecer um coberto vegetal compatível com as condições naturais existentes e com as
características ecológicas da zona de intervenção, utilizando espécies arbóreas e arbustivas



características dos ecossistemas ribeirinhos e da flora local;
aumentar a biodiversidade e a qualidade visual e ecológica da paisagem, através da implementação
de corredores ecológicos, consistentes e interligados, que têm como “espinha dorsal” a ribeira do
Freixo, materializados nas galerias ripícolas que acompanham as margens das linhas de água,



promovendo uma maior conectividade espacial da estrutura ecológica da paisagem;
não utilizar espécies invasoras ou potencialmente invasoras.

Este projeto incide nas galerias ripícolas das linhas de água do Évora Resort, bem como nas margens da
albufeira prevista para a ribeira do Freixo. Preconizam-se assim novas galerias ripícolas mas também o
reforço/requalificação das galerias já existentes, mediante a plantação de espécies arbóreo-arbustivas
características da vegetação ribeirinha (ver Figura 3.2.6).
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Figura 3.2.6 - Projeto de requalificação das galerias ripícolas – identificação das áreas de intervenção
Fonte: Memória Descritiva e Justificativa do projeto para requalificação da vegetação ripícola (novembro de 2011)

Nas várzeas de maior largura e com maior proximidade ao freático e nos locais em que se verificam situações de
alagamento e problemas de drenagem, os corredores ripícolas darão lugar a manchas com espécies
características da mata ribeirinha, nomeadamente, freixos e choupos. Nas manchas de choupal será utilizada
uma espécie autóctone a nível nacional, mas não a nível regional, o choupo-tremedor (Populus tremula), em
conjunto com uma espécie autóctone a nível regional, o choupo-negro (Populus nigra). Esta opção tem por base
a intenção de se criar uma malha com alinhamentos bem definidos, não se considerando negativa do ponto de
vista ambiental pois o número de exemplares a plantar é reduzido, quer em número absoluto, quer relativamente
ao número de exemplares de choupo-negro e porque a espécie não tem comportamento invasor conhecido.
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Para além de espécies características da vegetação da galeria ripícola, que são predominantes, o projeto propõe
ainda outras plantações, com espécies da flora local como a aroeira, o carrasco e o sanguinho-das-sebes. Estas
plantações ocorrem em zonas de cabeceira.
Embora não se preveja a instalação de sistema de rega para as áreas intervencionadas no âmbito do projeto de
requalificação das galerias ripícolas, admite-se a necessidade de regas pontuais, em situações de maior secura
e nos primeiros anos após a plantação, recorrendo a um depósito de água acoplado a um trator.
De modo a garantir a implementação do projeto para requalificação da vegetação ripícola, esta medida está
contemplada no SGA, em concreto:




na medida D2 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E10 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B17 Cartografia, a escalas superiores 1:5000, com a localização dos acessos ao empreendimento, estaleiros
e áreas de empréstimo e de depósito (incluindo o temporário). Caso tal não seja viável, deve ser
apresentada cartografia com condicionantes à localização dos mesmos.

A Carta de Condicionantes é apresentada no Anexo 1 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1) e
inclui Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), domínio hídrico, povoamentos de
sobreiros, habitat 3170* (charcos temporários mediterrânicos – único habitat prioritário presente na área do
projeto) e sítios arqueológicos. Os restantes habitats estão, genericamente, incluídos nas outras condicionantes
representadas na cartografia, o que garante a minimização da afetação dos habitats. Para além disto, importa
referir que os habitats não constituem condicionantes quando fora de Sítios de Importância Comunitária (SIC) e
não expressamente indicadas na DIA como áreas a preservar. Esta Carta inclui também a localização previsível
dos estaleiros.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:
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nas medidas PPO2, C1, C21, C28 e C31 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E2 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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B18 Carta de Condicionantes (incluindo os elementos patrimoniais identificados) à localização dos estaleiros,
manchas de empréstimo e depósito de terras que constará no Cadernos de Encargos das diferentes
obras/empreitadas/subempreitadas.

O conteúdo da Carta de Condicionantes foi abordado na medida anterior.
A Carta de Condicionantes constitui o Anexo 1 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1) e este será
incluído no caderno de encargos das diferentes obras/empreitadas/subempreitadas (ver medidas PPO1 e PPO2
do PGA da fase de construção).
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




nas medidas PPO2, C1, C21, C28 e C31 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E2 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

B19 Programação detalhada da fase de construção.

Prevê-se que o desenvolvimento do Évora Resort reponda à seguinte programação:


1ª fase (já efetuada)


plantação da vinha;



plantação de sobro e pinheiro manso;



levantamento arqueológico da totalidade da propriedade, identificação dos locais de interesse e
trabalhos de delimitação e proteção desses sítios;







sistema de rega parcial do Aldeamento da Vinha.

2ª fase (ano 2013)


início das infraestruturas físicas do Aldeamento da Vinha e entrada do conjunto turístico;



conclusão das plantações de parques de floresta mista de sobro e pinheiro manso;



recuperação das galerias ripícolas e plantações definidoras das linhas de água;



início da construção de vinte unidades de alojamento turístico no Aldeamento da Vinha.

3ª fase (ano 2014)


início da construção do Hotel da Vinha e da Adega;
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construção de dez unidades de alojamento turístico (a iniciar no segundo semestre);



construção de infraestruturas desportivas.

4ª fase (ano 2015)


construção da barragem.

5ª fase (ano 2016)


início da construção do golfe;



início da construção de vinte unidades de alojamento.

A primeira, segunda e terceira fases terminam a sua execução em 2016.
Face à atual conjuntura do mercado, não é possível apresentar uma programação com a totalidade do conjunto
turístico. A Frontino admite que em 2014 as condições de mercado sejam diferentes das atuais e na altura
apresentará um faseamento completo para a totalidade do conjunto turístico.

3.2.4 C) Medidas de minimização
C1 Implementar as medidas 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 31, 32, 33 constantes no documento
Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Agência Portuguesa do
Ambiente (www.apambiente.pt).

A maioria das medidas do documento Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção está contemplada
no SGA, conforme se apresenta no Quadro 3.2.2.
Quadro 3.2.2 - Correspondência entre a numeração das medidas no documento Medidas de Minimização Gerais da Fase
de Construção, da APA, e a numeração das medidas no PGA da fase de construção
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Numeração da medida no documento Medidas de

Numeração da medida no PGA da fase de construção

Minimização Gerais da Fase de Construção, da APA

(Volume 3, Tomo 3.1)

1

PPO16

2

PPO17

3

PPO18
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Numeração da medida no documento Medidas de

Numeração da medida no PGA da fase de construção

Minimização Gerais da Fase de Construção, da APA

(Volume 3, Tomo 3.1)

4

PPO6; C2

9

C14

10

C18

14

PPO7; C19

15

PPO8; C11; C24

20

C22; C23

23

PPO9; C32

27

C11; C12

31

C3

32

C4

33

C5

As medidas 11 e 19 do documento Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção encontram-se no
PGR (Volume 3, Tomo 3.3), mais concretamente nas medidas R35 e R21, respetivamente.

C2 Efetuar o levantamento arquitetónico do Monte da Amendoeirinha (n.º 16), complementado por
levantamento topográfico da implantação, registo fotográfico, registo gráfico, nomeadamente de
eventuais elementos notáveis ou outros, e elaboração de memória descritiva. Estes elementos devem ser
apresentados sob a forma de um relatório.

No âmbito do RECAPE foi desenvolvido um levantamento arquitetónico do Sítio nº 16 - Monte Amendoeirinha,
complementado por levantamento topográfico da implantação, registo fotográfico, registo gráfico e pela
elaboração de memória descritiva. Todos estes elementos foram apresentados e submetidos à aprovação do
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IGESPAR, sob a forma de relatório, tendo merecido aprovação em 14 de outubro de 2009 (ver Volume 4,
Tomo 4.12).

C3 Proceder ao acompanhamento arqueológico da demolição do Monte da Amendoeirinha.

Não está ainda decidido se o Monte da Amendoeirinha será demolido ou recuperado. Em qualquer caso, esta
medida está contemplada no SGA, em concreto na medida C8 do PGA da fase de construção (Volume 3,
Tomo 3.1).

C4 Proceder, previamente à fase de construção, à prospeção arqueológica sistemática das zonas para
localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras, caso as mesmas se situem em
áreas que não tenham sido objeto de prospeção ou que não apresentaram condições de visibilidade.

As áreas previstas para localização dos estaleiros, as manchas de empréstimo (que se limitam à albufeira do
Freixo) e as áreas de depósito de terras foram prospetadas na fase de EIA. No entanto, o SGA contempla uma
nova prospeção, caso haja alteração das áreas anteriormente definidas, em concreto na medida PPO11 do PGA
da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1). Neste PGA inclui-se também uma planta de condicionantes, onde
se assinalam os sítios arqueológicos, a preservar.

C5 Implementar, previamente à fase de construção, as medidas que resultaram dos trabalhos referidos em
A5.c), B6, e B7, nomeadamente a escavação integral das áreas que vierem a ser afetadas pela execução
das componentes do projeto.

Tal como referido a propósito da medida A5, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos sítios indicados na
alínea c) (Sítios n.º 3, 4, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21) referem-se a situações diversas, nenhuma das quais
justifica a priori uma escavação integral das áreas, seja pelo facto dos sítios não serem afetados pelo projeto
(tendo, nalguns casos, o projeto sido alterado para este efeito) (n.º 4, 15, 17, 18, 19), seja pelo facto dos sítios
não terem evidenciado estruturas, ficando uma eventual escavação dependente da deteção de vestígios
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relevantes no acompanhamento ambiental da obra (n.º 3, 14 e 20), seja ainda pelos resultados dos trabalhos
não evidenciarem a existência de um sítio arqueológico (n.º 21).
A medida B6 refere-se à monitorização, conservação e restauro, integração paisagística e sinalização dos
monumentos megalítico (Sítios n.º 2, 9, 10, 12 e 13). Todas estas atividades não serão desenvolvidas
previamente à fase de construção.
A medida B7 refere-se à execução de sondagens do Menir de Sousa (Sítio n.º 8). Como se referiu, a propósito
desta medida, o respetivo relatório foi efetuado e é apresentado no âmbito deste RECAPE. Desse relatório
resultou a proposta, aprovada pelo IGESPAR, de remoção e armazenamento do menir. Esse procedimento será
efetuado no início da fase de construção e antes de qualquer outra intervenção na zona envolvente do menir.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida PPO12 e C7 do PGA da fase de construção
(Volume 3, Tomo 3.1).

C6 Garantir a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar
diretamente pela obra; no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e memória descritiva; e no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
Estas medidas devem ser implementadas previamente à fase de construção.

O registo do Monte da Amendoeirinha foi efetuado pela Arkhaios, Lda., encontrando-se o respetivo relatório
reproduzido no Volume 4, Tomo 4.12.
Foram realizados pela Arkhaios, Lda. os seguintes trabalhos arqueológicos:
















Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Carrascal 4 (n.º 3);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio do Freixo (n.º 4);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Menir de Sousa (n.º 8);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Monte do Freixo (n.º 14);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 1 (n.º 15);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 2 (n.º 17);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 3 (n.º 18);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 4 (n.º 19);
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Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Sousa da Sé (n.º 20);
Sondagens Arqueológicas de Diagnóstico no Sítio Ribeira do Freixo 5 (n.º 21).

Estes relatórios encontram-se reproduzidos no Volume 4 e foram devidamente autorizados e aprovados pelo
IGESPAR (Volume 4, Tomos 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13 e 4.14 a 4.17, respetivamente).
Outras eventuais medidas de registo só serão realizadas na sequência da deteção de vestígios relevantes no
acompanhamento arqueológico da obra.
A medida C7 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1) refere a necessidade de adotar as medidas
que entretanto venham a ser definidas, no âmbito dos trabalhos de acompanhamento arqueológico (e após
aprovação do IGESPAR).

C7 Efetuar o acompanhamento arqueológico de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em
cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais
mas simultâneas.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas PPO10 e C6 do PGA da fase de construção
(Volume 3, Tomo 3.1).

C8 Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se situem até 50 m das áreas a intervencionar,
durante a execução do projeto, de modo a ser evitada a sua afetação pela circulação de pessoas e
máquinas.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:
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na medida C9 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E4 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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C9 Efetuar o acompanhamento arqueológico na fase de desmatação. Esta ação não pode ser efetuada por
meios mecânicos intrusivos nos sítios arqueológicos até um raio de 50 m. O corte de vegetação
encontra-se subordinado ao acompanhamento arqueológico e deve ser objeto de particular cuidado a fim
de não danificar as estruturas e estratos arqueológicos.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




na medida C16 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E4 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

C10 Efetuar, após a desmatação, a prospeção arqueológica sistemática das áreas que anteriormente
apresentaram visibilidade reduzida ou nula.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida C17 do PGA da fase de construção (Volume 3,
Tomo 3.1).

C11 Garantir os seguintes regimes de caudais ecológicos, a jusante da ribeira do Freixo:
a) ano médio ou húmido
Regime de caudais ecológicos da barragem do Freixo em ano médio ou húmido
Out
Caudal ecológico (l/s)
Volume (103 m3)

Nov

3,98

4,35

10,67

11,28

Dez

Jan

20,01

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

40,17 100,18

30,56

10,44

3,78

0

0

0

0

53,60 107,59 242,36

81,85

27,05

10,13

0

0

0

0

b) ano seco
Regime de caudais ecológicos da barragem do Freixo, em anos secos
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Caudal ecológico (l/s)

0,76

0,83

3,80

7,63

19,03

5,81

1,98

0,72

0

0

0

0

Volume (103 m3)

2,03

2,14

10,18

20,44

46,05

15,55

5,14

1,92

0

0

0

0
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c) ano muito seco
Regime de caudais ecológicos da barragem do Freixo, em anos muito secos
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Caudal ecológico (l/s)

0,10

0,10

0,48

0,96

2,41

0,73

0,25

0,09

0

0

0

0

Volume (103 m3)

0,26

0,27

1,29

2,58

5,82

1,96

0,65

0,24

0

0

0

0

A adoção de um regime de caudais ecológicos para ano médio e húmido, ou ano seco, ou ano muito
seco, é feita mês a mês, tendo em conta a precipitação acumulada medida em duas ou três estações
udométricas.
Assim, o regime de caudais em anos secos é adotado quando o valor da precipitação acumulada desde o
início do ano hidrológico, medida em duas ou três estações udométricos, previamente selecionadas,
tenha entre 50% e 20% de probabilidade de não ser excedida.
O regime de caudais ecológicos em anos muito secos é adotado naqueles em que a precipitação
acumulada, desde o início do ano hidrológico, medida em duas ou três estações udométricos,
previamente selecionadas, tenha probabilidade de não ser excedida inferior 20%.
Os dados de precipitação podem ser obtidos junto do Instituto de Meteorologia até ao dia 5 do mês de
fevereiro.
No Projeto de Execução da Barragem do Freixo, no ponto 2.5 do Volume 1, Parte I – Memória Geral, é
apresentado o programa proposto para dotação do caudal ecológico, o qual corresponde exatamente ao regime
definido nesta medida. O mesmo programa é também apresentado no ponto 4.2.3 do Volume 8 – Normas de
Exploração da Barragem e de Utilização dos Órgãos de Segurança.
No ponto 4.2.2 do Volume 8 são detalhados os critérios de seleção do programa a aplacar em cada mês, que
sucintamente se expõem de seguida.
Uma vez que, sempre que se inicia um ano hidrológico não se pode saber se se trata de um ano húmido, médio,
seco ou muito seco, definiram-se critérios de gestão dos caudais ecológicos em tempo real que permitem uma
aproximação ao programa ideal estabelecido.
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O princípio geral será o de que a escolha entre a adoção do regime para ano médio ou húmido, seco ou muito
seco, será efetuada mês a mês, com base na precipitação ocorrida em meses anteriores do mesmo ano
hidrológico, começando em outubro.
Para o efeito selecionaram-se três postos pluviométricos pertencentes à rede climatológica permanente do
Instituto de Meteorologia: Évora (aeródromo), Portel (Oriola) e Alcácer do Sal (Barrosinha). A localização dos
três postos face à Barragem do Freixo é apresentada na Figura 3.2.7.

Figura 3.2.7 - Localização dos postos pluviométricos de referência
Fonte: Barragem do Freixo. Projeto de Execução. Volume 8 (Frontino, Campo d´Água, 2011)

Uma vez que as séries de registos destes postos são suficientemente longas será possível dispor de valores
médios fiáveis de precipitação em cada conjunto sequencial de meses (outubro, outubro+novembro,
outubro+novembro+dezembro, e assim sucessivamente).
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Por outro lado, o Instituto de Meteorologia deverá, até ao dia 5 de cada mês, fornecer à FRONTINO (entidade
exploradora da barragem) os valores de precipitação total ocorrida nos meses imediatamente anteriores, com
início em outubro, em qualquer um dos três postos.
Sendo assim, propõe-se a adoção do seguinte procedimento, a implementar em tempo real:



Tomar, como valores de referência, as precipitações acumuladas médias em cada conjunto
sequencial de meses disponíveis até à data de entrada em funcionamento da barragem;
Receber do Instituto de Meteorologia, ao dia 5 de cada mês, os valroes das precipitações acumuladas
ocorridas nos meses imediatamente anteriores em cada um dos três postos selecionados, com início









em outubro do ano hidrológico correspondente;
Calcular, para cada um dos postos, a relação entre o valor recebido da precipitação acumulada e o
valor médio histórico de referência da precipitação no mesmo conjunto de meses;
Calcular o valor médio das referidas relações para os 3 postos;
Se este último valor for igual ou superior à unidade, adotar entre o dia 5 do mês em curso e o dia 5 do
mês seguinte o caudal ecológico correspondente ao regime para anos médio e húmidos;
Se o referido valor for inferior à unidade, mas superior a 0,75, adotar o caudal ecológico
correspondente ao regime para os anos secos;
Se o referido valor for inferior a 0,75, adotar o caudal ecológico correspondente ao regime para os
anos muito secos;
Repetir o procedimento descrito ao dia 5 de cada mês, ajustando assim, mês a mês, em tempo real, o
caudal ecológico a lançar.

No caso de um ou mais dos postos de referência sofrer avaria num dado mês, realiza-se o procedimento no mês
seguinte (dia 5) com base unicamente nos restantes postos.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida E6 do PGA da fase de exploração (Volume 3,
Tomo 3.2).
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C12 Efetuar a manutenção de um caudal ecológico, durante a fase de obra e enchimento da barragem,
devendo para o caso ser considerado um dispositivo hidráulico apropriado para a sua descarga, quer
durante a fase de obra, quer durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de
água definitiva para o caudal ecológico).
De acordo com o referido no Projeto de Execução da Barragem do Freixo, no ponto 4.e do Volume 1, Parte I –
Memória Geral, durante a construção da barragem será criado um desvio provisório da linha de água através do
qual será possível assegurar a manutenção dos caudais normais. As obras relativas ao desvio provisório serão
constituídas por uma ensecadeira, um canal de aproximação e uma conduta de desvio.
Após a conclusão das obras a conduta de desvio será integrada no circuito hidráulico da descarga de fundo,
passando a efetuar-se a dotação do caudal ecológico durante o enchimento da albufeira.
O circuito hidráulico da descarga de fundo será constituído por uma comporta mural de guarda instalada a
montante na torre da tomada de água que obtura um orifício circular com 250 mm de diâmetro, uma conduta
com o mesmo diâmetro, um medidor de caudal eletromagnético e uma válvula e borboleta para regulação dos
caudais descarregados, ambos com 200 mm de diâmetro.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




na medida C26 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida E6 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

C13 Localizar a cota de tomada de água para o caudal ecológico acima do nível mínimo de exploração, ou
imediatamente abaixo, e desejavelmente acima da termoclina durante o período de estratificação
térmica (junho a setembro), de modo a manter no curso de água uma qualidade de água e temperatura
aceitáveis.

A cota da tomada de água para o caudal ecológico (cota da soleira da entrada) é de 241,23 m, encontrando-se
imediatamente abaixo da cota do nível mínimo de exploração 242,5 m.
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A profundidade da água na albufeira é muito reduzida (profundidade útil de apenas 4,0 m). Com esta
profundidade não ocorre estratificação térmica no interior da albufeira, sendo a qualidade da água no interior da
massa de água idêntica em qualquer altura. Assim, optou-se por realizar apenas um nível de captação.

C14 Implementar medidas, na fase de construção da barragem e dos campos de golfe, relativamente aos
impactes resultantes de:
a) Acréscimo nos escoamentos superficiais/redução da permeabilidade.
b) Introdução de sedimentos nas linhas de água.
c) Desvio temporário de escoamento.
A alínea a) desta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C10, C14 e D1 do PGA da fase
de construção (Volume 3, Tomo 3.1). A alínea b) desta medida está contemplada no mesmo documento, em
concreto nas medidas C22, C23, C24, C25 e D1. A alínea c) deste documento está também contemplada no
PGA da fase de construção, nomeadamente na medida C26.
Ainda em relação à alínea c), importa referir que no subponto 4.2 da Parte I – Memória Geral, do Volume 1 do
Projeto de Execução da Barragem do Freixo, são descritas as obras para o desvio provisório da linha de água,
que incluem uma ensecadeira, um canal de aproximação e uma conduta de desvio com 700 mm de diâmetro. No
Volume 4, Tomo 4.19 reproduz-se um extrato do Volume I que inclui o subponto 4.2.
Para mitigar os eventuais impactes no escoamento prevê-se que o aterro da barragem seja construído apenas
durante uma estiagem, período em que os caudais a desviar são muito reduzidos ou mesmo nulos.

C15 Implementar medidas para prevenir ou reduzir a degradação da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, associada à exploração das barragens.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida E7 do PGA da fase de exploração (Volume 3,
Tomo 3.2).
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C16 Implementar medidas, na fase de exploração, para prevenir ou reduzir a degradação da qualidade das
águas superficiais e subterrâneas, no que se refere com:
a) Fertilização dos campos de golfe.
b) Lixiviação nos campos de golfe.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida E7 do PGA da fase de exploração (Volume 3,
Tomo 3.2).

C17 Detalhar, relativamente ao ambiente sonoro, medidas de redução que garantam o cumprimento da
legislação em vigor e que minimizem os impactes que o projeto irá causar nos recetores sensíveis.

Tal como referido na medida B14, o Relatório sobre o Ambiente Sonoro (Volume 4, Tomo 4.21) inclui, na sua
secção 9, diversas medidas para garantir o cumprimento dos níveis regulamentares e a qualidade ambiental do
empreendimento nas suas fases de construção e de exploração. Estas medidas estão refletidas no PGA da fase
de construção (medida PPO15 do Tomos 3.1 do Volume 3) e, nalgumas situações, estão dependentes da
monitorização proposta (a necessidade de implementar eventuais novas medidas ou de proceder ao
ajustamento das medidas anteriormente preconizadas está contemplada nas medidas M4 dos PGA das fases de
construção e de exploração, Tomos 3.1 e 3.2 do Volume 3).

C18 Dotar os estaleiros de condições técnicas que permitam garantir a adequação das áreas destinadas ao
armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para
armazenamento

temporário,

tratamento

ou

eliminação

em

operadores

devidamente

licenciados/autorizados para o efeito.

Esta medida está contemplada no PGR, que constitui o Tomo 3.3 do SGA (Volume 3).
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C19 Implementar um sistema eficaz para a retenção de sedimentos das lavagens das betoneiras e resíduos
de betão e respetivo destino.

Esta medida está contemplada no PGR, que constitui o Tomo 3.3 do SGA (Volume 3).

C20 Implementar ações que permitam evitar/minimizar acréscimos nos escoamentos superficiais/redução da
permeabilidade e/ou na introdução de sedimentos nas linhas de água, aquando da construção das
infraestruturas gerais e construção de edifícios.

Estas ações estão contempladas no SGA, em concreto nas medidas C10, C11, C22, C23, C24, C25 e D1 do
PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1).

C21 Implementar medidas para redução da emissão e dispersão de poeiras.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C11, C22, C23, C24 do PGA da fase de
construção (Volume 3, Tomo 3.1).

C22 Proceder ao depósito temporário de solos e rochas não contaminadas em locais previamente
autorizados e implementar medidas para a redução da erosão hídrica e eólica e, consequente,
arrastamento de materiais/partículas.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C11, C22 e C24 do PGA da fase de
construção (Volume 3, Tomo 3.1).
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C23 Não utilizar maquinaria pesada junto do sistema radicular de azinheiras e outras árvores de grande
porte, que não sejam abatidas.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida C15 do PGA da fase de construção (Volume 3,
Tomo 3.1).

C24 Reparar, atempadamente, eventuais danos que se verifiquem em espaços não afetos ao
empreendimento mas decorrentes das atividades associadas à obra.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C13 do PGA da fase de construção
(Volume 3, Tomo 3.1).

C25 Implementar medidas minimização relativas ao fator Solos e Uso do Solo conducentes, à:
a) Prevenção da poluição dos solos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
b) Garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção.
c) Erosão dos solos, na fase de construção.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C18, C22, C23 e C24 do PGA da fase de
construção (Volume 3, Tomo 3.1).

C26 Implementar medidas de forma a garantir o cumprimento das disposições legais em matéria de proteção
aos povoamentos de sobreiro e de azinheira, Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




nas medidas PPO5, C15 e C27 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
nas medidas PP2 e E8 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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Tal como referido na resposta à condicionante 8 da DIA, prevê-se o abate de onze sobreiros adultos dispersos,
para o qual já foi emitida a respetiva autorização e consequente prorrogação (ver Volume 4, Tomo 4.4).
Contudo, o projeto prevê também a plantação de sobreiros noutras áreas, na primeira fase do projeto.

C27 Elaborar relatórios periódicos, relativos ao progresso da implementação das medidas de minimização:
Primeiro ano – Elaborar, antes do início da fase de construção, a calendarização detalhada das obras a
executar nesse ano e das medidas a implementar, devidamente pormenorizadas.
Anos seguintes - Elaborar anualmente um relatório, durante a fase de construção do empreendimento,
que deve estar disponível no primeiro mês de cada ano, onde conste pelo menos a seguinte informação:
a) Programação anual
a.1) Calendarização detalhada das obras a executar no ano seguinte.
a.2) Calendarização detalhada das obras a executar no ano em curso.
b) Obras em curso
b.1) Ponto de situação das medidas a implementar/implementadas, por obra, tendo por base as
medidas para a fase de construção que constam na presente DIA e outras que se venham a justificar,
incluindo as resultantes das conclusões das monitorizações efetuadas.
b.2) Necessidade de implementar outras medidas, para além das inicialmente previstas, e respetiva
justificação.
b.3) Localização dos estaleiros/parques de materiais/ centrais de betão.
b.4) Ponto de situação da implementação do plano de gestão dos solos e rochas não contaminados
resultantes das operações de escavação, onde, entre outros elementos que se julguem necessários,
conste o cálculo estimado dos volumes retirados por obra e respetivos depósitos temporários e/ou
definitivos. Devem também ser estimados os volumes não reutilizados (resíduos).
b.5) Cartografia elucidativa da localização das obras, dos acessos, da localização dos estaleiros e das
áreas de empréstimo e de depósito.
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c) Obras terminadas no ano em causa
c.1) Balanço final quanto a objetivos atingidos/não atingidos na fase de construção, nas várias
vertentes do projeto e dos vários fatores ambientais.
c.2) Sugestões de melhoria para outras obras, face aos resultados obtidos.
d) Projetos em exploração
d.1) Ponto de situação das medidas implementadas para a fase de exploração.
e) Outros
e.1) Atualização, após 2010, do ambiente potencialmente afetado pelas obras a executar no ano
seguinte, tendo como referência o EIA.
e.2) Grau de implementação das medidas de sustentabilidade.
e.3) Dificuldades encontradas na implementação das medidas, sugestões de melhorias.
e.4) Participação do público, nomeadamente reclamações e sugestões. Soluções encontradas.
Plena exploração do empreendimento – no primeiro ano de plena exploração do empreendimento,
efetuar o balanço global quanto a objetivos atingidos/não atingidos, na fase de construção e fase de
exploração simultânea, nas vertentes ambiental e patrimonial. Deve, também, haver referência às metas
atingidas/não atingidas quanto ao desenvolvimento sustentável do empreendimento.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:




na medida PPO3, M1, M3 e M4 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida PP3, E1, M1, M3 e M4 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

C28 Implementar eventuais novas medidas ou proceder ao ajustamento das medidas de
minimização/potenciação, que a Autoridade de AIA venha a considerar necessário implementar, em
resultado da análise dos relatórios referidos em C27).

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:
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na medida M4 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida M4 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).

C29 Assegurar o grau de prontidão de socorro para os casos de incêndio urbano, incêndio florestal, rotura da
barragem, e outras situações de risco de origem natural ou tecnológica.

O empreendimento Évora Resort situa-se a 6 km de Évora, com acesso direto à EN18. Esta distância percorrese em menos de 10 minutos.
Perante a proximidade do Évora Resort à cidade de Évora, em matéria de segurança e serviços de saúde,
considera-se que Évora será o centro prestador destes serviços.
O conjunto de serviços que asseguram o grau de prontidão de socorro em caso de acidente são considerados
de forma complementar, nomeadamente os bombeiros, os serviços de saúde e de recolha e tratamento de
resíduos, particularmente de resíduos perigosos.
O Évora Resort pode, assim, beneficiar da existência próxima dos Bombeiros de Évora, dos hospitais de Évora e
restantes serviços inerentes a uma cidade capital de distrito como é o caso de Évora.
Por último, é de salientar, para o caso específico de acidente na barragem, que o Volume 9 do Projeto de
Execução da Barragem do Freixo corresponde ao PEI da barragem. Neste documento é efetuada a modelação
do cenário de acidente de rotura da barragem e são referidos os procedimentos de atuação / alerta em caso de
ocorrência deste acidente.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto:
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na medida PPO14 do PGA da fase de construção (Volume 3, Tomo 3.1);
na medida PP4 e E5 do PGA da fase de exploração (Volume 3, Tomo 3.2).
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C30 Implementar medidas para prevenir ou reduzir a degradação da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, associada à construção de infraestruturas gerais e construção de edifícios.

Esta medida está contemplada no SGA, em concreto nas medidas C10, C25 e C30 do PGA da fase de
construção (Volume 3, Tomo 3.1).

3.2.5 E) Fase de desativação
E1 No último ano de exploração do empreendimento, ou sempre que ocorrer o desmantelamento de algum
projeto ou parte de projeto, apresentar à Autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado, que
contenha entre outros elementos:
a) A solução final de requalificação da área e acessos associados, a qual deve ser compatível com os
instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor.
b) As ações de desmantelamento.
c) O destino a dar a todos os elementos retirados.
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas em causa.
Esta medida está contemplada no SGA, em concreto na medida D1 do PGA da fase de exploração (Volume 3,
Tomo 3.2).
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4. MONITORIZAÇÃO
4.1.1 D) Programas de monitorização
Os programas de monitorização deverão ser detalhados em fase de RECAPE, tomando em consideração os
aspetos a seguir mencionados.
Os pontos de amostragem devem ser representados em cartografia digital e devem ser georeferenciados.
Os programas devem ser revistos em função dos resultados obtidos, bem como de estudos desenvolvidos
que imponham novos critérios, podendo ser efetuados ajustes em termos de parâmetros, periodicidade ou
pontos a monitorizar.

D1 Programa de monitorização da qualidade da água
Implementar um programa de monitorização da qualidade da água, de acordo com o sistema de gestão
dos recursos hídricos que vier a ser apresentado no RECAPE.

O programa de monitorização da qualidade da água, relativo às fases de construção e exploração do projeto, é
apresentado no Volume 4, Tomo 4.23.
Na fase de construção do projeto os objetivos da monitorização da qualidade da água são:






verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água da ribeira do Freixo;
avaliar o impacte desta fase na qualidade da água da ribeira do Freixo;
avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas, proposta de alteração das mesmas ou de
implementação de novas medidas, caso necessário.

Na fase de exploração do projeto os objetivos da monitorização da qualidade da água são:


verificar o cumprimento dos níveis de exigência estipulados no Contrato de Concessão de Utilização
dos Recursos Hídricos, nas águas residuais tratadas à saída da ETAR, na água da albufeira da



Barragem do Freixo e no furo da Malhada dos Porcos;
verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água da ribeira do Freixo, à
entrada e à saída do empreendimento e da qualidade da água nos poços P2 e P11 existentes na
propriedade;
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avaliar o impacte desta fase na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas, proposta de alteração das mesmas ou de
implementação de novas medidas, caso necessário.

D2 Programa de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos
Implementar um programa de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a fim de ser
verificada a eficácia e aferir o regime de caudais ecológicos estabelecido deve ser, durante três anos ao
fim dos quais será efetuado uma reavaliação do regime de caudais ecológicos inicialmente estabelecido,
adotando-se uma estratégia de ajustamento progressivo. Esta reavaliação deverá ser novamente feita em
2015, data em que, de acordo com a Diretiva Quadro da Água, deverá ser atingido o bom
estado/potencial das massas de água. Este programa deve incluir a ictiofauna, os macroinvertebrados, a
hidromorfologia. A amostragem da ictiofauna e dos macroinvertebrados deverá ser realizada de acordo
com os métodos definidos pelo INAG e deverá ser realizada duas vezes por ano: no final da primavera
(maio/junho) e no final do verão (setembro). No que se refere à flora e vegetação deverá ser uma
amostragem anual na primavera.
A implementação do programa de monitorização deve ser antecedida da caracterização da situação de
referência, antes de ser dado início às obras. Os métodos de amostragem a utilizar devem ser os
Métodos definidos pelo INAG no âmbito da Diretiva-Quadro da Água, disponíveis no site do INAG
(www.inag.pt).

O programa de monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos é apresentado no Volume 4, Tomo 4.24.
O esquema conceptual deste plano pretende dar resposta ao solicitado na DIA e baseia-se nas normas oficiais
publicadas na sequência da publicação da Diretiva-Quadro da Água (DQA). O objetivo principal deste programa
é, como solicitado na DIA, verificar a eficácia do regime de caudais ecológicos estabelecido. Como objetivo
secundário, incluído no anterior, tem-se a determinação do estado da ribeira do Freixo, de acordo com os
critérios da DQA.
Dado que o estabelecimento do objetivo principal é motivado pela existência da barragem do Freixo, o programa
de monitorização incide apenas a jusante da barragem. O outro limite do troço da ribeira do Freixo a estudar é o
limite do conjunto turístico.
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Para a determinação do estado da ribeira seguiram-se as orientações do documento “Critérios para a
classificação do estado das massas de águas superficiais - Rios e lagos” (INAG, 2009). Estes critérios resultam
da 1.ª fase do Exercício de Intercalibração, cuja finalidade foi assegurar a consistência e comparabilidade dos
sistemas de monitorização do estado das massas de água dos vários Estados-Membros. Este estado classificase em Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau.
De acordo com a DQA, o estado das massas de água é determinado pelo estado químico e pelo estado
ecológico das mesmas. O estado ecológico é determinado através de um conjunto de componentes do
ecossistema, que se divide em três tipos: elementos de qualidade biológica, elementos hidromorfológicos de
suporte dos elementos biológicos e elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos biológicos.
Relativamente aos elementos biológicos, as normas atualmente vigentes (INAG, 2009) determinam que não
são todos utilizados para a determinação do estado ecológico. Pelo menos até à publicação dos resultados da
2.ª fase do Exercício de Intercalibração, são utilizados apenas os elementos fitoplâncton, fitobentos (em
concreto, as diatomáceas) e os invertebrados (mais especificamente, os macroinvertebrados) bentónicos. Não
são utilizados os elementos fauna piscícola e macrófitos.
Interpretou-se a indicação de “flora e vegetação” feita na DIA como tratando-se do elemento macrófitos que, em
conjunto com os elementos fitoplâncton e fitobentos, constituem a flora aquática, segundo a DQA. Quanto ao
elemento fitoplâncton, este não será monitorizado uma vez que, segundo INAG (2009), as características do
regime hidrológico do tipo de rio em causa não permitem o estabelecimento de comunidades fitoplanctónicas.
Também se optou por não se incluir o elemento fitobentos pois, no manual produzido pelo INAG para a
avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais com base neste grupo (INAG, 2008c), afirma-se
“que as diatomáceas bentónicas são pouco sensíveis a pressões hidromorfológicas (ex. alteração do regime
hidrológico) sendo conveniente, nessas situações, recorrer a outro elemento biológico (macroinvertebrados ou
macrófitos) de forma a detetar as pressões em causa”. Uma vez que a pressão que se pretende monitorizar é,
exatamente, a alteração do regime hidrológico, não se irá monitorizar este elemento. Assim, o único elemento de
qualidade biológica que será utilizado para determinar o estado ecológico é o dos macroinvertebrados
bentónicos.
Relativamente aos macroinvertebrados bentónicos, interpretou-se que a designação, na DIA, de
“macroinvertebrados” se refere a este grupo mais restrito. Optou-se, no plano, por substituir este termo por
“macroinvertebrados aquáticos”, uma vez que a metodologia descrita em INAG (2008a) origina, caso a altura da
água seja suficientemente baixa, a captura de outros macroinvertebrados além dos bentónicos, por exemplo,
alfaiates (insetos heterópteros da família Gerridae), que vivem na superfície da água.
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Quanto aos elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos, de acordo com a DQA estes
apenas são utilizados para a definição da fronteira entre o estado Excelente e o estado Bom. Uma vez que o
estado que se pretende atingir até 2015 é Bom, não havendo critérios para a distinção entre os estados de nível
inferior para estes elementos, estes não serão utilizados na determinação do estado ecológico.
Ainda relativamente aos elementos hidromorfológicos, dos dois indicadores utilizados na avaliação do estado
ecológico, o Habitat Modification Score (HMS) e o Habitat Quality Assessment (HQA), será utilizado apenas este
último. O HMS é um indicador do nível de alteração artificial da morfologia do canal fluvial. É atribuída pontuação
à presença e extensão de elementos artificiais, como passagens hidráulicas a açudes e a modificações
provocadas pelo reperfilamento e reforço das margens. Uma vez que, no projeto do empreendimento, não está
prevista qualquer ação deste tipo (para este troço da ribeira do Freixo apenas está prevista a requalificação da
vegetação ripícola através de plantações nas margens), considerou-se não se justificar a sua utilização.
Por fim, os elementos químicos e físico-químicos de suporte dos elementos biológicos não foram incluídos
neste programa de monitorização pois a maioria dos parâmetros para os quais existem valores de fronteira entre
os estados Bom e Razoável (ver INAG, 2009) vai ser seguida no âmbito do programa de monitorização da
qualidade da água (ver Volume 4, Tomo 4.23). Assim, considera-se que esse programa fornecerá informação
suficiente para se determinar o estado ecológico relativamente aos elementos químicos e físico-químicos de
suporte dos elementos biológicos.
As substâncias utilizadas para determinar o estado químico serão, também, estudadas no programa de
monitorização da qualidade da água. Assim, da análise conjunta dos resultados dos dois programas de
monitorização, será possível determinar o estado da ribeira do Freixo a jusante da barragem homónima,
nomeadamente no ano 2015.
Os elementos macrófitos, fauna piscícola (ou ictiofauna) e hidromorfológicos de suporte dos elementos
biológicos (hidromorfologia, abreviadamente), não utilizados para a determinação do estado ecológico mas cujo
estudo foi solicitado na DIA (a sua inclusão nos programas de monitorização também é recomendada em INAG,
2009), serão utilizados para monitorizar a evolução da ribeira do Freixo a jusante da barragem homónima, tendose estabelecido especificamente para este programa critérios de avaliação dos dados recolhidos. Esta avaliação,
juntamente com o resultado da determinação do estado ecológico, ditará a necessidade de aplicação de
medidas de gestão ambiental.
Tal como solicitado na DIA, as metodologias propostas para a monitorização dos elementos de qualidade
biológica seguem os manuais para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a
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Diretiva-Quadro da Água elaborados pelo INAG (INAG, 2008; INAG, 2008a; INAG, 2008c). Uma vez que, nesses
documentos, as metodologias são descritas detalhadamente optou-se por, no plano apresentado, referir apenas
os aspetos mais relevantes, remetendo-se os aspetos de pormenor (por exemplo, listas de material) para a sua
leitura. Nesses documentos estes aspetos estão adequadamente desenvolvidos e, por outro lado, desta forma o
plano, ao não apresentar muita informação, fica de mais fácil compreensão. No plano foram incluídos diversos
trechos de texto retirados desses manuais, tendo-se optado por não indicar a fonte para facilitar a leitura.
As datas de colheita indicadas na DIA foram ajustadas ao regime hidrológico futuro da ribeira do Freixo (i.e., com
a aplicação do regime de caudais ecológicos), em concreto ao facto de, muito provavelmente e à semelhança do
que acontece no presente, o troço em questão estar seco nos meses de verão (o caudal ecológico nos meses de
junho a setembro será nulo).
Não são, no plano, indicados os troços de amostragem de macroinvertebrados aquáticos nem todos os troços de
amostragem de peixes, pois um dos critérios de seleção de troços para estes elementos é, para ambos, a
existência de zonas com fluxo turbulento, situação que depende, entre outros fatores, do fluxo de água existente
em cada momento, sendo dificilmente previsível. Excetua-se, para os peixes, a ponte sobre a ribeira localizada
próximo da barragem, pois este é um local onde se pode prever com alguma segurança que ocorrerá esta
situação (não se propõe para os macroinvertebrados aquáticos um troço que abranja este local pois aí o leito da
ribeira é de cimento, portanto artificial).

D3 Implementar um programa de monitorização do ambiente sonoro, no sentido de acompanhar os níveis
sonoros junto dos dois recetores sensíveis isolados existentes (habitação isolada e Monte Correia).

No Tomo 4.25 (Volume 4) apresenta-se o programa de monitorização do ambiente sonoro, que abrange tanto a
fase de construção como a de exploração. A monitorização do ruído visa, por um lado, acompanhar a evolução
do ambiente acústico nos locais com ocupação sensível ao ruído situados nas proximidades do Évora Resort e,
por outro lado, confirmar as conclusões apresentadas no RECAPE e avaliar o cumprimento das exigências
regulamentares aplicáveis ao ruído com origem no empreendimento, incluindo a eventual necessidade de
implementar medidas de minimização do ruído, assumindo particular importância face às margens de incerteza
inerentes à avaliação efetuada.
A monitorização a desenvolver consiste na medição periódica dos valores do parâmetro nível sonoro contínuo
equivalente ponderado A (LAeq, em dB(A)) do ruído ambiente, apercebido nos locais com ocupação sensível.
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Estes locais correspondem aos recetores R1 e R2, habitações isoladas localizadas na envolvente do Évora
Resort, a sudeste e a oeste, respetivamente (ver Figura 1 do Tomo 4.25). Para além destes locais, e uma vez
que parte da fase de construção se pode sobrepor à fase de exploração do conjunto turístico, propõe-se também
a monitorização dos recetores sensíveis que possam ficar situados na proximidade dos estaleiros da obra.
Sempre que sejam detetadas, durante a realização das campanhas de monitorização previstas, inconformidades
com o Regulamento Geral do Ruído (RGR) verifica-se a necessidade de implementação de medidas de
minimização do ruído.
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5. BALANÇO CONCLUSIVO
A Frontino, enquanto proponente do conjunto turístico Évora Resort, dá cumprimento às condicionantes e
medidas fixadas na DIA.
O RECAPE foi elaborado em interação com as equipas projetistas e com a entidade proponente do projeto, para
uma melhor e mais eficiente integração e verificação das condições ambientais aplicáveis ao seu
desenvolvimento.
A aplicação e a eficácia das medidas de minimização, relativas às fases de construção e de exploração, serão
garantidas e controladas através do SGA e dos programas de monitorização. Os relatórios do SGA e dos
programas de monitorização serão enviados regularmente à Autoridade de AIA e estarão disponíveis para
consulta do público.
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