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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de 

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Conjunto Turístico 

“Na Praia” (UNOP 7 e UNOP 8 do Plano de Urbanização de Troia). 

O projeto em análise foi objeto de um procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), em fase de Estudo Prévio (EP). O RECAPE surge em resultado da 

emissão de decisão favorável condicionada pela respetiva Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), datada de 8 de agosto de 2019, e após o desenvolvimento do projeto 

ao nível de Projeto de Execução (PE). 

O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: 

• Volume I – Resumo Não Técnico; 

• Volume II – Relatório Base; 

• Volume III – Anexos. 

O proponente do projeto é a empresa Ferrado Na Comporta I, Unipessoal Lda.  

A entidade licenciadora é a Câmara Municipal de Grândola (CMG). 

A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR-Alentejo). 

A elaboração do RECAPE foi da responsabilidade da Nemus – Gestão e 

Requalificação Ambiental, Lda.  

O RECAPE foi desenvolvido entre os meses de setembro de 2019 e dezembro de 

2019. 
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2. Antecedentes 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Conjunto Turístico “Na 

Praia” (UNOP 7 e UNOP 8 do PU de Troia) teve início no dia 22 de outubro de 2018. 

De ressalvar que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi submetido na plataforma 

SILiAmb no dia 10 de agosto de 2018 e entregue na Câmara Municipal de Grândola 

(entidade licenciadora) no dia 24 de agosto de 2018 (a CMG não aceitou o processo 

no dia 10 de agosto). Devido a problemas de geração do Documento Único de 

Cobrança (DUC), o processo só foi considerado submetido no dia 9 de outubro de 

2018. 

De uma forma geral e até ao momento, o processo de avaliação ambiental do projeto 

Conjunto Turístico “Na Praia” (UNOP 7 e UNOP 8 do PU de Troia) encontra-se 

esquematizado na figura seguinte. 

 

Figura 1 – Etapas do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto, segundo 

a DIA 
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3. Descrição do Projeto 

3.1. Enquadramento geográfico 

O projeto localiza-se na Península de Troia, no distrito de Setúbal, no município de 

Grândola, na freguesia do Carvalhal (cf. figura seguinte).  

                

Figura 2 – Enquadramento geográfico da área de intervenção 

 

3.2. Aspetos gerais do projeto 

O Conjunto Turístico “Na Praia” é constituído por: 

• um estabelecimento hoteleiro de cinco estrelas,  

• três aldeamentos turísticos de cinco estrelas e  

• dois equipamentos de desporto e lazer (um SPA e um Núcleo de 

Eventos e Desporto, com campo de ténis, ginásio e piscina, restaurante, 

loja e receção),  

perfazendo um total de 123 unidades de alojamento e 506 camas. 

A área considerada para desenvolvimento do projeto do conjunto turístico, ou seja, a 

área de influência direta (ou área de projeto), engloba uma fração das duas parcelas, 

totalizando aproximadamente 96 ha (cerca de 56% da área total das duas parcelas 

referidas – 173 ha). 
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A área de implantação propriamente dita, ou seja, onde se constroem edifícios e 

infraestruturas (incluindo beneficiação de caminhos existentes), será de 15,79 ha, 

dentro da já referida área de influência direta (96 ha), correspondendo a cerca de 

17% desta última (8% to total das UNOP). 

A área a impermeabilizar será, segundo o projetista, a correspondente à implantação 

dos edifícios e piscinas (30 699,00 m2) + Área de Postos de Transformação, Estações 

Elevatórias e reservatórios (2 140 m2) + Área da Estrada Regional 253-1 que passa a 

ser impermeável (550 m2) = 33 389 m2 (~3,3 ha). 

O PP da UNOP 7 estabelece um total de 71 780 m2 de Área Bruta de Construção 

(ABC), 65 030 m2 de Área de implantação e 1 420 camas. Por sua vez, o PP da UNOP 

8 estabelece um total de 81 000 m2 de ABC, 73 250 m2 de Área de implantação e 1 

822 camas. 

Comparando estes indicadores, verifica-se que a proposta preconiza um conjunto 

turístico de muito baixa densidade, bastante inferior à prevista no global dos dois PP, 

configurando uma redução na ordem dos 80%. 

 

3.2.1. Estaleiro, áreas de empréstimo e acessos 

Estima-se que a área total afeta ao estaleiro seja de ~2 ha e será localizado no 

extremo noroeste da UNOP 7, no local que dará posteriormente origem ao parque de 

estacionamento PQ1. O arranjo geral do estaleiro é apresentado na figura seguinte, 

com indicação de cada zona. 
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Fonte: Ferrado Nacomporta (2019) 

Figura 3 – Implantação geral do estaleiro 

 

3.2.2. Prazo e faseamento das obras 

A empreitada durará um total de 4 anos, desde o estabelecimento das vias principais, 

até à abertura do conjunto no início do ano 4. Durante este período prevê-se que o 

empreiteiro trabalhe 8 horas por dia, no período diurno, 5 dias por semana, de 

segunda-feira a sexta-feira. 

O esquema apresentado na figura seguinte demonstra espacialmente o 

desenvolvimento das ações construtivas da Fase 1 e da Fase 2. 
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1ª Fase 

 
2ª Fase 

 

Fonte: Ferrado Nacomporta (2019) 

Figura 4 – Faseamento das ações construtivas  

O cronograma previsional das atividades de construção do Conjunto Turístico 

apresenta-se de seguida. 

 
Fonte: Ferrado Nacomporta (2019) 

Figura 5 – Cronograma das ações construtivas 
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4. Conformidade do projeto de execução com a DIA 

A conformidade do projeto de execução com a DIA é fundamentada nas seguintes 

secções: 

• Alterações no desenvolvimento do Estudo Prévio (EP) a Projeto de 

Execução (PE);  

• Cumprimento da DIA (condicionantes, elementos a apresentar no 

RECAPE, medidas de minimização e de compensação e 

programas/planos de monitorização) 

 

4.1. Alterações no desenvolvimento do EP a PE 

De seguida, apresenta-se uma síntese das principais alterações introduzidas no 

projeto em fase de EP (sujeito a AIA) até à definição do atual PE, alvo do presente 

RECAPE.  

Quadro 1 – Principais alterações no desenvolvimento do projeto avaliado no EIA (Estudo 

Prévio) a Projeto de Execução 

Componente Alterações 

Alteração da área 

bruta de construção 

Foram relocalizadas componentes do projeto da UNOP 8 para a 

UNOP 7, uma vez que se trata de uma zona com menos 

sensibilidade ecológica, onde atualmente se encontram várias 

espécies exóticas (eucaliptal, acacial e manchas de chorão) que se 

pretendem remover; Diminuição da área bruta de construção na 

UNOP 8 e aumento na UNOP 7. 

Reposicionamento do 

Hotel e do Spa 

Reposicionamento do Hotel e do SPA por forma a anular o impacto 

nas zonas ecologicamente mais sensíveis, preservando os habitats 

considerados de fundamental preservação. 

Posto Médico Integração de um posto médico no projeto. 

Heliporto 
Construção de um heliporto, a implementar na UNOP 8, com uma 

área de ~0,22 ha. 

Alteração da 

disposição do parque 

de estacionamento 

PQ1 e depósitos 

O parque de estacionamento PQ1 apresenta uma disposição 

diferente relativamente ao Estudo Prévio, uma vez que as “3 

raquetes” previstas foram distribuídas de forma longitudinal ao longo 

do arruamento projetado; os depósitos junto ao PQ1 foram 

igualmente deslocados, de forma a criar um afastamento maior em 

relação às habitações de Soltróia. 
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Componente Alterações 

Alteração do parque 

de estacionamento 

PQ2 e novo parque de 

estacionamento PQ3 

Diminuição do número de lugares no PQ2, de forma a manter intacta 

uma zona de elevada relevância ecológica; integração de um novo 

parque de estacionamento junto à nova zona de receção e eventos. 

Outras alterações no 

Conjunto Turístico 

Alteração na disposição das unidades de alojamento/edifícios: 

existiram pequenas rotações ao nível das implantações, com o 

intuito de preservar, ao máximo, as espécies vegetais existentes, 

reduzir as movimentações de terra dada a topografia e, por outro 

lado, preservar a privacidade de cada uma das unidades de 

alojamento; 

Introdução de cavalariças (paddock) no núcleo de desporto e 

lazer; 

Alteração no Aldeamento III: deslocalização de duas habitações no 

extremo sul, de forma a não incidir na área do POOC Sado-Sines; 

Edificado e piscinas: Aumento da área de implantação de edificado 

e diminuição da área de implantação de piscinas; 

Unidades de alojamento e n.º de camas: O número de unidades 

de alojamento diminuiu de 128 para 123, assim como o número de 

camas (de 584 para 506); 

Redimensionamento das áreas técnicas e logísticas: por forma a 

integrar as áreas necessárias ao correto funcionamento do Conjunto 

Turístico. 

N.º de lugares de 

estacionamento 

O número total de lugares de estacionamento aumentou 

ligeiramente de 1145 para 1149 (mais 4 lugares). 

Alteração da estrutura 

de circulação 

Verifica-se a adição de novos acessos, tanto na UNOP 7, como na 

UNOP 8; enquanto o Estudo Prévio apresentava um traçado de vias 

que integrava 12 arruamentos (R1 a R12), o Projeto de Execução 

apresenta 13 arruamentos (R1 a R13). 

Movimentações de 

terra 

As movimentações de terra no PE serão as seguintes: 

• modelação do terreno e vias: 

- escavações: 44 919 m3 

- aterros: 65 350 m3 

• construção dos reservatórios de água 

- escavações: 14 453 m3  

- aterros: 8 966 m3; 

• construção dos edifícios 

- escavações: 34 000 m3; 

• transporte de terras a vazadouro (com 20% de empolamento): 

22 867 m3. 
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Componente Alterações 

Acessos às praias 

No EP não se encontravam previstos os acessos às praias, 

previstos nos PP das UNOP 7 e 8;  

No PE estão previstos quatro acessos à praia: 

- um acesso viário (uso exclusivo de veículos de emergência, 

fiscalização e limpeza) e pedonal público e um acesso pedonal 

privado, para a praia dos Golfinhos; 

- dois acessos pedonais (um público e outro privado) com ligação 

direta à praia das Garças. 

Estudo de tráfego 

Foi elaborado um estudo de tráfego nesta fase do projeto, onde se 

concluiu que o tráfego gerado pelo empreendimento não será 

suscetível de provocar restrições significativas à circulação na rede 

viária envolvente ao empreendimento. 

Água e saneamento 

Desenvolvimento dos projetos das redes de drenagem de águas 

residuais e de distribuição de água no interior das zonas de 

ocupação específica do Conjunto Turístico, contemplando o projeto 

de licenciamento das infraestruturas gerais. 

Integração 

paisagística do 

Projeto de Execução 

de Arquitetura 

Desenvolvimento do Projeto de Execução de Arquitetura Paisagista 

para o PE de Arquitetura, uma vez que, no Estudo Prévio do projeto, 

apenas foi estudada a integração paisagista das infraestruturas. 

De um modo geral, mantiveram-se os objetivos primordiais do projeto e a maioria das 

alterações ao EP resultou da necessidade em dar resposta às solicitações ou 

preocupações expressas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Complementarmente, foi realizada a avaliação de impactes diferenciais de todos os 

descritores, onde os descritores mais críticos (sistemas ecológicos e paisagem) foram 

avaliados com mais pormenor. 

As alterações introduzidas no Projeto de Execução não originam novos impactes, nem 

agravam os anteriormente identificados, sendo enquadráveis na avaliação 

anteriormente efetuada no âmbito do procedimento de AIA, bem como nas condições 

estabelecidas na respetiva DIA para a sua aprovação e cujo cumprimento o presente 

documento pretende verificar.  
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4.2. Cumprimento da DIA 

No decorrer do presente RECAPE foi verificado que o projeto cumpre as 

condicionantes fixadas na DIA.  

De entre os estudos e projetos efetuados no âmbito deste RECAPE destacam-se: 

• Solução de Projeto no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios – análise de risco e medidas de contenção e 

proteção contra incêndios no Complexo turístico; 

• Estudo de tráfego – o tráfego gerado pelo empreendimento não é 

suscetível de gerar restrições significativas à circulação na rede viária 

envolvente ao empreendimento; 

• Solução de Projeto para prevenir/minimizar Riscos Costeiros – 

apresentação de zonas ameaçadas pelo mar (ZAM) associadas ao 

Conjunto Turístico e de soluções de projeto para prevenir os riscos 

costeiros associados a estas zonas; 

• Planos de Intervenção de Praia – proposta de gestão das praias que se 

propõem classificar no âmbito da execução do Conjunto Turístico, 

respetivamente, de norte para sul, praia dos Golfinhos e praia das Garças. 

• Plano de Gestão de Biodiversidade – previsão, para além das medidas 

referidas em fase de obra, da proteção integral dos habitats dunares e de 

zimbral na área não intervencionada, na fase de exploração do projeto, 

através da vedação e sinalização devida dos mesmos; 

• Desenvolvimento da medida de compensação nos termos da DIA, 

nomeadamente a definição de ações de controlo e erradicação das 

espécies exóticas invasoras, bem como de monitorização da evolução das 

mesmas, numa área imediatamente a norte do Conjunto Turístico (a 

UNOP 9), com um total de 127,4 ha. 

As medidas de minimização, previstas na DIA, aplicáveis à fase prévia ao início das 

obras e à fase de construção, bem como o Inventário de Medidas de Minimização de 

Impactes do Empreendimento “Na Praia” do Plano de Gestão paisagística, foram 

incluídas no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra – PAAO (Anexo VIII do 

Volume III do RECAPE), incluindo a sua identificação e pormenorização. 

  



 

 

 

RNT_t19082/00 RECAPE do Conjunto Turístico “Na Praia” (UNOP 7 e UNOP 8 do PU de Troia): 13 

 Resumo Não Técnico (RNT) 

Os programas de monitorização a implementar são os seguintes: 

• Plano de monitorização da evolução da área da medida de compensação 

(elemento a entregar em sede de RECAPE n.º 3); 

• Plano de monitorização para avaliar o estado de conservação de espécies 

e habitats com estatuto de proteção (elemento a entregar em sede de 

RECAPE n.º 17); 

• Plano de monitorização para a fauna (elemento a entregar em sede de 

RECAPE n.º 18); 

• Plano de monitorização do Valores Naturais (PMVN) (elemento a entregar 

em sede de RECAPE n.º 42). 

Uma vez que: 

• Não vão existir novas captações de água subterrânea, 

• Os planos de água propostos nos PP não vão ser implementados, 

• As zonas balneares não integram nem são afetadas pelo projeto, 

• A área do projeto é uma zona arenosa que não tem nem terá massas de 

água naturais ou artificiais que permitam a monitorização das águas 

superficiais, 

• Os impactes nos descritores recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

mantêm-se pouco significativos, apesar das alterações ao projeto, 

considera-se que o Plano de Monitorização de Recursos Hídricos solicitados na DIA 

não é aplicável.  
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5. Conclusões 

O presente RECAPE surgiu na sequência da emissão, a 08 de agosto de 2019, da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável (condicionada) ao projeto e do 

desenvolvimento do Estudo Prévio avaliado em sede de Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) ao nível de Projeto de Execução.  

No sentido de cumprimento das condicionantes impostas pela DIA, verificação da 

conformidade do Projeto de Execução com a DIA e de desenvolvimento de estudos 

complementares ao EIA exigidos pela DIA, conclui-se o seguinte: 

• Verificam-se as condições para cumprimento das condicionantes impostas 

pela DIA; 

• As soluções desenvolvidas em Projeto de Execução respeitam as 

recomendações e orientações definidas na DIA, tendo sido realizado um 

esforço importante de otimização do projeto, procurando, em particular, 

mitigar a afetação dos habitats mais sensíveis; 

• A reavaliação de impactes efetuada no RECAPE, quer relativa à evolução 

de projeto entretanto verificada, quer relativa à existência de mais detalhes 

em relação à fase de Estudo Prévio (p. ex. projeto de paisagismo), 

concluiu pela não existência de impactes negativos adicionais 

significativos, mantendo-se globalmente o balanço de impactes anterior. 

• Os estudos complementares efetuados e apresentados no RECAPE 

permitiram concretizar os requisitos da DIA e não conduziram à 

identificação de novos impactes ambientais; 

• As medidas ambientais previstas na DIA para a fase de construção foram 

incluídas no Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (que se 

constituirá como uma peça contratual, que deverá ser considerada pelo 

empreiteiro no desenvolvimento da empreitada); 

• Os programas de monitorização aplicáveis são apresentados no RECAPE, 

com as alterações solicitadas na DIA. 

Em suma, considera-se que o Projeto de Execução da Conjunto Turístico “Na Praia” 

(UNOP 7 e 8 do PU de Troia) se encontra em conformidade com a respetiva DIA, 

dando assim cumprimento à legislação em vigor em matéria de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 
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Desenho 1 – Enquadramento geográfico das áreas de intervenção do 

projeto 
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Desenho 2 – Comparação do projeto do Conjunto Turístico “Na Praia” 

(UNOP 7 e 8 do PU de Troia): Estudo Prévio e Projeto de Execução  
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