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1. Identificação do projeto 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do 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, 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, sendo a competência para a autorização da Câmara Municipal de Alcácer do 

Sal.  

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

Avaliação de Impacte Ambiental do projeto, em fase de estudo prévio. A Declaração de Impacte Ambiental 

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 Estações de Tratamento de Águas Residuais a construir na área de 

intervenção do projeto e dotar as mesmas de tecnologias inovadoras que visem a reutilização das 

águas residuais tratadas. 

2. Identificação do proponente e da entidade licenciadora  

O proponente do projeto é a Sociedade Agrícola da Zorra, Lda.  

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal é a entidade competente para o licenciamento desta intervenção 

3. Antecedentes 

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 
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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. 

Atendendo às condicionantes da Declaração de Impacte Ambiental e do parecer da Comissão de Avaliação, 

foram 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. 

− Reformulação do traçado dos acessos 

O traçado das duas vias principais desenhado no Estudo Prévio contemplava uma largura de 10 m. 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. 

Quadro 1: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 
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Parâmetros urbanísticos  
Estudo 

prévio 

Projeto de 

execução 
unidade 

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 

− 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. 

4. Localização  

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. 
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Figura 1: Enquadramento do Projeto à escala do concelho e NUT III. 

 

5. Objetivo e descrição 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. 

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. 
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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 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. 

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. 

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. 

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

− Povoamento florestal  

com predomínio de pinheiro manso (Pinus pinea) e piorro (Juniperus navicularis) 

− Área de regeneração natural 

− Áreas verdes de enquadramento paisagístico 

com a presença de pinheiros manso, sobreiros (Quercus suber), freixos (Fraxinus 

angustifólia), medronheiros (Arbutus unedo), pilriteiros (Crataegus monogyna), e louleiros 

(Laurus nobilis) 

− Prado natural sequeiro - clareira de recreio 

− Áreas verdes privadas das unidades de alojamento 

com a presença de medronheiros, sanguinho das sebes (Rhamnus alatemus), aroeira 

(Pistacia lentiscus), tomilho (Thymus vulgaris), rosmaninho (Lavandula luisieri) 

− Áreas verdes desportivas 
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com a presença de pinheiros manso, sobreiros, freixos, medronheiros, pilriteiros e 

louleiros  

Faixa de gestão de combustível com predomínio de sobreiros e pinheiros mansos  

− Aceiro 

6. Verificação do cumprimento das condicionantes 

Incluem-se neste ponto a demonstração do cumprimento das condicionantes definidas na Declaração de 

Impacte Ambiental. 

Condicionante 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. Devendo, para o efeito, apresentar determinados elementos que só poderão ser desenvolvidos 

após a conclusão da fase de construção do Hotel Apartamento Resort Outeirão.  

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

construção do Hotel. 

Condicionante 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.  

Condicionante 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.  

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 
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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.  

7. Verificação das medidas de minimização 

Incluem-se neste ponto a verificação e pormenorização das medidas de minimização e de compensação, 

bem como dos programas de monitorização estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental. 

As medidas de minimização da Declaração de Impacte Ambiental 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. 

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, e cujo o licenciamento do 

projeto se encontra condicionado.  

Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra que foi elaborado em 

complemento com o projeto de execução. 

No Plano de Gestão Ambiental da Obra são integradas todas as medidas definidas na Declaração de 

Impacte Ambiental que deverão ser cumpridas na fase prévia à construção e na fase de construção. 
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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 Decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução. 

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.  

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 Decisão sobre a conformidade 

ambiental do projeto de execução. 

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 Estudo de Impacte 

Ambiental.  

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

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

vegetação. 

A prospeção arqueológica nesta fase de elaboração do RECAPE não se justifica, uma vez que a visibilidade 

do terreno é reduzida devido à vegetação. 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.  
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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 é que esta medida poderá ser 

cumprida. 

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

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. 

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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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

forma a minimizar a erosão hídrica do solo. 
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Esta medida encontra-se refletida no Plano de Gestão Ambiental da Obra.  

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.  

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.  

19. Implementar o Plano de Reflorestação aprovado. 

O Plano de reflorestação foi elaborado em complemento com o projeto de execução. Será implementado 

na fase de construção.  

20. Implementar o PAP aprovado. 

O Plano de Arquitetura Paisagista foi elaborado em complemento com o projeto de execução. Será 

implementado na 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, que foi elaborado em 

complemento com o projeto de execução. 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. 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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

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.  

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

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

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.  
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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. 

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. 

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

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.  

Fase de exploração 

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

na área. 

Em complemento com o projeto de execução foi elaborado o Código de Conduta que inclui boas praticas 

ambientais a adotar pelos utentes e trabalhadores. 
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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 e no Plano de reflorestação.  

As faixas de gestão de combustíveis foram consideradas no projeto de execução, conforme indicado 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. 

Em complemento com o projeto de execução foi elaborado um manual de Procedimentos na gestão das 

áreas florestais e nos espaços verdes. Esta medida encontra-se refletida neste manual. 

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 Estudo de Impacte Ambiental, 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 no manual de Procedimentos na gestão das 

áreas florestais e nos espaços verdes. 

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. 
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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. 

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

Esta medida encontra-se refletida no Código de Conduta. 

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

matos. 

Esta medida encontra-se refletida no manual de Procedimentos na gestão das áreas florestais e nos 

espaços verdes. 

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. 

Em complemento com o projeto de execução foi elaborado um manual de Procedimentos na gestão 

ambiental a implementar na fase de exploração do Hotel. Esta medida encontra-se refletida neste manual. 

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

Esta medida encontra-se refletida no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

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

concelho de Alcácer do Sal. 

Esta medida encontra-se refletida no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

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 no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

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. 

O plano de acessibilidades do 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 no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

55. Adotar princípios de redução dos consumos de água, assentes na recuperação e na 

reutilização das águas pluviais. 

O projeto de execução não prevê a reutilização das águas pluviais, uma vez que no período de maior 

consumo de água ocorre no tempo seco (verão).  

A redução do consumo de água encontra-se refletida no Código de Conduta. 

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 no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

57. Restringir a movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente necessárias. 

Esta medida encontra-se refletida no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

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. 
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Conforme referido acima o projeto não prevê um sistema de rega dos espaços verdes. 

Esta medida encontra-se refletida no manual de Procedimentos na gestão ambiental. 

59. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos aprovado. 

A gestão de resíduos na fase de exploração é detalhada no relatório base do RECAPE. 

60. Fomentar a circulação pedonal nos caminhos internos do empreendimento. 

Esta medida encontra-se refletida no Código de Conduta. 

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 da Sociedade Agrícola da Zorra Lda. 

63. Implementar o Plano de Desativação aprovado. 

O compromisso de implementação desta medida consta na declaração compromisso da Sociedade 

Agrícola da Zorra Lda. 


