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1. Introdução 

1.1 Identificação do projeto, do proponente e da entidade licenciadora  

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 

relativo ao projeto do Hotel Apartamento Resort Outeirão. 

Este RECAPE tem como função verificar a concordância entre o projeto de execução e a Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA), em todas as suas componentes, designadamente, as condicionantes, as medidas 

de minimização e compensação, bem como os planos de monitorização. 

O Projeto de execução do Hotel Apartamento Resort Outeirão localiza-se nas parcelas 121-B e 121-C da 

Herdade da Comporta. Cada parcela tem uma área de 17 hectares correspondendo a área de intervenção 

ao total de 34 hectares.  

Este projeto enquadra-se no setor das obras particulares de infraestruturas a licenciar pelo Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação (RJUE), sendo a competência para a autorização da Câmara Municipal de 

Alcácer do Sal (CMAS).  

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida em 7 de fevereiro de 2019, após o procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental do projeto, em fase de estudo prévio. A DIA foi emitida Favorável 

Condicionada a: 

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. 
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1.2 Identificação do proponente  

O proponente do projeto é a Sociedade Agrícola da Zorra, Lda. Os contactos são indicados no quadro 

seguinte. 

Quadro 1: Contactos do proponente. 

Morada 
Rua José Fontana, n.º 1 – 1.º esq. 

2770-101 Oeiras 

Telemóvel 933 445 640 

Email areacoberta@gmail.com 

 

1.3 Identificação da entidade licenciadora  

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal, nos termos do RJUE publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com a sua atual redação, é a entidade competente para o licenciamento desta intervenção. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Alentejo (CCDRA), que intervirá no processo 

como Autoridade de AIA para o projeto em causa. 

 

1.4 Responsabilidade pelo RECAPE 

Na elaboração do RECAPE está envolvida uma equipa pluridisciplinar, da empresa TTerra – Engenharia e 

Ambiente Lda., que já tinha elaborado o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do presente projeto em fase 

de estudo prévio. A elaboração dos trabalhos resultantes do RECAPE decorreu entre junho 2019 e julho 

2021.  

No quadro seguinte é apresentada a equipa envolvida na elaboração do RECAPE, do Projeto de Execução 

e dos estudos de especialidade. 
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Quadro 2: Equipa envolvida na execução do RECAPE, projeto de execução e estudos de especialidade. 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução TTerra – Engenharia e Ambiente Lda. 

Projeto de arquitetura Atelier Central Arquitectos Lda. 

Projeto de estruturas 

Projeto da rede de abastecimento de água e combate a incêndio 

Projeto das redes de drenagem de águas pluviais e águas 

residuais domésticas 

Projeto das instalações elétricas 

Projeto de telecomunicações 

Projeto de aquecimento, ventilação e ar condicionado e de 

produção de águas quentes sanitárias 

PCG Consulplano Viatunel Engenharia SA 

Plano de acessibilidades e de estacionamento PCG Consulplano Viatunel Engenharia SA 

Plano de Segurança e Saúde  PCG Consulplano Viatunel Engenharia SA 

Projeto de resíduos sólidos urbanos Laqre 

Plano de Reflorestação Paulo Palma 

Projeto de Arquitetura Paisagista Paulo Palma 

Plano de Gestão Ambiental TTerra – Engenharia e Ambiente Lda. 

Plano de Gestão de Resíduos Laqre 

 

1.5 Localização do projeto  

O Hotel Apartamento Resort Outeirão projeta-se 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. Cada parcela tem uma 

área de 17 hectares, correspondendo assim a área total de intervenção 34 hectares. 

 

1.6 Objetivos, da estrutura e do conteúdo do RECAPE 

O RECAPE, de acordo com o conceito constante no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental - 

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, alínea u) do Artigo 2º - é um documento elaborado pelo proponente no âmbito da 

verificação da conformidade do projeto de execução com a DIA, que contém a descrição do projeto de 

execução, a análise do cumprimento dos critérios estabelecidos pela DIA emitida em fase de anteprojeto 

ou estudo prévio, a caracterização pormenorizada dos impactes ambientais considerados relevantes no 

âmbito do projeto de execução, a identificação e caraterização detalhada das medidas destinadas a evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos esperados a adotar nas fases de construção, exploração e 
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desativação, incluindo a descrição da forma de concretização das mesmas, e a apresentação dos 

programas de monitorização a implementar. 

O RECAPE tem como objetivo demonstrar o cabal cumprimento das condições impostas pela DIA. Visa 

verificar se as premissas associadas à aprovação condicionada do Estudo Prévio do Hotel Apartamento 

Resort Outeirão, submetido a procedimento de AIA são cumpridas e integradas no Projeto de Execução.  

O RECAPE será composto pelas seguintes peças: 

− Resumo Não Técnico 

− Relatório Base 

− Peças Desenhadas 

− Anexos 

Resumo Não Técnico 

Neste documento consta o resumo das informações do Relatório Base que se destina a ser publicado e 

divulgado para efeitos de participação pública. 

O conteúdo do Resumo Não Técnico compreende os seguintes itens: 

1. Identificação do projeto;  

2. Identificação do proponente e da entidade licenciadora ou competente para a autorização;  

3. Antecedentes:  

i. Data de emissão da DIA e eventuais prorrogações e alterações;  

ii. Síntese das principais alterações introduzidas no projeto de execução, face ao inicialmente 

previsto no estudo prévio ou anteprojeto;  

iii. Outra informação considerada relevante;  

4. Localização, acompanhada de cartografia adequada - enquadrar a área de implantação do projeto 

ao nível nacional, regional e local; 

5. Objetivo e descrição do projeto de execução;  

6. Descrição dos projetos complementares e associados, programação temporal da execução do 

projeto, bem como respetiva representação gráfica;  

7. Verificação sumária do cumprimento das condicionantes, medidas de minimização, compensação 

e potenciação, bem como dos planos de monitorização estabelecidos na DIA.  
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Relatório Base 

Este documento contém a descrição do projeto de execução, a análise do cumprimento dos critérios 

estabelecidos pela DIA emitida em fase de anteprojeto ou estudo prévio, a caracterização pormenorizada 

dos impactes ambientais considerados relevantes no âmbito do projeto de execução, a identificação e 

caraterização detalhada das medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos 

esperados a adotar nas fases de construção, exploração e desativação, incluindo a descrição da forma de 

concretização das mesmas, e a apresentação dos programas de monitorização a implementar. 

O conteúdo do Relatório Base compreende os seguintes itens: 

1. Introdução 

i. Identificação do projeto, do proponente e da entidade licenciadora;  

ii. Localização do projeto à escala local, regional e nacional;  

iii. Identificação da equipa responsável pela elaboração do projeto de execução e pela 

elaboração do RECAPE;  

iv. Apresentação dos objetivos, da estrutura e do conteúdo do RECAPE.  

2. Antecedentes.  

3. Descrição e caracterização do projeto de execução, incluindo:  

i. Descrição do projeto;  

ii. Caracterização das alterações do projeto de;  

iii. Apresentação da programação temporal do projeto. 

4. Conformidade do projeto de execução com a DIA:  

i. Verificação da compatibilidade do projeto de execução com os instrumentos de gestão 

territorial, servidões e restrições de utilidade pública e de outros instrumentos relevantes;  

ii. Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do projeto e 

apresentação de quadro resumo da informação e dos aspetos relevantes decorrentes 

desses contactos;  

iii. Avaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção, exploração e, se 

relevante, de desativação; 

iv. Identificação e descrição dos projetos específicos efetuados;  

v. Pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos 

programas de monitorização estabelecidos na DIA; 

5. Lacunas de conhecimento; 

6. Conclusões. 
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2. Antecedentes 

Em 2010 a Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS) em colaboração com o Proponente desenvolveu 

o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) do Outeirão. Este PIER foi elaborado de acordo com os 

princípios definidos no Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, que estabelece o regime a que fica sujeita 

a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. 

Posteriormente, o proponente submeteu o licenciamento do projeto do Hotel Apartamento Resort Outeirão 

à Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS) a 2/05/2016. A CMAS emitiu a 21/08/2017 um parecer 

indicando que para a continuidade do processo de licenciamento o proponente deverá promover o 

procedimento de AIA. 

O Estudo de Impacte Ambiental do projeto do Hotel Apartamento Resort Outeirão foi submetido a 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em novembro de 2017. A Conformidade do Estudo de 

Impacte Ambiental foi emitida a 30 de maio de 2018. A Declaração de Impacte Ambiental, com decisão 

favorável condicionada, foi emitida a 7 de fevereiro de 2019. 

No decorrer do procedimento de AIA, a 6/03/2018 a CCDR Alentejo solicitou, através do ofício com a ref.ª 

69-DAS/DAAMB/2018, elementos adicionais e esclarecimentos relativos ao projeto e a alguns fatores 

ambientais. No seguimento da informação enviada pelo proponente, a CCDR Alentejo solicitou 

esclarecimentos adicionais a 13/06/2018 (oficio com a ref.ª 292-DAS/DAAMB/2018), os mesmos foram 

submetidos a 13/07/2018.  

Fizeram parte da Comissão de Avaliação as seguintes entidades: 

− Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

− Agência Portuguesa do Ambiente/Administração de Região Hidrográfica do Alentejo IP, 

− Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas IP, 

− Direção Geral do Património Cultural/Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

− Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

No âmbito da Comissão de Avaliação (CA), foram solicitados Pareceres Externos a diferentes entidades, 

nomeadamente, Autoridade Nacional de Proteção Civil, EDP e Turismo de Portugal. Estes pedidos 

obtiveram resposta e foram integradas na elaboração do parecer final da CA, que teve também em conta, 

a análise aos resultados da consulta pública. 

A 31/08/2018 a CCDR Alentejo remete ao proponente o parecer da Comissão de Avaliação e o Relatório 

de Consulta Pública e, comunica a suspensão do procedimento de forma a ser ponderado pelo proponente 

a reformulação do projeto. 
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A 6/11/2018 o proponente contesta a decisão da CCDR Alentejo de reformulação do projeto que é anuída 

através da proposta de DIA enviada por esta Entidade a 23/01/2019 juntamente com o parecer de 

avaliação.  

Conforme referido atrás a DIA foi emitida a 7/02/2019. 
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3. Descrição e caracterização do projeto de execução  

O Hotel Apartamento Resort Outeirão desenvolve-se nas seguintes áreas: 

1. Núcleos de unidades de alojamento 

2. Núcleo de receção e recreio (NR) 

2.1 NR 1 – receção, bar e restaurante 

2.2 NR2 – balneários e sanitários 

3. Núcleo desportivo (ND) 

4. Apoio à manutenção (AM) 

5. Área verde comum (AV) 

6. Rede viária e enquadramento (RV) 

7. Área florestal (AF) 

O projeto de execução foi desenvolvido para um total 200 camas. 

 

3.1 Unidades de alojamento 

As unidades de alojamento (UA) são distribuídas por dois núcleos. No centro dos dois núcleos é criada 

uma "praça central" onde se localiza o Núcleo de receção e recreio (NR). Esta praça funcionará como ponto 

de encontro e distribuição para as várias áreas e valências do empreendimento. 

As tipologias das unidades de alojamento são T1 e T2. Correspondendo a 32 UA de tipologia T1 e 34 UA 

de tipologia T2. As UA totalizam 200 camas, correspondendo 2 camas/tipologia T1 e 4 camas/tipologia T2. 

A área bruta de construção corresponde a 100,00 m2 na tipologia T1 e 125,00 m2 na tipologia T2, totalizando 

7.450,00 m2. Todas as UA terão 2 lugares de estacionamento. 

As salas e quartos das UA orientam-se a Sul estando as entradas viradas a Norte. A geratriz das UA repete-

se em ambas as tipologias, sendo constituída pelo hall de entrada, núcleo de distribuição para a sala, quarto 

e escritório. A sala desenvolve-se em comunicação permanente com a cozinha propondo-se ainda um local 

específico, exterior, destinado a grill. Á tipologia T1 estão afetos um quarto e uma instalação sanitária 

enquanto para a tipologia T2 se prevê dois quartos e duas instalações sanitárias.  

As unidades possuem, para além do grill, áreas de estar exteriores, nomeadamente varandas, confinantes 

com os quartos e salas, a Sul, e com as entradas, a Norte. Cada UA dispõe de uma área verde privada. 
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3.2 Núcleo de receção e recreio 

O Núcleo de receção e recreio é constituído por dois edifícios NR1 – núcleo de receção, bar e restaurante 

e pelo NR2 - núcleo dos balneários e sanitários. A área desta fração é de 9830,75 m2, correspondendo a 

área bruta dos edifícios a 478,31 m2. 

O NR1 é constituído pelas seguintes áreas: entrada, esplanada, receção, escritório, balneários, primeiros 

socorros, área técnica, lounge, restaurante, bar, instalações sanitárias, cozinha, despensa, vestiários e área 

de armazenamento de resíduos. A área de construção deste núcleo é de 432,99 m2.  

Neste Núcleo distribuem-se 23 lugares de estacionamento. 

O NR2 é destinado a balneários, vestiários e arrumos de apoios exteriores diretamente associado ao lago-

piscina biológica. A área de construção deste núcleo é de 192,12 m2.  

A área verde comum que contextualiza o Núcleo NR2 encontra-se implantada uma piscina biológica de 

2066 m2 de área. Está também associada a esta área um parque infantil. 

 

3.3 Núcleo desportivo 

O Núcleo desportivo (ND) é constituído por um edifício de apoio destinado a balneários, vestiários e 

arrumos de apoios exteriores. A área da fração do ND é de 12865,06 m2. O edifício do ND é formal e 

funcionalmente igual ao edifico do NR2.  

Neste Núcleo distribuem-se 13 lugares de estacionamento. 

 

3.4 Apoio à manutenção 

Prevêem-se 3 edifícios de apoio à manutenção: dois deles, edifícios AM2 e AM3, relacionam-se diretamente 

com as unidades de alojamento. Estes edifícios serão instalados em cada um dos núcleos das UA.  

O edifício AM1, baseia-se formalmente na UA de tipologia T1, e destina-se à habitação permanente do 

funcionário responsável pela manutenção do empreendimento. Será afeto um lugar de estacionamento. 
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3.5 Portaria  

A portaria será semelhante aos edifícios AM2 e AM3. A portaria localizar-se-á junto ao acesso principal do 

empreendimento. Este edifício tem uma área de construção de 22,65 m2. 

Os pormenores construtivos são apresentados no desenho 3700 do projeto de execução. 

 

3.6 Estrutura verde 

A estrutura verde proposta no Projeto de Licenciamento identifica oito áreas com intervenção distintas 

(Desenho 13.01 do projeto de execução): 

− Povoamento florestal  

com predomínio de Pinus pinea e Juniperus navicularis 

− Área de regeneração natural 

− Áreas verdes de enquadramento paisagístico 

com a presença de Pinus pinea, Quercus suber, Fraxinus angustifólia, Arbutus unedo, 

Crataegus monogyna, e Laurus nobilis 

− Prado natural sequeiro - clareira de recreio 

− Áreas verdes privadas das unidades de alojamento 

com a presença de Arbustus unedo, Rhamnus alatemus, Pistacia lentiscus, Thymus 

vulgaris, Lavandula luisieri 

− Áreas verdes desportivas 

com a presença de Pinus pinea e Quercus suber Fraxinus angustifólia, Arbutus unedo, 

Crataegus monogyna, e Laurus nobilis 

− Faixa de gestão de combustível  

com predomínio de Quercus suber e Pinus pinea 

− Aceiro 

O principal objetivo do Povoamento Florestal de Pinus pinea é uma intervenção reguladora, que permita 

valorizar o potencial paisagístico e ambiental da área em questão. Para tal é proposto um sistema de 

plantação segundo o menor declive, ou seja, segundo as curvas de nível. Este método é o melhor adaptado 

às condições morfológicas do local, para promover uma eficaz conservação do solo e da água. Nesta área 

para complementar a plantação de Pinheiro Manso é também proposta uma sementeira maioritariamente 

de Juniperus navicularis, com a seguinte mistura: Juniperus navicularis, Osyris lanceolata, Myrtus 
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communis, Corema álbum, Anarrhinum bellidifolium e Elymus farctus. Esta sementeira irá acompanhar o 

Pinus pinea no subcoberto fomentando a conservação dos solos. 

É proposto também a fomentação de uma galeria ripícola na linha de água existente na área de intervenção 

com essencialmente com Fraxinus angustifolia, Crataegus monogyna e Populus alba, a galeria ripícola é 

essencial para promover o funcionamento do sistema natural, permitindo a boa infiltração da água, 

minimizando o risco de erosão e fomentando a biodiversidade. 

A Área Regeneração Natural da Floresta autóctone, representada pelo montado, desenvolve-se ao redor 

do Núcleo de receção e recreio. Esta área representa, também, a faixa de gestão de combustível do 

edificado a implantar. O montado de Quercus suber é um sistema agroflorestal que permite um controlo 

mais eficaz do fogo. É também menos denso do que o Pinhal. Neste caso o sistema de plantação proposto 

segue as linhas de menor declive. 

Para o sub coberto do montado é proposta uma sementeira de Quercus coccifera, Myrtus communis, Poa 

bulbosa, Trifolium subeterraneum, Trifolium nigrescens, Bellis sylvestris, Carex divisa e Plantago serraria, 

estas espécies são características do sistema de montado. 

Nalgumas áreas do empreendimento, são propostas Áreas verdes de Enquadramento Paisagístico. Optou‐

se pela plantação unicamente de espécies autóctones da região em causa, visto serem uma mais valia 

nomeadamente por serem espécies adaptadas às condições edafo‐climáticas e por terem menos 

necessidades hídricas. O objetivo é que estas áreas fiquem enquadradas com a restante intervenção e que 

mantenham o espírito do lugar o mais natural possível.  

Na transição entre a área florestal e a área das habitações é proposta uma grande Clareira de Recreio, 

esta clareira será semeada com um prado natural de sequeiro que à semelhança das restantes áreas, tem 

uma baixa manutenção e requer pouca exigência hídrica. 

O objetivo para todo o empreendimento é que mantenha um carácter o mais naturalizado possível, assim 

os principais arbustos selecionados foram o Arbutus unedo, Crataegus monogyna e Rhamnus alaternos, 

em consonância com uma sementeira de espécies autóctones com a seguinte mistura: Thymus vulgaris, 

Lavandula luisieri, Rosmarinus officinalis, Cistus crispus, Helycrisum italicum, Dianthus broteroi, 

Anarrhinum bellidifolium, Elymus farctus e Corynephorus canescens.  

A Área Verde Desportiva segue os mesmos princípios que orientaram toda a intervenção, esta clareira será 

semeada com Lavandula luisieri, Rosmarinus officinalis, Cistus crispus, Helycrisum italicum, Dianthus 

broteroi, Poa bulbosa, Trifolium subeterraneum, Trifolium nigrescens, Bellis sylvestris e Carex divisa.  

No limite da área de intervenção existirá um Aceiro. 
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A Faixa de Gestão de Combustível ao redor dos edifícios é constituída por Quercus suber e Pinus pinea. 

No desenho do projeto de execução de arquitetura paisagística, o que orientou a escolha das espécies foi 

a sua integração edafo climática, bem como a baixa manutenção e baixa necessidade hídrica, promovendo 

uma paisagem o mais naturalizada possível. Assim, a estrutura verde dispensa de rega, não se prevendo 

a existência de um sistema de rega. 

 

3.7 Rede viária e enquadramento 

A solução adotada para a execução das vias de comunicação previstas, consiste em 3 vias/arruamentos 

pavimentados, com pavimento permeável. Estas vias compreendem: 

− Rua A, com uma extensão de 1215,33 m; 

− Rua B com uma extensão de 538,78 m; 

− Rua C com uma extensão de 503,73 m. 

As vias foram dimensionadas para uma velocidade de projeto de 40 km/h. 

Estas vias terão 2 sentidos de circulação, 7 m de largura (3,5m cada faixa de circulação), e ladeadas por 

passeios com 1,6m de largura de ambos os lados (Desenho 19176ARR00200 do projeto de especialidade 

Rede viária). 

As vias de circulação viária terão uma inclinação transversal de 2,0% de modo a garantir uma boa drenagem 

transversal das mesmas. Os passeios e parques de estacionamentos terão inclinação transversal de 1%. 

Os pavimentos das vias serão do tipo flexível em que a camada de revestimento será do tipo permeável 

assente sobre camada de base e sub-base em agregado britado de granulometria extensa. 

O acesso ao empreendimento far‐se‐á por um caminho existente, com pavimento de saibro estabilizado. 

Os caminhos pedonais pela área florestal serão formalizados com saibro. Estes caminhos serão 

desenvolvidos com base na morfologia do terreno.  

No total o projeto prevê 169 lugares de estacionamento. Os lugares de estacionamento serão demarcados 

em madeira. Nas unidades de alojamento o pavimento será permeável, tipo unidren secil. Nos restantes 

locais o pavimento será em betão poroso. 
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3.8 Abastecimento de água 

Atendendo à impossibilidade de ligação do Projeto à rede de infraestruturas públicas para o abastecimento 

de água, o Hotel será abastecido a partir de um furo a executar na proximidade do edifício técnico destinado 

ao armazenamento e tratamento de água, sendo toda a água distribuída a partir deste edifício. Este edifício 

será enterrado, sob o edifício de apoio desportivo localizado no Núcleo Desportivo (ND).  

A autorização para a instalação do furo é apresentada no Anexo III. 

O reservatório de água terá uma capacidade de 140 m3 de volume constituído por duas células de 70 m3.  

O edifício técnico incorpora os reservatórios de armazenamento da água destinada ao consumo humano 

e, da água de combate a incêndio. 

No dimensionamento das infraestruturas consideram-se os seguintes pressupostos: 

− População: 350 habitantes-equivalentes; 

− Capitação: 200 l/hab.dia; 

− Reserva de água para consumo: 2 dias, a que equivale um volume útil para o reservatório 

destinado ao abastecimento de água para consumo humano de 140 m3; 

− Produção do furo: 4 l/s (14 m3/h); 

− Reserva de água para incêndio em deposito privativo de 165 m3. 

Conforme referido atrás não está previsto a rega das áreas verdes. A escolha da vegetação teve em 

consideração as baixas necessidades hídricas e a sua completa adaptação ao sistema natural em que se 

insere. 

3.8.1 Rede de abastecimento de água 

A rede de abastecimento/distribuição de água (destinada ao consumo humano) terá origem no reservatório, 

com uma capacidade útil de 140 m3. Este reservatório será constituído por duas células de 70 m3/cada. O 

reservatório encontra-se associado a um grupo hidropressor de velocidade variável para um caudal de 15,5 

l/s. 

A montante do reservatório, intersetando a tubagem proveniente do furo, será instalado um sistema de 

tratamento da água. O sistema de tratamento consiste numa filtração e numa desinfeção. 

A jusante do reservatório será instalada um sistema de recloragem da água. 

O diâmetro da conduta principal de distribuição de água será de 160 mm. 
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A rede de distribuição será constituída em polietileno de alta densidade (PEAD). Será instalada a 0,8m de 

profundidade, nas zonas de passeio.  

3.8.2 Rede de combate a incêndio 

A rede de combate a incendio terá origem no reservatório, com uma capacidade útil de 156 m3. Este 

reservatório será constituído por duas células de 78 m3/cada.  

O reservatório encontra-se associado a uma central hidropressora de incêndio constituída por duas bombas 

redundantes. A central está dimensionada para um caudal de 155 m3/h. 

Como alternativa à alimentação da rede de incendio a partir do reservatório, prevê-se a alimentação a 

jusante da central através do veículo autotanque dos bombeiros. 

A rede prevê 49 marcos de incêndio e 3 bocas de incêndio armadas do tipo carretel no Núcleo de Receção 

e Recreio e no Núcleo Desportivo. 

A rede de combate a incendio terá um diâmetro de 200 mm e os ramais de abastecimento dos marcos de 

incêndio terão 110 mm de diâmetro. A rede será constituída em polietileno de alta densidade (PEAD) e, 

será instalada a 0,8m de profundidade, nas zonas de passeio.  

 

3.9 Drenagem e tratamento das águas residuais 

Tal como referido atrás, atendendo à impossibilidade de ligação do Projeto à rede de infraestruturas 

publicas, o projeto prevê a drenagem e o tratamento das águas residuais produzidas no Hotel. Para o efeito, 

o empreendimento será servido por uma ETAR compacta seguida de poços absorventes. As águas pluviais 

captadas nos arruamentos serão encaminhadas para as linhas de drenagem natural existentes no terreno. 

O sistema de drenagem projetado é separativo, ou seja, as águas pluviais são desviadas do sistema de 

tratamento, que irá receber apenas as águas residuais domésticas. 

O sistema de tratamento compreende uma ETAR Compacta tipo ECODEPUR® SBR VT100 PE ou similar 

seguido de 6 poços absorventes de diâmetro 3 m e altura de 5 m para a descarga do efluente tratado no 

solo. 

No Anexo IV é apresentado a licença de rejeição de águas residuais da ETAR. 

Esta ETAR foi dimensionada no sentido de garantir os valores limite de emissão (VLE) para descarga em 

meio recetor natural (solo). As normas de descarga consideradas são indicadas no quadro seguinte: 
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Quadro 3: VLE de acordo com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

Parâmetro VLE 

Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) 40 mg/l O2 

Carência química de oxigénio (CQO) 150 mg/l O2 

Sólidos suspensos totais (SST) 60 mg/l 

Os critérios de dimensionamento são indicados no quadro seguinte: 

Quadro 4: Critérios de dimensionamento da ETAR. 

Parâmetro unidade Valor  

População Habitantes 350 

Capitação  l/hab.dia 200 

Coeficiente de afluência - 1.0 

Caudal médio diário m3/dia 70 

Fator de ponta  - 4,7 

Caudal de ponta m3/h 13,7 

Considerando os critérios de dimensionamento acima indicados, as concentrações e cargas do efluente à 

entrada da ETAR serão as seguintes. 

Quadro 5: Características do efluente à entrada da ETAR. 

Parâmetro unidade Valor  

Equivalente populacional gCBO5/hab.dia 60 

CBO5 mg/l O2 300 

CQO mg/l O2 600 

SST mg/l 350 

Carga de CBO5 Kg/dia 21 

Carga de CQO Kg/dia 42 

Carga de SST Kg/dia 25 

A linha de tratamento desenhada para o tratamento do efluente caraterizado no quadro anterior 

compreende um tratamento primário e um tratamento secundário: 
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processos operações equipamentos 

tratamento primário 
gradagem grades 

tamisagem tamisador 

↓   

tratamento secundário 
arejamento 

reator SBR (lamas ativadas) 
decantação 

↓ ↓   

lamas efluente tratado   

 

O efluente tratado é descarregado no solo e as lamas em excesso (de quantidade reduzida em sistemas 

de baixa carga) serão removidas periodicamente e conduzidas a destino final. 

A frequência de remoção de lamas será ditada pela prática da exploração, podendo a purga ser efetuada 

através de um camião cisterna com o auxílio de um tubo de aspiração, que se deverá fazer passar no fundo 

da unidade de tratamento. 

O controlo analítico do efluente tratado será efetuado numa caixa de amostragem colocada a jusante do 

sistema de tratamento. 

Atendendo à distância e às diferenças de cotas da ETAR Compacta e da portaria, a portaria será servida 

por uma mini-ETAR compacta tipo OXYBIO6, ou equivalente, dimensionada para 6 habitantes-

equivalentes, dotada de órgão de infiltração no solo por intermédio de um poço absorvente de diâmetro 1,5 

m e altura 4 m. 

Esta mini-ETAR é dimensionada para cumprir os limites de descarga. Este sistema de tratamento integra 

um reator de lamas ativadas, em regime de baixa carga, e um decantador secundário lamelar. O efluente 

tratado é descarregado no solo e as lamas são periodicamente removidas e encaminhadas para um 

operador de gestão de resíduos. 

Os efluentes provenientes da cozinha do Núcleo de Receção e Recreio serão independentes da restante 

rede interior a construir no edifício. Serão conduzidos para um separador de gorduras do tipo ECODEPUR 

GORTECH NS10 antes de serem ligadas à rede exterior de águas residuais domésticas. Periodicamente 

o separador será limpo e as gorduras encaminhadas para um operador de gestão de resíduos. 

A rede de drenagem das águas residuais foi concebida para ser realizada de forma gravítica, conduzindo 

as águas residuais para a ETAR Compacta. A tubagem desta rede será em tubo de Polipropileno 

Corrugado. As caixas de visita serão executadas em betão.  
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3.10 Drenagem de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais destina-se a drenar as zonas pavimentadas, de circulação 

especificamente a Rua A, e as vias de acesso aos lotes Rua B e Rua C. Embora o pavimento previsto para 

os arruamentos seja permeável foi considerado por razões de durabilidade e manutenção a instalação de 

uma rede de drenagem pluvial.  

As águas precipitadas nas coberturas dos edifícios cairão livremente para o solo. 

As redes previstas descarregarão em diversos pontos nas duas linhas de drenagem natural marcadas no 

terreno. 

Todos os restantes caminhos e áreas de construção, dada a pequena área, reduzida densidade e 

construção apoiada em estacaria, associada à boa permeabilidade do solo, drenarão livremente para o 

solo. Assim, não haverá drenagem pluvial das coberturas sendo esta feita diretamente para o terreno onde 

as águas se infiltrarão. 

Para a recolha das águas pluviais serão distribuídos um conjunto de sumidouros que coletam estas águas 

e as conduzem para a camara de visita mais próxima. A rede de águas pluviais foi concebida para ser 

realizada de forma gravítica. 

A tubagem da rede de águas pluviais será em tubo de Polipropileno Corrugado. As caixas de visita serão 

executadas em betão e, as suas tampas serão em ferro fundido. Os sumidouros serão em betão, e as suas 

grelhas serão também em ferro fundido. 

 

3.11 Abastecimento de energia elétrica 

O abastecimento de energia elétrica irá alimentar as seguintes instalações: 

No exterior: 

− Iluminação viária, 

− Rede de alimentação de energia de baixa tensão a equipamentos e edificações, 

− Posto de transformação (PT) e linha subterrânea de média tensão. 

Em interiores: 

− Iluminação normal, 
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− Iluminação de segurança, 

− Tomadas de usos gerais, 

− Alimentação a equipamentos específicos diversos, 

− Quadros elétricos, 

− Instalações de deteção automática e alarme de incêndios. 

A rede exterior enterrada acompanhará o traçado dos arruamentos. Os cabos serão instalados ao longo 

dos passeios a uma profundidade de 0,8m. Os armários de distribuição serão instalados junto a muretes 

de contadores. 

As condições de ligação à rede estabelecidas pela E-Redes constam no Anexo I do projeto de 

especialidade instalações elétricas. 

A iluminação será assegurada por luminárias colocadas em colunas metálicas, de 8 m de altura útil, de 

braço simples, instaladas ao longo de um dos lados da via, distâncias cerca de 40 m. As iluminárias serão 

equipadas com fontes LED, de consumo reduzido e duração elevada. 

Cada unidade de alojamento terá um conjunto de 4 painéis solares fotovoltaicos para autoprodução.  

Para a iluminação do interior das unidades de alojamento, do restaurante e dos edifícios de apoio recorrer-

se-á a fontes LED. 

No edifício do Núcleo de Receção e Recreio o aquecimento da água será efetuado com recurso à energia 

solar através de um sistema que integra painéis solares e bomba de calor com acumulação. 

 

3.12 Telecomunicações 

A rede de telecomunicações será enterrada, e materializada por uma rede de condutas constituídas por 

tubos de PEAD corrugados de dupla parede de 110 mm de diâmetro e por tritubos de PEAD de 40 mm de 

diâmetro, instalados em vala. 

As condutas serão instaladas preferencialmente ao longo dos passeios, a uma profundidade de 0,8m. 

 

3.13 Aquecimento, ventilação e ar condicionado 

A climatização das unidades de alojamento e edifícios de apoio será efetuada por sistemas individuais. 



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

23 

No edifício do Núcleo de Receção e Recreio associado ao sistema de climatização haverá um sistema de 

ventilação com recuperador de calor. 

A ventilação das unidades de alojamento, do edifício de apoio à manutenção e da portaria será mista, ou 

seja, ocorre admissão de ar natural e ventilação forçada através de ventilação mecânica. 

A produção e fornecimento de águas quentes sanitárias será garantida no Núcleo de Receção e Recreio 

através de um sistema monobloco bomba calor com deposito de 260 litros e resistência elétrica como apoio. 

Sendo a energia principal de produção proveniente da radiação solar, que é acumulada num deposito 

através da serpentina. Serão ao todo dois painéis solares horizontais por edifício, instalados na cobertura. 

A produção e fornecimento de águas quentes sanitárias será garantida nos restantes edifícios de apoio e 

nas unidades de alojamento através de termoacumuladores elétricos.  

 

3.14 Gestão de Resíduos 

No que respeita à estimativa de produção de resíduos foram seguidas as indicações constantes do Anexo 

1 do Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Alcácer do Sal, 

relativamente à produção diária de resíduos em equipamentos hoteleiros e similares e o número de quartos 

e unidades de alojamento. 

A estimativa da produção de resíduos na fase de exploração do Hotel Apartamento é indicada no quadro 

seguinte. 

Quadro 6: Estimativa da produção de resíduos. 

Resíduos indiferenciados 

(l/dia) 

Papel 

(l/dia) 

Vidro 

(l/dia) 

Embalagens  

(l/dia) 

720  280 35 165 

A solução proposta para a gestão dos resíduos produzidos na fase de exploração do empreendimento teve 

como premissas a segregação dos resíduos sempre que possível no seu local de produção, e a deposição 

seletiva de acordo com as diferentes tipologias. Assim, foi prevista a colocação de contentores nos 

seguintes locais (Desenho CSP02.E.D01.R0 do projeto de especialidade resíduos sólidos): 

− à entrada das unidades de alojamento; 

− no Núcleo de Receção e Recreio; 

− na área desportiva; 

− á entrada da área da piscina; 
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− na área de apoio à manutenção; e 

− na zona de arrumos da manutenção para colocação de resíduos específicos. 

Os resíduos produzidos nas unidades de alojamento serão colocados nos contentores em sacos que serão 

definidos e fornecidos pela gestão do empreendimento. 

Nos locais de deposição previstos à entrada das unidades de alojamento, foi considerada a colocação de 

equipamentos de duas rodas, com 120 litros de capacidade unitária para a deposição das seguintes quatro 

frações de resíduos: indiferenciados, papel e cartão, embalagens e vidro. Estes núcleos, serão instalados 

junto aos armários técnicos e servirão uma ou duas unidades de alojamento em função da sua localização.  

Todos os núcleos se encontram localizados junto às vias de circulação. 

Foram ainda considerados núcleos de deposição junto aos campos desportivos, na área da piscina e na 

entrada da área de manutenção, num total de 40 núcleos.  

No núcleo de recção e recreio foi previsto um compartimento com cerca de 6,6 m2, destinado a armazenar 

temporariamente os resíduos resultantes da confeção e serviço de refeições no restaurante e bar. Neste 

compartimento serão colocados contentores de 2 rodas com 240 litros de capacidade para resíduos 

indiferenciados, papel e cartão, embalagens e vidro. Será ainda colocada uma bacia de retenção com 

bidões para óleos alimentares usados. 

Na área de manutenção, mais propriamente nos arrumos, foi prevista a colocação de caixas empilháveis 

para o armazenamento temporário de lâmpadas, tonners, baterias, equipamentos elétricos e eletrónicos. 

Estes resíduos não serão armazenados por períodos superiores a 1 ano. 

Os contentores do empreendimento serão lavados periodicamente. O local de lavagem será junto à ETAR. 

A zona de lavagem e higienização de contentores irá dispor de um ponto de água com instalação de uma 

mangueira. O pavimento será impermeabilizado e terá uma depressão com uma pendente mínima entre 2 

% e 4% convergindo para um ponto de recolha de águas sifonado e ligado à ETAR. 

A recolha dos resíduos dentro do empreendimento e transporte até ao local definido pela Câmara Municipal 

de Alcácer do Sal e pela Ambilital serão asseguradas pela gestão interna do empreendimento. 

3.14.1 Deposição e encaminhamento dos resíduos 

Os resíduos sólidos urbanos e das frações separativas serão recolhidas pela Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal e pela Ambilital, respetivamente. Previamente à entrada em funcionamento do empreendimento 

serem feitos os respetivos contratos com as referidas entidades.  
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Dadas as características de localização do empreendimento, designadamente no que respeita às 

condições de acesso viário, os veículos de recolha não poderão se deslocar ao local, pelo que foi definido, 

em conjunto com estas entidades um local para a colocação dos equipamentos de deposição. Este ponto 

de deposição e recolha situa-se junto à Estrada Nacional N261, no Figueiral (Freguesia da Comporta), 

numa extrema do Concelho de Alcácer do Sal. 

Figura 1: Localização dos contentores da CMAS para a deposição dos resíduos indiferenciados e do 
ecoponto da Ambilital. 

 

Coordenadas 

38º18'55.9'N  8º44'45.6W 

No ponto de recolha indicado na Figura 1 a Câmara Municipal de Alcácer do Sal irá disponibilizar três 

contentores de superfície de 4 rodas, com capacidade unitária de 800 litros, para a recolha dos resíduos 

urbanos indiferenciados. 

Relativamente às frações separativas de papel, embalagens e vidro, cuja a gestão será assegurada pela 

Ambilital, está prevista a colocação de um conjunto de ecopontos de superfície, composto por uma unidade 

para papel, uma para embalagens e uma para vidro. A capacidade unitária dos ecopontos é de 2500 litros. 

Diariamente, ou sempre que as quantidades o justifiquem, os responsáveis pela manutenção e gestão do 

empreendimento farão a recolha dos resíduos dos diversos pontos do empreendimento e levarão os sacos 

de resíduos até ao local de recolha indicado na Figura 1 . 
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A periodicidade de recolha dos resíduos urbanos indiferenciáveis será posteriormente acordada, em função 

das disponibilidades do município, e condicionará o número de equipamentos a adquirir, sendo que se 

previu, desde já uma capacidade para 3 dias de deposição. 

A periodicidade de recolha das frações separativas de papel e embalagens será semanal. A recolha do 

vidro prevê-se que seja mensal. 

No que respeita aos resíduos que não são valorizáveis nas fileiras habituais, e que não podem ser incluídos 

nos resíduos indiferenciados, como sejam as lâmpadas, toners, baterias, equipamentos elétricos e 

eletrónicos, os mesmos serão encaminhados e entregues no ecocentro da Ambilital. Dado que a produção 

destes tipos de resíduos é difícil de estimar, foi prevista a ocupação de um pequeno espaço na zona de 

arrumos da manutenção.  

3.14.2 Equipamentos de deposição de resíduos 

Considerando o exposto, apresentam-se nos próximos quadros os equipamentos de deposição de resíduos 

previstos serem instalados no empreendimento. 

Quadro 7: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar junto à entrada das 
unidades de alojamento. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 2 rodas 120 37 

Papel Contentores de 2 rodas 120 37 

Embalagens Contentores de 2 rodas 120 37 

Vidro Contentores de 2 rodas 120 37 

Quadro 8: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar no Núcleo de Receção e 
Recreio. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 2 rodas 120 1 

Papel Contentores de 2 rodas 120 1 

Embalagens Contentores de 2 rodas 120 1 

Vidro Contentores de 2 rodas 120 1 

Óleos alimentares 
Bidão 30 2 

Bacia de retenção 100 1 
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Quadro 9: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar na área desportiva. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 2 rodas 120 1 

Papel Contentores de 2 rodas 120 1 

Embalagens Contentores de 2 rodas 120 1 

Vidro Contentores de 2 rodas 120 1 

Quadro 10: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar na área da piscina. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 2 rodas 120 1 

Papel Contentores de 2 rodas 120 1 

Embalagens Contentores de 2 rodas 120 1 

Vidro Contentores de 2 rodas 120 1 

Quadro 11: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar na área de apoio à 
manutenção. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 2 rodas 120 1 

Papel Contentores de 2 rodas 120 1 

Embalagens Contentores de 2 rodas 120 1 

Vidro Contentores de 2 rodas 120 1 

Relativamente à zona de arrumos da manutenção para colocação de resíduos específicos, trata-se de um 

espaço de acesso condicionado para a colocação de caixas para resíduos de natureza específica que serão 

armazenados temporariamente até o seu encaminhamento para o ecocentro da Ambilital e/ou para outro 

operador de gestão de resíduos.  
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Quadro 12: Caracterização dos equipamentos de deposição de resíduos a instalar no ponto de recolha pela 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal e pela Ambilital. 

Tipo de resíduo 

Equipamentos 

Tipo  
Capacidade unitária 

 (L) 

Quantidades 

(uni) 

Indiferenciados Contentores de 4 rodas 800 1 

Papel 
Ecoponto de superfície 

de dupla argola 
2500 1 

Embalagens 
Ecoponto de superfície 

de dupla argola 
2500 1 

Vidro 
Ecoponto de superfície 

de dupla argola 
2500 1 

 

3.15 Gestão de combustível 

Em termos de gestão de combustível o projeto prevê: 

− Uma faixa de gestão de combustível de 50 m à volta de cada edifício; e 

− Uma faixa de gestão de combustível de 10 m de cada lado das vias de comunicação (Rua A, Rua 

B e Rua C) (Desenho 02.01 do projeto de execução). 

 

3.16 Características e métodos construtivos 

3.16.1 Unidades de alojamento 

As unidades de alojamento desenvolvem-se num único piso acima da cota de soleira, assentes sobre 

estacaria minimizando assim a intersecção física das edificações com o solo.  

O projeto privilegiou como principal material de construção a madeira. Está presente nas estruturas das 

construções (vigas, pilares p. ex.), nos pavimentos, paredes e cobertura.  

O material de isolamento térmico das paredes exteriores e cobertura é lã de rocha e das paredes interiores 

é em cortiça. 

Nos desenhos 3111 a 3115 e 3211 a 3215 do projeto de execução apresentam os pormenores construtivos 

das UA de tipologia T1 e T2 respetivamente. 
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As estruturas de madeira serão montadas no local, assim como as estacas que recorrem a um meio 

mecânico ligeiro com vibro-rotação para a sua cravação. 

No que se refere às fundações, as estacas helicoidais de aço são uma solução facilmente removível e 

reutilizável, com ausência de produção de resíduos na sua instalação. O diâmetro e espessura das estacas 

serão aferidas previamente ao início dos trabalhos de função através de uma campanha de prospeção. 

Em suma, os principais materiais que serão utilizados na construção das edificações, compreendem: 

− Betão - será utilizado nas sapatas, vigas de fundação, nos pilares, paredes, vigas e lages.  

− Aço - será utilizado nos perfis estruturais. 

− Madeira - será utilizada em vigas, pilares e restantes elementos das edificações. 

3.16.2 Núcleo de receção e recreio 

Os dois edifícios que constituem o Núcleo de receção e recreio - NR1 – núcleo de receção, bar e restaurante 

e N2 - núcleo dos balneários e sanitários – também serão de apenas um piso. Desenvolvem-se acima da 

cota de soleira, assentes sobre estacaria. 

Estes edifícios serão construídos à semelhança das unidades de alojamento. 

3.16.3 Núcleo desportivo  

À semelhança dos outros edifícios, o edifício do núcleo desportivo também será de construção de madeira, 

de um piso e assente em estacaria. 

Os campos de jogos serão em granulado de pó de tijolo (2,5 cm de espessura), assentes sobre solo 

estabilizado, e de uma camada com 10cm de brita. 

3.16.4 Reservatório de armazenamento de água 

O reservatório de água será enterrado e construído em betão armado. 

3.16.5 Redes de infraestruturas 

A rede de abastecimento de água será implantada nas zonas de passeio junto dos arruamentos previstos, 

a 0,8 m de profundidade. A tubagem será constituída em polietileno de alta densidade (PEAD) PE100 PN10.  

O sistema de drenagem de águas pluviais centra-se na drenagem dos arruamentos principais, Rua A, Rua 

B e Rua C.  A rede será executada em tubo de polipropileno corrugado – PPC SN8. As caixas de visita 



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

30 

serão circulares e executadas com anéis pré-fabricados em betão e as tampas serão em ferro fundido. Os 

sumidouros serão executados em betão. Esta rede será implantada nos arruamentos. 

As redes de drenagem das águas residuais domésticas serão executadas em tubo de polipropileno 

corrugado – PPC SN8. As caixas de visita serão quadradas e executadas em betão e as tampas serão em 

ferro fundido. Esta rede será implantada nos arruamentos. A profundidade das valas será cerca de 1 m, 

por 0,5 m de largura. 

A vala de eletricidade de média tensão entre a portaria e o posto de transformação tem uma profundidade 

de 1,30 m e 0,60 m de largura. A rede elétrica de baixa tensão será implantada ao longo dos passeios a 

cerca de 0,8 m de profundidade e 0,5 m de largura.  

Relativamente às telecomunicações, a rede de condutas exteriores é constituída por tubos corrugados de 

dupla parede de 110 mm de diâmetro e tritubos de 40 mm de diâmetro, instalados em vala e envoltos em 

pó de pedra ou areia, excepto nas travessias em que serão protegidos por betão. Esta rede será implantada 

ao longo dos passeios a cerca de 0,8 m de profundidade.  

O solo proveniente das escavações será utilizado no enchimento do aterro das valas. 

3.16.6 ETAR 

A ETAR Compacta será instalada sobre uma lage de betão a 3,65 m de profundidade e 18.35mx3.65m de 

área impermeável. 

A mini-ETAR será instalada diretamente sobre o solo a 1,3 m de profundidade. Este equipamento irá ocupar 

1,8 m2 de área. 

3.16.7 Piscinas 

De forma a garantir a harmonia com a envolvente, e a minimização da quantidade de substâncias químicas 

presentes no empreendimento, o projeto prevê a instalação de uma piscina biológica. Neste tipo de solução 

ecofriendly promove-se um ecossistema vivo que se autorregula. 

A área da piscina será de 2066 m2 e a profundidade máxima será de 3,80 m. 

A piscina biológica será dividida em duas áreas: uma dedicada à utilização pelos banhistas e a outra que 

compreende o sistema de tratamento.  

O tratamento da água baseia-se na depuração com plantas. O aporte de oxigénio que as plantas 

introduzem no sistema favorece a proliferação de microrganismos que decompõem da matéria orgânica 



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

31 

presente na água. O material britado que se encontra na base da zona de tratamento serve de filtro das 

partículas em suspensão. 

3.16.8 Movimentações de terras 

De acordo com os mapas de medições o volume de aterro é de 210m3, medido na especialidade de 

estruturas.  

Em relação a escavação, existem pequenas quantidades nas estruturas (1670m3) e nas aberturas de valas 

e caixas de visita das especialidades (3662m3), contudo a maior parte das terras sobrantes provem das 

medições do paisagismo, nomeadamente abertura de caixas de pavimento e abertura de covas para 

árvores e arbustos (aproximadamente 24616,24 m3).  

Considerando 30% de empolamento, o volume de terras limpas sobrantes é de 38659 m3. Estas serão 

encaminhadas para o exterior conforme indicado no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de 

Construção (Anexo V). 

3.16.9 Programação temporal 

Prevê-se que as obras de construção do Hotel Apartamento Resort Outeirão decorram durante 36 meses. 

As unidades de alojamento serão construídas em duas fases conforme se apresenta no cronograma. 
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Figura 2: Cronograma previsto para a realização das obras de construção do Hotel Apartamento Resort Outeirão. 

Ações/empreitadas 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Preparação da Obra                                        
Montagem de Estaleiro (Inclui vedações e 
instalações)                                        

Mov Terras (Inclui desmatação e escavação)                                            

Vias / Arruamentos                                                 

Drenagem das águas residuais                                                

Drenagem das águas pluviais                                                

Abastecimento de água                                                   

Redes de electricidade e telecomunicações                                                

Iluminação pública                                                

Edifício da recepção, bar e restaurante                                            

Edifício de apoio à manutenção                                            

Edifício de apoio ao núcleo desportivo                                            

Piscina biológica                                              

Campos desportivos                                              
Implementação do Projeto de Arquitetura 
Paisagistica                                     

Espaços verdes comuns                                              

Ensaios                                               

Desmontagem                                          

Unidades de Alojamento 1ª Fase                                                

Implementação do Plano de Reflorestação                                     

Unidades de Alojamento 2ª Fase                                                                         
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4. Alterações do Projeto 

Atendendo ao Parecer da Comissão no âmbito do procedimento de AIA, foram acolhidas e integradas no 

Projeto de Execução do Hotel Apartamento Resort Outeirão as seguintes alterações relativamente ao 

Estudo Prévio: 

− 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. 

É também proposto no parecer da Comissão de Avaliação dotar a ETAR de tecnologias inovadoras que 

visem a reutilização das águas residuais tratadas. 

No âmbito do Estudo Prévio tinha sido considerado a reutilização da água tratada na rega da estrutura 

verde. Contudo de forma a minimizar movimentações de terra, o Projeto de Execução optou pela não 

existência de um sistema de rega. Assim, no desenho do projeto de execução de arquitetura paisagística, 

o que orientou a escolha das espécies foi a sua integração edafo-climática, bem como a baixa manutenção 

e baixa necessidade hídrica, promovendo uma paisagem o mais naturalizada possível.  

− Reformulação do traçado dos acessos 

Dando cumprimento ao parecer emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) no âmbito da 

avaliação ambiental estratégica do PIER de Outeirão, o traçado das duas vias principais desenhado no 

Estudo Prévio contemplava uma largura de 10 m. No entanto, o parecer da ANPC emitido no âmbito do 

procedimento de AIA nada refere a respeito da dimensão dos caminhos. Propondo a Comissão de 

Avaliação a reformulação do seu traçado dado que o projeto se insere no Sítio Comporta-Galé. Assim, o 

Projeto de Execução reformulou o traçado dos acessos, dimensionando a plataforma da faixa de rodagem 

para 7 m de largura, com duas vias de 3,5 m cada. 

No próximo quadro identificam-se as alterações introduzidas pelo projeto de execução. 
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Quadro 13:Parâmetros urbanísticos considerados no estudo prévio e no projeto de execução. 

Parâmetros urbanísticos  
Estudo 

prévio 

Projeto de 

execução 
unidade 

Área de intervenção do Projeto em solo rural 340.000 340.000 m2 

Espaços de 

utilização coletiva 

Campo polidesportivo - 1800 1800 m2 

Campo ténis  670 670 m² 

Campo ténis 670 670 m² 

Área de espaços verdes e lazer de utilização 

coletiva 
257.849 257.849 m2 

Área de espaços verdes e lazer de utilização por 

UA 
37.909 37.909 m² 

Área total de utilização coletiva 298.898 298.898 m² 

Área florestal 236.999 236.999 m² 

Infraestruturas  

Área de circulação viária e estacionamento 

marginal 
20.421 16.693 m2 

Área de circulação pedonal 7.216 7.216 m2 

Área de infraestruturas de circulação (total) 27.637 23.909 m2 

Área impermeável 

Reservatório  325 325 m2 

Piscina 2.066 2.066 m2 

ETAR compacta 200 67 m2 

Mini-ETAR 1.8 1,8 m2 

Área total impermeável 2.591 2.459,8 m2 

Área total de construção sobre estacas 8.213 8.213 m2 

Número de lugares de estacionamento 169 169 Unidades 

Área de implantação 8.213 8.213 m2 

Área total de construção 8.213 8.213 m2 

Área total coberta 2459,8 2459,8 m2 

Área total impermeabilizada 0,024 0,02 m2 

Total de unidades de alojamento 66 66 m2 

Total de camas 200 200 m2 
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− Excedente de terras 

Ao contrário do previsto no Estudo Prévio, o Projeto de Execução estima que serão produzidas cerca de 

38659 m3de terras sobrantes. Optou-se por não reutilizar estas terras na modelação do terreno nas áreas 

livres, associadas à área de floresta, de forma a minimizar as ações de intervenção nestas áreas. Assim, 

estas terras sobrantes serão encaminhadas para o exterior para a recuperação paisagística de antigas 

áreas extrativas, designadamente, pedreiras. 
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5. Enquadramento do projeto no Turismo de Natureza 

O reconhecimento dos Empreendimentos Turísticos como Turismo de Natureza decorre da aplicação do 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de junho. 

Consideram-se Empreendimentos de Turismo de Natureza os estabelecimentos que se destinem a prestar 

serviços de alojamento a turistas em Áreas Classificadas, como é o Sítio Comporta – Galé. 

Os Empreendimentos de Turismo de Natureza são reconhecidos como tal pelo Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF), de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 261/2009, de 12 de 

março, alterado pela Portaria n.º 47/2012, de 20 de fevereiro. 

De acordo com a classificação do Decreto-Lei n.º 80/2017, o Hotel Apartamento Resort Outeirão, insere-

se na categoria de hotel rural. Para esta categoria de empreendimentos turísticos, a Portaria n.º 261/2009 

refere no n.º 1 do Artigo 2.º que o reconhecimento como empreendimento de turismo de natureza requer o 

cumprimento dos seguintes requisitos: 

i. Disponibilização de informação aos clientes sobre a fauna, flora e geologia locais; 

ii. Disponibilização de informação sobre a formação dos colaboradores em matéria correlacionadas 

com a conservação da natureza e da biodiversidade; 

iii. Disponibilização de informação sobre a adoção de boas práticas ambientais; 

iv. Disponibilização de informação aos clientes sobre origem e modos de produção dos produtos 

alimentares utilizados; 

v. Uso predominante de flora local nos espaços exteriores o empreendimento, exceto nas áreas de 

uso agrícola e jardins históricos; 

vi. Disponibilização de informação sobre serviços complementares que garantam a possibilidade de 

usufruto do património natural da região por parte dos clientes, nomeadamente através de 

animação turística, visitação das áreas naturais, desporto da natureza ou interpretação ambiental. 

Será solicitado no arranque da fase de exploração do Hotel Apartamento Resort Outeirão o reconhecimento 

do empreendimento de turismo de natureza, junto do ICNF.  

A exploração do tema da conservação da natureza apoiar-se-á no enquadramento local do Hotel e da zona 

envolvente (Sítio da Rede Natura 2000 – Comporta/Galé, Reserva Natural do Estuário do Sado e ao Parque 

Natural da Arrábida, respetivamente) através de uma exposição permanente dedicada à fauna, flora, 

geologia, hábitos e costumes da região, promovendo-se ainda 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 
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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.  

Descrevem-se nos seguintes parágrafos as características do Projeto que fazem com que se enquadre 

nesta tipologia de turismo. 

O Projeto pretende disponibilizar ao público informação sobre a fauna, flora, habitats e geologia locais, 

fomentando assim a proteção dos valores naturais. 

Com base na informação técnica recolhida nos estudos de levantamento da flora e fauna efetuados no 

âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, no Plano de Reflorestação e no Projeto de Arquitetura 

Paisagística, será preparada informação não técnica, e acessível ao publico em geral, sobre o Sítio 

Comporta-Galé, os habitats presentes na área do Projeto, as espécies passiveis de serem observadas e, 

ainda as características da geologia local que determinam a geobiodiversidade deste território. 

Esta informação será transmitida através de painéis de sinalização, de informação, de vídeos multimédia a 

emitir em pontos de estadia do empreendimento. 

Fará parte do plano de formação anual dos colaboradores ações de formação dedicadas à conservação da 

natureza, da biodiversidade, e à proteção dos recursos naturais e gestão ambiental. 

Estas ações têm como objetivo: 

− capacitar os colaboradores de conhecimentos sobre os valores naturais que caracterizam o Sítio 

Comporta Gale e presentes no empreendimento; 

− capacitar os colaboradores de atitudes e comportamentos de proteção dos recursos naturais, mais 

solicitados no setor hoteleiro, designadamente, a água e o solo; 

− dar a conhecer aos colaboradores o Código de conduta do hotel e os procedimentos associados 

à gestão ambiental do empreendimento, 

− capacitar os colaboradores de ferramentas de comunicação ambiental para os utentes. 

Será disponibilizado em vários locais, designadamente, nas UA e na receção, o Código de conduta do 

hotel. O empreendimento disponibilizará, também, informação as boas práticas ambientais implementadas 

e que deverão ser adotadas pelos utentes. 

No sítio da internet do hotel também terá disponível este tipo de informação. 

Para além da venda direta de produtos locais, nos locais de restauração serão servidos produtos 

alimentares locais. 
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Todos estes produtos locais terão informação sobre a sua origem e modos de produção. 

Importa ainda referir que o projeto de arquitetura paisagista (Anexo VI) recorreu a espécies locais (como é 

o caso do Cistus crispus, Thymus vulgaris e Lavandula luisieri) e adaptadas ao clima local. 

Também o projeto de reflorestação (Anexo VII) privilegia o reforço do coberto arbóreo (como Pinus pinea e 

Quercus suber) e, privilegia a plantação de vegetação arbóreo-arbustiva autóctone, designadamente 

Juniperus navicularis.  

O hotel terá um plano de atividades de animação turísticas centradas em três polos: 

− Polo 1: Piscina biológica e respetiva área de apoio como bar/restaurante; 

− Polo 2: Circuito pedonal/ciclável de interpretação ambiental; 

− Polo 3: Zona de atividades radicais (junto ao edifício de apoio ao equipamento desportivo). 

No polo 1 será oferecido, um plano de água recreativo. 

O polo 2 compreende trilhos de pé-posto para caminhada e pratica de BTT:  

− Percurso 1: percurso interpretativo em torno dos dois núcleos de UA e na área florestal, de 

utilização por bicicletas e por pedestrantes. Serão instalados postos de interpretação ambiental 

compostos por painéis de identificação da fauna e flora local, um posto de observação de avifauna, 

e um painel de interpretação/leitura de paisagem, na zona mais elevada do terreno. 

− Percurso 2: circundará todo o aldeamento e a piscina biológica na zona de transição entre a área 

turística e a área florestal, de utilização por bicicletas e por pedestrantes. 

− Haverá vários pequenos troços de zonas mais técnicas e com vários graus de dificuldade que 

incluem obstáculos naturais e artificiais a desenvolver no exterior do trilho/circuito mais acessível, 

dentro da área de exploração florestal. 

O hotel terá disponível cerca de 20 bicicletas. 

O polo 3 localiza-se na zona mais elevada do terreno e tem como principal ponto de atração uma torre de 

vigilância de fogos que funcionará ao mesmo tempo como leitor de paisagem, torre de escalada e de rapel. 

Neste polo serão dinamizadas as seguintes atividades: 

i. Tiro com Arco 

ii. Zarabatana 

iii. Escalada: A torre de vigilância contrafogos florestais para além do painel de interpretação/leitura 

de paisagem possui numa das suas vertentes uma parede de introdução à escalada com 3 ou 4 

vias e uma zona dedicada ao público infantil. 



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

39 

iv. Rapel: O topo da torre de vigilância servirá de local de descida. 

Na receção do hotel será disponibilizada informação sobre o património natural da região, locais de 

interesse a visitar e, também, os contactos de operadores turísticos locais com título para o exercício de 

atividades de Turismo de Natureza  
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6. Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental 

Nos próximos pontos apresentam-se as condicionantes fixadas na DIA, incluindo as medidas de 

minimização por fase de projeto, seguidas pelas respostas referentes ao cumprimento das mesmas. 

Adicionalmente, sempre que aplicável e necessário, são apresentados os estudos e projetos 

complementares realizados necessários ao cumprimento das condições estabelecidas na DIA. 

6.1 Avaliação do Projeto de execução 

6.1.1 Condicionantes 

Incluem-se neste ponto a demonstração do cumprimento das condicionantes da DIA. 

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. 

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 de turismo de natureza é dirigido ao Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF). Devendo, para o efeito, apresentar determinados elementos que só poderão ser 

desenvolvidos após a conclusão da fase de construção. De acordo, com o contacto efetuado ao ICNF a 

1/03/2019, o reconhecimento do Hotel Apartamento Resort Outeirão como Turismo de Natureza é efetuado 

após vistoria ao empreendimento.  

Face ao exposto o cumprimento desta condicionante só poderá ser efetuado após a conclusão da fase de 

construção. 

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

O projeto de execução foi dimensionado para 200 camas turísticas. Serão implantadas 32 UA de tipologia 

T1 correspondendo a 2 camas/UA, e 34 UA de tipologia T2, correspondendo a 4 camas/UA.  

Na planta de implantação – Desenho 09.01 do projeto de execução – são de identificadas as UA que serão 

instaladas. 
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Os desenhos que constam no projeto de especialidade de arquitetura apresentam a características das 

referidas tipologias de UA. 

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 projeto de execução contempla apenas uma ETAR dimensionada para 350 habitantes.equivalente. 

Desenho 28.01 do projeto de execução. 

O projeto de arquitetura paisagística orientou a escolha para espécies vegetais adaptadas às condições 

edafo-climática do local, no sentido de reduzir a manutenção e a necessidade hídrica, promovendo 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.  

 

6.1.2 Estudos/Elementos a apresentar em fase de RECAPE 

Incluem-se neste ponto todos os estudos e elementos que foram elaborados no âmbito do presente 

RECAPE de modo a dar cumprimento à DIA, designadamente no que diz respeito ao ponto 

“Estudos/Elementos a apresentar em fase de RECAPE”. 

1. O projeto de execução deve assegurar o seguinte: 

− Demonstrar o cumprimento do estabelecido no número 3 do artigo 39º do Regulamento 

do PDM de Alcácer do Sal, ou seja, na conceção da organização do empreendimento 

atender à sua inserção territorial e paisagística (morfologia do terreno, coberto vegetal, 

padrões regionais/locais das edificações…), à menor extensão possível de 

infraestruturas (viárias, de abastecimento e de saneamento) e, consequentemente, ao 

mínimo consumo de solo. 

O n.º 3 do Artigo 39.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal (Aviso n.º 13020/2017, 

de 30 de outubro), estabelece: No solo rústico não são admitidas novas edificações que possam conduzir 

a padrões de ocupação dispersa, sendo a edificação em solo rústico excecional e apenas admissível 

quando necessária ao suporte de atividades económicas associadas à valorização dos recursos naturais, 

culturais e paisagísticos e à multifuncionalidade dos espaços rurais. 

O Projeto de Execução manteve a estratégia de implantação desenhada em fase de Estudo Prévio e, que 

opta pela concentração da edificação, libertando o máximo de área para outros usos, nomeadamente o 
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florestal e de proteção e conservação da natureza. Conforme poderá ser observado na planta de 

implantação – Desenho 13.01 do projeto de execução – as UA e o Núcleo de receção e recreio concentram-

se numa zona central da parcela, desenvolvendo-se em complementaridade com os usos previstos, os 

acessos principais e as redes de infraestruturas (abastecimento de água, drenagem de efluentes e 

abastecimento de eletricidade). Neste espaço concentra-se 85% da área de construção. 

A área escolhida para o desenvolvimento dos dois núcleos associados às UA e do núcleo de receção e 

recreio teve em consideração:  

− Declives; 

− Salvaguarda das linhas de drenagem natural, e  

− Os caminhos de pé posto existentes. 

Esta concentração das edificações permite uma importante economia ao nível das infraestruturas, que são 

minimizadas – rede viária, rede de abastecimento e rede de saneamento – no sentido de um menor 

consumo de solo. 

Conforme referido atrás, a largura das vias de comunicação foi reduzida de 10 m para 7 m e os caminhos 

pedonais foram reduzidos no sentido de minimizar a intervenção no terreno. 

A solução desenvolvida permite libertar espaço para o uso florestal e de proteção e conversação da 

natureza. A área total afeta a estes usos corresponde a 69,7%.  

Em síntese da área total da parcela, que corresponde a 34 hectares, a área de construção totaliza 2,4%. 

Relativamente à valorização dos recursos naturais e paisagistas, a estrutura verde proposta no Projeto 

(Desenho 13.01 do projeto de execução) contempla um elenco variado de espécies presentes na região e 

bem-adaptadas às condições edafoclimáticas do local.   

− Cumprir o estabelecido no Regime Jurídico da Defesa da Floresta Contra Incêndios – 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 

de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, de 23 de 

maio, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e Decreto-lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, 

que altera o respetivo anexo. 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

O n.º 2 do Artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, alterado pela Lei 76/2017, de 17 de agosto, estabelece 

que os proprietários que detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são 
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obrigados a proceder à gestão de combustível de acordo com as normas constantes no anexo do Decreto-

Lei n.º 124/2006, numa faixa com  largura não inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do 

edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. 

Conforme se pode verificar na planta de condicionantes (Desenho 02.01 do projeto de execução), 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.  

A estrutura verde proposta visa garantir a descontinuidade horizontal e vertical da matéria combustível em 

consonância com o definido no n.º 2 do Artigo 17º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho. Desta 

forma, o prado natural de sequeiro que envolve a área de recreio é circunscrito por áreas verdes de 

enquadramento, que refletem uma certa heterogeneidade, estando presentes arvores e arbustos. As áreas 

verdes das unidades de alojamento são caracterizadas essencialmente por espécies arbustivas. O 

povoamento florestal será promovido nas áreas mais afastadas das construções.  

O n.º 2 do Artigo 16º, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, define que fora das 

áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade. 

Conforme se ilustra na próxima figura a área de intervenção do projeto, nomeadamente, a implantação dos 

edifícios abrange unicamente áreas de perigosidade de incendio baixa e moderada. 

Figura 3: Enquadramento do projeto no mapa de perigo de incêndio florestal. 
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O n.º 4 do Artigo 16º, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, define que deverá ser garantida, na 

implantação das edificações em zonas de elevado risco de incendio, a distância à estrema da propriedade 

de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, 

matos ou pastagens naturais. No sentido de cumprir esta medida o projeto contempla um aceiro de 50 m 

no perímetro da propriedade. (Desenho 02.01 do projeto de execução). 

− Aplicar o definido no Estatuto das Estradas da Rede de Rodoviária Nacional - Lei n.º 

34/2015, de 27 de abril, nomeadamente o estabelecido nos artigos 32.º, 33.º, 14.º, 42.º, 

55.º 56.º e 64.º. 

De acordo com o n.º 1 do Artigo 2.º da Lei n.º 34/2015de 27 de abril, as disposições que são definidas neste 

diploma aplicam-se às estradas que integram a rede rodoviária nacional (RRN), designadamente a Estrada 

Nacional (EN) 261-1 que dá acesso à Herdade da Comporta. A partir deste cruzamento o acesso faz-se 

por um caminho em terra batida que não integra a RRN.  

O Artigo 14.º relativo à vegetação rodoviária estabelece: 

1 A vegetação rodoviária é constituída pelos estratos arbóreo, arbustivo, subarbustivo e herbáceo, 

implantados na zona da estrada. 

2 Sem prejuízo das obrigações decorrentes da legislação de defesa da floresta contra incêndios, a 

vegetação na área do domínio público rodoviário é da responsabilidade das entidades gestoras das 

infraestruturas rodoviárias, e na sua gestão devem ser tomados em consideração critérios estéticos, 

funcionais, ambientais e económicos, atento o adequado enquadramento paisagístico e a segurança 

dos utilizadores.  

3 Os projetos e ações de gestão e intervenção nas estradas a que se aplica o presente Estatuto devem 

promover a conservação do arvoredo classificado, nos termos da lei, bem como dos núcleos de 

arvoredo que se revistam de interesse silvícola, biológico ou paisagístico, como tal identificados pelas 

autoridades competentes ou pelos instrumentos de gestão territorial e devem ter em conta, na gestão 

da vegetação rodoviária, as obrigações decorrentes da legislação de defesa da floresta contra 

incêndios. 

4 A poda e o abate de árvores plantadas em domínio público rodoviário deve reduzir -se ao mínimo 

indispensável, justificado por questões de longevidade, fitossanitárias ou de segurança da circulação 

e, sem prejuízo da intervenção de outras entidades com responsabilidade em matéria ambiental, 

carecem de autorização da administração rodoviária, suportada em parecer técnico da área com essa 

especialidade 
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A área de intervenção e as atividades decorrentes nas diferentes fases do projeto não terão qualquer 

interferência na vegetação presente no domínio publico rodoviário, designadamente da EN 261-1. Conclui-

se que o Artigo 14.º não se aplica. 

O Artigo 32º estabelece o regime de proteção a aplicar na Zona de servidão non aedificandi. Considerando 

que o prédio em estudo não é confinante ou vizinho de nenhuma infraestrutura que integra a rede rodoviária 

nacional e, que o projeto não interfere em qualquer das suas fases com o domínio publico rodoviário, 

conclui-se que o Artigo 32.º não se aplica. 

O Artigo 33.º estabelece o regime de proteção a aplicar na Zona de servidão de visibilidade. Pela mesma 

razão justificada para o artigo anterior da Lei n.º 34/2017, verifica-se que o Artigo 33º não se aplica ao 

projeto em analise. 

O Artigo 41º define as áreas afetas à jurisdição rodoviária que compreendem:  

a) A área abrangida pelos bens do domínio público rodoviário do Estado;  

b) As zonas de servidão rodoviária;  

c) A zona de respeito. 

O Artigo 42.º define as regras de atuação de terceiros na área de jurisdição rodoviária, definidas no artigo 

anterior. Uma vez que o projeto não interfere com o solo, subsolo ou espaço aéreo das áreas acima 

identificadas, conclui-se que este artigo não se aplica ao projeto em análise. 

Atendendo a que o Artigo 64º diz respeito à coordenação das obras nas áreas de jurisdição rodoviária. 

Face à ausência de interferência do projeto na zona da estrada pertence à entidade gestora da 

infraestrutura rodoviária, também este artigo não se aplica ao projeto em análise. 

− Caso o acesso ao Hotel Apartamento Resort Outeirão se concretize pela Estrada 

Nacional n.º 261-1 (EN 261-1), na eventualidade de estarem previstas 

intervenções/alterações que interfiram com a rede viária administrada pela 

Infraestruturas de Portugal (IP), SA, estas deverão ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos ser previamente 

aprovados pela IP, SA. 

Conforme referido no ponto anterior a rede rodoferroviária de maior proximidade com a área de intervenção, 

pertencente à RRN, corresponde à 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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− Código de conduta do hotel, de forma a preservar os valores naturais em presença. 

O Código de Conduta é apresentado no Anexo VIII. Neste documento são estabelecidos um conjunto de 

princípios e valores e regras de conduta na preservação dos valores naturais presentes no espaço de 

intervenção do Hotel Apartamento Resort Outeirão. 

2. Plano de Reflorestação, o qual deverá prever o reforço e a manutenção do coberto arbóreo 

existente, privilegiar a plantação de vegetação arbóreo-arbustiva autóctone, em particular nos 

limites da área de intervenção do projeto, com o objetivo de minimizar os consumos de água para 

rega e de favorecer a transição para a vegetação existente na envolvente 

O Plano de Reflorestação é apresentado no Anexo VII. Para além da manutenção do coberto arbóreo 

existente, o plano privilegiou a plantação de vegetação arbórea autóctone, designadamente: 

− Pinus pinea – 809 exemplares; 

− Quercus suber – 210 exemplares; 

− Alnus glutinosa - 62 exemplares; 

− Crataegus monogyna - 128 exemplares; 

− Fraxinus angustifolia - 86 exemplares; 

− Populus alba - 59 exemplares; e 

− Populus nigra italica - 57 exemplares. 

O plano de reflorestação não prevê a rega da vegetação. Contudo, as áreas de plantação de Alnus 

glutinosa, Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia, Populus alba, e Populus nigra italica localizam-se 

na proximidade das linhas de drenagem naturais.  

3. Projeto de Arquitetura Paisagista (PAP) do Hotel Apartamento Resort Outeirão, o qual deverá 

conter peças escritas e desenhadas em conformidade com o previsto no Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização de Alcácer do Sal (RMEUAS) 

O Projeto de Arquitetura Paisagista do Hotel Apartamento Resort Outeirão que consta no Anexo VI, resulta 

do aperfeiçoamento solicitado pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal no seu ofício de 26/05/2020 (Anexo 

IX). O deferimento do projeto foi emitido pela Câmara Municipal de Alcácer do Sal a 29/09/2020 conforme 

se evidencia no ofício que consta no Anexo IX. 

4. Plano de Segurança para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência na fase 

de construção. 

O Plano de Segurança e Saúde do projeto de execução é apresentado no Anexo X. 
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5. Plano de Gestão Ambiental 

O Plano de Gestão Ambiental da obra de construção do Hotel Apartamento Resort Outeirão que consta no 

Anexo XI. 

6. Plano de acessibilidades e de estacionamento 

O Plano de acessibilidades e de estacionamento é apresentado no Anexo XII.  

Apenas a Rua A terá circulação nos dois sentidos. As ruas B e C terão apenas um sentido de circulação. 

O Núcleo de receção e recreio terá 23 lugares de estacionamento, sendo dois dos lugares afetos à utentes 

com mobilidade reduzida. 

O Núcleo desportivo terá 13 lugares de estacionamento, sendo um lugar afeto a utentes com mobilidade 

reduzida. 

7. Planta de localização dos estaleiros e parques de materiais 

Não tendo sido possível quantificar as áreas a afetar pelos estaleiros e parques de materiais, foram 

identificadas as áreas disponíveis para a sua implantação - Desenho 01 do Anexo XIII. 

Estas áreas foram definidas tendo por base as seguintes condicionantes: 

− Ausência de exemplares de Juniperus navicularis; 

− Áreas em que a presença de Thymus capitellatus é pouco abundante; 

− Áreas em que a perigosidade de incêndio é baixa. 

Complementarmente às condicionantes acima identificadas, privilegiaram-se as áreas que serão alvo de 

intervenção pelo projeto, mantendo livres, sem ocupação, as áreas de floresta. 

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

Tendo como referência o balanço hídrico efetuado no âmbito do EIA, verifica-se que o período de infiltração 

e escoamento se centra num mês, 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 
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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 é pouco viável. 

9. Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos 

na obra, com a identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos 

O Plano de gestão de resíduos, foi elaborado em conformidade com o Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 

de dezembro, que aprova o regime geral de resíduos. Este plano tem a designação de Plano de Prevenção 

e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) e consta no Anexo IV. 

O PPGRCD identifica as responsabilidades na gestão dos resíduos de construção e demolição (resíduos 

produzidos na fase de obra), as estimativas das tipologias de resíduos que serão produzidos, assim como, 

as respetivas quantidades. Consta ainda neste plano as operações recomendadas (destinos) para as 

diferentes tipologias de resíduos.  

 

6.2 Pormenorização das medidas de minimização  

Incluem-se neste ponto a pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos 

programas de monitorização estabelecidos na DIA. 

As medidas de minimização da DIA são aplicáveis às seguintes fases: 

− Fase prévia à construção, 

− Fase de construção, 

− Fase de exploração, e 

− Fase de desativação. 

De seguida são pormenorizados o modo de implementação das medidas de minimização para cada fase 

de desenvolvimento do projeto. 

As medidas cuja demonstração de cumprimento não é possível ser apresentada no RECAPE são 

integradas na declaração de compromisso pelo Promotor (Anexo XIV). 

 

 



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

49 

Fase prévia à construção 

1. Informar do início dos trabalhos de construção as entidades envolvidas em operações de 

socorro, nomeadamente, os corpos de bombeiros locais e o Serviço Municipal de Proteção 

Civil de Alcácer do Sal. 

À data da elaboração do presente relatório esta medida não foi possível realizar uma vez que se deverá 

aguardar pela Decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução (DCAPE), e cujo o 

licenciamento do projeto se encontra condicionado.  

Os contactos das entidades envolvidas em operações de socorro são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 14: Contactos das entidades locais envolvidas em operações de socorro. 

Entidade Telefone  e-mail  

Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal 265 610 200 info@bvalcacerdosal.pt 

Bombeiros Mistos do Torrão  265669 877 ahbmtorrao@sapo.pt 

Serviço Municipal de Proteção Civil 265 247 018 p.civil@m-alcacerdosal.pt 

A informação do início dos trabalhos deverá ser complementada com o cronograma da obra e com a 

localização do projeto, nomeadamente com a indicação das coordenadas. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra.  

2. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 

à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das 

acessibilidades. 

Esta medida será cumprida após o licenciamento do projeto de execução que se encontra condicionado à 

emissão da DCAPE. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra.  

3. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra.  
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A implementação do mecanismo de atendimento ao publico só poderá ser efetuada após o licenciamento 

do projeto de execução que se encontra condicionado à emissão da DCAPE. 

4. Delimitar, com fita, as áreas da flora e vegetação a preservar para que não sejam afetadas 

na fase de construção. 

A delimitação com fita das áreas da flora e vegetação a preservar será efetuada previamente ao início da 

obra. A delimitação terá como referência a cartografia preparada no âmbito do EIA e que consta no Anexo 

XIV. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 7).  

5. Realizar prospeção arqueológica da área, antes e depois de se proceder à remoção de 

vegetação. 

A área de intervenção foi objeto de reconhecimento arqueológico no âmbito do estudo de impacte ambiental 

(EIA). Conforme foi registado no relatório do Património, que faz parte do EIA, a visibilidade do terreno era 

muito fraca, chegando mesmo a ser nula em algumas áreas. Previamente ao procedimento de AIA os 

proprietários do terreno tinham efetuado uma limpeza da área, ação que não mais foi realizada, pelo que a 

vegetação se encontra agora mais densa.  

Por esta razão, a prospeção arqueológica nesta fase de elaboração do RECAPE não se justifica, uma vez 

que a visibilidade do terreno é ainda mais reduzida à que foi encontrada no período de elaboração do EIA. 

Assim, remete-se a prospeção arqueológica para o início da fase de construção antes e depois de se 

proceder à remoção de vegetação.  

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra.  

6. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de 

causar impactes ambientais negativos e às medidas de minimização a implementar. 

Só após o lançamento do concurso da empreitada e seleção do empreiteiro geral é que esta medida poderá 

ser cumprida. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 6.1).  
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Fase de construção 

7. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção 

ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não 

devem ser ocupados os seguintes locais: 

Áreas do domínio hídrico; 

Áreas inundáveis; 

Zona de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

Perímetros de proteção de captações; 

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN) 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

Áreas de ocupação agrícola; 

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

Zonas de proteção do património. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra designadamente na Planta de 

condicionamentos que integra o Plano.  

8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação 

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9).  

9. As ações pontuais de remoção de vegetação, destruição do coberto vegetal, a limpeza e a 

decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 

execução da obra. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 8).  
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10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 8).  

11. Remover e encaminhar, para destino final, a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes 

destas atividades, privilegiando-se a sua reutilização. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 8).  

12. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que 

envolvam a mobilização e escavação do solo e do subsolo (remoção de vegetação, 

decapagem e escavação), incluindo as zonas de empréstimo, de vazadouro e de estaleiro. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 10). 

13. As operações de remoção de vegetação e de limpeza deverão ser efetuadas fora das épocas 

de reprodução e acasalamento da maioria das espécies; como os meses de setembro a 

fevereiro. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 7). 

14. Restringir a circulação de veículos e pessoas aos locais necessários, como acessos e áreas 

de instalação de equipamentos. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9). 

15. Assegurar uma programação adequada dos trabalhos de construção, de modo a que as 

ações mais ruidosas sejam levadas a cabo durante as alturas do dia que causem menor 

perturbação. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9).  

16. Executar as ações de movimentação de terras nos períodos de menor pluviosidade de 

forma a minimizar a erosão hídrica do solo. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9). 
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17. Armazenar as terras resultantes da movimentação do solo que não possam ser 

aproveitadas em locais com características adequadas para o seu depósito, evitando áreas 

integradas no Domínio Público Hídrico, zonas de proteção de águas subterrâneas, 

perímetros de proteção de captações e áreas com valores faunísticos ou florísticos de 

elevada importância. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9).  

18. Redefinir as áreas de concentração espacial das atividades de recreio e lazer em função 

das áreas mais sensíveis para a flora e vegetação (Thymus capitellatus e Juniperus 

navicularis) e fauna (aves nidificantes). 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 7).  

19. Implementar o Plano de Reflorestação aprovado. 

A resposta a esta medida é materializada no Plano de reflorestação, apresentado no Anexo VII do RECAPE 

e, incluída no cronograma da fase de construção. 

20. Implementar o PAP aprovado. 

A resposta a esta medida é materializada no Projeto de Arquitetura Paisagística, apresentado no Anexo VI 

do RECAPE e, incluída no cronograma da fase de construção. 

21. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos aprovado, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 

de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 

de resíduos. 

A resposta a esta medida é materializada no Plano de Gestão de Resíduos, apresentado no Anexo V do 

RECAPE. Neste documento são indicados os procedimentos a adotar na fase de obra na gestão dos 

resíduos produzidos e, os registos a efetuar de forma a garantir evidencias da implementação do plano. 
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22. Plano de Gestão Ambiental (PGA), de forma a garantir todos os elementos das obras e 

identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 

execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e 

integrado no processo de concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro 

antes do início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono 

da obra. As cláusulas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono 

da obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 

planeamento previsto 

A resposta a esta medida é materializada no Plano de Gestão Ambiental, apresentado no Anexo XI do 

RECAPE. Neste documento são indicados os procedimentos a adotar na fase de obra na gestão ambiental 

e, os registos a efetuar de forma a garantir evidencias da implementação do plano. 

23. Restringir ao período diurno a circulação de veículos e maquinaria que atravesse zonas 

urbanas. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9).  

24. Assegurar que os caminhos de acesso ao hotel apartamento fiquem transitáveis, 

possibilitando a sua normal utilização pelos titulares dos restantes prédios envolventes. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 11).  

25. Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante, para 

cada um dos equipamentos mais ruidosos utilizados. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 12).  

26. Recorrer a mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes no 

concelho de Alcácer do Sal. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 13).  

27. Assegurar acessibilidades e estacionamento privilegiado destinado a organismos de 

socorro a envolver em situações de acidente/emergência. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 11).  
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28. Utilizar apenas os acessos existentes ou a construir, de forma a serem evitados fenómenos 

de erosão, para o efeito todos os acessos (pedonais, ciciáveis, de viaturas, de emergência) 

deverão estar sinalizados. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 11).  

29. Promover a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações 

adequadas e com infraestruturas de drenagem de recolha e tratamento, em caso de 

derrame. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 12).  

30. Assegurar a manutenção e a revisão dos veículos pesados e da maquinaria de modo a 

evitar casos de má carburação. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 12).  

31. Definir e sinalizar troços preferenciais para a circulação de pessoas. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 11).  

32. Caso haja necessidade de levar a depósito as terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas: 

Áreas de domínio hídrico; 

Áreas inundáveis; 

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

Perímetros de proteção; 

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional 

(REN); 

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e da fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

Áreas de ocupação agrícola; 

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

Zonas de proteção do património. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 8).  
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33. Garantir a estanquicidade de todas as infraestruturas da ETAR a construir de modo a evitar 

ruturas e contaminação dos solos e do meio hídrico; construir uma bacia de retenção para 

todos os pontos de armazenamento de produtos químicos líquidos a utilizar na exploração 

da ETAR; as lamas de depuração deverão ser armazenadas em local coberto e 

impermeabilizado, disponível para a recolha e transporte por empresas certificadas para 

esse efeito. 

A resposta a esta medida está incluída no projeto de execução das redes de drenagem de águas residuais 

pluviais e domésticas e é materializada no desenho de pormenor de construção da ETAR (Desenho 

19176DRE01200). 

34. Reduzir as áreas a impermeabilizar, utilizando pavimentos o mais permeáveis possíveis de 

modo a minimizar o aumento do caudal de ponta de cheia. 

O projeto de execução considerou esta medida tendo reduzido o índice de área total impermeabilizada de 

0,024 para 0,02. 

35. Conter, visualmente, a área da obra de forma a minimizar impactes visuais a partir da 

envolvente direta. 

O estaleiro de obra será vedado com rede de ensombramento de malha apertada. 

As arvores e a vegetação existente fora das áreas de intervenção serão mantidas. Como a área de 

intervenção desenvolve-se essencialmente no interior da propriedade não é previsível que ocorra 

perturbação visual fora dos limites da propriedade.  

36. Realizar as intervenções no mais curto período de tempo, de modo a reduzir o período de 

visualização dos impactes visuais temporários. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra (capítulo 9).  

Fase de exploração 

37. Divulgar as boas práticas ambientais a adotar por parte de todos os que visitam e trabalham 

na área. 

Esta medida encontra-se refletida no Código de Conduta que consta no Anexo VIII. 
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38. Manter indivíduos de porte arbustivo e arbóreo de Pinus pinaster e Pinus pinea, excepto 

em casos de detecção do nemátode da madeira do pinheiro ou em caso estritamente 

necessário para dar cumprimento aos distanciamentos impostos para as faixas de gestão 

de combustível. 

O Projeto não prevê o corte de Pinus pinaster e de Pinus pinea. Prevê a plantação de mais exemplares, 

conforme indicado no Projeto de Arquitetura Paisagística, que consta no Anexo VI e, no Plano de 

reflorestação que consta no Anexo VI.  

As faixas de gestão de combustíveis estão consideradas no projeto conforme se ilustra na planta de 

condicionantes. 

39. Executar as ações de corte e limpeza de vegetação na época de dormência vegetativa, para 

este efeito será adequado o período de setembro a fevereiro. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos na gestão das áreas florestais e nos espaços verdes 

que consta no Anexo XVI. 

40. Controlar o desenvolvimento das espécies de Acácia: arranque manual de plântulas e 

plantas adultas sempre de forma a remover a totalidade do raizame. 

Conforme referido no EIA, não foram identificadas quaisquer espécies invasoras no interior ou imediações 

da área de intervenção listadas no Decreto-Lei no.565/99, de 21 de dezembro de 1999.  

Contudo, num eventual aparecimento de espécies invasoras, a intervenção imediata permite uma maior 

eficácia no seu controlo. Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos na gestão das áreas 

florestais e nos espaços verdes que consta no Anexo XVI. 

41. Aplicar o código de conduta para os utilizadores do hotel, no sentido de sensibilizar e 

alertar para os procedimentos que deverão ser adotados, de forma a preservar os valores 

naturais presentes neste espaço. 

A demonstração desta medida será demonstrada no âmbito do reconhecimento do Hotel Apartamento 

Resort Outeirão como Turismo de Natureza. 

42. Definir e sinalizar troços preferenciais para a circulação de pessoas. 

Esta medida encontra-se refletida no Projeto de Arquitetura Paisagística que consta no Anexo VI. 
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43. Definir e sinalizar troços preferenciais para a circulação de pessoas. 

Esta medida encontra-se refletida no Projeto de Arquitetura Paisagística que consta no Anexo VI. 

44. Privilegiar a circulação pedonal nos caminhos internos do empreendimento. 

Esta medida encontra-se refletida no Código de Conduta que consta no Anexo VIII. 

45. Redobrar o cuidado nos trabalhos que envolvam ferramentas moto-manuais ou corta-

matos. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos na gestão das áreas florestais e nos espaços verdes 

que consta no Anexo XVII. 

46. Limitar a velocidade de circulação nos caminhos de acesso. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Sinalização que consta no projeto de execução. 

47. Assegurar o cumprimento dos níveis legais de ruído. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

48. Armazenar as substâncias inflamáveis em compartimentos adequados e independentes. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVIII. 

49. Recorrer a mão-de-obra local, favorecendo a colocação de desempregados residentes no 

concelho de Alcácer do Sal. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

50. Adquirir produtos e serviços junto de empresas sedeadas no concelho, no sentido de fixar 

o valor acrescentado gerado pelo projeto a nível local. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

51. Privilegiar a utilização de fontes de energia renováveis para gerar energia de abastecimento 

ao hotel apartamento. 

O projeto de instalações elétricas prevê painéis solares fotovoltaicos para autoprodução. 
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52. Assegurar acessibilidades e estacionamento privilegiado destinado a organismos de 

socorro a envolver em situações de acidente/emergência. 

Conforme poderá ser verificado no projeto da rede viária e no plano de acessibilidades, o projeto definiu 

áreas de circulação viária e de estacionamento, com dimensões adequadas para veículos de socorro. 

53. Assegurar a qualidade da água do plano de água recreativo, devendo a mesma ser 

compatível com o respetivo uso. 

O cumprimento desta medida será feito com base na legislação em vigor, e com a periodicidade indicada.  

A comunicação dos resultados e a informação aos utentes será também de acordo com a legislação.  

54. Manter o sistema de gestão de efluentes com um bom desempenho, efetuando para tal uma 

correta operação de todos os órgãos e adotando as orientações da manutenção preventiva. 

A manutenção do sistema de gestão de efluentes será realizada com base nas especificações do 

fabricante.  

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

55. Adotar princípios de redução dos consumos de água, assentes na recuperação e na 

reutilização das águas pluviais. 

Conforme referido, a reutilização das águas pluviais não é compatível com os períodos de maior 

necessidade de consumo.  

No desenho do projeto de execução de arquitetura paisagística, o que orientou a escolha das espécies foi 

a sua integração edafo-climática, bem como a baixa manutenção e baixa necessidade hídrica. Assim, a 

estrutura verde dispensa de rega, não se prevendo a existência de um sistema de rega. 

Complementarmente, a redução do consumo de água encontra-se refletida no Código de Conduta que 

consta no Anexo VII. 

56. Efetuar a manutenção e a reparação de máquinas e de equipamentos em instalações para 

tal destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, de recolha e 

de tratamento em caso de derrame. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 
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57. Restringir a movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente necessárias. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

58. Promover um uso eficiente da água, procurando adotar, sempre que possível, sistemas de 

limpeza com produções mínimas de efluentes e com baixos consumos de água, bem como 

a reutilização de águas residuais para rega de espaços de jardins. 

Conforme referido acima o projeto não prevê um sistema de rega dos espaços verdes. 

Esta medida encontra-se refletida nos Procedimentos de gestão ambiental que consta no Anexo XVII. 

59. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos aprovado. 

A gestão de resíduos na fase de exploração é detalhada no ponto 3.14 deste documento. 

60. Fomentar a circulação pedonal nos caminhos internos do empreendimento. 

Esta medida encontra-se refletida no Código de Conduta que consta no Anexo VII. 

61. Limitar a velocidade de circulação nas vias destinadas a circulação automóvel existentes 

no empreendimento. 

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Sinalização que consta no projeto de execução. 

Fase de desativação 

62. Implementar o plano de desativação das captações aprovado, elaborado de acordo com o 

artigo 462.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

A desativação das captações dependerá do futuro uso do espaço. À data de elaboração do projeto de 

execução não foram estudadas soluções para utilização do espaço após a desativação do Hotel.  

O compromisso de apresentação do plano de desativação das captações e de implementação desta 

medida consta da declaração de compromisso apresentada no Anexo XIV. 

63. Implementar o Plano de Desativação aprovado. 

O compromisso de implementação desta medida consta na declaração apresentada no Anexo XIV. 
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7. Monitorização 

No presente RECAPE é apresentada uma descrição pormenorizada do programa de monitorização dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos, incluindo os parâmetros a monitorizar, local e frequência das 

amostragens, técnicas e métodos de análise e tratamento dos dados, critérios de avaliação e periodicidade 

dos relatórios de monitorização. O plano de monitorização é apresentado em anexo ao presente RECAPE 

(Anexo XVIII). 

No Anexo XIX é apresentada uma descrição pormenorizada do programa de monitorização do efluente à 

saída da ETAR conforme definido na respetiva licença de rejeição. 

  



HOTEL APARTAMENTO RESORT OUTEIRÃO 

 

62 

8. Lacunas de conhecimento 

As lacunas de conhecimento, quando aplicável, que possam ter existido na verificação da conformidade 

ambiental do projeto de execução com a DIA e elaboração do relatório associado, estão referenciadas no 

texto em cada um dos capítulos. 
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9. Conclusões 

No presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, descreveu-se a avaliação 

realizada ao projeto de execução do Hotel Apartamento Resort Outeirão, no que respeita à concordância 

entre o projeto de execução, em todas as suas componentes, e as medidas de minimização e 

compensação, bem como os planos de monitorização que constam na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA). 

É apresentado um resumo dos antecedentes do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

com referência ao estudo prévio, assim como à DIA. É realizada uma descrição do atual projeto de 

execução, incluindo programação temporal estimada, e as alterações relativamente ao projeto em fase de 

estudo prévio, verificando-se uma redução do número de ETAR a construir, a reformulação do traçado dos 

acessos, a redução da área impermeabilizada, a eliminação da rede de rega dos espaços verdes e a 

existência de excedentes de terras. 

O projeto de execução considera as condicionantes e medidas de minimização indicadas na DIA, 

apresentando-se para efeito os elementos solicitados. É apresentada uma declaração de compromisso do 

proponente, relativamente às medidas da DIA cuja demonstração de cumprimento não é possível ser 

apresentada à presente data. 

Salvo melhor entendimento, considera-se que as alterações introduzidas não originam novos impactes nem 

agravam/potenciam os anteriormente identificados, contribuindo para uma redução da significância dos 

impactes negativos identificados no estudo de impacte ambiental, fase de estudo prévio, no que respeita 

aos fatores ambientais recursos hídricos, sistemas ecológicos, solos e paisagem. 
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PCG Consulplano, Viatunel Engenharia S.A.: Condicionamento acústico. Projeto de licenciamento. Abril 

2021. 

PCG Consulplano, Viatunel Engenharia S.A.: Regulamento do desempenho energético de edifícios de 

comércio e serviços (RECS). Projeto de licenciamento. Abril 2021. 

PCG Consulplano, Viatunel Engenharia S.A.: Rede viária - arruamentos. Projeto de licenciamento. Abril 

2021. 
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Peças Desenhadas 

Projeto de execução 

01.01 Levantamento topográfico 

02.01 Condicionantes 

03.01 Implantação altimétrica 

04.01 Perfil rua A 

05.01 Perfil rua B e C 

06.01 Perfis transversais 

07.01 perfis transversais arruamentos 

08.01 Plano de drenagem pluvial 

09.01 Implantação planimétrica 

10.01 Mapa pavimentos 

11.01 Plano iluminação 

12.01 Plano sinalização 

13.01 Estrutura verde 

14.01 Plano de plantação  

26.01 Plano acessibilidades 

27.01 Plano reflorestação 

28.01 Implantação ETAR 

Especialidades  
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Anexos 

Anexo I – Declaração de Impacte Ambiental 

Anexo II – Antecedentes 

Anexo III – Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea  

Anexo IV – Licença de utilização dos recursos hídricos – rejeição de água residuais 

Anexo V – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

Anexo VI – Projeto arquitetura paisagística 

Anexo VII – Plano de reflorestação 

Anexo VIII – Código de conduta 

Anexo IX – ofícios CMAS 

Anexo X – Plano de Segurança e Saúde 

Anexo XI – PGA 

Anexo XII – Plano de acessibilidades 

Anexo XIII – Áreas disponíveis para o estaleiro 

Anexo XIV – Declaração de compromisso 

Anexo XV – Cartografia da flora 

Anexo XVI – Procedimento gestão florestal 

Anexo XVII – Procedimentos gestão ambiental 

Anexo XVIII – Plano monitorização RH 

Anexo XIX – Plano monitorização efluente ETAR 

Anexo XX – Relatório consulta pública 

 


