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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

RECAPE  Hotel-Apartamento Resort Outeirão 

Tipologia Hotel-apartamento rural 

Localização Herdade da Comporta 

Sítio do Outeirão, parcelas 121-B e 121-C, num total de 34 ha 

Freguesia de Comporta, no concelho de Alcácer do Sal 

Proponente Sociedade Agrícola da Zorra, Lda  

E-mail: areacoberta@gmail.com 

Licenciador Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

Inicio da AIA 15 de dezembro de 2021 

Autoridade AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

  

Comissão de 
Avaliação (CA) 

 

 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo: Eng. 
Mário Lourido e Dr. Paulo Ribeiro 

APA/ Administração da Região Hidrográfica do Alentejo: Eng. João Freire 

Direção Regional de Cultura do Alentejo: Dr.ª Esmeralda Gomes 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas: Arq.ª Isabel Silva 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal: Arq.ª Joana Grilo  

  

Enquadramento 
legal 

No Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, concretamente: no n.º 1 do 
artigo 20.º (projeto de execução sujeito à verificação de conformidade 
ambiental com a DIA), e na alínea c) do n.º 12 do Anexo II. 

  

Projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotel-Apartamento Rural para 200 utentes: 32 apartamentos de tipologia T1 e 
34 apartamentos de tipologia T2, ocupando 2,4% da área total. 

 

Os apartamentos, constituídos por módulos em madeira de 1 piso e assentes 
sobre estacaria, serão distribuídos por 2 núcleos, no centro dos quais será 
criada a “praça central” que funcionará como ponto de encontro e distribuição 
para as várias áreas e valências do empreendimento.  

 

Na envolvente, estão previstas áreas verdes de enquadramento paisagístico, 
de povoamentos florestais, de regeneração natural, entre outras. 

 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação                                                                                                                                    RECAPE n.º 64 

4 
 

2. APRECIAÇÃO 

 

2.1 METODOLOGIA 
 
Documentos analisados 

O Parecer Final da CA e a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), do Estudo Prévio. 

O Projeto de Execução, datado de março de 2021. 

O RECAPE, elaborado entre junho 2019 e julho 2021. 

 
Pareceres emitidos 

As seguintes entidades da CA, verificaram o cumprimento do indicado na DIA: 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA); 

- APA/ Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH); 

- Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRACAL); 

- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); 

- Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS);  

- Turismo de Portugal (TP);  

- Infraestruturas de Portugal (IP); 

- E-Redes - Distribuição de Eletricidade (E-Redes).  

 
Apesar de solicitado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil não emitiu o parecer.  

 

Apresentação do RECAPE e reunião de trabalho da CA 

Em 20 de dezembro de 2021, via plataforma Zoom: 

- Apresentação do Projeto de Execução e do RECAPE, pela Entidade Proponente; 

- Reunião de trabalho da CA com a participação das entidades externas. 

 

2.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
A DIA do Projeto “Hotel-Apartamento Resort Outeirão”, em fase de Estudo Prévio, emitida em 10 de 
fevereiro de 2019, indica que: 

- O PDM de Alcácer do Sal sobrepõe o projeto em “Espaços Florestais de Produção”, sem integrar 
áreas de REN nem de RAN; 

- O projeto dá cumprimento ao Regulamento do PDM, pelo que se encontram reunidas as condições 
para emitir parecer favorável ao Hotel Apartamento Resort Outeirão.  

 

Agora, em fase de Projeto de Execução, consta no Parecer da CMAS “(…) o Projeto de Arquitetura 
foi aprovado em 03/09/2020, conforme documentos constantes do referido processo (…) o que 
implica ser em data anterior às medidas preventivas estabelecidas no âmbito da elaboração do Plano 
de Intervenção em Espaço Rural dos Montes da Comporta (Aviso n.º 18958/2020, de 20 de 
novembro). 
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Assim, no considera-se que o Projeto “Hotel-Apartamento Resort Outeirão”, não se enquadra nas 
medidas preventivas indicadas Aviso n.º 18958/2020, de 20 de novembro. 

 

Consta ainda no parecer CMAS “(…) a necessidade de apresentação de uma alteração ao projeto 
de arquitetura aprovado, uma vez que existem alterações interiores e exteriores em todos os edifícios, 
que implicam a modificação das cérceas e da forma das fachadas (…).”   

 

Assim, considera-se que a DECAPE deverá conter o seguinte Estudo a Apresentar: Aditamento ao 
Projeto de Arquitetura, de modo a obter a conformidade com o Projeto de Execução, no que respeita 
ás alterações detetadas no interior e exterior dos edifícios. 

 

Face ao exposto, o Projeto “Hotel-Apartamento Resort Outeirão”, em fase de Projeto de Execução, 
possui enquadramento nos Instrumentos de Gestão do território em vigor. 

 

2.3 ALTERAÇÕES DO ESTUDO PRÉVIO NO PROJETO DE EXECUÇÃO 
 

Redução do número de ETAR  

As duas ETAR do Estudo Prévio, dimensionadas para 200 e 150 habitantes-equivalentes, em Projeto 
de Execução foram reduzidas para uma ETAR, dimensionada para 350 habitantes-equivalentes. Esta 
alteração diminuiu a área da ETAR de 200 m2 para 67 m2. 

O Estudo Prévio propôs ainda a reutilização da água tratada nas ETAR na rega da estrutura verde, 
mas agora, o Projeto de Execução, opta pela não existência de um sistema de rega, por utilizar 
espécies edafo-climática adaptadas à região, com baixa manutenção e baixa necessidade hídrica. 

 

Reformulação do traçado dos acessos 

No Estudo Prévio, o traçado das duas vias principais apresentavam uma largura de 10 m. Agora, o 
Projeto de Execução, reduziu a largura para 7 m, com duas vias de 3,5 m cada. Esta alteração 
diminuiu a área de infraestruturas de circulação de 27.637 m2 para 23.909 m2. 

 

Excedente de terras 

O Estudo Prévio considerou um volume de cerca de 38.659 m3 de terras sobrantes, a reutilizar na 
modelação do terreno nas áreas livres, associadas à área de florestal. Agora o Projeto de Execução, 
de forma a minimizar as ações de intervenção nestas áreas, propõe que as terras sobrantes sejam 
encaminhadas para o exterior e reutilizadas na recuperação paisagística de antigas áreas extrativas, 
designadamente, pedreiras. 

 

Final - Parâmetros urbanísticos 

 



Parecer da Comissão de Avaliação                                                                                                                                    RECAPE n.º 64 

6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 - Implantação do Hotel-apartamento em Projeto de Execução 
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2.4 CONFORMIDADE DO RECAPE COM A DIA 
 

I - CONDICIONANTES 

N.º 1 - O reconhecimento do Hotel Apartamento Resort Outeirão como Turismo de Natureza. 

Refere o RECAPE  

“Contactado o ICNF em 1/03/2019, o reconhecimento do Hotel Apartamento Resort Outeirão como 
Turismo de Natureza será efetuado após vistoria ao empreendimento. Face ao exposto, o 
cumprimento desta condicionante só poderá ser efetuado após a conclusão da fase de construção.” 

Parecer do TP 

“Inserido no Sítio Comporta Galé, no âmbito da Rede Natura 2000 (…) o reconhecimento como 
Turismo de Natureza, de acordo com artigo 20º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na 
redação do Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho, é da competência do ICNF nos termos definidos 
pela Portaria n.º 261/2009, de 12 de março, alterada pela Portaria n.º 47/2012, de 20 de fevereiro.” 

Parecer do ICNF  

“O cumprimento da Condicionante 1 só poderá ser efetuado após a conclusão da fase de construção 
e implicará uma vistoria ao empreendimento por parte do ICNF.” 

A Decisão 

A Condicionante n.º 1 considera-se não cumprida. 

 

N.º 2 - A capacidade máxima do projeto de 200 camas turísticas. 

Refere o RECAPE  

“O Projeto de Execução foi dimensionado para 200 camas turísticas: 32 UA de tipologia T1 
correspondendo a 2 camas/UA, e 34 UA de tipologia T2, correspondendo a 4 camas/UA.” 

Parecer do TP 

“O empreendimento turístico em apreço obteve parecer favorável, emitido pelo TP (…) ao projeto de 
arquitetura para a instalação de um Hotel-Apartamento de 4*, na capacidade máxima de 200 camas 
fixas/utentes, distribuídas por 66 unidades de alojamento (32 T1 e 34 T2).” 

Parecer da CMAS 

 
A Decisão  

A Condicionante n.º 2 considera-se cumprida. 

 

N.º 3 - Reduzir o número de ETAR e dota-las de tecnologias inovadoras para a reutilização de 
águas residuais tratadas. 

Refere o RECAPE  

“O projeto de execução contempla, agora, apenas uma ETAR dimensionada para 350 habitantes 
equivalente.” 

“O projeto de arquitetura paisagística orientou a escolha para espécies vegetais adaptadas às 
condições edafo-climática do local, no sentido de reduzir a manutenção/necessidade hídrica e 
promover uma paisagem o mais naturalizada possível. Assim, a estrutura verde projetada dispensa 
de rega, não se tendo previsto a necessidade de reutilizar as águas residuais tratadas.” 
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Parecer da ARH 

“Está cumprida esta Condicionante, salientando que se excluí a reutilização da água residual tratada.” 

A Decisão  

A Condicionante n.º 3 considera-se cumprida. 

 

II - ESTUDOS A APRESENTAR 

N.º 1 - O projeto de execução deve assegurar o seguinte: 

1.1 - O cumprimento do n.º 3 do artigo 39º do Regulamento do PDM de Alcácer do Sal. 

Refere o RECAPE  

“O Projeto de Execução opta pela concentração da edificação, libertando o máximo de área para 
outros usos, nomeadamente o florestal e conservação da natureza (…) Em síntese, na área total da 
parcela, que corresponde a 34 ha, a área de construção totaliza 2,4%.” 

Parecer da CMAS 

 

A Decisão  

O Estudo n.º 1.1 considera-se cumprido 

 

1.2 - Cumprir o estabelecido no Regime Jurídico da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Refere o RECAPE  

“A faixa de gestão de combustível à volta de cada edifício é de 50m. Para além de um aceiro de 50 
m de largura que acompanha todo o perímetro da propriedade, o projeto prevê uma faixa de gestão 
de combustível de 10 m de cada lado das vias de comunicação.” 

Parecer da CMAS 

 

“ 

Parecer do ICNF 

“A pronúncia do ICNF será efetuada em sede da Comissão Municipal da Defesa da Floresta.” 

A Decisão  

O Estudo n.º 1.2 considera-se não cumprido. 

 

1.3 - Aplicar o definido no Estatuto das Estradas da Rede de Rodoviária Nacional. 

1.4 - Caso o acesso se concretize pela EN 261-1, e na eventualidade de interferência com a 
rede viária nacional, esta deverá ser previamente aprovada pela IP. 

Refere o RECAPE  

“A área de intervenção e as atividades decorrentes nas diferentes fases do projeto não terão qualquer 
interferência no domínio publico rodoviário, designadamente da EN 261-1.” 

“Será a partir desta via que chegarão os materiais de construção para a execução do projeto, será 
também por esta via que os utentes e colaboradores chegarão ao Hotel Apartamento Resort Outeirão. 
Contudo o projeto não prevê qualquer intervenção e/ou alteração nesta via.” 
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“O acesso ao empreendimento far‐se‐á por caminho existente, com pavimento de saibro estabilizado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 - localização da área do Projeto e da EN 261-1 

Parecer do IP 

“No que respeita à área envolvente da operação urbanística, considerando o afastamento da área de 
implantação do projeto à Rede Rodoviária Nacional, nada temos a opor à pretensão. Contudo, o 
acesso será feito a partir da EN 261-1, por entroncamento com caminho em terra, cerca do km 2+040, 
que não tem condições de traficabilidade compatíveis com o incremento de tráfego que se verificará 
com a implementação do empreendimento.” 

“Acresce que o incremento de utilização potenciará o arrastamento de materiais pelos rodados dos 
veículos para plataforma da estrada nacional, pondo em causa as respetivas condições de segurança 
rodoviária. Este problema será agravado em fase de construção, com a entrada e saída dos veículos 
pesados que transportarão materiais e equipamentos para a realização da obra.” 

“Assim, considera-se que o caminho de acesso ao empreendimento deverá ser pavimentado com 
materiais betuminosos, ou equivalente, numa extensão que garanta o efeito de “limpa rodas” que não 
há arrastamento de materiais para a plataforma da estrada nacional.” 

Parecer do ICNF 

“Inserindo-se o caminho de acesso na quase totalidade na ZEC Comporta-Galé, o ICNF considera 
que a sua pavimentação com materiais betuminosos, ou equivalente, não contribui para a 
prossecução dos objetivos de conservação da natureza da ZEC Comporta-Galé.” 

A Decisão  

Os Estudo n.º 1.3 e 1.4 consideram-se cumpridos.  

Possuindo o caminho de acesso pavimento de saibro estabilizado, e situando-se na ZEC Comporta-
Galé, aceita-se o indicado no Parecer do ICNF, no que respeita à não pavimentação do caminho de 
acesso com materiais betuminosos, ou equivalente.   

 

1.5 - Código de conduta do hotel, de forma a preservar os valores naturais em presença. 

Refere o RECAPE  

“O código de conduta do hotel, consta no Anexo VIII.” 

Parecer da CMAS 

 

Parecer do ICNF 

“Em relação ao Código de Conduta, concorda-se genericamente com o mesmo.” 
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A Decisão  

O Estudo n.º 1.5 considera-se cumprido.  

 

N.º 2 - Plano de Reflorestação. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo VII. Para além da manutenção do coberto arbóreo existente, este plano 
privilegiou a plantação de vegetação arbórea autóctone.” 

Parecer do ICNF 

“Verifica-se ser um Plano de Plantação (…) para oito áreas de intervenção distintas (…) um Plano de 
Reflorestação deverá ser acompanhado de memória descritiva e justificativa, de um cronograma das 
ações de plantação e restantes ações, todas relacionadas com a gestão florestal na totalidade da 
propriedade, segundo orientações de gestão definidas para a ZEC Comporta-Galé.” 

A Decisão 

O Estudo n.º 2 considera-se não cumprido. 

 

N.º 3 - Projeto de Arquitetura Paisagista. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo VI, e resulta do aperfeiçoamento solicitado pela CM Alcácer do Sal.” 

Parecer da CMAS 

 

 

 

 

Parecer do ICNF 

“(…) estando previsto um Plano de Reflorestação, as ações de gestão florestal vocacionadas para a 
conservação dos valores naturais, deveriam constar no Projeto de Arquitetura Paisagista (…).” 

A Decisão 

O Estudo n.º 3 considera-se não cumprido, de modo a poder acolher as ações relacionadas com a 
gestão florestal, a definir no Plano de Reflorestação. 

 

N.º 4 - Plano de Segurança para a fase de construção. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo X.” 

Parecer da CMAS 

 

 

 

 

A Decisão 

O Estudo n.º 4 considera-se não cumprido. 
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N.º 5 - Plano de Gestão Ambiental. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo XI.” 

Parecer da CMAS 

 

A Decisão 

O Estudo n.º 5 considera-se cumprido. 

 

N.º 6 - Plano de acessibilidades e de estacionamento. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo XII. A Rua A terá circulação nos 2 sentidos e as ruas B e C apenas 1. O 
Núcleo de receção/recreio terá 23 lugares de estacionamento, sendo 2 para utentes com mobilidade 
reduzida. O Núcleo desportivo terá 13 lugares de estacionamento, sendo 1 de mobilidade reduzida.” 

Parecer da CMAS 

Não contraria o Plano apresentado. 

A Decisão 

O Estudo n.º 6 considera-se cumprido. 

 

N.º 7 - Planta de localização dos estaleiros e parques de materiais. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo XIII. Não sendo possível quantificar as áreas de estaleiros e parques de 
materiais, foram identificadas áreas disponíveis para implantação, tendo por base as condicionantes.” 

Parecer da CMAS 

 

 

A Decisão 

O Estudo n.º 7 considera-se cumprido. 

 

N.º 8 - Avaliar a possibilidade de armazenamento e utilização das águas pluviais limpas. 

Refere o RECAPE  

“Tendo como referência o balanço hídrico efetuado no âmbito do EIA, verifica-se que o período de 
infiltração e escoamento se centra apenas no mês de fevereiro. Entre outubro e janeiro ocorre a 
reposição da reserva de água e, a partir de março, inicia-se o gasto da reserva útil.” 

“A considerar o armazenamento das águas pluviais, de forma a não interferir com o período de 
reposição da reserva de água, o armazenamento das águas pluviais deveria ocorrer apenas em 
fevereiro. Contudo as maiores necessidades de água irão se verificar no período de estio.” 

“Assim, seria exigido uma maior robustez ao nível do armazenamento de água, quer em capacidade 
quer em tratamento da água.” 

“Pelos motivos expostos considera-se que o armazenamento das águas pluviais limpas não é viável.” 

Parecer da ARH 

Não contraria a avaliação apresentada. 
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A Decisão 

O Estudo n.º 8 considera-se cumprido. 

 

N.º 9 - Plano de Gestão de Resíduos. 

Refere o RECAPE  

“Encontra-se no Anexo IX.”  

“Propõe o Projeto de Execução que as terras sobrantes sejam encaminhadas para o exterior e 
reutilizadas na recuperação paisagística de antigas áreas extrativas, designadamente, pedreiras.” 

Parecer da CCDRA 

O novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (Anexo I do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de 
dezembro), estipula que os solos não reutilizados na obra de origem são geridos como resíduos. 

Propondo o RECAPE encaminhar para o exterior as terras sobrantes, deverá o Plano de Gestão de 
Resíduos também contemplar os 38.659 m3 de solos a reutilizar no exterior da área do Projeto. 

A Decisão 

O Estudo n.º 9 considera-se não cumprido. 

 

III - MEDIDAS E MONITORIZAÇÃO 

O RECAPE não contesta as Medidas nem as Monitorizações indicadas na DIA.  

 

IV - OUTRAS QUESTÕES   

Parecer da E-Redes 

“A alimentação às instalações elétricas referentes ao Projeto pode ser viabilizada a partir da Linha 
Aérea de Média Tensão a 30 kV - LN 1501L30126A1, com base no valor da potência requisitada do 
pedido de condições de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público, conforme indica o RECAPE.” 

 

Assim, deverá a DECAPE conter a seguinte Medida: A alimentação elétrica ao Projeto deverá ser 
viabilizada a partir da Linha Aérea de Média Tensão a 30 kV - LN 1501L30126A1. 

 

2.5 CONCLUSÕES DOS PARECERES RECEBIDOS 

Parecer da ARH 

“Considera-se cumprido o definido na DIA.” 

Parecer da DRCAL 

“Considera-se que as Medidas de Minimização 5 e 12 estão adequadas à salvaguarda do património 
arqueológico. Face ao exposto, emite-se Parecer Favorável.” 

Parecer do ICNF 

“Considera-se que o Projeto de Execução foi alterado de forma a acolher o disposto no parecer da 
CA e a cumprir as disposições da DIA, no que se refere às matérias da competência do ICNF.”  

Parecer da CMAS 

“Considera-se que não existe impedimento à continuidade do processo RECAPE.” 
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Parecer do TP 

“Considera-se nada haver a objetar, sublinhando-se, ainda, os impactes positivos da implementação 
do projeto tanto ao nível da socio economia como ao nível da valorização do património natural.” 

Parecer do IP 

“Emite-se parecer favorável ao RECAPE, condicionado à pavimentação do caminho de acesso, após 
entroncamento da EN261-1.” 

Parecer da E-redes 

“O projeto merece o nosso parecer favorável, garantida a observância do indicado no parecer.” 

 

3. CONSULTA PÚBLICA 

 

Decorreu durante 15 dias úteis, de 23 de dezembro de 2021 até 12 de janeiro de 2022. Durante o 
período da consulta Pública foram recebidas 5 participações:  

- 4 de cidadãos e 1 de Associação de Conservação da Natureza.  

- 1 de concordância e 4 de discordância. 

 

As participações de: 

- Concordância, está associada ao Projeto respeitar e preservar a envolvente em que está inserido; 

- Discordâncias, estão associadas ao Projeto poder ser construído em Sítio de Importância 
Comunitária Comporta-Galé, abrindo um precedente grave em semelhantes autorizações no futuro. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Na sequência da DIA favorável condicionada, emitida em 10 de fevereiro de 2019, ao Projeto Hotel-
Apartamento Resort Outeirão, elaborado sobre um Estudo Prévio, o Proponente apresentou o 
respetivo RECAPE sobre o Projeto de Execução. 

 

Efetuada a avaliação da conformidade do RECAPE com a DIA, verifica-se que:  

- Todas as Condicionantes foram cumpridas, exceto a n.º 1 - O reconhecimento do Hotel Apartamento 
Resort Outeirão como Turismo de Natureza, por o ICNF apenas poder confirma-la após a fase de 
construção; 

- Todos os Estudos foram entregues, expecto o n.º 4 - Plano de Segurança da Fase de Construção; 

- Todos os Estudos foram aprovados, expecto: 

- o n.º 1.2 - Cumprir o estabelecido no Regime Jurídico da Defesa da Floresta Contra Incêndios, por 
o ICNF apenas se pronunciar em sede da Comissão Municipal da Defesa da Floresta; 

- o n.º 2 - Plano de Reflorestação, por o ICNF considerar que o apresentado possuí as 
características de um Plano de Plantação; 

- o n.º 3 - Projeto de Arquitetura Paisagista, por o ICNF considerar que o apresentado terá que 
acolher, também, as ações a definir no Plano de Reflorestação; 
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V/Comunicação: 15/12/2021   N/ Refª SAI/2021/31184/DVO/DEOT/CD 

   Procº. 14.01.13/622 

Data: 28.12.2021 

 

 

 

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/12386[DVO/DEOT/SG], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       
 

                                               

 

Em anexo: O mencionado 

 

 Ex.mos Sr.s 
Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo 
Avª. Engº. Arantes e Oliveira, 193 
7004-514   ÉVORA 

 

 

 

ASSUNTO: Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 
Execução (RECAPE) do Hotel Apartamento Resort Outeirão, freguesia de 

Comporta, concelho de Alcácer do Sal 

 

 

http://www.visitportugal.com/
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Informação de serviço n.º 2021.I.12386 [DVO/DEOT/SG] 

 

Assunto: Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(RECAPE) do Hotel Apartamento Resort Outeirão, freguesia de Comporta, concelho 

de Alcácer do Sal (Proc. n.º 14.01.13/622)  

 

Promotor: Sociedade Agrícola da Zorra, Lda. 

 __________________________________________________________________ 

 
Emite-se parecer favorável ao RECAPE do Hotel Apartamento Resort Outeirão, uma 
vez que é apresentada evidência quanto ao cumprimento dos termos e condicionantes 
estabelecidos na DIA do projeto, sublinhando-se, ainda, o alinhamento do 
empreendimento turístico com as linhas de orientação estratégica da ET 27.  
 
  
Comunique-se à CCDR Alentejo. 
 
 
 
 
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(Por subdelegação de competências) 
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Informação de serviço n.º INT/2021/12386 [DVO/DEOT/SG] 

Assunto: Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de 

Execução (RECAPE) do Hotel Apartamento Resort Outeirão, freguesia de Comporta, 

concelho de Alcácer do Sal (Proc. n.º 14.01.13/622) 

Promotor: Sociedade Agrícola da Zorra, Lda. 
__________________________________________________________________ 

 
Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação que antecede, proponho a 
emissão de parecer favorável ao RECAPE do Hotel Apartamento Resort Outeirão, sublinhando-
se que é apresentada evidência quanto ao cumprimento dos termos e condicionantes 

estabelecidos na DIA do projeto, destacando-se, ainda, o alinhamento do empreendimento 
turístico com as linhas de orientação estratégica da ET 27. 
 

À consideração superior com proposta de comunicação à CCDR Alentejo. 
 
A Diretora do Departamento de 
Ordenamento Turístico 
 

 
 

Fernanda Praça 

(22.12.2021) 
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Informação de serviço n.º INT/2021/12386 [DVO/DEOT/SG] 
21/12/2021 

Assunto: Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 
do Hotel Apartamento Resort Outeirão, freguesia de Comporta, concelho de Alcácer do Sal (Proc. 
n.º 14.01.13/622) 

Promotor: Sociedade Agrícola da Zorra, Lda. 
 

 
I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) vem comunicar ao 
Turismo de Portugal, I.P. (TP), através do ofício n.º S04268-2021-DAS/DAAMB, com o n.º de entrada 
neste Instituto ENT/2021/35471, de 16/12/2021, que se encontra a decorrer o processo de verificação do 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Hotel Apartamento Resort 
Outeirão, solicitando, no âmbito das competência específicas deste Instituto, a emissão de parecer específico 
sobre o mesmo. 

O presente parecer analisa o RECAPE mencionado em epígrafe, tendo por base os elementos 
disponibilizados através do link indicado pela CCDR Alentejo no ofício remetido e a apresentação PPT 
disponibilizada na sequência de reunião realizada no dia 20.12.2021 na qual o promotor apresentou, 
sucintamente, as alterações introduzidas no projeto (ENT/2021/35669, de 20/12/2021) e visa avaliar se o 
projeto de execução obedece aos critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), dando 
cumprimento aos critérios e condições nela fixados.  

De acordo com a informação constante no processo em análise, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
Projeto do Hotel Apartamento Resort Outeirão ocorreu em fase de Estudo Prévio. Da análise técnica e 
ponderação dos pareceres emitidos pelas diversas entidades, nos quais se inclui o parecer emitido pelo 
Turismo de Portugal, I.P., resultou a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada ao comprimento das seguintes condições: 

1. Obter o reconhecimento do Hotel Apartamento Resort Outeirão como Turismo de Natureza, nos 
termos definidos pela Portaria n.º 261/2009, de 12 de março, alterada pela Portaria n.º 47/2012, 
de 20 de fevereiro. 

2. A capacidade máxima do projeto é de 200 camas turísticas. 

3. Reduzir o número de ETAR a construir na área de intervenção do projeto e dotar as mesmas de 
tecnologias inovadoras que visem a reutilização das águas residuais tratadas.  

O Turismo de Portugal, I.P. pronunciou-se favoravelmente, em 09/07/2018, sobre o referido EIA, através 
da informação de serviço n.º INT/2018/7789/DVO/DEOT/VC, tendo salientado os impactes positivos 
diretos ao nível da socio-economia local não só pela criação de mais emprego, como de forma indireta, 
pelo incremento da oferta de alojamento turístico de qualidade que irá promover mais procura das 
atividades económicas relacionadas com a exploração do hotel e das atividades de recreio e lazer, bem 
como o impacte positivo ao nível da valorização e proteção das áreas florestais da paisagem e do uso 
florestal. Foram, ainda, realçadas as preocupações ambientais do projeto, nomeadamente ao nível da 
reduzida área de impermeabilização, com o recurso a materiais permeáveis nas circulações pedonais e 
viárias a utilização de materiais e soluções técnicas de promoção da sustentabilidade ambiental, tal como o 
sistema modular construtivo em madeira, assente sobre estacaria das unidades de alojamento, a piscina 
biológica, o tratamento e valorização paisagística e proteção das áreas florestais e as atividades de turismo 
de natureza associadas (observação das aves, escalada, arco/zarabatana), tendo sido destacado o seu 
alinhamento com a Estratégia para o Turismo 2027, publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
134/2017, de 27 de setembro (ET27). 

Atendendo a que o projeto visava a construção de um empreendimento turístico em espaço rural na 
modalidade de Hotel Apartamento, num conceito de Turismo de Natureza, inserido no Sítio Comporta Galé, 
delimitado no âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000, sem, contudo, especificar se pretendia o 
reconhecimento do empreendimento como Turismo de natureza, entendeu o TP informar que o 
reconhecimento do empreendimento turístico como Turismo de Natureza, de acordo com artigo 20º do 
Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de 
junho – regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos - é da 
competência do ICNF, I.P, nos termos definidos pela Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março, alterada pela 
Portaria n.º 47/2012, de 20 de fevereiro. 
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De referir, ainda, que o empreendimento turístico em apreço obteve parecer favorável, emitido pelo TP, 
nos termos da Informação de Serviço n.º 2016.I.1954/DVO/DEEO/PS, ao projeto de arquitetura para a 
instalação de um Hotel-Apartamento de 4*, com a capacidade máxima de 200 camas fixas/utentes, 
distribuídas por 66 unidades de alojamento (32 T1 e 34 T2). 

 

II – DESCRIÇÃO 

Localizado nas parcelas 121-B e 121-C da Herdade da Comporta, da União de Freguesias de Alcácer do 
Sal, concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, em território integrado na região da NUT II – Alentejo 
e, sub-região da NUT III – Alentejo Litoral, com uma área de intervenção total de 34 ha, o Projeto visa a 
construção de um Hotel-Apartamento de 4*, com a capacidade máxima de 200 camas fixas distribuídas 
por 66 unidades de alojamento (32 T1 e 34 T2), já objeto de parecer favorável deste Instituto, conforme 
mencionado acima.  

As unidades de alojamento (moradias, constituídas por um sistema modular em madeira, assentes sobre 
estacaria, com 1 piso), são distribuídas por 2 núcleos, no centro dos quais será criada uma “praça central” 
que funcionará como ponto de encontro e distribuição para as várias áreas e valências do 
empreendimento, designadamente, um núcleo de receção e recreio e um núcleo desportivo. Na envolvente 
dos núcleos estão previstas áreas verdes de diferentes naturezas (áreas verdes de enquadramento 
paisagístico, áreas verdes de povoamento florestal, áreas verdes de regeneração natural, entre outras), 
conforme ilustrado na figura seguinte. 

 

Fig. 1 – Implantação do Hotel-apartamento   
 

Atendendo às condicionantes da DAI e do parecer da Comissão de Avaliação, foram integradas no Projeto 
de Execução do Hotel Apartamento Resort Outeirão as seguintes alterações: 

1. Redução do número de ETAR a construir: As duas Estações de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) dimensionadas para 200 e 150 habitantes-equivalentes, respetivamente, previstas na fase 
de estudo prévio, foram reduzidas para uma ETAR dimensionada para 350 habitantes-
equivalentes; 
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2. Reformulação do traçado dos acessos: Foi reformulado o dimensionando do traçado das duas vias 
principais, tendo a plataforma da faixa de rodagem passado a ter 7 m de largura, com duas vias de 
3,5 m cada, ao invés dos anteriores 10 m previstos em fase de estudo prévio. 

3. Excedente de terras: Ao contrário do previsto no Estudo Prévio, o Projeto de Execução estima que 
serão produzidas cerca de 38659 m3 de terras sobrantes. Contudo, de forma a minimizar as 
intervenções nas áreas livres, associadas à área de floresta, as mesmas não serão reutilizadas na 
modelação do terreno. Assim, as terras sobrantes deverão ser encaminhadas para o exterior para 
a recuperação paisagística de antigas áreas extrativas, designadamente, pedreiras. 

Da reformulação do traçado dos acesos resultou uma redução da área afeta a infraestruturas de circulação 
e consequentemente, uma redução da área total impermeável de 2 591,00 m2 para 2 459,80 m2, 
mantendo-se inalterados os restantes parâmetros urbanísticos. 

Em síntese, o projeto compreende, agora, os seguintes parâmetros urbanísticos: 

 Área do terreno: 340 000,00 m2; 

 Área de Implantação: 8 213,00 m2; 

 Área de Construção: 8 213,00 m2; 

 Área de Impermeabilização: 2 549,80 m2;  

 Total de unidades de alojamento 66 (32 T1 e 34 T2); 

 Total de camas/utentes: 200; 

 Área florestal (área de reflorestação e de conservação da natureza: 236 999 m2. 

Relativamente ao reconhecimento do Hotel Apartamento Resort Outeirão como Turismo de Natureza é 
referido que, de acordo com o n.º 1 do Artigo 3.º da Portaria n.º 261/2009, de 12 de março, o pedido de 
reconhecimento do empreendimento como turismo de natureza será dirigido ao Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas, contudo, atendendo aos elementos que será necessário apresentar, muitos 
dos quais passíveis de desenvolvimento apenas após a conclusão da fase de construção, o mesmo apenas 
será efetuado no arranque da fase de exploração. 

A exploração do tema da conservação da natureza apoiar-se-á no enquadramento local do Hotel e da zona 
envolvente através de uma exposição permanente dedicada à fauna, flora, geologia, hábitos e costumes da 
região, estando, ainda, prevista a realização de exposições temporárias. Nesse sentido, todas as áreas 
comuns do empreendimento irão funcionar como um centro de interpretação ambiental, estando a 
exposição dispersa por estas várias zonas, da receção à área da restauração e bar, passando por outros 
pontos dentro do empreendimento. No sentido de fortalecer o carácter do projeto face ao tema da 
conservação da natureza e da biodiversidade local, esta exposição será desenvolvida em colaboração com 
uma ONG de âmbito local, ou com trabalho desenvolvido na região, ou outra qualquer entidade com forte 
impacto na área. 

 

II – APRECIAÇÃO 

Analisado o RECAPE e respetivos anexos considera-se que é apresentada evidencia sobre o cumprimento 
dos termos e condicionantes estabelecidos na DIA, na medida em que, do ponto de vista do turismo, nada 
há a opor quanto ao momento identificado para efeitos de solicitação, ao ICNF, do reconhecimento como 
Turismo de Natureza. 

Do ponto de vista do Turismo, reitera-se que o Projeto em apreço deverá reforçar, diversificar, e qualificar 
o turismo da região em que se insere e concorre para a concretização da ET27, a qual estabelece o 
referencial estratégico para o turismo em Portugal, visando afirmar o turismo como uma atividade 
sustentável ao longo do ano e em todo o território, valorizadora dos recursos naturais de que Portugal 
dispõe e define metas de sustentabilidade a nível económico, social e ambiental para o turismo em 
Portugal. O projeto Hotel Apartamento Resort Outeirão  enquadra-se em diversos dos seus eixos 
estratégicos e respetivas linhas de atuação, destacando-se a articulação com o Eixo 1 – “Valorizar o 
Território e as Comunidades”, em particular com a linha de atuação “Potenciar economicamente o 
património natural e rural e assegurar a sua conservação” e com o Eixo 2 – “Impulsionar a Economia”, 
sobretudo ao nível da linha de atuação “Atrair investimento e qualificar a oferta turística” e concorre para 
alcançar as metas de sustentabilidade estabelecidas tanto a nível económico e social como a nível 
ambiental. 
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IV - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, considera-se nada haver a objetar ao RECAPE do Hotel 
Apartamento Resort Outeirão, sublinhando-se, ainda, os impactes positivos da implementação do projeto 
tanto ao nível da socio economia como ao nível da valorização do património natural, bem como o 
alinhamento do projeto com as orientações estratégicas da ET27.  

Propõe a comunicação da presente informação de serviço à CCDR Alentejo. 

 
À consideração superior, 

21/12/2021

X Susana Grácio
Susana Grácio

Assinado por: SUSANA ISABEL MENDES DA SILVA GRÁCIO  
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V/ Refª ANTECEDENTE N/ Refª PROCESSO DATA 

S04268-2021-DAS/DAAMB - D.2022.17646 512STB220114 2022-01-18 

 

Assunto: Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto Execução 

(RECAPE) do Hotel Apartamento Resort Outeirão 

Na sequência da análise efetuada ao Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE) do projeto 

referido em epígrafe, informa-se o seguinte: 

• No que respeita à área envolvente da operação urbanística, considerando o afastamento da área 

de implantação do projeto à Rede Rodoviária Nacional, nada temos a opor à pretensão. 

• Contudo, o acesso ao hotel será feito a partir da EN261-1, nomeadamente por entroncamento com 

caminho em terra existente cerca do km 2+040, que não tem condições de traficabilidade 

compatíveis com o incremento de tráfego que se verificará com a implementação do 

empreendimento. 

• Acresce que o incremento de utilização potenciará o arrastamento de materiais pelos rodados dos 

veículos para plataforma da estrada nacional, pondo em causa as respetivas condições de 

segurança rodoviária. Este problema será agravado em fase de construção, com a entrada e saída 

dos veículos pesados que transportarão materiais e equipamentos para a realização da obra. 

• Assim, considera-se que o caminho de acesso ao empreendimento a partir do entroncamento com 

a EN261-1, cerca do km 2+040 deverá ser pavimentado com materiais betuminosos, ou 

equivalente, numa extensão que garanta o efeito de “limpa rodas” dos veículos, de forma a garantir 

que não há arrastamento de materiais para a plataforma da estrada nacional. 

Face ao atrás exposto, a Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) emite parecer favorável ao RECAPE, 

condicionado à pavimentação do entroncamento da EN261-1, nos termos acima referidos. 

Mais se informa que, as obras de pavimentação do entroncamento da EN261-1 que servirá de acesso 

ao Hotel Apartamento Resort Outeirão carecem de licenciamento da IP, nos termos do n.º 1 do art.º 

42.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei 34/2015, de 27 de abril, 

em fase prévia ao início dos trabalhos de construção. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora 

Isabel Caspurro 

(Ao abrigo da Decisão n.º 1/2019-DRP) 

mailto:gsr@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:mario.lourido@ccdr-a.gov.pt
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AIA - RECAPE 64 CCDRA 23-12-2021 Carta/8/2022/DAPR 12-01-2022 
 

 
Assunto: RECAPE do Hotel Apartamento Resort Outeirão (Conc. Alcácer do Sal) 

 
Exmos(as). Senhores(as) 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 

E-REDES(*) sobre as condicionantes a considerar no RECAPE do projeto relativamente à atividade e às infraestruturas existentes 

ou previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Condicionantes (EC) do RECAPE do Projeto (conforme Planta em Anexo), tem na sua 
vizinhança infraestruturas elétricas de Média Tensão e Baixa Tensão, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 
concessionadas à E-REDES. 

Na vizinhança da área do EC encontram-se estabelecidos os traçados aéreos das Linhas de Média Tensão a 30 kV, (1) “LN 
1501L30126A1” (TRA6/8/12|AP50-AP59-PT de distribuição “PT 1501D30293 Herdade da Comporta PT 9”) e (2) “LN 1501L30126A9” 
(TRA1|Apoio de Derivação APD52- PT de distribuição “PT 1501D30292 Herdade da Comporta PT 8”) (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na vizinhança da área do EC, encontram-se estabelecidos traçados aéreos e subterrâneos de Redes de Baixa Tensão 
(não representados na Planta em Anexo). 

A alimentação às instalações elétricas referentes ao Projeto pode ser viabilizada a partir da acima referida Linha de Média Tensão 
a 30 kV “LN 1501L30126A1” (em conformidade com o preconizado no parecer da empresa de distribuição, atualmente E-REDES, na 

“Declaração de Impacte Ambiental” do projeto, págs. 8 e 9), com base no valor da potência requisitada do pedido de condições de 
ligação à RESP (conforme indicado no “Anexo I” referido no Ponto “3.11 – Abastecimento de Energia Elétrica” do “Relatório Base do RECAPE” 

do projeto). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do RECAPE do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 

constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 

necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 

Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 

n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 

dos terrenos na área do EC, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 

estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 

propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 

trabalhos e sondagens, na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte 

da E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 

máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo a circulação de meios ligeiros e pesados como 

camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15 m x 15 m; (v) não 

consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 

modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 

mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 

 
      

Exmos(as). Senhores(as) 

CCDRA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo 
Avenida Engenheiro Eduardo Arantes de Oliveira, 193 

7004-514 ÉVORA 
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responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 

incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 

pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 

o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 

 

 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 

 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Hotel Apartamento Resort Outeirão
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Área de Estudo

Limite do Concelho

Posto de Transformação de Distribuição

Linha 30kV Aérea 

Concelho de Alcácer do Sal

AP59

AP52

AP50

PT 1501D30292 HERDADE DA COMPORTA PT 8

PT 1501D30293 HERDADE DA COMPORTA PT 9

LN 1501L30126A1 TRA8 HERDADE DA COMPORTA PT9

TRA6 

TRA12 AP54

TRA6 
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Mário Lourido

De: Mário Lourido
Enviado: 7 de fevereiro de 2022 16:15
Para: Mário Lourido
Assunto: FW: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução do “Hotel Apartamento Resort Outeirão"

De: João Freire <joao.freire@apambiente.pt>  
Enviada: 1 de fevereiro de 2022 12:56 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Assunto: RE: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
do “Hotel Apartamento Resort Outeirão" 
 
Boa tarde Mário 
Concorda-se com o parecer final de RECAPE. 
Serve o presente para delegar a assinatura do referido parecer no presidente da CA. 
 
João Freire 
Técnico Superior 
Divisão de Recursos Hídricos Interiores 
ARH Alentejo 
  

 

apambiente.pt 
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Mário Lourido

De: Mário Lourido
Enviado: 7 de fevereiro de 2022 16:17
Para: Mário Lourido
Assunto: FW: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução do “Hotel Apartamento Resort Outeirão"

De: Esmeralda Gomes <egomes@cultura-alentejo.gov.pt>  
Enviada: 1 de fevereiro de 2022 14:15 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Assunto: RE: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
do “Hotel Apartamento Resort Outeirão" 
 
  
Venho por este meio, autorizar o Senhor Presidente da CA, de assinar em meu nome, no âmbito do AIA do Projecto de 
Execução do “Hotel Apartamento Resort Outeirão”. 
  

   

 
 Esmeralda Gomes 
Técnica Superior - Arqueóloga 
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Mário Lourido

De: Mário Lourido
Enviado: 7 de fevereiro de 2022 16:19
Para: Mário Lourido
Assunto: FW: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução do “Hotel Apartamento Resort Outeirão"

De: Isabel Alexandra Cruz Silva <Isabel.Silva@icnf.pt>  
Enviada: 4 de fevereiro de 2022 17:02 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt> 
Cc: Joana Venade <Joana.Venade@icnf.pt>; Luís Miguel Rosa Grilo <Luis.Grilo@icnf.pt> 
Assunto: FW: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
do “Hotel Apartamento Resort Outeirão" 
 
Boa tarde Eng.º. Mário, 
Venho por este meio informar que se concorda com esta ultima versão do parecer da CA no que se refere  às 
matérias da competência do ICNF e por impossibilidade da comparecer, na qualidade de representante do ICNF; IP 
na assinatura do Parecer Final da Comissão de Avaliação, delegar a minha assinatura no Eng.º Mário Lourido, 
Presidente da Comissão de Avaliação do referido procedimento de AIA. 
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Isabel Alexandra Silva 
Técnica Superior 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP  
Direcção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo  
Departamento da Conservação da Natureza e Biodiversidade do Alentejo 
Divisão do Ordenamento do Território 
Praça da República - 2900-587 Setúbal 
Tel.: +351 265 541 140 - Fax: + 351 265 541 155 
www.icnf.pt 
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Mário Lourido

De: Mário Lourido
Enviado: 7 de fevereiro de 2022 16:13
Para: Mário Lourido
Assunto: FW: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução do “Hotel Apartamento Resort Outeirão"

De: Joana Grilo <joana.grilo@m-alcacerdosal.pt>  
Enviada: 3 de fevereiro de 2022 17:22 
Para: Mário Lourido <mario.lourido@ccdr-a.gov.pt>; 'Isabel Alexandra Cruz Silva' <Isabel.Silva@icnf.pt> 
Cc: 'joao.freire@apambiente.pt' <joao.freire@apambiente.pt>; 'Esmeralda Gomes' <egomes@cultura-
alentejo.gov.pt>; Luís Miguel Rosa Grilo <Luis.Grilo@icnf.pt>; Paulo Ribeiro <paulo.ribeiro@ccdr-a.gov.pt>; Joana 
Venade <Joana.Venade@icnf.pt>; Ricardo Ambrosio <ricardo.ambrosio@m-alcacerdosal.pt>; Manuel Jesus 
<manuel.jesus@m-alcacerdosal.pt> 
Assunto: RE: AIA - RECAPE 64 CCDRA - Verificação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 
do “Hotel Apartamento Resort Outeirão" 
 
Bom Tarde,  
 
Na sequência do mail enviado, o Município de Alcácer do Sal concorda com o teor do Parecer Final da CA.  
Contudo dada a impossibilidade de me deslocar à CCDR-Alentejo ainda hoje, delego no Eng.º Mário Lourido a 
assinatura do Parecer da Comissão de Avaliação. 
 
 
Com os melhores cumprimentos 

Joana Grilo - Arq.ª Paisagista 
 
 
Município de Alcácer do Sal 
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística 
Gabinete Técnico - Setor de Licenciamento 
 
Praça Pedro Nunes, 7580-125 Alcácer do Sal 
Tel. 265610040  
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