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1. Introdução 

O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) é um instrumento de gestão ambiental, de carácter 

operacional, que visa garantir que a implementação de um dado projeto seja executada de forma 

a ter em conta os requisitos ambientais que levem à prevenção e minimização dos impactes 

ambientais associados à execução do projeto. Este documento visa definir e clarificar as funções 

da gestão ambiental ao nível da Gestão de Obra e facilitar a implementação e operação do PAA. 

O presente PAA diz respeito à Empreitada “Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia”, 

promovida pela S.I.I – Soberana -Investimentos Imobiliários, S.A. Acresce referir que a Obra 

inclui a montagem e desmontagem do estaleiro, funcionamento/manutenção de máquinas e 

veículos e definição de caminhos e de áreas afetas à execução das Obras. 

A implementação do presente Plano é de carácter obrigatório.  

Este documento é apresentado sob a forma de dossier, por forma a facilitar a sua atualização e 

consulta.  

O PAA é assim um documento dinâmico e evolutivo que, durante a fase de execução da Obra, 

será objeto de permanente evolução, constituindo a cada momento prova do que foi previsto, 

planeado e executado em matéria de gestão ambiental. 

A evolução do PAA consiste essencialmente na integração dos registos elaborados no âmbito da 

gestão ambiental da Obra, que no seu conjunto serão incluídos nos anexos e farão parte 

integrante do referido Plano. Deste modo, este documento resumirá os 

procedimentos/metodologias de gestão ambiental que os vários intervenientes da obra, nesta 

matéria, precisam de conhecer, servindo essencialmente de apoio ao Dono de Obra, ao 

Responsável de Ambiente do Empreiteiro (da Obra) e aos Gestores de Obra. 

A manutenção atualizada da documentação do PAA é da responsabilidade do Empreiteiro da 

Obra. Todos os arquivos do âmbito do presente documento deverão permanecer no Estaleiro, de 

forma organizada, durante toda a fase de construção, podendo em qualquer momento ser 

solicitados pela Fiscalização e/ou pelo Dono de Obra. 

Concluídos todos os trabalhos da Empreitada, o Empreiteiro entregará, no ato da Recepção 

Provisória, à Fiscalização, e esta ao Dono de Obra, o PAA organizado nos termos previstos. Este 

facto será registado no auto da Recepção Provisória. 

Caso haja lugar à execução de trabalhos durante o prazo de garantia, o Empreiteiro obriga-se 

a proceder à sua realização de acordo com o estipulado no PAA e a planear e implementar as 

medidas necessárias, bem como a promover a integração dos elementos desenvolvidos no PAA 

sempre que se justifique. 
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2. Gestão Ambiental 

2.1. Política de Ambiente 

A definição da Política de Ambiente por parte do Empreiteiro apresenta carácter voluntário. No 

entanto as ações a desenvolver por este não poderão comprometer o cumprimento do estipulado 

na Política de Ambiente do TROIA RESORT, que constitui o Anexo I-A.  

Caso o Empreiteiro possua Política de Ambiente, procederá à sua afixação no Estaleiro, sendo o 

Responsável de Ambiente (do Empreiteiro da Obra) responsável pela sua transmissão aos 

trabalhadores da Obra. Nesse caso, a mesma será incluída no Anexo I-B. 

Tanto a Política de Ambiente do Empreiteiro (caso esteja definida) como a Política de Ambiente 

do TROIA RESORT serão obrigatoriamente comunicadas a todos os trabalhadores da Obra e 

igualmente assumidas por todas as partes intervenientes. 

2.2. Identificação de Aspetos/Impactes Ambientais 

A Empreitada “Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia” inclui operações às quais estão 

associados aspetos ambientais, que potencialmente se traduzem em impactes ambientais 

significativos, sobretudo dada a inclusão de todo o território da UNOP 4 na Zona Especial de 

Conservação (ZEC) PTCON0011-Estuário do Sado, da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho 

de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto e Decreto Regulamentar nº 1/2020, de 16 de Março). 

A identificação dos aspetos e avaliação da significância dos impactes ambientais associados às 

atividades da Obra será efetuada pelo Gestor Ambiental, um técnico especializado indicado pelo 

Dono de Obra, em colaboração com o Responsável de Ambiente do Empreiteiro, 

previamente ao início da empreitada, de acordo com a metodologia em vigor no Sistema de 

Gestão Ambiental do TROIA RESORT (P.01_Aspectos e Impactes Ambientais), sendo arquivado 

no Anexo II. 

Os aspetos ambientais considerados significativos serão geridos com o objetivo de minimizar os 

impactes ambientais associados. 

O Dono de Obra indicará ainda um Arqueólogo, que juntamente com o Gestor Ambiental 

efetuarão o acompanhamento da obra de modo efectivo, permanente e direto, de acordo com o 

previsto no PAA e na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

2.3. Legislação aplicável 

O Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento da legislação aplicável e dos requisitos legais 

aplicáveis aos aspetos ambientais da Obra. 

Constituem requisitos legais aplicáveis os que estão expressos nos diplomas legais (nacionais e 

comunitários), bem como as disposições resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte 
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Ambiental, nomeadamente as resultantes da Declaração de Impacte Ambiental e do Relatório do 

Estudo de Impacte Ambiental, incluindo aquelas constantes do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução. 

O Empreiteiro deverá possuir no estaleiro um dossier (físico ou digital), devidamente identificado, 

contendo uma compilação organizada da legislação ambiental aplicável, que possa ser consultado 

sempre que necessário. 

Entre outros, o Empreiteiro fica assim obrigado ao cumprimento da seguinte legislação: 

Domínio Diploma Resumo 

Água 

Decreto-Lei nº 236/98, de 1 

de agosto (e posteriores 

alterações) 

Estabelece normas, critérios e objetivos de 

qualidade com a finalidade de proteger o meio 

aquático e melhorar a qualidade das águas em 

função dos seus principais usos. 

Avaliação de Impacte 

Ambiental 

Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro 

Altera o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental dos projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos 

no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 

2014/52/EU. 

Portaria nº 395/2015, de 4 de 

novembro. 

Estabelece os requisitos técnicos formais a que 

devem obedecer os procedimentos previstos no 

regime jurídico de avaliação de impacte 

ambiental e revoga a Portaria n.º 330/2001, de 

2 de abril. 

Rede Natura 2000 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008, de 

21 de julho 

Aprova o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

relativo ao território continental 

Resíduos 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

de 10 de dezembro 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o 

regime jurídico da deposição de resíduos 

em aterro e altera o regime da gestão de fluxos 

específicos de resíduos, transpondo as Diretivas 

(UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 

2018/852. 

Portaria n.º 145/2017, de 26 

de abril, alterada pela Portaria 

n.º 28/2019, de 18 de janeiro 

Define as regras aplicáveis ao transporte de 

resíduos em território nacional e cria as guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-

GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER). 

Decisão 2014/955/UE, da 

Comissão, de 18 de dezembro 
Lista Europeia de Resíduos. 

Ruído 

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 

de janeiro 
Aprova o Regulamento Geral do Ruído. 

Decreto-Lei nº 146/2006, de 

31 de julho 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa 

à avaliação e gestão do ruído ambiente 

Decreto-Lei n.º 136-A/2019, 

de 6 de setembro 

Altera o regime de avaliação e gestão do ruído 

ambiente, transpondo a Diretiva (UE) 2015/996. 

https://dre.pt/application/file/a/124530879
https://dre.pt/application/file/a/124530879
https://dre.pt/application/file/a/124530879
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2.4. Estrutura e responsabilidades 

O Empreiteiro tem a responsabilidade de: 

• Incluir na sua equipa um Técnico de Ambiente (Responsável de Ambiente) 

devidamente qualificado para garantir o acompanhamento permanente da obra, que 

reportará ao Diretor da Obra; 

• Assegurar por parte dos subempreiteiros (se aplicável) a definição de um elemento 

designado por Interlocutor de Ambiente; 

• Implementar todos os procedimentos, instruções ambientais e medidas do Plano de 

Acompanhamento Ambiental e; 

• Implementar medidas, inicialmente não previstas, que venham a ser exigidas no decorrer 

da empreitada pelo Dono de Obra (e/ou pelo Gestor Ambiental das Obras), em 

condições a acordar com esta entidade. 

À Fiscalização compete: 

• Conhecer o Plano de Acompanhamento Ambiental e assegurar que as atividades em obra 

são executadas de acordo com o definido em matéria de ambiente; 

• Reportar ao Gestor Ambiental das Obras situações que não estejam de acordo com o 

Plano de Acompanhamento Ambiental e situações de incidentes e acidentes ambientais. 

O Responsável de Ambiente (do Empreiteiro da Obra) tem como funções: 

• Implementar e manter o Plano de Acompanhamento Ambiental; 

• Reportar ao Gestor Ambiental das Obras os elementos essenciais do Plano de 

Acompanhamento Ambiental; 

• Fornecer aos Subempreiteiros todas as informações necessárias ao cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no Plano de Acompanhamento Ambiental; 

• Organizar e manter os registos considerados essenciais para a boa gestão ambiental da 

obra, incluindo registos dos acontecimentos mais importantes relacionados com a 

implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental de obra; 

• Reportar ao Gestor Ambiental das Obras a necessidade de rever os procedimentos e 

instruções por forma a que se mantenham sempre aplicáveis às atividades em curso com 

vista à correta gestão ambiental; 

• Identificar os requisitos legais aplicáveis aos aspetos ambientais, determinar como estes 

se aplicam em Obra e garantir a conformidade com os requisitos aplicáveis; 

• Acompanhar e verificar a implementação das medidas mitigadoras previstas 
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• Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importância da 

correta implementação das medidas propostas no Plano de Acompanhamento Ambiental; 

• Assegurar a formação dos trabalhadores e dos subempreiteiros cujas atividades possam 

originar impactes ambientais significativos. 

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da consignação o Empreiteiro submeterá à aprovação 

da Equipa de Fiscalização da Obra o Organograma Funcional, identificando nominalmente as 

pessoas com as principais responsabilidades na área da gestão ambiental da Obra, acompanhado 

dos respetivos currículos.  

Sem prejuízo das responsabilidades legalmente conferidas ao Empreiteiro, este assegurará toda 

e qualquer função/competência que não seja cometida a outrem. 

2.5. Formação 

O Empreiteiro é obrigado a elaborar e a cumprir um Plano de Formação/Sensibilização 

Ambiental, o qual deverá ser incluído no Anexo IV. Todas as ações do âmbito da Formação dos 

Trabalhadores serão registadas, incluindo nomeadamente, registos de presenças, sumários, 

duração, etc., conforme o impresso (“Registo de Presenças e Sumários) incluído no Anexo IV. Os 

registos deverão ser arquivados neste Anexo. 

As ações de formação/sensibilização podem ser complementadas com a distribuição de alguma 

documentação, de carácter prático, nomeadamente folhetos. 

O Empreiteiro é responsável por transmitir a todos os trabalhadores (incluindo os 

subempreiteiros e trabalhadores independentes) os aspetos essenciais contidos no PAA da 

Empreitada. 

Sempre que no decurso da execução da Obra, um novo trabalhador seja integrado no Estaleiro, 

o Empreiteiro garantirá que lhe são fornecidas informações gerais sobre a gestão ambiental da 

Obra. 

 

2.6. Comunicação 

Sempre que surjam achados arqueológicos, solos contaminados ou que ocorram situações de 

emergência, nomeadamente incêndios, explosões ou derrames de produtos perigosos, o 

Empreiteiro é responsável por comunicar por escrito à Equipa de Fiscalização da Obra essas 

situações, de acordo com as seguintes regras: 

• a comunicação à Equipa de Fiscalização da Obra deverá ser feita no prazo máximo de 24 

horas após a ocorrência da situação, sendo as comunicações arquivadas no Anexo V; 

• no caso das situações de emergência é enviada cópia do registo de Controlo de Não 

Conformidades, (impresso IP 04_01, incluído no Anexo VI); 
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• no prazo máximo de uma semana após a data da ocorrência da emergência, o Empreiteiro 

terá que enviar à Fiscalização o impresso IP 04_01, o qual deverá conter as causas da não 

conformidade e as ações corretivas (medidas implementadas ou a implementar destinadas 

a evitar a recorrência de acidentes do mesmo tipo). 

Considerando o impacte que uma construção pode ter na população envolvente o Responsável de 

Ambiente do Empreiteiro da Obra fica responsável por: 

• rececionar as reclamações/preocupações da população/partes interessadas; 

• informar de imediato o Dono de Obra e a Equipa de Fiscalização da Obra após receção da 

reclamação/preocupação ambiental. 

O Responsável de Ambiente do Empreiteiro da Obra analisará as reclamações/preocupações 

recebidas, avaliará a capacidade de resolução das mesmas e preparará a sua resposta para as 

partes interessadas. Esta informação será submetida a aprovação do Gestor de Projeto (por parte 

do Dono de Obra). 

A resposta às reclamações/preocupações ambientais recebidas será enviada pelo Gestor de 

Projeto (por parte do Dono de Obra). 

 

2.7. Controlo de documentos 

Todos os documentos de gestão ambiental farão menção à designação da Empreitada e do 

Empreiteiro. Cada documento pode ser composto por várias páginas, devendo a paginação ser 

feita pela indicação em todas as páginas do nº de página/total de páginas do documento, sendo 

a sua assinatura da responsabilidade do Responsável de Ambiente do Empreiteiro da Obra. 

2.8. Controlo operacional 

2.8.1 Acompanhamento Ambiental da Obra 

O Gestor Ambiental das Obras, o Arqueólogo e o Responsável de Ambiente do 

Empreiteiro da Obra, participarão nas Reuniões Semanais de Obra.  

2.8.2 Instruções operacionais 

O Empreiteiro fica obrigado a desenvolver as operações de Obra de acordo com as instruções 

incluídas no Anexo V-A (IT. 08 Instruções Operacionais em obra). 
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2.9. Instruções de emergência 

Em caso de derrame de substâncias perigosas o Empreiteiro fica obrigado à atuação de acordo 

com a instrução IT. 07 Atuação Derrame, constante do Anexo V-B. 

De forma a prevenir a ocorrência de situações de emergência e assegurar uma intervenção eficaz 

em caso de incêndio serão estabelecidas metodologias para a intervenção no Plano de Segurança 

e Saúde da Obra (PSS). Estas metodologias considerarão a vertente ambiental da gestão da 

emergência. 

2.10. Não conformidades, ações corretivas e preventivas 

Sempre que o Dono de Obra, o Empreiteiro e/ou a Equipa de Fiscalização da Obra detetem 

uma Não Conformidade real ou potencial, o Responsável de Ambiente do Empreiteiro da 

Obra efetuará o seu registo no impresso IP 04_01, incluído no Anexo VI.  

É responsabilidade do Empreiteiro: 

- analisar as causas das não conformidades; 

- propor e acordar com o Gestor Ambiental das Obras as ações corretivas/preventivas; 

- desenvolver dentro do prazo acordado as ações corretivas/preventivas; 

- verificar a eficácia das ações corretivas/preventivas. 

 

É responsabilidade do Dono de Obra: 

- acordar com o Empreiteiro ou determinar as medidas corretivas/preventivas a executar. 

Os registos de não conformidades e ações corretivas e preventivas serão arquivados no Anexo 

VII. 

2.11. Auditorias 

Sem prejuízo de responsabilidades e direitos estabelecidos legalmente, o Dono de Obra reserva-

se no legítimo direito de efetuar auditorias ambientais com o objetivo de avaliar a conformidade 

com o preconizado no presente PAA e na legislação e regulamentação vigentes. 

No processo de auditoria, o Empreiteiro prestará todas as informações que lhe sejam solicitadas, 

participará nas reuniões da auditoria com todos os elementos a quem tal seja solicitado, e 

disponibilizará à equipa auditora as instalações da Obra e toda a documentação do âmbito da 

gestão ambiental. 

Os relatórios de auditoria serão enviados ao Empreiteiro que os arquivará no Anexo VII.  

As não conformidades detetadas serão tratadas de acordo com o estabelecido em 2.10 – Não 

conformidades e ações corretivas. 
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3. Medidas de minimização gerais da fase de construção 
 

Como constante da DIA, serão executadas as medidas da lista de Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção1 (APA, s/ data), n.º 2, 8, 29 a 33, 37 a 39, abaixo: 

Fase de preparação prévia à execução das obras 

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

atendimento de eventuais reclamações. 

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. 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

30. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

37. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas 

pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem 

dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

 
1 https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf, 
acedido em 25/02/2022 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf
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39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos 

mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral 

do Ruído. 

Ainda como determinado na DIA, serão também executadas as medidas da lista de Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção2 (APA, s/ data), n.º 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 14, 17 a 21, 

23, 26 a 28, 34, 40 a 50 e 54, nos termos do Anexo VIII ao presente PAA.  

O cumprimento da totalidade das medidas de minimização gerais está assegurado nos termos 

do Anexo X do presente PAA e que o integra: Medidas da responsabilidade do Dono da 

Obra e Caderno de Encargos para as empreitadas no âmbito do Projecto de Execução 

da Ocupação Turística da UNOP 4 – Tróia. 

 

4. Medidas de minimização e de compensação: Fase de Construção 

 

Como determinado na DIA, serão ainda executadas as medidas de minimização e de 

compensação: Fase de Construção n.º 2 a 50, aí incluídas, nos termos do Anexo IX ao presente 

PAA. 

O cumprimento da totalidade das medidas de minimização e de compensação: Fase de 

Construção está também assegurado nos termos do Caderno de Encargos para as 

empreitadas a desenvolver no âmbito do Projecto de Execução da Ocupação Turística 

da UNOP 4 – Tróia, que integra o presente PAA (Anexo X). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf, 
acedido em 25/02/2022 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf


PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia

ANEXOS



PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia

ANEXO I – POLÍTICA DE AMBIENTE



PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia

ANEXO I A – POLÍTICA DE AMBIENTE 

DO TROIARESORT



O TROIA RESORT:

• Está convicto de que a qualidade ambiental é um atributo
fortemente diferenciador dos destinos turísticos e, por conseguinte,
de que o património ambiental pode constituir uma vantagem
competitiva de ordem superior e ser capitalizado em produtos e
serviços turísticos.

• Está determinado a efectuar uma gestão eco-eficiente, a promover
a melhoria do desempenho ambiental das suas actividades e
serviços, a prevenir a poluição e outras formas de degradação
ambiental, a assegurar o cumprimento todas as suas obrigações de
conformidade, tendo em conta as necessidades e expectativas das
suas partes interessadas.

• Avalia regularmente o seu desempenho ambiental, garantindo a sua
divulgação periódica.

• Promove acções de sensibilização e formação ambiental junto dos
seus colaboradores, clientes e público em geral, procurando o seu
envolvimento na defesa dos valores naturais da região.

• Considera o desempenho ambiental como um requisito na gestão
de fornecedores e outros contratantes.

29 de setembro de 2017

O Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, SA

Política de Ambiente
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Procedimento  

Identificação e Avaliação de Aspetos e Impactes 

Ambientais 
P.01 | Data 19.Jan.2018 | Rev. 4 
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1 Objetivo e Âmbito 

Estabelecer as orientações e responsabilidades para identificar, avaliar e 

manter atualizada a informação sobre os aspetos ambientais e respetivos 
impactes. Aplica-se às atividades, produtos e serviços do TROIA RESORT. 

2 Definições e Abreviaturas 

Aspeto 
ambiental 

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização que possa interagir com o ambiente. 

Impacte 
ambiental 

Qualquer alteração do ambiente, adversa ou benéfica, 
resultante, total ou parcialmente, das atividades, produtos ou 
serviços de uma organização. 

SGA  Sistema de Gestão Ambiental 
GS  Gestor do Sistema de Gestão Ambiental 

VLE  Valor Limite de Emissão 

3 Procedimento 

A identificação e avaliação dos aspetos e impactes ambientais é da 

responsabilidade do GS e dos responsáveis das áreas, sendo efetuada no 

impresso IP.01, segundo a metodologia apresentada seguidamente. 

3.1 Seleção da atividade, produto ou serviço 

Selecionar os grandes grupos de atividades, produtos ou serviços que vão ser 
abrangidos pela análise. Uma atividade, produto ou serviço deve ser 

suficientemente extensa para que uma avaliação tenha significado e 
suficientemente diminuta para ser compreensível.  

3.2 Identificação de aspetos e impactes ambientais 

Identificar os aspetos ambientais associados a cada atividade, produto ou 

serviço selecionado. Para cada um dos aspetos considerar os impactes 
ambientais associados, reais e potenciais, positivos e negativos. 

Perspetiva de ciclo de vida 

Reflexão sobre as etapas do ciclo de vida (materiais e energia) que podem ser 

controladas ou influenciadas pelo TROIA RESORT. 

3.3 Identificação dos equipamentos / operações 

Para cada aspeto ambiental, identificar os equipamentos/operações que lhe 
dão origem, considerando as seguintes situações:  

 Normal (N) - respeitante à rotina operacional; 

 Anormal (AN) - associado a operações programadas mas não rotineiras 
(ex.: paragem programada de equipamentos); 

 Emergência (E) - associado a situações de emergência inerentes à 

atividade (ex.: acidentes, colapso de estruturas, falhas operacionais, 
fenómenos naturais, etc.) e que possam causar impacte no meio 

ambiente. 
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Nas situações de anormalidade e de emergência são identificadas as causas 

que dão origem aos aspetos ambientais. 

3.4 Caraterização de aspetos e impactes ambientais 

Incidência  

 Direta: especto diretamente associado à atividade executada sob o 
controlo da organização; 

 Indireta: aspeto associado à atividade de fornecedores, prestadores de 

serviços e clientes, sem controlo direto da organização, mas sobre as 

quais esta pode exercer influência (ex.: atividades de empreiteiros, 
atividades outdoor). 

Classe do impacte 

 Positivo - alterações benéficas no ambiente; 

 Negativo - alterações adversas no ambiente.  

Temporalidade 

 Passado - impacte identificado no presente, mas decorrente de 

atividade desenvolvida no passado; 

 Presente - impacte decorrente da atividade atual; 

 Previsto - impacte previsto, decorrente de alterações nas atividades a 

serem implementadas no futuro. 

3.5 Análise de significância  

A significância dos aspetos e impactes ambientais é determinada com base em 

dois critérios:  

 Severidade (impactes negativos) ou Benefício (impactes positivos); 

 Frequência/Quantidade (situações de processo normais ou anómalas) 

ou Probabilidade (situações de emergência). 

A classificação dos critérios é efetuada em escalas de 1 a 5 (Tabela 1 a Tabela 
9). Quando não existem tabelas específicas, deverá ser considerada a tabela de 

aplicação geral (Tabela 10). 

A análise de significância dos aspetos ambientais é efetuada em função da 
severidade/benefício e da frequência/quantidade/probabilidade: (S/B) x 

(F/Q/P). Das pontuações atribuídas resulta a classificação do aspeto ambiental 
nos diferentes níveis de significância. 

3.6 Classificação por níveis de significância 

A classificação do aspeto ambiental nos diferentes níveis de significância 

resulta da pontuação atribuída a cada critério, quer em termos positivos, quer 
em termos negativos, conforme indicado de seguida:  
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Nível 3 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Significância elevada (entre 20 e 25) 

Nível 2 Significância média (entre 12 e 16) 

Nível 1 Significância reduzida (entre 8 e 10) 

Nível 0 Não Significativo (entre 1 e 6) 

 

A classificação dos aspetos ambientais em função da pontuação atribuída a 
cada critério de avaliação de significância é ilustrada na figura seguinte: 

 

S
e
v
e
ri

d
a
d

e
/ 

B
e
n

e
fí

c
io

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

  Frequência / Quantidade / Probabilidade 

 

3.7 Identificação dos aspetos ambientais significativos 

Consideram-se aspetos ambientais significativos aqueles cuja pontuação  

(S/B) x (F/Q/P)  8.  

A informação existente sobre a identificação dos aspetos ambientais e 

avaliação dos respetivos impactes deve estar atualizada, devendo ser efetuada 
uma revisão da mesma anualmente. Para os novos projetos deverá ser efetuada 

a identificação e avaliação dos aspetos ambientais, quer para a fase de obra, 

quer para a fase de operação do projeto, segundo a metodologia anteriormente 

definida.  

3.8 Integração dos aspetos ambientais significativos no SGA 

O TROIA RESORT implementa ações para tratar os seus aspetos ambientais 
significativos nomeadamente através de: 

 Definição de objetivos ambientais; 
 Aquisição de competências, através de formação e/ou sensibilização; 
 Implementação de medidas de controlo operacional, incluindo as 

estabelecidas nos procedimentos de controlo operacional e instruções 

de trabalho; 

 Definição de planos e instruções de emergência; 
 Monitorização e medição. 
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Tabela 1. Consumo de água – severidade/quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
quantidade 

Captações superficiais em zonas com muita 
disponibilidade de água, boa qualidade e 
transporte reduzido. 

1 < 500 m3/ano 

- Captações superficiais em zonas com muita 
disponibilidade de água, boa qualidade e 
transporte significativo. 
- Captações subterrâneas de pouca profundidade 
em zonas com muita disponibilidade de água, boa 
qualidade e transporte reduzido. 

2   500 e < 10.000 
m3/ano 

- Captações superficiais em zonas com muita 
disponibilidade de água, má qualidade e 
transporte significativo. 
Captações subterrâneas de pouca profundidade 
em zonas com muita disponibilidade de água, má 
qualidade e/ou transporte reduzido. 
- Captações subterrâneas profundas em zonas 
com muita disponibilidade de água, boa qualidade 
e transporte reduzido. 

3   10.000  
<100.000 m3/ano 

Captações subterrâneas profundas em zonas com 
muita disponibilidade de água, má qualidade e/ou 
transporte significativo. 

4   100.000 e <  
1.000.000m3/ano 

Captações superficiais ou subterrâneas em zonas 
com escassez de água. 

5  1.000.000 
m3/ano 

 

Tabela 2. Consumo de Energia – severidade/ quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
quantidade 

Utilização exclusiva de recursos renováveis (ex.: 
eólica, solar). 

1 < 1 tep/ano 

Utilização de energia elétrica produzida a partir de 
recursos não renováveis e renováveis (>80%). 

2 > 1 e < 15 tep/ano 

Utilização de energia elétrica produzida a partir de 
recursos não renováveis e renováveis (50-80%). 

3 
> 15 e  
< 100 tep/ano 

Utilização de energia elétrica produzida a partir de 
recursos não renováveis e renováveis (20-50%). 

4 
> 100 e  

< 500 tep/ano 
Utilização de energia elétrica produzida a partir de 
recursos não renováveis e renováveis (0-20%). 5 > 500 tep/ano 
Utilização de combustíveis derivados do petróleo. 

Fatores de conversão: X kWh x 215 x 10-6 = Y tep  | X litros de gasóleo x 10,22 x 10-4 = Y tep | X litros de 

gasolina x 10,63 x 10-4 = Y tep | X litros de gás de petróleo liquefeito x 11,15 x 10-4 = Y tep 

 

Tabela 3. Produção de resíduos – Severidade /quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
quantidade 

Resíduos inertes enviados para valorização ou 
reciclagem. 

1  0,1 t/ano 

- Resíduos inertes enviados para aterro; 
- RSU enviados para valorização; 
- Resíduos não perigosos enviados para valorização 
ou reciclagem. 

2  0,1 e  1 t/ano 

- RSU enviados para aterro; 
- Resíduos não perigosos enviados para aterro. 

3  1 e  25 t/ano 

Resíduos perigosos enviados para valorização. 4  25 e  100 
t/ano 

Resíduos perigosos enviados para aterro. 5  100 t/ano 
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Tabela 4. Águas residuais 

severidade 
escala de 

pontuação 
quantidade 

Descarga de águas residuais não poluídas 1  500 m3/ano 

Descarga de águas residuais domésticas em 
coletor, com tratamento adequado a jusante 

2  500 e  10 000 
m3/ano 

- Descarga de águas residuais domésticas em 
fossa séptica, com poço absorvente. 
- Descarga de águas residuais com 
características industriais, com tratamento 
adequado a jusante. 

3  100 000 e  100 
000  m3/ano 

Descarga de águas residuais em meio recetor 
natural com 1 ou mais parâmetros > 90% VLE 
(parâmetros característicos de águas residuais 
urbanas – CBO5, CQO, N, P). 

4  100 000 e < 1 000 
000 m3/ano 

- Descarga de águas residuais domésticas ou de 
características industriais sem tratamento. 
- Descarga de águas residuais em meio recetor 
natural com 1 ou mais parâmetros > VLE 
(poluentes perigosos). 

5  1 000 000 m3/ano 

Nota: Devem ser utilizados os dados de 90% do consumo de água, no caso de ausência de dados 

quantitativos de descarga de águas residuais. A escala geral (Tabela 10) deve ser usada para 

estimar a severidade e quantidade de águas pluviais descarregadas. 

 

 

Tabela 5. Emissões gasosas | caldeiras – severidade / frequência /quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
frequência / 
quantidade 

Emissões de gases de combustão com 
concentração <20% VLE. 

1 
< 90% limiar mássico 
mínimo 

Emissões de gases de combustão com 
concentração entre 20 e <50 % VLE. 

2 
< limiar mássico 
mínimo 

Emissões de gases de combustão com 
concentração entre 50 % e > VLE. 

3 

Entre o limiar 
mássico mínimo e 
50% do limiar 
mássico máximo 

Emissões de gases de combustão com 
concentração > VLE. 

4 

Entre 50% do limiar 
mássico máximo e o 
limiar mássico 
máximo 

Emissões de gases de combustão com 
concentração > 2 x VLE. 

5 
> limiar mássico 
máximo 

Nota: para as emissões de viaturas utilizar a escala de severidade da Tabela 2 (consumo de 

energia) 
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Tabela 6. Emissões gasosas difusas e geradores -  
severidade / frequência/ quantidade  

severidade 
escala de 

pontuação 
frequência / 
quantidade 

Emissões gasosas sem poluentes. 1 
< 200 h/ano ou 
10 dias/ano 

Emissões difusas de poeiras em zonas de 
reduzida densidade populacional. 

2 
< 500 h/ano ou 
25 dias/ano 

Emissões de gases de combustão pouco 
poluentes (GPL e biocombustível). 

3 
> 500 h/ano ou > 
25 dias/ano 

Emissões de gases de combustão de combustível 
poluente (gasóleo, gasolina) em zonas de 
reduzida densidade populacional. 

4 > 250 dias/ano  

Emissões de gases de combustão de combustível 
poluente (gasóleo, gasolina) na proximidade de 
povoações. 

5 
Emissões 
contínuas 

Nota: para as emissões de viaturas utilizar a escala de severidade da Tabela 2 (consumo de 

energia) 

 

 

Tabela 7. Ruído severidade / frequência/ quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
Frequência 

Ruído não percetível na envolvente (zona mista). 1 Ocasional 
Ruído não percetível na envolvente (zona 
sensível). 

2 
Descontínuo 

(período diurno) 

Ruído percetível na envolvente (zona mista). 3 

Descontínuo 
(período noturno, 

sábados, 
domingos e 

feriados) 

Ruído percetível na envolvente (zona sensível).  4 
Contínuo 

(período diurno) 

Ruído que provoca incomodidade (zona sensível). 5 

Contínuo 
(período noturno, 

sábados, 
domingos e 

feriados) 

 

 

Tabela 8. Consumo de materiais - severidade / frequência/ quantidade 

severidade 
escala de 

pontuação 
Quantidade 

- Materiais reutilizáveis; 
- Ou recursos exclusivamente renováveis. 1  0,1 t /ano 

- Materiais recicláveis; 
- Ou recursos predominante renováveis. 2 < 1 t/ano 

Materiais não recicláveis nem reutilizáveis. 3 < 5 t/ano 
Recursos predominantes não renováveis. 4 < 10 t/ano 
- Produtos que integrem materiais perigosos 
(metais pesados, pilhas e baterias, placas de 
circuitos impressos, produtos cancerígenos, 
bioacumuláveis, etc.); 
- Ou exclusivamente recursos não renováveis. 

5  15 t/ano 
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Tabela 9. Emergências 

severidade 
escala de 

pontuação 
Probabilidade 

Danos insignificantes para o ambiente. 1  1 vez/100 anos  

Danos reduzidos para o ambiente, facilmente 
corrigível. 2 

 1 vez/10 anos e 
< 1 vez/100 anos  

Danos moderados para o ambiente, corrigível. 3 
 1 vez/ano e < 1 
vez/10 anos 

Danos elevados para o ambiente, grande esforço 
para corrigir e recuperar. 4 

 1 vez/mês e < 1 
vez/ano 

- Danos muito elevados para o ambiente, grande 
esforço para corrigir e recuperar; 
- Perigo para a população envolvente. 

5 
 1 vez/semana 
e < 1 vez/mês 

 

Tabela 10. Aplicação geral 

A escala geral deve ser utilizada apenas no caso das escalas apresentadas anteriormente 

não serem adequadas para avaliar a significância dos aspetos e impactes ambientais. 

 

severidade 
escala de 

pontuação 
frequência / quantidade 

Sem significado 1 
Sem significado – uma vez por ano ou 
menos 

Reduzida 2 
Reduzida – mais que uma vez por ano até 
uma vez por mês 

Moderada 3 
Moderada – mais que uma vez por mês 
até uma vez por semana 

Elevada 4 
Elevada – mais que uma vez por semana 
até uma vez por dia 

Muito Elevada 5 
Muito elevada – contínuo ou mais que 
uma vez por dia 
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ANEXO IV – FORMAÇÃO

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia



Curso/Acção:

Entidade formadora:

Turma:

Data inicio: Data fim:

Horário: Horário: Horário: Horário:

Data: Data: Data: Data:

Empresa

Observações: Sumário: Sumário: Sumário: Sumário:

Dep. Rec. Humanos Nome formador: Nome formador: Nome formador: Nome formador:

Recpecionado por:

Rubrica formador: Rubrica formador: Rubrica formador: Rubrica formador:
Data Recepção:

________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ ________________________

Registo de Presenças e Sumários

Assinatura Assinatura Assinatura AssinaturaFormando

Objectivos: 

GC_IMP_1_2011 Versão: 02_Fevereiro_2011
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Instruções Operacionais em Obra 
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A – Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS 

▪ Elaborar um plano de manutenção que descreva as máquinas / equipamentos existentes na obra e a 

respetiva manutenção preventiva necessária; 

▪ Elaborar os registos de manutenção; 

▪ Realizar, sempre que possível, as operações de manutenção em oficina externa e com a periodicidade 

estabelecida (manutenção preventiva); 

▪ Caso seja necessário proceder à manutenção do equipamento em Obra tomar as medidas necessárias 

para que se evitem situações que potencialmente possam ter consequências negativas no ambiente, 

nomeadamente derrames; 

▪ Na manutenção do equipamento, da qual possa resultar a remoção, voluntária ou não, de óleos (motor, 

lubrificantes, hidráulicos), assegurar que esta é feita em zona impermeabilizada: 

▪ Zona pavimentada com inclinação ligeira para o centro ou então colocar uma barreira absorvente no 

perímetro do pavimento ou da área afeta à operação de manutenção (ex.: terra, areia, etc.); ou 

▪ Tela plástica, colocando-se uma barreira absorvente no perímetro (ex.: terra, areia, etc.); 

▪ Recolher o óleo para um recipiente (ex.: tabuleiro) e posteriormente vertê-lo para um recipiente 

adequado; 

▪ Em situações de chuva não efetuar operações de manutenção ao ar livre; 

▪ Assegurar que os recipientes com óleos são colocados em condições estáveis e em zona impermeabilizada 

ou sobre bacia de retenção, enquanto se termina a operação de manutenção; 

▪ Assegurar, no transporte de óleos (usados ou novos), condições que evitem situações de acidente (ex. 

Derrames), nomeadamente recipientes bem escorados, colocados sobre outro recipiente que recolha eventuais 

derrames e possuir materiais que possam absorver um derrame caso este ocorra; 

▪ Sempre que ocorra um derrame proceder, imediatamente, à sua contenção e remover e colocar o solo e 

material utilizado, para absorver e conter o derrame, em contentor apropriado “Materiais absorventes 

contaminados”. 
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B – Gestão de Resíduos 

Objetivo Apoiar a gestão de resíduos em obra. 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

▪ Elaborar um inventário dos resíduos a produzir em obra; 

▪ Adquirir contentores ou outros equipamentos para a colocação dos resíduos de acordo com a sua tipologia, 

os locais e as condições de armazenamento e a adequabilidade para o acondicionamento dos resíduos da obra 

(conforme o Anexo “Orientações para a Gestão de Resíduos”); 

▪ Identificar os contentores com uma placa de identificação com a designação do resíduo para o qual se 

destina; 

▪ Elaborar uma planta do estaleiro com a identificação dos locais onde existem contentores e com a 

designação dos resíduos acondicionados; 

▪ Afixar a planta em locais estratégicos, aos quais todos os trabalhadores da obra tenham acesso; 

▪ Segregar os resíduos produzidos e colocá-los nos contentores adequados; 

▪ Não misturar resíduos perigosos com resíduos não perigosos (esta mistura é PROIBIDA); 

▪ Minimizar o tempo de permanência dos resíduos em obra, procedendo à sua recolha em função da sua 

produção; 

▪ Entregar os resíduos a transportadores e a destinatários autorizados; 

▪ Garantir a emissão de e-GAR, por cada tipologia de resíduo e transporte efetuado; 

▪ Arquivar as cópias das autorizações/licenças dos transportadores e dos destinatários finais; 

▪ Privilegiar a valorização face à eliminação como operação de destino final a dar aos resíduos; 

▪ Armazenar os óleos usados e outros resíduos perigosos em zona impermeabilizada e coberta, dotada de 

bacia de retenção; 

▪ Colocar os recipientes de acondicionamento de óleos usados e de outros resíduos perigosos na posição 

vertical; 

▪ Selar os recipientes contendo resíduos líquidos ou pastosos após o enchimento (para evitar derrames e/ou 

outros acidentes durante o armazenamento e transporte), não excedendo uma taxa de enchimento de 98%. 
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RESÍDUO 

 
IDENTIFICAÇÃO (LER) 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 

 
ACONDICIONAMENTO EM OBRA 

 
DESTINO FINAL 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 

Papel e Cartão 
(obra) 

 
 

 
Embalagens de Papel e 
Cartão 

15 01 01 

 
 
 

 
Geral 

Contentor apenas para estes 
resíduos. 

 

As embalagens devem ser 

espalmadas. 
 
O Contentor deverá assegurar que os 
resíduos estão protegidos da chuva 
(contentor com tampa ou debaixo de 
telheiro) 

 
 

 
1º opção – Valorização/ 

Reciclagem 
Destinatário Autorizado 

 
 
 
Não misturar papel e cartão 
contaminado. 

 
Papel e Cartão 
(Escritórios, etc.) 

Embalagens de Papel e 
Cartão - 15 01 01 
Papel e Cartão - 20 01 
01 

 
 

Escritórios 

Contentor apenas para estes 
resíduos. 

 

As embalagens devem ser 
espalmadas. 

 

1º opção – Valorização/ 
Reciclagem 

Destinatário Autorizado 

 
 

- 

Embalagens 
Plásticos (Obra) 

Embalagens de Plástico - 
15 01 02 

 

Geral 
 

- 
1º opção Valorização/ 

Reciclagem 
Destinatário Autorizado 

Não misturar Plásticos contaminados. 

 

Avaliar junto do destinatário final se 
a mistura destes dois tipos de 
resíduos condiciona ou não a sua 

valorização. 

Outros Plásticos 
(tubagens, etc.) 

Resíduos de Plástico das 
demolições (ex. 
tubagens) – 17 02 03 

Demolições 
Geral 

 

- 

1º opção Valorização/ 
Reciclagem 

Destinatário Autorizado 

 

Madeira 
 

Madeira - 17 02 01 
 

Geral 

Colocar preferencialmente em 

contentor, ou em pilhas 
perfeitamente confinadas 

1ª Opção – Valorização 
Destinatário Autorizado 

 

Não colocar madeira contaminada. 

Fios eléctricos Cabos – 17 04 11 
Demolições 

Acabamentos 
Contentor 

1ª Opção – Valorização 
Destinatário Autorizado 

- 

Embalagens 
Contaminadas 
(Ex. embalagens 
de solventes, 
tintas, silicone, 
spray, óleos, etc.) 

 

Embalagens contendo ou 

contaminadas por 
resíduos de substâncias 
perigosas - 15 01 10* 

 

 
Geral 

 

 
Contentor fechado em local coberto 

 

 
Destinatário Autorizado 

 

 
- 
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RESÍDUO 

 
IDENTIFICAÇÃO (LER) 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 

 
ACONDICIONAMENTO EM OBRA 

 
DESTINO FINAL 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 
Terras Sobrantes 

 
 

Solos e Rochas – 17 05 
04 

 
 

Movimentação 
Geral de Terras 

Em pargas com 2 metros, no máximo 
3 metros. 
Colocar em zonas protegidas do 
vento. 
Minimizar o tempo de permanência 
em Obra. 

 
 

1º opção – Reutilização 
2ª Opção - Valorização 

 

Se forem usadas para cobertura dos 
taludes, terão de permanecer em 
Obra e deverão ser cobertas com 
tela. 

 
 

Inertes 

Mistura de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos – 17 
01 07 

 
 

Demolições 

Colocar em contentor ou em pilhas. 
Colocar em zonas protegidas do 
vento. 
Minimizar o tempo de permanência 
em Obra. 

 
1º opção – Valorização 
Destinatário Autorizado 

 
 

- 

 
 

Resíduos de 

alcatrão 

 
Misturas betuminosas, 
alcatrão e Resíduos de 
alcatrão – 17 03 01* 

Demolições 
Acabamentos - 

Impermeabilizaç 
ões 

Infra-estruturas 
viárias 

 
 

Em contentor, protegido da chuva 

para que não se formem escorrências 

 

 
Destinatário autorizado 

 

 
- 

Resíduos de 
betuminosos sem 
alcatrão 

Misturas betuminosas, 
sem alcatrão ou 
produtos de alcatrão – 
17 03 02 

Demolições 
Infra-estruturas 

viárias 

 
- 

 
Destinatário Autorizado 

 
- 

Sucata 
Mistura de Metais – 17 
04 07 

Demolições 
Geral 

Contentor Destinatário autorizado Não colocar sucata contaminada 

 

Sucata 
contaminada 

Resíduos metálicos 
contaminados com 
substâncias perigosas – 
17 04 09* 

 

Demolições 
Geral 

 

Em contentor, protegido da chuva 
para que não se formem escorrências 

 
Destinatário Autorizado 

 
- 

Resíduos de 
equipamentos 
eléctricos e 
electrónicos 
(aparelhos de ar 
condicionado, 
frigoríficos, arcas 
e combinados) 

 
 

Equipamento fora de uso 
contendo 

clorofluorcarbonetos. 
- 20 01 23 

 
 

 
Demolições 

  
 

 
Destinatário Autorizado 

 
 

Assegurar que não há libertação de 

CFC e/ou HCFC. 
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RESÍDUO 

 
IDENTIFICAÇÃO (LER) 

LOCAL DE 

PRODUÇÃO 

 
ACONDICIONAMENTO EM OBRA 

 
DESTINO FINAL 

 
OBSERVAÇÕES 

 
 
 

Óleos Usados 

Óleos hidráulicos 
uasados -13 01 xx* 

Óleos de motores, 
transmissões e 
lubrificação usados – 

13 02 xx* 

 
 

Manutenção de 
máquinas e 

equipamentos 

Em recipientes fechados. A mistura 
de óleos de forma a inviabilizar a sua 

valorização é proibida. 
Os contentores devem estar em local 

coberto, preferencialmente 
impermeabilizado e os recipientes 

sobre bacias de retenção. 

 

 
1ª Opção – Valorização 
Destinatário Autorizado 

 

Absorventes 
contaminados 
(ex.. trapos, 
areias, terras e 
outros 
absorventes 

contaminados) 

Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de 
protecção contaminados 
por substâncias 
perigosas - 15 02 02* 

 
 

Geral 

 
 

Contentor fechado em local coberto 

 
 

Destinatário Autorizado 

 

Resíduos verdes 
Resíduos biodegradáveis 
- 20 02 01 

Desmatação Contentor Destinatário Autorizado - 

 

Lâmpadas 
fluorescentes 

 

Lâmpadas fluorescentes 
– 20 01 21* 

 

Demolições 
Escritórios 

No acto da troca as lâmpadas devem 
ser colocadas na embalagem da nova 
lâmpada, ou acondicionadas de 
forma a não se partirem. 

 
Destinatário Autorizado 

 

Tonners e 
Tinteiros de 
impressão vazios 
Tonners de 
fotocopiadora 

Componentes retirados 
de equipamento fora de 
uso – 16 02 16 
Resíduos de Tonner de 
impressão - 08 03 17 

 
 

Escritórios 

 
 

- 

 
 

Reutilização 
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Todos os registos produzidos em obra, devem ser registados no seguinte mapa:  

 
 

 
DATA 

GUIAS DE 

ACOMPANHAMENTO 

 
 

 
RESÍDUO 

 
 

CÓDIGO 

LER 

 
 

 
QUANTIDADE 

 
 

 
TRANSPO

RTADOR 

 
 

 
DESTINATÁRIO 

N.º DE 

GUIA 

DATA DE 

RECEPÇÃO 
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C - Gestão de Água Residuais 

Objetivos: Identificar meios de prevenção, recolha e tratamento das águas residuais geradas em obra. 

Identificação de Águas Residuais geradas em Obra 

Águas Residuais 

Domésticas 

Águas provenientes de casas de banho, incluindo casas de banho portáteis 

Águas dos balneários 

Águas residuais do refeitório 

Águas Residuais 

de Obra 

(Contaminadas 

com cimento) 

Águas de lavagem de autobetoneiras – 1ª lavagem 

Águas de lavagem das betoneiras 

Águas de lavagem das misturadoras das Centrais de betão 

 

Gestão de Águas Residuais em Obra 

Minimizar as actividades que geram águas residuais, nomeadamente: 

- Utilizar água apenas na quantidade necessária; 

- Minimizar a contaminação de águas limpas (águas pluviais, águas de insurgência); 

- Minimizar as lavagens em obra (autobetoneiras, betoneiras, etc.) 

Tipo de Água Residual Instruções 

 
 
 
 
 
 
 

 
Águas residuais domésticas 

 
Descarga em colector (do TroiaResort) 

• Efectuar ligação directa ao colector 

 

Sem descarga ao colector (TroiaResort) – Instalações sanitárias portáteis 

• Garantir a recolha das águas residuais domésticas por uma empresa 

especializada e o seu encaminhamento para uma ETAR; 

• Em alternativa, recolher as águas residuais domésticas e efectuar a sua 

descarga na ETAR de Tróia, mediante autorização do Dono de Obra. 

• Registar as quantidades recolhidas e enviadas para ETAR – Reportar no 

Relatório de Acompanhamento Mensal da Obra 
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Tipo de Água Residual Instruções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Águas de lavagem de 

autobetoneiras, betoneiras 

e misturadoras 

▪ Minimizar as lavagens destes equipamentos em obra; 

 
▪ Encaminhar as águas de lavagem das autobetoneiras (1ª lavagem) ou das 

misturadoras das centrais de betão para a fossa de decantação; 

▪ Comunicar aos operadores da Central de betonagem e/ou aos condutores 

das autobetoneiras dos locais para as lavagens; 

▪ Evitar, sempre que possível, a lavagem dos tambores das autobetoneiras em 

obra (2ª lavagem); 

▪ Reutilizar, sempre que possível as águas decantadas; Quando não 

reutilizadas, as águas decantadas são enviadas para destino final adequado com 

prévia autorização do Dono de Obra; 

▪ Os sólidos decantados são removidos periodicamente, podendo ser enviados 

para destinos autorizados juntamente com os resíduos de construção e demolição 

(resíduos inertes de betão ou mistura de betão com outros materiais inertes). 

Registar no Mapa de Gestão de Resíduos 

 

Águas da Lavagem dos 

equipamentos 

 
▪ Está proibida a lavagem dos equipamentos em obra 

 
 
 
 
 

Águas Pluviais 

▪ Armazenar, se possível, as águas pluviais para posterior utilização na obra; 

 

▪ Prevenir a contaminação de águas pluviais, acondicionando as substâncias 

perigosas ou os resíduos de substâncias perigosas, de forma a minimizar / eliminar 

a contaminação das águas; 

▪ Recolher, tratar e gerir como resíduos as águas pluviais que possam ser 
 

contaminadas na obra. 
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D - Gestão de Emissões Difusas 

Objetivo: Definir meios de atuação para minimização das emissões difusas de poeiras. 

Gestão de Emissões Difusas em Obra 

Disposições Gerais 

▪ Assegurar a existência de meios que promovam a minimização das emissões de poeiras para a atmosfera, 

nomeadamente equipamentos para rega/aspersão. 

Limpeza do terreno e Movimento de terras 

▪ No Verão (tempo seco), regar os terrenos a limpar previamente ao início dos trabalhos; 

▪ Efectuar o armazenamento de solo em pargas de cerca de 2 (dois) metros de altura, no máximo 3 (três) 

metros. Colocar as pargas em zonas abrigadas do vento e quando necessário cobertas com telas. 

Área afecta à obra 

▪ Efectuar, em dias secos, a rega regular e controlada, nomeadamente, da área afecta à obra onde poderá 

ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras, designadamente: 

- Acessos não pavimentados, 

- Áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra; 

- Zonas de carga, descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais 

residuais da obra. 

▪ Efectuar, alternativamente à rega, o espalhamento de gravilha de granulometria média, para cobertura dos 

acessos não pavimentados; 

▪ Efectuar o acondicionamento, cobrimento e humidificação, nomeadamente em dias secos, de depósitos de 

materiais de construção, escombros e materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou 

do tipo particulado; 

▪ Compactar os pavimentos no estaleiro e acessos; 

▪ Adoptar pequenas alturas de queda no caso das operações de movimentação de materiais de construção e 

materiais residuais da obra; 

▪ Limitar a velocidade do tráfego na zona de obra (valor aconselhado – 20 km/h). 

Circulação de veículos e máquinas 

▪ Usar, em obra, os caminhos sinalizados, e cumprir as velocidades máximas de circulação definidas (20 km/h); 

▪ Efectuar o acondicionamento controlado durante a carga e adoptar menores alturas de queda durante a 

descarga, no caso das operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e materiais 

residuais da obra; 

▪ Assegurar a cobertura da carga no transporte de materiais de construção e materiais residuais da obra, 

quando ocorre em veículos de caixa aberta. 
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Gestão de Emissões Difusas em Obra 

Outros equipamentos 

▪ Cobrir, pelo menos na parte superior e numa parte lateral, os transportadores de materiais das centrais de 

betonagem ou de outros equipamentos. Montar estes transportadores de forma a minimizar as alturas de 

queda; 

▪ Assegurar que os britadores de materiais residuais de demolição possuem captação de poeiras e, caso 

necessário, regar os resíduos previamente à sua trituração 

▪ Minimizar, nestes equipamentos, as alturas de queda e assegurar nos transportadores, principalmente de 

material britado, cobertura superior e de, pelo menos, um dos lados; 

▪ Assegurar que as perfuradoras, que não utilizem água no processo de perfuração, estão equipadas com 

sistema de aspiração. 
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E – Gestão de Ruído e Vibrações 

Objetivo: Definir orientações no sentido de minimizar os impactes resultantes de atividades, da 

Obra, ruidosas e/ou que provoquem vibrações 

Gestão de Ruído e Vibrações 

 
 

▪ Planear adequadamente os trabalhos de forma a evitar a realização em simultâneo das actividades mais 

ruidosas; 

▪ Racionalizar a circulação dos veículos e maquinaria de apoio à obra; 
 
▪ Efectuar a manutenção preventiva dos equipamentos; 

 

▪ Proceder à insonorização da maquinaria mais ruidosa, sempre que possível, através (p.e.) da utilização de 

silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão interna ou de pressão de ar; 

▪ Organizar todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, por forma a reduzir na 

fonte a geração de ruído e vibrações, assegurando o seu afastamento possível ás fachadas dos edifícios 

localizados nas zonas adjacentes à obra; 

▪ Evitar a realização de actividades de obra entre as 18 e as 7h e aos sábados, domingos e feriados; 

 

▪ Proceder de acordo com a legislação em vigor, caso seja necessário proceder a actividades de obra nestes 

períodos. Evitar, no entanto, os trabalhos considerados mais ruidosos, com impacte na comunidade local 

(ex.:circulação de veículos pesados de apoio à obra, trabalhos que recorram à utilização de maquinaria 

ruidosa de apoio à obra); 

▪ Utilizar técnicas de demolição adequadas às condicionantes da envolvente da edificação a demolir. Neste caso 

(área sensível), utilizar maquinaria ligeira e evitar o pisoteio; 

▪ Vedar as zonas de demolição; 
 

▪ Minimizar a altura de queda dos materiais. 
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F - Armazenamento de Combustíveis 

Objetivo: definir orientações para armazenamento de combustível. 

Armazenamento e Abastecimento de Combustíveis 

Armazenamento de Combustíveis 

▪ Efectuar o armazenamento de combustíveis em áreas devidamente impermeabilizadas e cobertas, de forma 
a evitar, a contaminação da água e do solo. Assegurar que todos os reservatórios são colocados sobre bacia 
de retenção; 

▪ Assegurar que a zona de trasfega está igualmente sob zona coberta; 

▪ Assegurar que a zona de trasfega está abrangida pela bacia de retenção. Caso não seja possível, assegurar 
a impermeabilização da zona e ter disponível material absorvente, que permita reter e absorver algum 
eventual derrame; 

▪ Assegurar que, quando armazenado em taras / contentores / recipientes, os recipientes são estanques e são 
armazenados de modo a evitar a sua queda, sendo colocados sobre bacias de retenção; 

▪ Expor, junto aos reservatórios e/ou locais de armazenamento, as fichas de segurança respectivas, material 
para conter os derrames (terra, areia, etc.) e um extintor apropriado; 

▪ O armazenamento de combustíveis pode estar sujeito a licenciamento, nos termos da legislação em vigor. 
Apresenta-se no quadro seguinte os valores de capacidade de armazenamento em função dos produtos, a 
partir dos quais o licenciamento da armazenagem de produtos derivados do petróleo é obrigatório: 

 

 Produto Capacidade superior a: 

 
 
Reservatórios 
superficiais 

Produtos de 1ª categoria – ex. Gasolina 300 litros 

Produtos de 3ª categoria -: óleos combustíveis – 
Ex: gasóleo 

1.200 litros 

Produtos de 3ª categoria -: outros produtos – 
Ex: Óleos não combustíveis 

3.000 litros 

 

Armazéns de 
produtos em 
taras 

Produtos de 1ª categoria – ex. Gasolina 600 litros 

Produtos de 3ª categoria -: óleos combustíveis – 
Ex: gasóleo 

3.000 litros 

Produtos de 3ª categoria -: outros produtos – 
Ex: Óleos não combustíveis 

6.000 litros 
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Armazenamento e Abastecimento de Combustíveis 

Abastecimento de combustíveis 

▪ Efectuar o abastecimento de combustíveis de forma a minimizar a ocorrência de derrame para o solo / 

pavimento, devendo ser realizado em áreas devidamente impermeabilizadas; 

▪ Assegurar que, quando o abastecimento tiver de ser realizado na frente de obra, por meio de jerrican, o 

transporte do combustível até ao local é efectuado de forma a assegurar que se evitam derrames. Em caso 

de acidente actua-se de imediato no sentido de conter o derrame, impedindo o seu alastramento, utilizando 

para o efeito meios de contenção como material absorvente, terra, areia). De seguida deverá ser recolhido 

o produto derramado e o material utilizado para a absorção e colocá-lo em contentor próprio - contentor com 

a designação de “Absorventes Contaminados”, o qual é armazenado em local coberto; 

▪ Verificar, após o abastecimento, que as válvulas dos reservatórios /recipientes de armazenamento de 

combustível se encontram bem fechadas; 

▪ Colocar as mangueiras de enchimento de forma a não ocorrerem pingos para o solo / pavimento. Caso 

necessário, colocar um tabuleiro para recolha de eventuais escorrências; 

▪ Assegurar que no abastecimento de combustíveis são tomadas as precauções devidas, de modo a evitar o 

derrame (ex.: limpeza dos equipamentos caso escorra combustível). 
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Aprovação | Direção 

1 Objetivo e âmbito 

Estabelecer a atuação para minimização dos impactes ambientais decorrentes 

de derrames de óleos, combustíveis, produtos químicos (nomeadamente 

fitofarmacêuticos), nas instalações do TROIA RESORT.  

 

2 Definições e Abreviaturas 

SGA Sistema de Gestão Ambiental 

GS Gestor do SGA 

3 Procedimento 

3.1 Derrames de óleos/ combustíveis e outros produtos químicos 

Sempre que se detete um derrame deve-se: 

1. atuar imediatamente no sentido de o parar (p. ex., posicionando o 

bidão corretamente);  

2. colocar material absorvente (p. ex., areia) disponível no local sobre o 

produto derramado. 

3. deixar atuar e, posteriormente, recolher o produto absorvente 

contaminado; 

4. encaminhar o absorvente contaminado para um recipiente destinado 

para o efeito e identificado como “absorventes contaminados”. 

O GS é responsável pelo encaminhamento absorvente contaminado como 

resíduo perigoso de acordo com a instrução Gestão de Resíduos (IT.01). 

3.2 Derrame de fitofarmacêuticos  

Medidas a tomar: 

a) Derrame de pós ou granulados:  

1. lançar areia molhada sobre o derrame, por forma a evitar a emissão 

de pó; e  

2. recolher o produto com auxílio de pá e vassoura para o contentor 

disponível. 

b) Derrame de líquidos:  

1. colocar o material absorvente disponível no local sobre o produto 

derramado; e,  

2. recolher o produto absorvente contaminado para o recipiente 

identificado para o efeito. 

c) Protecção individual: 

1. assegurar proteção individual adequada durante a contenção do 

derrame, nomeadamente uso de luvas resistentes a produtos 

químicos e botas.  

 



PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

ANEXO VI – NÃO CONFORMIDADES E ACÇÕES  

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia



Tipo Origem

NCR
NCP
OBS

AI | AE | OP | O Descrição Prazo Responsável Data implementação Descrição Prazo Responsável Data implementação Sim Não Justificação

Legenda: NCR - Não Conformidade Real; NCP - Não Conformidade Potencial; OBS - Observação; AI - Auditoria Interna; AE - Auditoria Externa ; OP - Operacional; O - Outros

Constatação n.º
Área de

Ocorrência
Descrição

Impresso

Controlo de Não Conformidades e Observações
IPG.04/01

Data Data fecho

Seccção 1 Seccção 2

Correçcão/medida Acções correctivas / preventivas Avaliação eficácia
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ANEXO VII – RELATÓRIOS DE AUDITORIA
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DE MINIMIZAC ̧ÃO GERAIS DA FASE 

DE CONSTRUC ̧ÃO  
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Medidas de minimização gerais da fase de construção 

 
Medidas da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção - 1, 3, 4, 6, 

7, 9 a 14, 17 a 21, 23, 26 a 28, 34, 40 a 50 e 54  (APA, s/ data) 
(https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-
%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf acedido em 25/2/2022) 

  

Fase de preparação prévia à execução das obras 

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

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

objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva 

calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das 

acessibilidades. 

3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

4. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de 

perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos 

mais críticos, designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o 

início de Abril e o fim de Junho. 

 6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização 

a implementar na fase da execução das obras, e respectiva 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 técnicas 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. As medidas apresentadas para a fase de execução da 

obra e para a fase final de execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar em fase 

de RECAPE (quando aplicável), sempre que se verificar necessário e sem prejuízo de outras 

que se venham a verificar necessárias. 

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; 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf
https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2903/anexo%20ii%20-%20medidasdeminimizacaogerais2016617165759.pdf
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• Áreas inundáveis; 

• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de protecção de captações; 

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

(REN); 

• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

• Outras áreas onde possam ser afectadas 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 protecção do património. 

9. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 

dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução 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 afectadas pela obra. 

11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos 

e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

12. Sempre que a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico deve-se 

efectuar o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e proceder à prospecção 

arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da 

situação de referência. 

13. Sempre que  a área a afectar potencialmente apresente património arqueológico deve-se 

efectuar o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a movimentação 

dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam afectar o património 

arqueológico. 

14. Os  trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

17. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de 

intervenção). 
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18. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

19. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 

estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 

subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado.  

20. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com 

coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 

estabilidade. 

21. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas zonas de 

depósito deve excluir: 

• Áreas do domínio hídrico; 

• Áreas inundáveis; 

• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de protecção de captações; 

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

(REN); 

• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

• Outras áreas onde possam ser afectadas 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 protecção do património. 
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Construção e Reabilitação de Acessos 

23. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, 

as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo 

fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

26. Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 

previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.  

27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação 

de veículos e de equipamentos de obra. 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

28. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 

materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior 

dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações 

de prestação de cuidados de saúde e escolas).  

34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações 

se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

40. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 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.  

41. Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com 

a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 

resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração.  

42. São proibidas queimas a céu aberto.  

43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida 

a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

44. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 

os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) 
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devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 

valorizados.  

45. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem.  

46. Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos 

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 

de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 

recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  

48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 

ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 

natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros 

produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 

equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha 

do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao 

seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

Fase final da execução das obras 

50. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – 

através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 

naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 



PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

ANEXO IX – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE 

COMPENSAÇÃO NA FASE DE CONSTRUÇÃO

Ocupação Turística da UNOP 4 de Troia



Plano 

Data: 10/05/2022 

ANEXO IX - LISTA DE MEDIDAS 

DE MINIMIZAC ̧ÃO E DE 
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Medidas de minimização e de Compensação: Fase de Construção constantes da 

Declaração de Impacte Ambiental 
  

Fase de Construção 

Medida 2. Utilizar as terras resultantes das escavações sempre que possível, bem como 

os materiais que tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção 

onde haja necessidade de aterro, nomeadamente em caminhos. No caso de necessidade 

de armazenamento temporário de terras, estas deverão ser protegidas com coberturas 

impermeáveis, reduzindo-se assim a possibilidade de mobilização pela água da 

precipitação e pelo vento, para posterior integração nos trabalhos de arquitectura 

paisagística. 

Medida 3. Armazenar a camada de solo orgânico a decapar em pargas, para posterior 

utilização nos trabalhos de Recuperação e Integração Paisagística. As pargas deverão ter 

forma trapezoidal, estreitas e alongadas, com a parte superior ligeiramente convexa para 

permitir a boa infiltração da água. Devem as mesmas localizar-se nas zonas adjacentes 

às áreas onde posteriormente o solo irá ser aplicado. Deve ser executada uma sementeira 

de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características físico-

químicas da terra. 

Medida 4. Implementar práticas periódicas de arejamento de solo, de forma a melhorar 

as características da estrutura do solo e das condições de drenagem dos mesmos.  

Medida 5. Implementar boas práticas de gestão e de estímulo de comportamentos de 

poupança de água; 

Medida 6. Inspecção periódica das tubagens das captações. 

Medida 7. Utilizar um sistema de controlo de irrigação, que permita proceder à correcta 

utilização da água, evitando desperdícios deste recurso e promovendo uma adequada 

gestão de rega. 

Medida 8. Aplicar as medidas previstas no Programa Nacional para Uso Eficiente da Água 

– medidas 34 à 40, no que se refere à rega dos espaços verdes. 

Medida 9. Efectuar as desmatações/desarborizações, terraplenagens e instalação da rede 

de rega fora do período mais crítico para a fauna (Fevereiro a Junho). 

Medida 10. Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção e conservação, que 

respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas, ruído e vibrações, 

de modo reduzir a produção de ruído e de poluição, minimizando os efeitos da sua 

utilização, no sentido de não afugentar as espécies. 
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Medida 11. Limitar a velocidade máxima de circulação automóvel dentro da propriedade 

30 km/h, bem como circunscrever os locais de paragem e de estacionamento a adoptar 

também para a fase de exploração. 

Medida 12. Sinalização de espécies e habitats com interesse para a conservação de modo 

a evitar a sua destruição acidental, devendo ser delimitadas fisicamente com fita plástica 

ou outro material as zonas sensíveis/comunidades/espécies a preservar antes do início 

da fase de construção e o trabalho de instalação acompanhado por um técnico 

especializado. 

Medida 13. Limitação das áreas de circulação dos cavalos, incluindo protecção integral 

nas áreas mais sensíveis da UNOP. 

Medida 14. Reduzir ao máximo a área de trabalho e movimentação de máquinas, devendo 

ser delimitadas fisicamente com fita plástica ou outro material as zonas 

sensíveis/comunidades/espécies a preservar antes do início da fase de construção e o 

trabalho de instalação acompanhado por um técnico especializado. 

Medida 15. Utilizar apenas espécies autóctones da península de Tróia, excluindo-se a 

retama (Lygos monosperma) 

Medida 16. Reduzir ao máximo a área de trabalho e movimentação de máquinas na área 

de sapal alto e sobre as formações dunares, utilizar preferencialmente material genético 

para propagação sementes, estacas, que deverá ser obtido a partir das populações locais. 

Medida 17. Reduzir ao máximo a área de trabalho e movimentação de máquinas (com 

especial precaução no acesso ao Centro Cientifico e Ambiental, devido aos núcleos de 

Linaria ficalhoana). 

Medida 18. Não instalar os passadiços para percursos pedonais, sobre clareiras com 

núcleos importantes de Linaria ficalhoana. Delimitar fisicamente (com fita plástica ou 

outro material) as zonas sensíveis/comunidades/espécies a preservar antes do início da 

fase de construção e o trabalho de instalação acompanhado por um técnico especializado. 

Medida 19. Aquando da remoção de exóticas: sinalizar espécies com interesse para a 

conservação, de modo a evitar a sua destruição acidental; remoção imediata do material 

cortado. Estas acções deverão ocorrer fora dos períodos de frutificação das acácias. 

Medida 20. Limitar as áreas de circulação dos cavalos, incluindo protecção integral nas 

áreas mais sensíveis da UNOP 4 Tróia. 

Medida 21. Instalar caixas-ninhos que deverão ter o desenho adequado a cada uma das 

espécies-alvo, contribuindo para a manutenção das densidades dos passeriformes de 

pinhal e para compensar a possível diminuição da densidade de algumas espécies em 

virtude do aumento da carga humana. A maioria destas caixas-ninho deverá ser instalada 

longe dos percursos pedonais e equestres. 
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Medida 22. As operações de desmatação deverão ocorrer fora da época de reprodução 

das aves (entre o início de Março e o fim de Junho), por forma a evitar a perda de 

indivíduos por abandono do ninho ou pela morte directa de crias e/ou adultos. Sempre 

que possível, a desmatação não deverá ser total, devendo ser deixadas manchas que 

mantenham a utilidade da área para as espécies de aves que dependem deste tipo de 

habitat. 

Medida 23. No Ecoresort, plantar uma orla de vegetação palustre nos lagos de água doce, 

composta maioritariamente por Typha sp., e por plantas dos géneros Scirpus spp., Juncus 

spp. e Carex spp., criando condições adequadas a colonização desta área pelo camão 

(Porphyrio porphyrio). Na orla sul do lago deverá ser criada uma barreira visual de caniço 

Phragmites sp., entre a margem do lago (e do cordão de Typha sp.) e a estrada, que 

tornará este “recanto” do lago numa zona de refúgio para a avifauna aquática e para 

numerosas espécies de passeriformes migradores (transarianos). A instalação de ilha 

nestes lagos poderá beneficiar a reprodução de varias espécies aquáticas, como patos, 

galeirões e mergulhões. 

Medida 24. Na área do Ecoresort, plantar sebes vivas densas em locais estratégicos e com 

alguma continuidade funcionando como “corredor” para pequenos passeriformes 

insectívoros, constituídas por espécies vegetais autóctones, como Pistacia sp. e Juniperus 

sp., aproveitando, idealmente, arbustos adultos e bem desenvolvidos já existentes. 

Medida 25. Prever a construção de um observatório de aves na margem do lago maior 

(“lago sul”), idealmente no seu extremo sudeste, que poderá também servir para a 

monitorização da área. A construção deste possível abrigo não deverá em caso algum 

comprometer o uso desta área por parte das aves. 

Medida 26. Evitar que os trilhos circundem toda a orla da Caldeira, preservando algumas 

áreas de maior sensibilidade como refúgio para as aves, como a orla norte e, 

especialmente, as orlas sul e parte da orla oeste da Caldeira, incluindo as áreas 

correspondentes a manchas de vegetação de sapal mais densas; 

Medida 27. Afastar os passadiços da linha limite superior do sapal (30-50m), de forma a 

evitar a perturbação e fuga das aves. 

Medida 28. Criar uma barreira visual entre os passadiços e a Caldeira, utilizando espécies 

autóctones. 

Medida 29. Em ambas as margens da Caldeira, implantar os observatórios numa rede de 

percursos de interpretação e descoberta da natureza e sob uma regulamentação cuidada 

e rigorosa. Os passadiços que darão acesso aos observatórios de aves (entre o passadiço 

“principal” e o observatório) deverão ser circundado por paliçadas. 

Medida 30. Limitar as áreas de circulação de cavalos na Caldeira. 
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COMPENSAÇÃO NA FASE DE 

CONSTRUÇÃO  

 

 OCUPAÇÃO TURÍSTICA DA UNOP 4 DE 

TROIA 

 

 

 

4 

Medida 31. Utilizar e/ou recuperar os acessos existentes ou degradados em detrimento 

da construção e abertura de novos acessos. 

Medida 32. As vias de acesso aos locais das obras nunca deverão ter largura > 20m, por 

forma a minimizar a destruição dos biótipos e diminuir os efeitos de barreira.  

Medida 33. Realizar o alagamento a partir da Caldeira, após a construção dos lagos de 

água doce do Ecoresort, de forma a permitir a colonização pela rã-verde (Rana perezi) 

desses lagos antes da transformação do seu habitat actual em zona de sapal, com 

benefício para outras espécies de anfíbios que eventualmente não tenham sido detectadas 

no decurso dos trabalhos de inventariação. 

Medida 34. Criar habitats favoráveis para a espécie de rato Cabrera, de forma a potenciar 

a sua permanência na região. 

Medida 35. Implementar vegetação nas margens dos lagos, de forma a potenciar a criação 

de habitats potencialmente favoráveis ao rato de Cabrera, nomeadamente: vegetação 

herbácea, representada por gramíneas (p.ex. Agrostis castellana, Briza maxima, Vulpia 

myuros, Leontodon spp.), juncáceas (p.ex. Juncus acutus e J. Maritimus) e ciperáceas 

(p.ex. Scirpoides holoschoenus), juntamente com alguns arbustos (p.ex. Asparagus 

aphyllus, Cistus psilosepalus, Cistus salvifolium, Asparagus aphyllus, Halimium 

halimifolium ou Ulex welwitschianus), espécies já presentes em Tróia. 

36. Minimizar a perturbação e a perda dos habitats, em particular dos habitats de 

alimentação. 

Medida 37. As obras de demolição ou recuperação da casa abandonada na zona sudeste 

da área de estudo devem ser acompanhadas por um técnico do ICNB, de forma a 

possibilitar uma eventual transferência para o morcegário dos morcegos que utilizam esta 

casa.  

Medida 38. Realizar as actividades construtivas mais ruidosas, durante os dias úteis, no 

período das 08:00h às 20:00h. Em situações devidamente fundamentadas e mediante 

licença especial de ruído, a ser emitida pela Câmara Municipal, poderá ser autorizada a 

actividade fora desse período. 

Medida 39. Manter as condições de circulação rodoviária na zona envolvente ao projecto. 

Medida 40. Colocar sinalização nas proximidades do acesso. 

Medida 41. Assegurar a acessibilidade de pessoas a áreas residenciais adjacentes à obra. 

Medida 42. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza regular de todos os acessos 

rodoviários e pedonais localizados na área afecta à obra. 

Medida 43. Efectuar o acompanhamento arqueológico em todas as fases que envolvam 

movimentações/revolvimentos de solos, nomeadamente a construção de caminhos de 
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acesso, implantação de estaleiros, áreas de depósito e empréstimo de terras, construção 

de edifícios, abertura de valas para as infra-estruturas, plantação de vegetação, 

estacionamentos, entre outros. 

Medida 44. Efectuar o acompanhamento arqueológico de modo efectivo, permanente e 

directo por um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acções inerentes 

à realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

Medida 45. Caso se verifique o aparecimento de novos sítios arqueológicos no decurso da 

obra, deverá o arqueólogo residente comunicar de imediato a ocorrência ao IGESPAR – 

Ext. de Castro Verde de modo a determinar as medidas de minimização a implementar. 

Medida 46. Assegurar a existência de bacia de retenção nos depósitos de betume, 

combustíveis líquidos, óleo térmico, óleos novos e usados, lubrificantes, aditivos, matérias 

primas no estado líquido ou pastoso, etc. e impermeabilização ou outro tipo de protecção 

nas áreas de transferência destes produtos, de modo a impedir a contaminação, por 

eventuais fugas, do solo ou água. 

Medida 47. Assegurar um sistema de tratamento das águas provenientes da lavagem das 

autobetoneiras. 

Medida 48. Assegurar mecanismos de remoção de terras e solos contaminados em caso 

de acidente. 

Medida 49. Assegurar que os resíduos produzidos sejam armazenados, enquanto 

aguardam transporte para destino final, em local devidamente impermeabilizado e 

possuam sistema de retenção de escorrências de modo a impedir a contaminação do solo 

ou água. 

Medida 50. Armazenar o material resultante das acções de escavação que contenha 

vestígios de contaminação em local que não permita a contaminação dos aquíferos, 

através da escorrência devida à precipitação. 
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I. São da responsabilidade do Dono de Obra as seguintes medidas: 

1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas. Na ausência de 

uma verdadeira população residente, a mesma deverá ser feita através de contacto 

directo junto da Associação Viver Tróia, Condomínios dos apartamentos turísticos em 

Tróia, Condomínios da UNOP2, da APROSOL-Associação de proprietários de Soltroia e do 

Pestana Tróia – Eco-resort & Residences, bem como da Junta de Freguesia do Carvalhal 

e da Junta de Freguesia da Comporta. 

A informação disponibilizada deverá incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, 

as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à 

população, designadamente das acessibilidades; 

2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas 

e atendimento de eventuais reclamações; 

3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 

encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

4. Assegurar que o faseamento e calendarização da execução das obras atenda à redução 

dos níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos 

trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, que 

decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho, conforme o faseamento 

prevista da obra; 

5. Sinalizar espécies (espécimens) e habitats (áreas) com interesse para a conservação, de 

modo a evitar a sua destruição acidental, devendo ser delimitadas fisicamente com fita 

plástica ou outro material as zonas, as comunidades e as espécies sensíveis a preservar, 

antes do início de cada fase de construção – limpeza, desmatação e decapagem de solos, 

construção de acessos temporários, infraestruturas, edificação – sendo este trabalho de 

instalação realizado por técnico especializado. Esta sinalização deve ser também feita no 

âmbito das acções de remoção de plantas exóticas invasoras; 

6. Assegurar o acompanhamento das obras de demolição da casa abandonada na zona 

sudeste da área de estudo por um técnico do ICNF, de forma a possibilitar uma eventual 

transferência para o morcegário dos morcegos que utilizam esta casa como abrigo; 

7. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução 

de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de 

minimização a implementar na fase da execução das obras, de acordo com os termos do 

presente PAA, e respectiva calendarização. Este PGA insere-se no Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) do TROIA RESORT. O PGA será elaborado pelo dono da obra e integrado 

no processo de concurso da empreitada, ou elaborado pelo empreiteiro antes do início da 
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execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As 

cláusulas técnicas 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. As medidas apresentadas para a fase de construção da obra e para 

a fase final de execução das obras estão descritas no presente PAA, que integra o RECAPE 

do Projecto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 - Tróia, sem prejuízo de outras 

que se venham a verificar necessárias. 
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II. Integram o Caderno de Encargos para as empreitadas e são da 
responsabilidade do empreiteiro as seguintes medidas: 

1. Fase de preparação prévia à execução das obras: 

a. Localizar os estaleiros, parques de materiais e de máquinas de acordo com o 

identificado no Projecto de Execução, no interior da área de intervenção, em áreas 

degradadas, privilegiando locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 

evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Se for 

necessário utiizar outras áreas, não devem ser ocupados os seguintes locais: 

  Áreas do domínio hídrico; 

  Áreas inundáveis; 

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

  Perímetros de protecção de captações; 

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

Ecológica Nacional (REN); 

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; 

Outras áreas onde possam ser afectadas 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 protecção do património. 

b. Vedar os estaleiros e parques de materiais, de acordo com a legislação aplicável, 

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

sem recorrer a tapumes; 

c. Limitar as acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza 

e decapagem dos solos ao estritamente indispensáveis para a execução da obra 

e aos períodos constantes da calendarização da obra; 

d. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 

viva – solo orgânico – e ao seu armazenamento em pargas para posterior 

utilização nos trabalhos de paisagismo. A camada de terra vegetal retirada da 

decapagem do terreno será guardada em pargas de 1,5 m de altura, de forma 

trapezoidal, estreitas e alongadas, na proximidade da área de intervenção, ou em 

área específica para o efeito, definida pelo dono de obra. Deverá ser feita uma 

sementeira de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das 
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características físico-químicas da terra. Exceptuam-se as áreas originalmente 

ocupadas por acacial, onde todas as terras a movimentar não devem ser 

tratadas como terras vivas, para limitar/impedir a propagação das 

acácias; 

e. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades serão 

removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua 

reutilização. No caso de biomassa vegetal e resíduos de acacial, estes 

devem ser encaminhados para destino final que não potencie o risco de 

propagação das acácias; 

f.  Será feito o acompanhamento arqueológico das acções de desmatação e a 

prospecção arqueológica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, 

aquando da caracterização da situação de referência. Para tal, a obra terá o 

acompanhamento permanente do Arqueólogo indicado pelo dono da obra; 

g. Será feito o acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a 

movimentação dos solos, nomeadamente escavações e aterros, que possam 

afectar o património arqueológico. Para tal, a obra terá o acompanhamento 

permanente do Arqueólogo indicado pelo dono da obra; 

h. Os trabalhos de escavações e aterros serão iniciados logo que os solos estejam 

limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas; 

i. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 

material de aterro, nomeadamente em caminhos o nos trabalhos de paisagismo, 

de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da 

área de intervenção), excepto os materiais provenientes de áreas de 

acacial, para diminuir o risco de propagação das acácias; 

j. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 

serão armazenados em locais com características adequadas para depósito, o que 

será o caso de todos os produtos provenientes de áreas de acacial; 

k. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 

contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 

contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento 

das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 

adequado;  

l. Em caso de armazenamento temporário de terras, as pilhas devem ter uma altura 

que garanta a sua estabilidade e deverão ser protegidas com coberturas 

impermeáveis para reduzir a possibilidade de mobilização por chuva e vento; 
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m. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas 

zonas de depósito deve excluir: 

Áreas do domínio hídrico; 

  Áreas inundáveis; 

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

  Perímetros de protecção de captações; 

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

Ecológica Nacional (REN); 

Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza; 

Outras áreas onde possam ser afectadas 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 protecção do património. 

  

2. Construção e Reabilitação de Acessos: 

a. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Na 

abertura de novos acessos ou melhoramento dos acessos existentes, as obras 

devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do 

solo fora das áreas que ficarão ocupadas pelo acesso; 

b. Reduzir ao máximo as áreas de trabalho e de movimentação de máquinas. As vias 

de acesso aos locais das obras nunca deverão ter largura > 20m; 

c. Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 

previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 

autorização;  

d. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar 

a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção 

da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 
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3. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

a. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo 

particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras;  

b. Estudar e escolher os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 

materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem 

no interior dos aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis (como, 

por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). Sempre 

que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

c. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos 

secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos 

veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de 

poeiras;  

d. Assegurar que a saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra 

para a via pública seja obrigatoriamente feita de forma a evitar a sua afetação 

por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que 

possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 

procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses dispositivos; 

e. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que 

originem o menor ruído possível; 

f. Adoptar soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 

sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os 

equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído; 

g. Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de 

habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a 

legislação em vigor, devendo as obras decorrer durante o período diurno, entre 

as 8h e as 20h, de acordo com o artigo 14.º do Regulamento Geral do Ruído; 

h. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos com a marcação “CE”, 

definida na decisão n.º 93/465/CEE, nos termos do Decreto-Lei n.º 76/2002, de 

26 de Março e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

i. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos 

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a 
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minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das 

águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 

4. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

a. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os 

resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua 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;  

b. Garantir o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve 

ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é 

admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de 

linhas de água e zonas de máxima infiltração; 

c. São proibidas queimas a céu aberto. 

d. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos 

devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, 

devendo ser promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior 

envio para reciclagem.  

e. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou 

modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos 

industriais banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes 

recicláveis e, subsequentemente, valorizados.  

f. Armazenar em recipientes adequados e estanques óleos, lubrificantes, tintas, 

colas e resinas usados, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem; 

g. Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos 

destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;  

h. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente 

encaminhados para tratamento; 

i. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas 

devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da 

rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, 
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combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta 

bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos;  

j. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 

à recolha do solo contaminado, se necessário, com o auxílio de um produto 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado. 

 

5. Fase final da execução das obras 

a. Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, 

com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 

maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 

destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início 

dos trabalhos; 

b. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 

degradada através da reflorestação com espécies autóctones e do 

restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e 

arejamento dos solos. 
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I -  OBJECTIVOS  

O presente trabalho tem como objectivo atualizar a situação de referência dos valores 

botânicos, incidindo sobre as comunidades vegetais e a diversidade florística, presentes na 

área da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 4 do Plano de Urbanização de Tróia 

(doravante designada como UNOP 4). 

 

II - METODOLOGIA 

O trabalho realizado visou proceder à atualização da cartografia realizada no âmbito do Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) do estudo prévio da Ocupação Turística da UNOP4 de Tróia 

(Andrade et al., 2008), no que diz respeito ao coberto vegetal dominante, aos habitats com 

estatuto de proteção (Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro – Anexo B-I1) e às 

espécies de flora com especial relevância para a conservação. 

Os principais valores florísticos considerados incluem as plantas com estatuto de proteção 

legal, ao abrigo do já referido Decreto-Lei n.º 156-A/2013 e do Decreto-Lei n.º 38/2021, de 

31 de Maio2), as plantas ameaçadas de extinção, de acordo com a Lista Vermelha da Flora 

Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020), os endemismos ou quase-

endemismos de Portugal continental e as espécies de distribuição nacional muito restrita, estas 

últimas definidas com base na informação compilada no portal Flora-On (https://flora-on.pt).  

Os trabalhos de recolha de dados de campo decorreram em 2021, entre o final de Inverno e 

meados da Primavera (de Março a Maio), período durante o qual se realizaram três saídas de 

campo, num total de sete dias de trabalho: 12 a 14 de Março, 25 de Abril, 17 a 19 de Maio 

(Tabela 1). 

A recolha de dados no terreno, relativos à ocorrência de espécies e habitats, foi efetuada 

através de trajetos a pé, tendo sido percorrida toda a área de implantação do Eco Resort e 

realizados percursos ao longo da restante área da UNOP 4. Os locais de ocorrência dos valores 

naturais relevantes, foram registados com o auxílio de um GPS manual (Garmin, modelo 

Oregon 450). 

 

 

 

1 Procedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, o qual transpôs para o regime jurídico nacional 

as disposições das Diretivas 92/43/CEE - Diretiva Habitats. 

2 Atualizou o Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, o qual regulamentou a aplicação da convenção da vida 

selvagem e dos habitats naturais na Europa - Convenção de Berna. 
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Tabela 1. Datas das saídas de campo realizadas. 

Data Objetivo 

12-03-2021 Prospeção de Jonopsidium acaule e Juniperus navicularis 

13-03-2021 Prospeção de Jonopsidium acaule e Juniperus navicularis 

14-03-2021 Prospeção de Jonopsidium acaule e Juniperus navicularis 

25-04-2021 Cartografia a sul do Centro Desportivo 

17-05-2021 Cartografia no Eco Resort 

18-05-2021 Cartografia na zona oeste da Caldeira 

19-05-2021 Cartografia na zona oeste da Caldeira e arredores do cais dos ferries 

 

Na sinalização e identificação dos habitats com estatuto de proteção foram utilizadas as fichas 

de caracterização de habitats disponibilizadas pelo ICNF (ALFA, 2006). Na identificação das 

espécies de flora utilizaram-se, como obras de referência, a Flora iberica (Castroviejo et al., 

1986-2020) e a Nova Flora de Portugal (Franco 1971, 1984; Franco & Rocha Afonso, 1994, 

1999, 2003). A nomenclatura utilizada baseia-se na Checklist da Flora de Portugal 

(Continental, Açores e Madeira) (Sequeira et al., 2011), mas com algumas alterações pontuais, 

principalmente devidas a atualizações nomenclaturais constantes nos volumes da Flora iberica, 

publicados em data posterior à da Checklist da Flora de Portugal. 

Relativamente à cartografia, o trabalho realizado visou a atualização daquela apresentada no 

Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

(Andrade et al., 2008). A digitalização dos polígonos foi efectuada à escala de 1:1000, sobre 

ortofotos do Bing Maps, acedidos através do software ArcGis 9.2. A informação foi compilada 

numa base de dados, integrada num sistema de informação geográfica também desenvolvido 

no software ArcGis 9.2. Foram produzidas diversas imagens, incluindo a cartografia do coberto 

vegetal, cartografia dos habitats com estatuto de proteção e a cartografia dos principais 

valores florísticos registados na UNOP 4. A análise da informação compilada na base de dados, 

associada ao sistema de informação geográfica, possibilitou a realização de uma análise de 

sensibilidade do território, no que diz respeito à componente Flora e Habitats e permitiu 

apontar indicadores de impacte ambiental, efectuar a reavaliação dos impactes resultantes do 

projecto do Eco Resort e propor novas medidas para a minimização, ou compensação, desses 

impactes. 
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III - RESULTADOS 

III.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O território da UNOP 4 descreve-se resumidamente pela existência de um prolongamento do 

estuário do Sado, a Caldeira de Tróia, que se encontra rodeado por formações dunares mais 

ou menos desenvolvidas, ocupadas por comunidades vegetais diversificadas, que reflectem 

diferentes condições ecológicas e graus variáveis de perturbação humana. 

A Caldeira é uma área periodicamente inundada a cada ciclo das marés. No sapal localizado 

no seu interior, as áreas com maior hidrodinâmica apresentam extensas áreas de vasas e 

areias, desprovidas de qualquer tipo de vegetação vascular ou colonizadas por comunidades 

de algas. Por outro lado, nas zonas mais abrigadas e com menor hidrodinâmica, desenvolve-

se um complexo mosaico de comunidades vegetais halófilas, que se distribuem com um 

zonamento característico de sapal. 

Na zona oeste da Caldeira encontram-se formações dunares ocupadas por mosaicos de pinhal, 

zimbral e diversos tipos de matos psamófilos. Já na zona leste da Caldeira, com areias mais 

antigas, os povoamentos florestais de eucaliptos e pinheiros dominam claramente a paisagem, 

sendo a vegetação sob coberto e nas clareiras dominada por matagais de aroeira ou por matos 

acidófilos de porte baixo, ricos em sargaços, tomilho e rosmaninho e líquenes terrícolas. 

No extremo norte da Caldeira encontram-se densos matagais de retama-branca (retamais), 

que ocupam os solos arenosos com historial de perturbações humanas, como as antigas áreas 

agrícolas e as ruínas romanas. A sul da Caldeira, predominam os povoamentos florestais de 

pinheiro e eucalipto, sob coberto dos quais se encontram matagais de aroeira, formações de 

acácia (uma temível invasora, em clara expansão no território) e algumas árvores de fruto 

(e.g. laranjeiras, oliveiras), que são vestígios de uma antiga ocupação agrícola das várzeas. 
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III.2 CARTOGRAFIA DO COBERTO VEGETAL 

Na Figura 1 é apresentada a carta do coberto vegetal na área da UNOP 4, a qual procede à 

atualização daquela apresentada no Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da 

ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia (Carapeto, 2008). Nesse sentido procurou-se manter, 

tanto quanto possível, as mesmas denominações das tipologias e o esquema de cores usado 

na anterior cartografia. Todavia, considerou-se necessário proceder a algumas alterações 

nomenclaturais, de modo a tornar mais clara a identificação das comunidades integradas na 

tipologia; por exemplo, a tipologia “herbáceas” passou a ser denominada “prados”, a tipologia 

“eucaliptal/pinhal” passou a “mosaico de eucaliptal e pinhal” e a tipologia “matos” passou a 

“matos baixos acidófilos”. A tipologia “matos de Santolina” foi descontinuada pois considera-

se que não representava uma comunidade ecologicamente distinta, tendo-se optado por 

cartografar estas formações em duas categorias distintas, “matos dunares” e “matos baixos 

acidófilos” de acordo com a composição das espécies acompanhantes.  

Foram definidas 23 tipologias de ocupação do solo na UNOP 4, apresentando-se, para cada, 

uma caracterização sucinta do coberto vegetal que lhe está associado. 
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Figura 1 - Cartografia da ocupação do solo e coberto vegetal na UNOP 4 em 2021. 
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Prados – Nesta tipologia incluem-se as áreas dominadas por diferentes comunidades de 

plantas herbáceas anuais, ou por vezes, por comunidades de líquenes terrícolas. A composição 

florística destes prados pode ser bastante diversificada, e variável consoante a época do ano, 

pois está dependente das condicionantes ecológicas em cada local, como as características 

edáficas dos solos arenosos. Assim, a composição destes prados depende de fatores como o 

pH do solo (ácido ou básico), a riqueza em matéria orgânica (nitrofilizado ou oligotrófico), o 

teor de humidade (seco ou húmido), entre outros. A maioria dos prados na UNOP 4 

corresponde a comunidades de desenvolvimento primaveril, ou de final de inverno, que 

colonizam as clareiras de matos e pinhais, os aceiros e outras áreas com solos recentemente 

revolvidos. 

Nas areias secas, de pH básico a neutro, que se encontram, principalmente, no campo dunar 

da margem oeste da Caldeira e numa estreita faixa da orla estuarina, os prados caracterizam-

se pela presença de diversas herbáceas anuais, como Linaria ficalhoana, Silene littorea, 

Papaver somniferum, Centranthus calcitrapae, Rumex bucephalophorus, Vulpia alopecurus, 

Senecio gallicus, entre outras (Figura 2). São acompanhadas por herbáceas perenes como 

Sedum sediforme, Herniaria maritima e Corynephorus canescens, e por líquenes terrícolas, 

principalmente Cladonia foliacea, o qual recobre extensas áreas de clareira, principalmente 

nos mosaicos de zimbral e matos de camarinha. 

As areias de pH ácido predominam nas zonas mais interiores da UNOP 4 que se localizam a 

sul e a leste da Caldeira. A composição dos prados que colonizam estas areias é algo 

semelhante às anteriormente descritas, dada a existência de diversas plantas que se 

comportam como indiferentes edáficas, mas é clara a substituição de algumas espécies, 

preferentemente basófilas, por outras próximas, mas de carácter acidófilo, como Linaria 

spartea e Silene scabriflora, em detrimento de Linaria ficalhoana e Silene littorea, 

respetivamente. Algumas herbáceas apenas observadas em areias ácidas são Tuberaria 

guttata, Tolpis barbata, Andryala arenaria, Briza maxima, Leucojum trichophyllum, Thrincia 

hispida, entre outras. Nos líquenes terrícolas, predominam as espécies do género Cladina, com 

um aspecto “arbustivo” e não foliáceo (Figura 29). Estas comunidades são muito frequentes 

nas zonas interiores da UNOP 4, ocorrendo em clareiras de pinhal e de matos baixos acidófilos.  

Nas areias com alguma humidade, ainda que temporária, encontram-se tapetes de musgos e 

com presença de algumas plantas anuais como Hypochaeris glabra, Evax sp., Cerastium sp., 

Crassula tillaea, Umbilicus rupestris e o endémico Jonopsidium acaule, em prados de fenologia 

precoce. 

Em áreas com historial de perturbação humana, como na proximidade das ruínas romanas e 

pontualmente, ao longo das bermas da Estrada Municipal 253-1, encontram-se prados ricos 

em espécies subnitrófilas, como Anacyclus radiatus, Chamaemelum mixtum, Carduus 
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meonanthus, Lotus arenarius, Paronychia argentea, Euphorbia terracina e Vulpia alopecurus, 

esta última particularmente abundante e formando extensos prados ao longo de aceiros. Neste 

tipo de condições edáficas foram sinalizadas, na UNOP 4, algumas espécies com distribuição 

restrita em Portugal, como Lotus arenarius, Pycnocomon rutifolium, Verbascum giganteum, 

Astragalus boeticus e as raríssimas Ononis cossoniana e Reseda alba. Nos locais com maior 

nitrofilização do solo encontram-se prados dominados por espécies claramente nitrófilas como 

Mercurialis ambigua, Sonchus spp., Urtica membranacea, Smyrnium olusatrum, Bromus 

diandrus, Hordeum leporinum, Torilis nodosa, entre outras (Figura 32). 

Outros tipos de prados observados na UNOP 4 foram integrados em tipologias distintas, como 

por exemplo, os prados halófilos, na tipologia “sapal alto”, os prados de feno-das-praias, na 

tipologia “duna embrionária” e os juncais na categoria “vegetação higrófila”. 

 

 
Figura 2 - Prado anual em solo arenoso, revolvido e pouco nitrofilizado. 

 

Matos de areias interiores– Formações arbustivas de porte baixo, em geral inferior a 0,5 m 

de altura, que colonizam os solos arenosos de pH ácido, secos e pouco nitrofilizados. 

Observam-se nas zonas mais interiores da UNOP 4, principalmente a sul e na margem leste 

da Caldeira, onde se encontram alguns dos solos mais antigos da península de Tróia. Colonizam 
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áreas abertas, por vezes em mosaico com outras comunidades arbustivas, mas também se 

encontram sob coberto de povoamentos florestais, mais ou menos, abertos. 

Estes matos são dominados ou co-dominados por combinações variáveis de sargacinha 

(Halimium calycinum), tomilho-do-mato (Thymus capitellatus) e rosmaninho (Lavandula 

penduculata subsp. lusitanica) (Figura 3). Algumas das principais acompanhantes arbustivas 

são Cistus salviifolius, Lithodora prostrata, Santolina impressa e Helichrysum serotinum subsp. 

picardii. Nas clareiras destes matos são muito frequentes as comunidades de líquenes 

terrícolas e vegetação herbácea esparsa, descritas na tipologia “prados”.  

 

 
Figura 3 - Matos baixos acidófilos, em mosaico com líquenes terrícolas. 

 

Matos de areias dunares – Formações arbustivas de porte baixo, em geral, inferior a 0,5 m 

de altura, que colonizam os solos arenosos de pH básico a neutro, secos e pouco nitrofilizados. 

Estes matos encontram-se principalmente na zona oeste da UNOP 4, mas também se 

observam ao longo de uma estreita faixa da margem da Caldeira e na orla estuarina, a sul das 

instalações da Marinha. 

São dominados por combinações variáveis de marcetão-das-areias (Santolina impressa), 

joina-das-praias (Ononis ramosissima), tomilho-das-praias (Thymus carnosus), perpétua-das-

areias (Helichrysum serotinum subsp. picardii) e de camarinha (Corema album), a qual pode 
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formar matos quase monoespecíficos. Algumas das principais acompanhantes associadas a 

estes matos são Armeria pungens, Antirrhinum cirrhigerum, Crucianella maritima e Sedum 

sediforme. Estes matos encontram-se, com frequência, em áreas abertas e em mosaico com 

zimbrais de Juniperus turbinata e pinhais abertos. Nas suas clareiras desenvolvem-se 

comunidades de líquenes terrestres do género Cladonia e vegetação herbácea esparsa, 

descritas na tipologia “prados”. 

 

Sargaçal/Tojal – Formações arbustivas de porte médio-baixo, geralmente entre 0,5 m e 

1,5 m, que colonizam os solos arenosos, de pH ácido a neutro e nitrofilizados, frequentemente 

associados a locais com perturbações humanas no passado. A composição florística destes 

matos é variável, pelo que, consoante as características edáficas poderão dominar espécies do 

género Cistus (sargaçais) ou leguminosas arbustivas (tojais/giestais). Os diferentes tipos de 

matos incluídos nesta tipologia encontram-se, de modo esparso, nas zonas leste e sul da 

Caldeira. 

Em locais secos, domina a sargaça-das-areias (Halimium halimifolium) ou o sanganho-mouro 

(Cistus salviifolius), o qual cede a sua posição ao sanganho (Cistus psilosepalus), em solos 

com humidade superficial (Figura 4). Os matos dominados por giesta-das-sebes (Cytisus 

grandiflorus) são muito localizados e estão geralmente associados a terrenos com utilização 

agrícola no passado. Também bastante localizados são os matos dominados por tojo-do-sado 

(Ulex australis subsp. welwitschianus), dos quais se encontram pequenos núcleos, em mosaico 

com sargaçais ou sob coberto de pinhais. 
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Figura 4 - Aspecto de matos dominados por sargaçal, em primeiro plano; em segundo plano, 
canavial. 

 

Matagal de aroeiras – Formações arbustivas de porte médio-alto, geralmente acima de 

1,5 m, que colonizam os solos arenosos, de pH ácido a neutro, frescos e algo nitrofilizados.  

Estes matagais são dominados por combinações variáveis de aroeira (Pistacia lentiscus), 

acompanhada por outros arbustos de média-grande dimensão, como a cássia-de-folha-larga 

(Osyris lanceolata) e o lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia) e outras arbustivas, mais ou 

menos frequentes, como o alecrim (Rosmarinus officinalis), o trovisco (Daphne gnidium), o 

tojo-do-sado (Ulex australis subsp. welwitschianus), a sabina-da-praia (Juniperus turbinata), 

o piorro (Juniperus navicularis), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. oleoides) e o 

sanganho-mouro (Cistus salviifolius).  

Encontram-se, principalmente, sob coberto dos pinhais localizados em redor da estrada de 

acesso às instalações na Marinha (Figura 5). Também se observam matagais, de modo 

pontual, a sul da Caldeira e perto do limite sul da UNOP 4. Outros tipos de matagais foram 

cartografados em tipologias distintas, nomeadamente os matagais de zimbros (Juniperus 

spp.), na tipologia “zimbral” e os matagais de piorno-branco (Retama monosperma), na 

tipologia ”retamal”. 
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Figura 5 - Matagal de aroeiras, sob coberto de pinhal. 

 

Zimbral – Formações arbustivas de porte médio-alto, dominadas por espécies do género 

Juniperus. Incluem-se nesta tipologia duas comunidades bem distintas, os zimbrais de sabina-

da-praia (Juniperus turbinata) e os zimbrais de piorro (Juniperus navicularis). 

Os zimbrais dominados por Juniperus turbinata são matagais de estrutura aberta, e porte 

geralmente acima de 1,5 m, que se instalam em solos arenosos, de pH básico a neutro, secos 

e pouco nitrofilizados. Algumas das acompanhantes mais frequentes são a camarinha (Corema 

album), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. oleoides), o sanguinho-das-sebes 

(Rhamnus alaternos), o sanganho-mouro (Cistus salviifolius), o marcetão-das-areias 

(Santolina impressa) e líquenes terrestres, principalmente Cladonia foliacea (Figura 6). 

Encontram-se com grande expressão nas areias da zona oeste da Caldeira, mas também 

ocorrem na orla estuarina, entre as ruínas romanas e as instalações da Marinha e ao longo de 

uma estreita faixa de areias básicas, na orla da Caldeira. Dispõem-se em mosaicos complexos 

com pinhais abertos, matos de camarinha e outros matos baixos psamófilos, descritos na 

tipologia “matos baixos dunares” e prados anuais, descritos na tipologia “Prados”. 
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Figura 6 - Mosaico de zimbral de sabina-da-praia e pinhal, representativo do habitat 2250pt1. 

Os zimbrais dominados por Juniperus navicularis apresentam um porte baixo-médio, entre 

0,5 m e 1,5 m de altura, e encontram-se em solos de pH ácido, secos e pouco nitrofilizados. 

Possuem uma estrutura geralmente mais fechada do que a dos zimbrais de Juniperus 

turbinata. Para isso contribui o desenvolvimento clonal da planta, com vários “indivíduos” 

surgindo do mesmo sistema de raízes. Algumas das principais acompanhantes são o alecrim 

(Rosmarinus officinalis), Lithodora prostrata, o tomilho-do-mato (Thymus capitellatus), a 

fritilária (Fritillaria stenophylla) e os líquenes terrestres do género Cladina. Observam-se, com 

maior expressão, nas cristas dunares interiores, a sul da Caldeira, frequentemente sob coberto 

de pinhais pouco densos. 

Retamal – Formações arbustivas de porte alto, geralmente acima de 1,5 m, que se instalam 

em solos arenosos, de pH básico a neutro, secos, revolvidos e algo nitrofilizados. São 

dominadas por piorno-branco (Retama monosperma), um arbusto colonizador de locais com 

perturbação recente, cujo rápido desenvolvimento origina formações de estrutura densa. Estas 

formações são praticamente monospecíficas, pela exclusão competitiva de outros elementos 

arbustivos, à medida que as clareiras do retamal se vão fechando. Encontram-se 

principalmente no extremo norte e noroeste da Caldeira e na envolvente das ruínas romanas. 

Nos solos com maior historial de perturbação encontram-se em mosaico com prados nitrófilos 

e comunidades de exóticas invasoras. Nas áreas menos perturbadas, os retamais podem 

apresentar uma estrutura mais aberta, ocorrendo em mosaico com pinhais, comunidades de 

líquenes terrestres do género Cladonia e vegetação herbácea esparsa, com Lotus arenarius, 

Verbascum sp., Linaria ficalhoana, Corynephorus canescens, entre outras. 
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Vegetação higrófila – Nesta tipologia englobam-se diversos tipos de comunidades vegetais 

morfologicamente distintas, incluindo choupais, matagais higrófilos e juncais, que têm em 

comum estarem associadas a solos com humidade superficial, mais ou menos permanente, e 

serem dominadas por plantas higrófilas. Os solos húmidos têm uma expressão muito reduzida 

na UNOP 4, pelo que este tipo de vegetação apenas se observa em algumas zonas baixas a 

sul da Caldeira e em depressões dunares, na zona oeste da Caldeira.  

Os choupais são formações arbóreas dominadas por choupos (Populus nigra, P. alba), que se 

encontram exclusivamente numa zona baixa, imediatamente a sul da Caldeira (Figura 7). Por 

se tratar de uma antiga várzea agrícola, em terrenos que foram conquistados ao sapal, 

suspeita-se que estas formações possam ter uma origem humana. Algumas espécies arbóreas 

acompanhantes são o loureiro (Laurus nobilis), a borrazeira-negra (Salix atrocinerea) e 

também acácias (Acacia spp.). Na orla destas formações encontram-se prados nitrófilos, com 

espécies como Rumex crispus, Holcus lanatus, Dittrichia viscosa, Arundo donax, entre outras.  

Os matagais higrófilos foram assinalados em depressões artificiais, localizadas perto da 

estrada EM 253-1, onde se observam duas pequenas manchas de borrazeira-branca (Salix 

salviifolia), de porte arborescente, acompanhado por sanguinho-das-sebes (Rhamnus 

alaternus). Algumas herbáceas higrófilas que foram assinaladas como acompanhantes nestes 

matagais incluem plantas pouco comuns em Tróia, como Lycopus europaeus, Samolus 

valerandi, Typha dominguensis e Juncus acutus e o hidrófito, Lemna minor. 
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Figura 7 - Aspecto de choupal, jovem, em terrenos húmidos, a sul da Caldeira. 

Os juncais são comunidades herbáceas perenes, características de solos húmidos e dominadas 

por diversas espécies de juncáceas e ciperáceas. Na UNOP 4 os juncais com maior expressão 

são dominados por bunho (Scirpoides holoschoenus). Esta espécie é dominante nas 

depressões dunares localizadas perto da margem noroeste da Caldeira e também em algumas 

zonas baixas, no interior da área prevista para o Eco Resort, embora aí ocorra sob coberto 

arbóreo de pinhal e eucaliptal. Imediatamente a sul da Caldeira, observaram-se juncais com 

Bolboschoenus maritimus, em mosaico com prados higrófilos. Outras espécies de juncos, como 

Juncus acutus e J. maritimus são acompanhantes nestes juncais. Os canaviais são também 

comunidades higrófilas (Figura 4), contudo foram cartografados na tipologia “exóticas”, uma 

vez que são dominados por uma espécie invasora, a cana (Arundo donax) e estão associados 

aos solos húmidos alterados por acção humana. 

 

Pinhal bravo - Manchas florestais que são dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster), 

embora pontualmente, no seu interior, possam ocorrer outros elementos arbóreos isolados 

(Pinus pinea, Eucalyptus spp). O pinheiro-bravo ocupa extensas áreas na UNOP 4, embora em 

muitos casos, consociado com pinheiro-manso ou com eucaliptos. Ao longo da estrada de 

acesso às instalações da Marinha encontram-se formações altas e fechadas de pinhal bravo, 

bem conservadas, com sob coberto dominado por matagais de aroeira, piorro e tojo. 
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Pinhal manso - Manchas florestais dominadas por pinheiro-manso (Pinus pinea), embora 

pontualmente possam ocorrer, no seu interior, outros elementos arbóreos isolados (Pinus 

pinaster, Eucalyptus spp). Estes pinhais encontram-se principalmente na envolvente da 

Caldeira, por exemplo, nos arredores das ruínas romanas e ao longo da zona leste da Caldeira. 

São frequentes as formações mistas com pinheiro-bravo, descritas na tipologia “pinhal misto”. 

Devido ao elevado ensombramento que originam, os pinhais-mansos foram, no passado 

recente, usados como zonas de lazer. Por esse motivo, o sob coberto destes pinhais encontra-

se, de um modo geral, bastante alterado, sendo visíveis sinais de pisoteio e de degradação do 

habitat, como a presença de exóticas (e.g., Oxalis pes-caprae, Carpobrotus edulis). 

 

 

Figura 8 - Aspecto de pinhal-manso, na margem leste da Caldeira. 

 

Pinhal misto - Manchas florestais mistas, co-dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

e pinheiro-manso (Pinus pinea). Estes pinhais encontram-se principalmente nas zonas oeste e 

sul da Caldeira. Apresentam, frequentemente, uma estrutura aberta, formando mosaicos com 

zimbrais e outros tipos de matos. 

 

Eucaliptal – Manchas florestais dominadas por eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis, E. 

globulus), embora pontualmente possam ocorrer outros elementos arbóreos isolados, 

principalmente pinheiros (Pinus spp). O eucaliptal ocupa extensas áreas na zona leste e sul da 

Caldeira, embora esteja frequentemente consociado com pinhal e, nesse caso, cartografado 

na tipologia “Mosaico de eucaliptal e pinhal”). Também se encontram manchas de eucalipto na 
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área entre o Centro Desportivo e o novo cais dos ferries. Os eucaliptais adultos possuem uma 

estrutura mais fechada, com elevado ensombramento sob coberto, pelo que a diversidade 

vegetal que lhes está associada é reduzida (Figura 9). Os eucaliptais de estrutura mais aberta 

formam mosaicos com pinhais e com vários tipos de matos que colonizam as suas clareiras.  

 

 

Figura 9 - Aspecto de eucaliptal fechado. 

 

 

Mosaico de eucaliptal e pinhal – Corresponde às manchas florestais mistas, co-dominadas 

por eucaliptos (Eucalyptus spp.) e pinheiros (Pinus spp.), nas quais não é clara a dominância 

de uma determinada espécie arbórea. A estrutura e a composição da vegetação sob coberto 

destes mosaicos é idêntica à anteriormente descrita para as tipologias de eucaliptal e de 

pinhais. 

 

Acacial – São formações arbóreas ou arborescentes, dominadas por espécies do género 

Acacia, principalmente Acacia longifolia e A. saligna, ou menos frequentemente, A. pycnantha. 

De um modo geral, são formações densas e praticamente monoespecíficas, com reduzida 

diversidade sob coberto. Colonizam solos perturbados, frequentemente em locais alterados 

por perturbação humana no passado. 
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Figura 10 - Aspecto de matagal de acácias. 

 

Exóticas – Nesta tipologia englobam-se as parcelas em que a vegetação é dominada por 

comunidades vegetais incaracterísticas, nas quais predominam diversas espécies exóticas 

(excetuando-se as acácias), acompanhadas por plantas nativas nitrófilas. Estas comunidades 

encontram-se associadas aos locais com evidente perturbação humana e em solos geralmente 

nitrofilizados. O porte destas comunidades é variável, consoante a(s) espécie(s) dominante(s) 

num determinado local. Assim poderão ter um porte arbustivo, quando dominadas ou co-

dominadas por rícino (Ricinus communis), canas (Arundo donax); ensaião (Aeonium 

arboreum), piteira-amarela (Furcraea foetida) ou mióporo (Myoporum laetum), ou herbáceo, 

quando dominadas por azedas (Oxalis pes-caprae) ou chorão-das-praias (Carpobrotus edulis). 

Nestas formações encontram-se diversas espécies nativas, associadas aos meios perturbados, 

como a retama-branca (Retama monosperma), as serralhas (Sonchus sp.), as urtigas (Urtica 

membranacea), a salsa-de-cavalo (Smyrnium olusatrum), entre outras. Podem também estar 

presentes acácias jovens, desde que não possuam um carácter dominante ou codominante. 

Incluem-se também nesta tipologia as áreas onde, no passado, estiveram instalados viveiros 

florestais. Nestas parcelas ainda se encontram, dispersas, diversas plantas ornamentais, 

incluindo espécies exóticas (e.g., Plumbago auriculata, Lamprantus sp., Acanthus mollis, entre 
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outras) e outras, autóctones em Portugal, mas não nativas da península de Tróia (e.g., 

Coronilla glauca, Vinca difformis). 

Também foram cartografadas nesta tipologia, as parcelas outrora utilizadas para práticas 

agrícolas, nas quais é ainda é possível observar árvores de fruto abandonadas, incluindo 

oliveiras (Olea europaea), laranjeiras (Citrus sinensis), figueiras (Ficus carica) e vinhas (Vitis 

vinifera). 

 

Praia - Nesta tipologia incluem-se os areais localizados na faixa de contacto entre o estuário 

e a zona terrestre. Como apenas ficam a descoberto durante a baixa-mar e são inundados 

durante a preia-mar, são desprovidos de cobertura vegetal (Figura 11). 

 

 
Figura 11 - Praia e duna embrionária, na abertura da Caldeira. 

 

Duna embrionária – Corresponde ao cordão dunar incipiente, colonizado por vegetação 

herbácea, que se estabelece após a praia, logo acima da zona de influência das marés. A 

vegetação predominante são os prados de feno-das-praias (Elymus farctus) (Figura 20), os 

quais são responsáveis por iniciar o processo de fixação das areias móveis. Em alguns pontos 
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da margem estuarina, onde o Elymus farctus é pouco abundante, encontram-se comunidades 

dominadas por outras herbáceas capazes de colonizar este meio hostil, incluindo Cutandia 

maritima, Lotus creticus, Silene niceensis, Malcolmia littorea e as pouco frequentes, Linaria 

pedunculata e Hedypnois arenaria, entre outras (Figura 11). Nas areias móveis entre a praia 

e a duna embrionária podem também encontrar-se comunidades halonitrófilas anuais, 

dominadas por eruca-marítima (Cakile maritima), embora tenham uma expressão muito 

reduzida na UNOP 4. Estas comunidades colonizam os locais do espraio das marés vivas, onde 

aproveitam a acumulação de nutrientes, resultante do depósito de detritos transportados pelas 

marés. 

 

Vasas e areias – Esta tipologia corresponde à zona interior da Caldeira, ocupada por lodaçais 

e areais não consolidados, que ficam a descoberto durante a baixa-mar e submersas durante 

a preia-mar (Figura 14). A cobertura vegetal é escassa e limitada a comunidades de algas 

verdes (e.g., Ulva spp.), que se encontram, principalmente na zona noroeste da Caldeira, 

enquanto as plantas vasculares estão completamente ausentes. Estes lodaçais são áreas 

extremamente importantes para a fauna estuarina. 

 

Sapal baixo – Corresponde à vegetação halófila que coloniza as posições mais baixas do sapal 

no interior da Caldeira, estando sujeitas a submersão bi-diária. Incluem-se nesta tipologia 

diversos tipos de comunidades de plantas vasculares, nomeadamente os prados anuais de 

salicórnia (Salicornia ramosissima), os prados vivazes de morraça (Spartina maritima) (Figura 

15), os matos halófilos de sarcocórnia (Sarcocornia perennis) e gramata-branca (Halimione 

portulacoides) (Figura 17) e ainda os juncais halófilos de Juncus maritimus (Figura 16). Estas 

comunidades podem-se encontrar nas ilhotas no interior da Caldeira e ao longo das margens, 

nos locais de hidrodinâmica mais reduzida. 

A vegetação do sapal dispõe-se num zonamento característico, em função da variação do 

período de submersão a que as plantas estão sujeitas e do teor salino dos solos. Os prados de 

morraça colonizam os bancos de vasa no interior da Caldeira e, em muitos locais, a margem 

interior do sapal, onde formam mosaicos com prados anuais de salicórnia, raros na Caldeira, 

e com matos rasteiros de sarcocórnia, muito abundantes a nível local. Os matos de gramata-

branca ocupam as cotas ligeiramente superiores, mas ainda assim sujeitas a submersão diária, 

e ocorrem em mosaico com os matos rasteiros de sarcocórnia. Os juncais halófilos apenas se 

encontram em pontos específicos da margem da Caldeira, onde se verifique o afloramento das 

águas doces do lençol freático. 
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Sapal alto – Corresponde às comunidades de vegetação halófila que ocupam as posições mais 

altas do sapal, pelo que, ao contrário das comunidades de sapal baixo, apenas estão sujeitas 

a submersão parcial durante as marés de maior amplitude. Na Caldeira podem encontrar-se 

diversos tipos de comunidades halófilas no sapal alto, incluindo os prados vivazes de Limonium 

lanceolatum e Puccinelia iberica, os matos de alacraneira (Arthrocnemum macrostachyum) e 

valverde-dos-sapais (Suaeda vera) e os matagais halonitrófilos de salgadeira (Atriplex 

halimus) ou de barrilha-das-arribas (Salsola vermiculata) (Figura 18). Estas comunidades 

encontram-se ao longo das margens da Caldeira, excepto nas margens que estão sujeitas a 

uma hidrodinâmica mais intensa. 

 

Arranjos paisagísticos – Englobam-se nesta tipologia as parcelas em que foram realizadas 

intervenções de arranjo paisagístico, pelo que o coberto vegetal corresponde a formações 

artificiais. De um modo geral, estas intervenções correspondem à plantação de pinheiros-

mansos jovens, acompanhado, por vezes, por algumas espécies arbustivas. Estas formações 

encontram-se ao longo da berma da Estrada Municipal 253-1, que delimita a UNOP 4 a oeste, 

e ao longo da estrada de acesso ao novo cais dos ferries. 

 

Edificações e áreas humanizadas – Englobam-se nesta tipologia todas as construções 

humanas presentes no território da UNOP 4, incluindo as ruínas romanas de Tróia, as 

instalações da Marinha, a quinta da Hortinha, as estruturas de apoio ao cais dos ferries, entre 

outras. Associadas a estas estruturas observam-se comunidades dominadas por plantas 

ruderais e nitrófilas, as quais beneficiam da perturbação humana e da nitrofilização dos solos. 

 

Caminhos – Incluem-se nesta tipologia os caminhos de terra batida, os aceiros florestais e os 

trilhos mais largos que se encontram na UNOP 4. Os aceiros (Figura 12) e caminhos menos 

movimentados, são colonizados por comunidades herbáceas cuja composição é variável e 

dependente do grau de perturbação e nitrofilização do solo arenoso, as quais foram descritas 

na tipologia “prados”. 
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Figura 12 - Aceiro através do pinhal, a sul da área prevista para o Eco Resort. 

 

Estradas – Incluem-se nesta tipologia as estradas alcatroadas, nomeadamente as vias de 

acesso às instalações da Marinha, ao novo cais dos ferries e à baía do Recanto Verde, esta 

última em mau estado de conservação e parcialmente coberta por areia. Embora sejam pouco 

expressivas na UNOP 4, nas bermas das estradas podem encontrar-se comunidades herbáceas 

dominadas, principalmente, por plantas psamófilas características de ambientes perturbados. 



Descritor Flora e Habitats RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

24 

 

III.3 HABITATS COM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Na UNOP 4 foram detectados 15 habitats com estatuto de proteção, incluídos no Anexo B-

I do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro3, vários dos quais representados por 

diferentes subtipos. Os habitats sinalizados com * são considerados como prioritários para a 

conservação. 
 

- 1130 Estuários 

 subtipo 1130pt1 - Estuários mediterrânicos 

- 1140 Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa (subtipo 1140 pt1 - Lodaçais e areais 

desprovidos de vegetação vascular) 

- 1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais de zonas lodosas e arenosas  

- 1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

- 1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

- 1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae) 

 subtipo 1420 pt1 - Sapal baixo de Sarcocornia perennis subsp. perennis 

subtipo 1420 pt3 - Sapal médio de Sarcocornia perennis subsp. alpini 

subtipo 1420 pt5 - Comunidades de Suaeda vera 

- 1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

- 2110 Dunas móveis embrionárias 

- 2130* Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)  

subtipo 2130 pt1 - Duna cinzenta com matos camefíticos dominados por Armeria 

pungens e Thymus carnosus 

- 2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)  

subtipo 2150 pt1 - Tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex australis subsp. 

welwitschianus 

- 2230 Dunas com prados da Malcolmietalia  

subtipo 2230pt1; Dunas costeiras com prados anuais oligotróficos 

subtipo 2230pt2; Paleodunas com prados anuais oligotróficos 

 

 

3 Republicou o Decreto-Lei nº.49/2005, o qual revogou o Decreto-lei nº 140/99, que transpôs 

para o ordenamento jurídico nacional as disposições da Directiva 92/43/CEE, também 

conhecida como “Directiva Habitats”. 
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- 2250* Dunas litorais com Juniperus spp.  

subtipo 2250pt1; Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata  

subtipo 2250pt2; Paleodunas com matagais de Juniperus navicularis 

- 2270* Dunas com florestas de Pinus pinea ou Pinus pinaster subsp. atlantica  

- 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos  

subtipo 5330 pt1 - Piornais psamófilos de Retama monosperma 

- 6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

 

Na Figura 13 apresenta-se a distribuição destes habitats com estatuto de proteção e respetivos 

subtipos, no território da UNOP 4. Optou-se por não cartografar os subtipos do habitat 1420, 

dado que ocorrem em mosaicos muito complexos, sendo impossível segregar os diferentes 

subtipos de um modo rigoroso. 
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Figura 13 - Distribuição dos habitats com estatuto de proteção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
156-A/2013, assinalados na UNOP 4. 
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1130 Estuários  

Subtipo 1130pt1 – Estuários mediterrânicos 

 Todas as margens estuarinas da UNOP 4, bem como a área da laguna da Caldeira de 

Tróia são representativas deste habitat. A Caldeira apresenta uma ligação natural permanente 

ao estuário do Sado, encontra-se sujeita à influência bi-diária das marés e apresenta um 

zonamento de comunidades vegetais muito característico, num mosaico complexo e fluido, 

que inclui vários outros habitats contemplados pela Directiva 92/43/CEE, nomeadamente, 

1140, 1310, 1320, 1410, 1420 e 1430. A distribuição espacial do habitat 1130 na UNOP 4 

corresponde assim, às áreas cartografadas dos habitats anteriormente mencionados (Figura 

13). 

 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 

Subtipo 1140 pt1 - Lodaçais e areais desprovidos de vegetação vascular 

Este habitat corresponde aos lodaçais e areais não consolidados, que ficam a 

descoberto durante a baixa-mar e que não apresentam qualquer cobertura por plantas 

vasculares.  

Na embocadura da Caldeira e na sua envolvente próxima encontram-se sedimentos 

predominantemente arenosos (Figura 14), havendo um progressivo enriquecimento em vasas 

quando se progride para as zonas mais interiores da Caldeira. Estes lodaçais e areais 

apresentam uma elevada biodiversidade por constituírem habitat para cianobactérias, 

diatomáceas, algas verdes filamentosas (que podem formar tapetes mais ou menos densos) e 

vários grupos de invertebrados. Representam, também, importantes áreas de alimentação 

para a avifauna e ictiofauna. 
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Figura 14 - Areal a descoberto, na margem este da Caldeira, representativo do habitat 1140pt1. 

 

1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e 

arenosas 

Subtipo 1310pt1 – Vegetação pioneira anual estival ou outonal de plantas 

suculentas de sapal baixo ou médio 

 Comunidades de plantas anuais, halófilas ou halonitrófilas, submetidas a inundações 

temporárias de água e dominadas por salicórnia (Salicornia ramosissima). Possuem um 

desenvolvimento estival/outonal e colonizam as áreas mais baixas do sapal, sujeitas a períodos 

prolongados de submersão. Podem formar comunidades extremes ou ser acompanhadas por 

Suaeda albescens e indivíduos de Sarcocornia perennis subsp. perennis. Este habitat é pouco 

expressivo a nível local e distribui-se, de modo pontual, um pouco por toda a Caldeira, 

frequentemente em mosaico com comunidades de Sarcocornia perennis subsp. perennis 

(1420) ou, menos frequentemente, em clareiras de prados de morraça (1320).  

 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) 

 Prados dominados por morraça (Spartina maritima), uma gramínea pioneira que 

coloniza os bancos de sedimento limoso, sujeitos à influência diária das marés. Constituem a 

primeira faixa de vegetação vascular emersa dos sapais e desempenham um papel muito 

importante na estabilização dos fundos estuarinos, pela formação de ilhotas de vegetação 

pioneira (ALFA, 2006). Os prados de morraça encontram-se em ilhotas de vasas e perto da 

margem, nas áreas mais abrigadas da Caldeira, principalmente nas zonas sul e noroeste 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Prados dominados por morraça, representativos do habitat 1320. 

 

1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi) 

 Este habitat corresponde aos juncais, dominados por junco-marítimo (Juncus 

maritimus), que se encontram na orla externa do sapal baixo, perto da margem da Caldeira. 

É provável que a sua presença possa estar associada ao afloramento dos aquíferos de água 

doce, uma vez que estes prados colonizam solos com teores de cloretos inferiores às outras 

comunidades de sapal (ALFA, 2006). Os juncais de junco-marítimo (Figura 16) podem ser 

observados, de modo localizado, em alguns pontos das margens da Caldeira, 

preferencialmente nas áreas mais abrigadas dos extremos noroeste, sudeste e sudoeste. 

Encontram-se em bom estado de conservação. 
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Figura 16 - Juncal de junco-marítimo na zona noroeste da Caldeira, representativo do habitat 
1410. 

 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornietea fruticosae) 

 Corresponde à vegetação perene de sapal médio ou alto, dominada por arbustos 

halófilos suculentos e por hemicriptófitos, ou pequenos caméfitos, arrosetados. Estas 

comunidades desenvolvem-se em solos salinos, em locais periodicamente inundados por 

influência das marés. Na área da Caldeira detectaram-se vários subtipos deste habitat: 

Subtipo 1420 pt1 – Sapal baixo de Sarcocornia perennis subsp. perennis 

Matos halófilos rasteiros, dominados por sarcocórnia (Sarcocornia perennis subsp. 

perennis), em formações praticamente monoespecíficas, que colonizam a zona interna da 

Caldeira. Estas comunidades estão sujeitas ao fluxo bi-diário das marés, ficando 

completamente submersas durante todas as marés cheias. Encontram-se um pouco por toda 

a Caldeira, em mosaico com comunidades de Salicornia ramosissima (1310) ou de Spartina 

maritima (1320) e também ao longo dos pequenos esteiros. 

 

 

Subtipo 1420 pt3 – Sapal médio de Sarcocornia perennis subsp. alpini 

 Matos halófilos de estatura média (entre 0,7 e 1 m), dominados por sarcocórnia 

(Sarcocornia perennis subsp. alpini) ou por gramata-branca (Halimione portulacoides). No 

zonamento da vegetação do sapal ocupam uma posição mais interna, relativamente ao subtipo 

anterior, estando também sujeitas ao fluxo bi-diário das marés (Figura 17). Estes matos 
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encontram-se em bom estado de conservação e são extremamente abundantes na Caldeira, 

ao longo das margens e também nos bancos de vasa, no seu interior. 

 

 

Figura 17 - Aspecto de mosaico de sapal, representativo do habitat 1420pt3, na zona sul da 
Caldeira. 

 

Subtipo 1420 pt5 – Comunidades de Suaeda vera 

 Matos halófilos de porte médio-alto (frequentemente com mais de 1,5 m de altura), 

dominados ou co-dominados por valverde-do-sapal (Suaeda vera), acompanhada por 

barrilheira-das-arribas (Salsola vermiculata), alacraneira (Arthrocnemum macrostachyum) e 

limónios (Limonium lanceolatum e L. ferulaceum), entre outras. Colonizam cotas ligeiramente 

mais elevadas que os subtipos anteriores e nunca são totalmente submersos na preia-mar, 

distribuindo-se, sensivelmente, nos limites entre a preia-mar de águas vivas e preia-mar de 

águas mortas (Figura 18). Desenvolvem-se em solos arenosos ou areno-limosos, 

frequentemente em locais de deposição de resíduos orgânicos transportados pela maré. Estas 

comunidades são particularmente abundantes na Caldeira, onde formam a orla do sapal, 

principalmente ao longo do caminho da margem oeste.  
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Figura 18 - Aspecto de matos halófilos dominados por valverde-do-sapal, representativos do 

habitat 1420pt5. 

 

1430 Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 Comunidades arbustivas de estatura média-alta, dominadas por salgadeira (Atriplex 

halimus), que ocupam a orla do sapal alto, instalando-se imediatamente após as comunidades 

de valverde-do-sapal (Suaeda vera) e barrilheira-das-arribas (Salsola vermiculata), com as 

quais podem formar mosaicos. Colonizam solos com alguma salinidade e com excesso de 

matéria orgânica, devido à deposição de detritos arrastados pelas marés. Estes matos 

halonitrófilos encontram-se principalmente no extremo norte da Caldeira, na orla do sapal e 

em redor de uma pequena lagoa (Figura 19), mas também se observaram duas outras 

manchas do habitat, de pequena dimensão, mais para sul. 
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Figura 19 – Matos halonitrófilos de salgadeira, representativos do habitat 1430. 

 

 

2110 Dunas móveis embrionárias 

 Este habitat corresponde às comunidades herbáceas colonizadoras da duna 

embrionária, geralmente dominadas por feno-das-praias (Elymus farctus) (Figura 20). Estes 

prados encontram-se ao longo da margem estuarina da UNOP 4, por exemplo, nos arredores 

do novo cais dos ferries e na entrada da Caldeira. Algumas acompanhantes são Cutandia 

maritima, Polygonum maritimum, Linaria penduculata, entre outras. 

A erosão da duna embrionária por acção das ondas provocou o quase desaparecimento do 

habitat 2110 de alguns troços da praia entre o novo cais dos ferries e as instalações da Marinha 

e também na margem externa do braço norte da UNOP 4. Em sentido contrário, este habitat 

aparenta estar em desenvolvimento na entrada da Caldeira. 
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Figura 20 – Duna embrionária colonizada por um prado de feno-da-praia, representativo do 
habitat 2110. 

 

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)  

Subtipo 2130 pt1 - Duna cinzenta com matos camefíticos dominados por 

Armeria pungens e Thymus carnosus 

Consideram-se representativas deste habitat, as comunidades arbustivas de pequeno 

porte, colonizadoras de dunas e areias não completamente estabilizadas (com alguma 

movimentação de areias por acção eólica), dominadas, ou co-dominadas por Thymus 

carnosus, Helichrysum serotinum subsp. picardii e Armeria pungens. Algumas das principais 

acompanhantes incluem Ononis ramosissima, Corema album, Santolina impressa, Herniaria 

maritima, com grau de cobertura variável. Este habitat ocorre em mosaico com pinhais 

abertos, zimbrais de Juniperus turbinata e matos de camarinha e encontra-se, de modo 

localizado, nas formações dunares na zona oeste e sul da Caldeira e na faixa dunar estuarina, 

a sul das instalações da Marinha.  
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Figura 21 - Aspecto de matos dunares representativos do habitat 2130pt1. 

 

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)  

Subtipo 2150 pt1 - Tojais-urzais e tojais-estevais psamófilos com Ulex 

australis subsp. welwitschianus 

Matos dominados ou co-dominados por tojo-do-sado (Ulex australis subsp. 

welwitschianus), que colonizam solos desenvolvidos sobre paleodunas, com frequentes sinais 

de alguma humidade superficial. Algumas acompanhantes frequentes nestes tojais são 

Halimium halimifolium, Calluna vulgaris e Lavandula pedunculata subsp. lusitanica. Na UNOP 4 

encontram-se poucas manchas de tojais representativos deste habitat, as quais são muito 

localizadas e quase sempre de pequena dimensão. Encontram-se tojais no pinhal-bravo, perto 

da curva da estrada para as instalações da Marinha, na crista dunar estuarina a sul das ruínas 

romanas e a sul da Caldeira. 

 

2230 Dunas com prados da Malcolmietalia 

Subtipo 2230pt1 - Dunas costeiras com prados anuais oligotróficos 

Prados anuais psamófilos e oligotróficos, que colonizam dunas secundárias e que se 

caracterizam pelo baixo grau de cobertura e reduzida riqueza específica. Este subtipo ocorre 

em areias com algum grau de mobilidade e pobres em matéria orgânica e nutrientes, e coloniza 

clareiras de matos dunares, matos de camarinha, zimbrais e retamais. São comunidades muito 

sensíveis à perturbação pelo pisoteio e à incorporação de matéria orgânica no solo (ALFA, 

2006). Na UNOP 4, estes prados ocorrem principalmente ao longo das formações dunares da 
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zona oeste da Caldeira e as espécies mais frequentes são Rumex bucephalophorus, Silene 

littorea, Linaria ficalhoana, Senecio gallicus, Erodium aethiopicum, Polycarpon alsinifolium, 

Silene nicaeensis, Lotus arenarius, entre outras (Figura 22). A conservação destes prados na 

UNOP 4 reveste-se de especial importância devido à presença de uma subpopulação 

importante de Linaria ficalhoana (espécie endémica, de interesse prioritário para a 

conservação). 

 

Figura 22 - Prado anual com Linaria ficalhoana, representativo do habitat 2230pt1, em clareira 
de matos dunares. 

 

Subtipo 2230pt2 - Paleodunas com prados anuais oligotróficos  

Prados anuais psamófilos e oligotróficos, com baixo grau de cobertura e reduzida 

riqueza específica. Distinguem-se do subtipo anterior por colonizarem clareiras de dunas mais 

antigas (paleodunas), nas quais os solos arenosos possuem um pH mais ácido. Ocorrem em 

mosaico com diversos tipos de matos de areias interiores (Figura 23). Encontram-se 

principalmente na zona a leste da Caldeira e, tal como o subtipo anterior, são comunidades 

muito sensíveis à perturbação pelo pisoteio e à incorporação de matéria orgânica no solo 

(ALFA, 2006). Neste território caracterizam-se pela presença das espécies Linaria spartea, 

Leucojum trichophyllum, Silene scabriflora, Pimpinella villosa, Rumex bucephalophorus, Evax 

sp., Senecio gallicus, entre outras.  
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Figura 23 - Aspecto de clareira dominadas por prados anuais, representativos do habitat 
2330pt2. 

 

 

2250* Dunas litorais com Juniperus spp. 

Subtipo 2250pt1 - Dunas e paleodunas com matagais de Juniperus phoenicea 

subsp. turbinata  

Matagais dominados ou co-dominados por sabina-da-praia (Juniperus turbinata subsp. 

turbinata4), instalados em dunas estabilizadas, em solos arenosos com pH básico ou neutro. 

Possuem uma estrutura mais ou menos aberta e frequentemente encontram-se em mosaico 

com pinhais abertos, matos de camarinha, e extensos tapetes de líquenes terrestres, 

principalmente do género Cladonia (Figura 24). Este habitat encontra-se principalmente nas 

formações dunares da margem oeste da Caldeira e nos arredores das ruínas romanas. 

 

 

4 Designação atualmente aceite para Juniperus phoenicea subsp. turbinata. 
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Figura 24 – Zimbral de sabina-da-praia, representativo do habitat 2250pt1. 

 

Subtipo 2250pt2 - Paleodunas com matagais de Juniperus navicularis  

Matagais dominados por piorro (Juniperus navicularis), instalados em dunas interiores 

estabilizadas, em solos arenosos com pH ácido. A sua estrutura é geralmente aberta, 

predominando os indivíduos de porte baixo. Na UNOP 4, as manchas do habitat com maior 

dimensão desenvolvem-se sob coberto de pinhal, ao longo da estrada para as instalações da 

Marinha e numa das cristas dunares interiores, a sul da Caldeira (Figura 25). A leste e sul da 

Caldeira encontram-se diversas manchas destes zimbrais, de pequena dimensão e em mosaico 

com matos, evidenciando potencial para a regeneração do habitat na área interior da UNOP 4. 

A conservação destes pequenos núcleos será uma medida importante para assegurar a 

possibilidade de conservação deste habitat no território. 
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Figura 25 - Zimbral de piorro, representativo do habitat 2250pt2. 

 

2270* Dunas com florestas de Pinus pinea ou Pinus pinaster subsp. atlantica  

Corresponde aos pinhais adultos instalados em dunas estabilizadas, dominados por 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster), pinheiro-manso (Pinus pinea) ou por formações mistas de 

ambos e nos quais a vegetação do subcoberto é sucessionalmente evoluída, rica em espécies 

arbustivas de grande porte (Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Juniperus navicularis) e 

não sujeita a perturbações recentes (Figura 26). Os pinhais mais bem conservados na UNOP 4 

encontram-se ao longo da estrada para as instalações da Marinha. Encontram-se também nos 

arredores das ruínas romanas, numa das cristas dunares interiores a sul da Caldeira e na zona 

oeste da Caldeira (aí em formações mais abertas, geralmente em mosaico com zimbrais). 

Não foram considerados representativos do habitat os pinhais adultos onde o 

subcoberto arbustivo está ausente, ou se apresenta com evidentes sinais de perturbação, 

como a dominância de sargaçais ou outros matos colonizadores ou a presença significativa de 

espécies não autóctones (Acacia sp., Oxalis pes-caprae, entre outras). 
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Figura 26 - Pinhal com sob coberto de zimbral e matagal, representativo do habitat 2270. 

 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos  

Subtipo 5330pt1 - Piornais psamófilos de Retama monosperma 

Incluem-se neste habitat as formações arbustivas densas e praticamente 

monoespecíficas de piorno-branco (Retama monosperma), que colonizam areias revolvidas e 

perturbadas (Figura 27). Este habitat encontra-se principalmente na zona norte e noroeste da 

Caldeira e, na última década, tem-se assistido à sua expansão (visível, por exemplo, nos 

arredores das ruínas romanas e em alguns pontos da zona oeste da Caldeira). No extremo 

norte da Caldeira, observou-se um adensamento do retamal, embora neste local se encontre 

bastante degradado devido à presença de diversas espécies exóticas, como o rícino e as 

azedas. Os retamais mais bem conservados ocorrem em mosaico com outros habitats, como 

os prados psamófilos (2230) e os matos dunares (2130), e as suas clareiras são importantes 

para espécies relevantes para a conservação, como Linaria ficalhoana e Ononis cossoniana. 
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Figura 27 - Aspecto de matagal de retama-branca, representativo do habitat 5330pt1. 

 

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

Corresponde aos juncais que colonizam as depressões húmidas na zona oeste da 

Caldeira (Figura 28). São dominados por bunho (Scirpoides holoschoenus), acompanhado por 

outros juncos (Juncus acutus, J. maritimus), os quais nunca são tão abundantes quanto o 

bunho. 

Na zona leste da Caldeira, encontram-se também algumas depressões húmidas com 

juncais, todavia não se consideram representativos deste habitat por se encontrarem sob 

coberto de povoamentos densos de pinheiro e/ou eucalipto, ou por estarem bastante 

degradados devido à invasão por acácias e outras espécies arbustivas.  
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Figura 28 - Aspecto de depressão dunar colonizada por juncal representativo do habitat 6420. 

 

III.3.1 OUTROS HABITATS 

Embora na área da UNOP 4 se encontrem formações, aparentemente, similares, ou tenham 

sido detectados alguns indivíduos de espécies caracterizadoras, não se considerou a ocorrência 

dos seguintes habitats: 1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar 

pouco profunda, 1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré, 2120 

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria ("dunas brancas"), 2190 Depressões 

húmidas intradunares, 2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis 

e 2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavanduletea. 

O habitat 1110 foi efectivamente detectado na baía do Recanto Verde e ao longo da faixa litoral 

entre o novo cais dos ferries e as instalações da marinha, contudo externamente aos limites 

da UNOP 4. Nestas áreas encontram-se pradarias marinhas de Zostera noltii, Zostera marina 

e Cymodocea nodosa, em bom estado de conservação e muito importantes para biodiversidade 

estuarina. 

No passado recente, o habitat 1210 foi registado na margem estuarina do norte da UNOP 4, 

contudo nos últimos anos tem-se observado a erosão da praia, pelo que o limite das marés 

contacta diretamente com o retamal. Embora se assinale a existência de indivíduos dispersos 

de Cakile maritima nesta área, não se observaram comunidades que possam sustentar a 

ocorrência atual do habitat. 

Apesar de se registar a ocorrência de estorno (Ammophila arenaria) em alguns pontos da 

margem estuarina, devido à escassez e distribuição esparsa dos indivíduos, não existe 
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formação das cristas dunares características do habitat, pelo que esses núcleos de estorno não 

se consideram representativos do habitat 2120. A mesma situação ocorre no caso do habitat 

2330, com várias ocorrências da espécie bioindicadora Corynephorus canescens, embora sem 

nunca possuir uma cobertura claramente dominante nos prados. 

No caso do 2190, assinalam-se algumas depressões dunares sujeitas a encharcamento 

sazonal, contudo o mosaico de comunidades vegetais higrófilas que caracterizam o habitat não 

ocorre. Nas depressões mais desenvolvidas, assinalam-se apenas juncais de Scirpoides 

holoschoenus, estando ausentes as restantes espécies e comunidades consideradas 

indicadoras do habitat 2190. Nestas condições, estes juncais enquadram-se mais 

adequadamente no habitat 6420 (ALFA, 2006). 

Os matos dominantes em boa parte da zona leste da Caldeira e na área do Eco Resort 

correspondem a formações filiáveis na Cisto-Lavanduletea, características do habitat 2260, 

contudo nestes matos verifica-se uma total ausência das espécies espinhosas bioindicadoras 

do habitat, nomeadamente de Stauracanthus genistoides, planta ausente da UNOP 4 e que só 

ocorre, com alguma regularidade na península de Tróia, a cerca de 6 km a sul desta área. 

 

III.4 ELENCO FLORÍSTICO 

Até ao momento, na área da UNOP 4 foram registados 323 táxones de plantas 

vasculares, cujo elenco é apresentado no Anexo I ao presente relatório. Sem surpresa, neste 

elenco predominam as plantas características de solos arenosos (psamófilas), destacando-se 

também as plantas de meios estuarinos (halófilas) e a grande diversidade de plantas exóticas, 

factor que representa uma ameaça significativa para a diversidade local. As famílias botânicas 

mais representadas neste elenco são as asteráceas (41 táxones), as fabáceas (38) e as 

poáceas (33), evidenciando uma forte influência mediterrânica neste território.  

Algumas plantas nativas que foram registadas na área da UNOP 4, como o louro 

(Laurus nobilis), o loendro (Nerium oleander), o sobreiro (Quercus suber) e as pascoinhas 

(Coronilla glauca), não ocorreriam naturalmente na península de Tróia e terão sido 

introduzidas, no passado, possivelmente com fins ornamentais. 

Neste elenco destacam-se nove plantas com estatuto legal de proteção e seis plantas 

de relevante interesse científico, incluindo oito endemismos lusitânicos, quatro plantas quase-

endémicas e duas ameaçadas de extinção em Portugal continental. 
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III.4.1 PLANTAS COM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

Na área ocupada pela UNOP 4 foram detectadas nove plantas vasculares constantes 

nos Anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. As espécies 

prioritárias encontram-se sinalizadas com um asterisco (*). 

 

- Herniaria maritima Link; Anexos B-II e B-IV 

- Jonopsidium acaule* (Desf.) Rchb.; Anexos B-II e B-IV  

- Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco [= Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze 

subsp. lusitanicum Pignatii]; Anexos B-II e B-IV  

- Linaria ficalhoana* Rouy; Anexos B-II e B-IV  

- Salix salviifolia subsp. australis Franco; Anexos B-II e B-IV 

- Santolina impressa Hoffmans. & Link; Anexos B-II e B-IV 

- Scrophularia sublyrata Brot.; Anexo B-V 

- Thymus capitellatus Hoffmans. & Link; Anexo B-IV  

- Thymus carnosus Boiss.; Anexos B-II e B-IV 

Para cada uma destas espécies, é apresentada, de seguida, uma breve descrição do 

seu habitat, distribuição a nível nacional e local, e categoria de ameaça de acordo com a Lista 

Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020).  

Para além das plantas vasculares, assinala-se também a ocorrência de extensos 

campos de líquenes terrícolas do género Cladina, os quais revestem solos arenosos ácidos, 

pobres, mas com alguma humidade, encontrando-se em clareiras de matos e sob coberto de 

pinhais (Figura 29). Os líquenes do género Cladina integram o anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 

156-A/2013, de 8 de Novembro. 
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Figura 29 -Aspecto de clareira de matos colonizada por líquenes do género Cladina. 
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Herniaria maritima Link – herniária-das-praias 

Erva perene, com caules prostrados, que ocorre em areias dunares, em clareiras de 

matos de porte baixo (Figura 30). É um endemismo lusitânico, cuja área de distribuição se 

estende da Costa Sudoeste ao litoral estremenho. Na península de Tróia é uma espécie 

relativamente frequente nas formações dunares da Malha da Costa, sendo mais rara na 

restante área.  

Na UNOP 4 é uma planta pouco comum, com a maioria dos registos de ocorrência 

localizados nas formações dunares que se estendem ao longo da margem oeste da Caldeira, 

assinalando-se algumas ocorrências esparsas na restante área (Figura 30). 

 

 

 

 

Figura 30 - À esquerda, aspecto geral de herniária-das-praias (Herniaria maritima); à direita, 
distribuição da espécie na UNOP 4. 

 

Considerações para a conservação – Foi avaliada como pouco preocupante (LC) na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

Não se assinalam alterações significativas na distribuição da planta, relativamente à 

situação de referência relatada anteriormente para a UNOP 4 (Carapeto, 2008). A salvaguarda 

dos núcleos nesta área parece ter pouco relevância em termos da conservação global, sendo 

mais relevante a nível regional por se tratar do limite Norte da distribuição da espécie na 

península de Tróia. 
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Jonopsidium acaule (Desf.) Rchb. - cocleária-menor 

Planta anual de pequena dimensão, com floração invernal (Figura 31). Habita solos 

arenosos, ocupando clareiras de matos abertos (Pinto et al. 2001), orlas de zimbrais e matos, 

geralmente em locais sombrios. Em Tróia ocorre também na orla do sapal alto, sob matos de 

Salsola vermiculata. O seu desenvolvimento parece depender da hidratação do solo a partir 

das chuvas e da humidade durante o período outonal/invernal (Pinto et al. 2001).  

É um endemismo lusitânico que se distribui no longo da faixa litoral da costa Oeste 

portuguesa, desde a Nazaré até ao Cabo de São Vicente. Ocorre também na região interior de 

Lisboa, onde assume também uma expressão serrana, até altitudes moderadas de 400 m (ICN, 

2006). A espécie ocorre por toda a península de Tróia, contudo a maior concentração de 

indivíduos foi detectada na área da UNOP 4. Nesta área, a espécie foi detectada um pouco por 

toda a zona dunar, excepto no extremo Norte, podendo-se considerar como frequente (Figura 

31). 

 

 

 

Figura 31 - À esquerda, aspecto geral da cocleária-menor (Jonopsidium acaule); à direita, 
distribuição da espécie na UNOP 4. 

 

Considerações para a conservação – Foi avaliado como pouco preocupante (LC) na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

Embora a espécie ainda ocorra com muita regularidade na UNOP 4, verificou-se a 

redução populacional, ou mesmo o desaparecimento de alguns núcleos populacionais. As 

causas estão relacionadas com a degradação das condições de habitat, em alguns casos, 

devido a causas naturais, como o adensamento da vegetação arbustiva (que provoca a oclusão 

das clareiras colonizadas pela planta) e noutros, devido a perturbações de origem humana. 

Num dos aceiros no pinhal a sul da área prevista para o Eco Resort, foi detectada, em 2019, 

a deposição, ao longo da berma, de grandes quantidades de matéria orgânica, resultante da 

trituração de detritos florestais (Figura 32). Em consequência, em 2021 esse local fora 

colonizado por ervas nitrófilas, as quais excluíram competitivamente o Jonopsidum acaule de 

vários pontos ao longo do aceiro. 
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Face à grande densidade populacional detectada na UNOP 4, e ao incremento das 

pressões humanas em diversos pontos da sua área de distribuição, crê-se que a manutenção 

do bom estado de conservação do habitat de Jonopsidium acaule neste território, seja muito 

relevante para a conservação da espécie a nível nacional e, consequentemente, global. 

 

 

Figura 32 - Aspecto de comunidades nitrófilas que se desenvolveram no aceiro onde foi 
registada, em 2017, a deposição de matéria orgânica, sobre habitat de Jonopsidium acaule. 
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Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco [= Limonium ovalifolium (Poiret) 

Kuntze subsp. lusitanicum Pignatii] 

Limónio-de-folha-lanceolada 

Planta perene arrosetada, de floração estival (Figura 33). Ocorre perto do litoral em 

terrenos arenosos salgados, principalmente em sapal alto, onde está circunscrito a uma 

estreita faixa, inundável nas marés mais elevadas. É uma espécie cuja individualidade perante 

Limonium ovalifolium (Poiret) Kuntze necessita de ser clarificada (ICN, 2006), distinguindo-se 

principalmente pelo tipo de habitat ocupado. É uma planta endémica de Portugal continental, 

que se distribui deste o estuário do rio Tejo ao Algarve. 

Encontra-se ao longo de, praticamente, toda a orla do sapal alto da península de Tróia 

e na UNOP 4, ao longo do limite do sapal alto na margem da Caldeira, onde é uma espécie 

relativamente frequente (Figura 33).  

Considerações para a conservação – Foi avaliado como pouco preocupante (LC) na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

A subpopulação da Caldeira aparenta estar estável e possui uma grande abundância 

de indivíduos. Dada a sua dimensão, acredita-se que a manutenção do bom estado desta 

subpopulação seja importante para a conservação da espécie a nível nacional, e 

consequentemente, global. 

 

 
 

Figura 33 - À esquerda, aspecto geral de limónio-de-folha-lanceolada (Limonium lanceolatum); 

à direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Linaria ficalhoana Rouy (= Linaria bipunctata subsp. glutinosa (Hoffmanns. & Link) 

D.A. Sutton) – ansarina-do-sudoeste 

Erva anual, de floração primaveril que ocorre em areias dunares, desde dunas litorais 

instáveis a paleo-dunas estabilizadas, de pH básico a neutro (Figura 34). Coloniza espaços 

abertos, integrando o grupo de primeiras colonizadoras, em locais recentemente desmatados 

ou perturbados (ICN, 2006). Endémica da costa sudoeste portuguesa, distribuindo-se ao longo 

de cerca de 200 km, sensivelmente entre Tróia e Carrapateira. Tem sido herborizada na 

península de Tróia desde o final do século XIX, sendo este um dos seus locais de referência. 

Ocorre com maior frequência na metade Norte da península de Tróia, sendo que a 

UNOP 4 poderá ser uma das áreas que alberga um maior número de indivíduos na península. 

Na UNOP 4 a maior concentração de registos localiza-se na zona noroeste, onde a planta é 

fracamente comum (Figura 34). Encontra-se também nas areias instáveis ao longo da margem 

da Caldeira e nos solos regularmente revolvidos na berma da estrada Tróia-Comporta.   

Considerações para a conservação – Foi avaliada como pouco preocupante (LC) na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

A subpopulação da UNOP 4 aparenta estabilidade, verificando-se alguma variação na 

sua distribuição em função das dinâmicas de colonização de áreas intervencionadas e de 

desaparecimento de outros locais, devido a desenvolvimento arbustivo. Dada a abundância de 

indivíduos, crê-se que a salvaguarda do habitat da Linaria ficalhoana na UNOP 4 será 

importante para a conservação da espécie a nível regional. 

 

 

  

Figura 34 - À esquerda, aspecto de ansarina-do-sudoeste (Linaria ficalhoana) em floração; à 

direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Salix salviifolia subsp. australis Franco - seiceiro-branco, borrazeira-branca 

Planta de porte arborescente ou arbóreo, que floresce no final do Inverno (Figura 35). 

Coloniza margens e leitos de cursos de água temporários. Esta subespécie é endémica do 

sudoeste da Península Ibérica, e a maioria da população global encontra-se no sul de Portugal, 

onde é bastante comum. Na UNOP 4 apenas foi registada a sua ocorrência numa depressão 

húmida, na zona leste da Caldeira (Figura 35), onde se detectaram pouquíssimos indivíduos. 

Considerações para a conservação – Não existem ameaças significativas à população 

nacional, motivo pelo qual foi avaliado como pouco preocupante (LC) na Lista Vermelha da 

Flora Vascular de Portugal continental. 

Por se tratar de uma espécie muito abundante no sul do país, a sua ocorrência na 

UNOP 4 apenas tem significado a nível local, tratando-se de uma curiosidade botânica, dada a 

quase total ausência de habitat favorável na península de Tróia. 

 

 

 

Figura 35 - À esquerda, aspecto das folhas de seiceiro-branco (Salix salviifolia subsp. australis); 
à direita, distribuição da planta na UNOP 4, da qual se conhece um único local de ocorrência. 
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Santolina impressa Hoffmans. & Link - marcetão-das-areias 

Arbusto aromático, de coloração verde-acinzentada, que floresce no final da Primavera 

e cujas flores não possuem pétalas (Figura 36). Ocorre em solos porosos enxutos, de 

paleodunas e dunas, onde coloniza zonas ciclicamente perturbadas, podendo constituir 

povoamentos quase contínuos (ICN, 2006). É um endemismo lusitânico, que se distribui no 

sudoeste litoral setentrional (bacia arenosa do Sado), muito frequente em áreas de pinhal 

cortado e matos perturbados. A UNOP 4 é uma das áreas com maior densidade de indivíduos 

da península de Tróia, ocorrendo dispersa em quase todo o território. Apenas escasseia nas 

áreas onde a cobertura é mais densa, como nos pinhais ao longo da estrada para as instalações 

da Marinha e nos matagais de piorno-branco do extremo norte da UNOP 4 (Figura 36). 

Considerações para a conservação – Apesar de apresentar uma restrita área de 

distribuição a nível mundial, S. impressa é ainda uma espécie relativamente comum, tendo 

sido avaliada como pouco preocupante (LC), na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 

continental. 

Dado o crescimento de ameaças, como a expansão urbano-turística e a expansão de 

agricultura de regadio, no interior da sua área de distribuição global, acredita-se que a 

manutenção do bom estado de conservação da subpopulação da UNOP 4 (e de Tróia), seja 

importante para a conservação da espécie a nível regional. 

 

  

Figura 36 - À esquerda, aspecto geral do marcetão-das-areias (Santolina impressa), em 
floração; à direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
  



Descritor Flora e Habitats RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

53 

 

Scrophularia sublyrata Brot. - escrofulária-do-litoral 

Erva perene, que floresce no final da Primavera (Figura 37). Possui preferências 

nitrófilas e apresenta alguma plasticidade ecológica, ocorrendo principalmente em arribas 

litorais, mas também em orlas de matagais dunares. É endémica do litoral Oeste e Sudoeste 

de Portugal, com poucos registos, mas com uma subpopulação abundante na Berlenga Grande. 

Na península de Tróia ocorre principalmente associada aos zimbrais a sul de Soltróia, onde é 

relativamente frequente, embora não abundante. Na UNOP 4 é uma planta de ocorrência 

ocasional, com escassos registos, e sempre em núcleos com menos de 10 plantas. Não foi 

observada durante a prospeção realizada em 2021 e o último registo de observação neste 

território data de 2015. 

Considerações para a conservação – Foi avaliada como pouco preocupante (LC), na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

É uma planta pouco frequente na península de Tróia. Na UNOP 4, dois dos quatro locais 

onde foi registada a sua presença no passado já foram destruídos, um aquando da construção 

do Centro Desportivo da UNOP 4 e outro possivelmente após ações de gestão de vegetação 

na berma da EM 253-1. Dada a escassez de indivíduos, a subpopulação da UNOP 4 afigura-se 

como pouco relevante para a conservação da espécie a nível regional ou global, tendo uma 

importância somente local.  

 

  

Figura 37 -  À esquerda, aspecto da floração de escrofulária-do-litoral (Scrophularia sublyrata); 
à direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Thymus capitellatus Hoffmans. & Link - tomilho-do-mato 

Pequeno arbusto aromático, que floresce no final da Primavera (Figura 38). Coloniza 

solos ácidos arenosos de natureza dunar e sobretudo paleodunar, em charnecas e matos 

xerofíticos. É um endemismo lusitânico, que se distribui pelas bacias sedimentares dos rios 

Tejo e Sado e também ao longo da faixa costeira, até aos arredores de Aljezur. A espécie é 

bastante comum e forma grandes populações.  

É uma planta bastante disseminada, quer na península de Tróia, quer na UNOP 4. Está 

ausente das áreas onde predominam solos arenosos básicos (na zona oeste e a norte da 

Caldeira) e escasseia nas zonas de densa cobertura arbórea, como os pinhais a sul das 

instalações da Marinha (Figura 38). 

 Considerações para a conservação – Dada a sua grande abundância, foi avaliado como 

pouco preocupante (LC) na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

Face à grande densidade populacional detectada na UNOP 4, e ao incremento das 

pressões humanas em diversos pontos da sua área de distribuição global, crê-se que esta 

subpopulação seja relevante para a conservação da espécie, pelo menos a nível regional. 

 

  

Figura 38 - À esquerda, aspecto da floração de tomilho-do-mato (Thymus capitellatus); à 
direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Thymus carnosus Boiss. – Tomilho-das-praias, tomilho-carnudo 

Pequeno arbusto aromático, de floração estival (Figura 39). Ocorre em dunas litorais, 

principalmente nas zonas de entre-duna e de duna secundária e, excepcionalmente, em arribas 

arenosas. Ocorre em solos de ph básico a neutro. É um endemismo ibérico, mas praticamente 

endémico de Portugal continental, dado que a esmagadora maioria da população global se 

encontra entre a Costa da Caparica e Vila Real de Santo António.  

Na península de Tróia é muito comum e na UNOP 4 ocorre principalmente ao longo da 

crista dunar paralela à estrada Tróia-Comporta, nas areias na orla da Caldeira e nas dunas do 

lado estuarino (Figura 39).  

Considerações para a conservação – Foi avaliado como pouco preocupante (LC) na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal continental. 

Face à abundância da espécie verificada noutros pontos da península de Tróia, crê-se 

que a conservação da subpopulação da UNOP 4 seja importante apenas a nível local.  

 

 

Figura 39 - À esquerda, aspecto da floração de tomilho-das-praias (Thymus carnosus); à direita, 
distribuição da espécie na UNOP 4. 
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III.4.2  OUTRAS PLANTAS RELEVANTES PARA A CONSERVAÇÃO 

Na área ocupada pela UNOP 4 destacam-se seis espécies de plantas vasculares, que 

não beneficiam de qualquer estatuto de proteção legal, mas possuem um relevante interesse 

para a conservação em Portugal. Destaca-se a ocorrência de duas espécies ameaçadas de 

extinção em Portugal continental (Carapeto et al. 2020), as quais irão integrar o Cadastro 

Nacional dos Valores Naturais Classificados, ao abrigo do Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 42-

A/2016, de 12/08, passando então a beneficiar de proteção legal5. 

  

 

 

5 Segundo o disposto no Artigo 44º do mesmo diploma, que interdita a destruição de plantas ameaçadas 

ou dos seus habitats, em qualquer parte do território nacional. 
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Juniperus navicularis Gand. - piorro, zimbro-galego 

Arbusto quase-endémico de Portugal continental, onde se concentra praticamente toda 

a sua população global. Distribui-se ao longo das bacias arenosas do Sado e Tejo, prolongando-

se para sul, aproximadamente até Aljezur. Possui um isolado populacional nos arredores da 

Figueira da Foz.  

É bastante frequente na UNOP 4, onde se encontram algumas manchas de zimbral e 

muitos indivíduos isolados ou em pequenos núcleos, principalmente nos pinhais a sul e a 

sudeste da Caldeira (Figura 40). 

Considerações para a conservação – Os matos dominados por esta espécie são 

representativos do habitat prioritário 2250 Dunas litorais com Juniperus spp. e foi avaliado na 

Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental como quase ameaçado (NT). 

Face à sua abundância na UNOP 4 e à regressão observada noutros pontos da sua área 

de distribuição, acredita-se que esta seja uma subpopulação de relevância nacional. 

 

  

Figura 40 - À esquerda, aspecto geral de piorro (Juniperus navicularis); à direita, distribuição 
da espécie na UNOP 4. 
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Ononis cossoniana Boiss. & Reuter - joina-das-dunas 

Erva anual, que ocorre em areias algo nitrofilizadas (Figura 41). Possui poucos registos 

de ocorrência em Portugal continental.  

A sua presença na UNOP 4 foi registada em duas áreas associadas a uma pretérita 

ocupação agrícola (Figura 41). A maior concentração de indivíduos encontra-se no extremo 

norte da Caldeira, onde se encontra em vários pontos, em clareiras do retamal e ao longo do 

trilho existente. A sul da Caldeira, encontra-se em clareiras de pinhal. 

Considerações para a conservação – Foi avaliado como em perigo (EN), na Lista 

Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. A subpopulação da UNOP 4 é uma das 

únicas quatro localizações que são conhecidas em Portugal, e possivelmente, será aquela que 

apresenta um maior número de indivíduos. Por esse motivo, a sua salvaguarda é muito 

importante para a conservação desta leguminosa em território nacional. Esta subpopulação 

está ameaçada pelo adensamento da vegetação e pela expansão de plantas exóticas, pelo que 

requer que sejam implementadas medidas de gestão que permitam manter as condições de 

habitat necessárias para a sua sobrevivência.  

 

 

 

Figura 41 - À esquerda, aspecto geral de joina-das-dunas (Ononis cossoniana); à direita, 
distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Reseda alba subsp. alba L. - reseda-branca 

Erva anual ou perene de vida curta, característica de ambientes perturbados (Figura 

42). Os únicos registos de ocorrência desta planta em Portugal localizavam-se no extremo 

norte da península de Tróia (Figura 42). Reencontrada em 2014, e novamente observada em 

2015, a planta não é observada desde então, embora tenha sido alvo de prospeção regular. 

Suspeita-se que possa mesmo estar extinta em Portugal. 

Considerações para a conservação – Foi avaliada como criticamente em perigo (CR) 

na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental e está ameaçada pela expansão 

de espécies exóticas (e.g., Oxalis pes-caprae, Ricinus communis), pelo que deverá ser alvo de 

medidas de conservação urgentes. 

 

 

 

Figura 42 - À esquerda, aspecto geral de reseda-branca (Reseda alba); à direita, distribuição 
da espécie na UNOP 4. 
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Triglochin barrelieri Loisel - junquinho-dos-sapais-do-sul 

Planta que ocorre em habitats de sapal, ao longo do litoral do país, principalmente a 

sul do rio Tejo. Em Tróia, foi registada em clareiras de sapal na Caldeira, onde é bastante rara 

e ocorre de modo muito localizado (Figura 43).  

Considerações para a conservação – Foi avaliada na Lista Vermelha da Flora Vascular 

de Portugal Continental como quase ameaçada (NT). Face à abundância da espécie verificada 

noutros pontos de Portugal, e à escassez de indivíduos na Caldeira, crê-se que a conservação 

da subpopulação da UNOP 4 seja importante apenas a nível local. 

 

 

 

Figura 43 - À esquerda, aspecto de junquinho-dos-sapais-do-sul (Triglochin barrelieri); à 
direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Ulex australis subsp. welwitschianus (Planch.) Esp. Santo, Cubas, Lousã, C. Pardo & 

J. C. Costa (LC) - tojo-do-sado 

Arbusto espinhoso, endémico da metade sul de Portugal continental. Distribui-se ao 

longo das bacias arenosas do Sado e Tejo. Frequente na península de Tróia, principalmente na 

zona da Malha da Costa. É pouco frequente na área de UNOP 4, onde se assinalam pequenos 

núcleos populacionais, a sul e a leste da Caldeira (Figura 44). 

Considerações para a conservação – Os matos dominados por este tojo e instalados 

sobre areias, são representativos do habitat 2150 Dunas fixas descalcificadas atlânticas 

(Calluno-Ulicetea). Não apresenta risco de extinção, tendo sido avaliada como pouco 

preocupante (LC) na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Face à 

abundância da espécie verificada noutros pontos da sua distribuição, a subpopulação da UNOP 

4 apenas possui relevância a nível local. 

 

  

Figura 44 - À esquerda, aspecto da floração do tojo-do-sado (Ulex australis subsp. 
welwitschianus); à direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Verbascum giganteum subsp. martinezii Valdés - verbasco-gigante 

Planta perene, que pode superar os dois metros de altura. Endemismo ibérico que, em 

Portugal, se encontra em alguns pontos da faixa litoral entre o Sado e o Tejo. Em Tróia, 

encontra-se, com alguma frequência, no retamal da zona noroeste da Caldeira, e 

pontualmente, noutros pontos da UNOP 4, sempre em areias algo revolvidas e nitrofilizadas. 

Considerações para a conservação – É uma planta mal conhecida, cuja distribuição em 

Portugal poderá estar sub-representada por confusão com outras espécies semelhantes 

(Verbascum simplex, V. litigiosum), motivo pela qual foi avaliada com tendo informação 

insuficiente (DD) na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Ainda assim, é 

de realçar que a maior parte dos registos de ocorrência atual se concentram na península de 

Tróia, suspeitando-se que a subpopulação da UNOP 4 possa ter relevância a nível nacional. 

Por partilhar o habitat com Ononis cossoniana no extremo norte da UNOP 4, poderá beneficiar 

de medidas de gestão de habitat que sejam dirigidas a essa espécie, ameaçada de extinção 

em Portugal. 

 

  

Figura 45 - À esquerda, aspecto do verbasco-gigante (Verbascum giganteum subsp. 
martinezii); à direita, distribuição da espécie na UNOP 4. 
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Na área da UNOP 4 assinalam-se ainda nove plantas que merecem um destaque por 

possuírem escassos registos recentes de ocorrência em Portugal ou por apresentarem isolados 

populacionais ou distribuição nacional concentrada, na península de Tróia (Flora-On, 2021): 

Astragalus boeticus – Alfavaca-espanhola, café-de-pobre 

Erva anual, de ocorrência pontual em Portugal, em terrenos arenosos perturbados 

perto do litoral. Encontra-se em algumas clareiras dos matagais de piorno-branco, no braço 

norte da Caldeira. 

Castellia tuberculosa (Moris) Bor – festuca-tuberculosa 

Gramínea mal conhecida, com distribuição esporádica em Portugal e pouquíssimos 

registos (Figura 46). A sua presença foi registada na orla do sapal alto, em, pelo menos, dois 

locais na Caldeira. 

Delphinium nanum DC. - esporinhas-das-areias 

A maioria dos registos conhecidos em Portugal situa-se no extremo norte da península 

de Tróia, na orla de retamais e matos dunares, em areias algo perturbadas (Figura 46). 

Suspeita-se que esta possa ser uma área fundamental para a sua conservação em território 

nacional. 

Dianthus broteri Boiss. & Reut. (inclui Dianthus hinoxianus Gallego) – cravina-das-areias 

 Planta muito frequente na UNOP 4, em clareiras de matos, quer em areias dunares, 

quer em areias interiores. Esta população é uma das maiores na península de Tróia.  

Gennaria dyphilla (Link) Parl. – satirião-de-duas-folhas 

 Assinalada há mais de vinte anos para os pinhais da zona sudoeste e considerada 

muito rara na UNOP 4 (Pinto, 2001), esta orquídea não voltou a ser observada, apesar da 

realização de prospeção dirigida ao longo dos anos. Dada a dificuldade da sua deteção por ser 

uma planta pouco conspícua, é incerta a sua presença atual na UNOP 4. 

Linaria pedunculata (L.) Chaz. - ansarina-roxa-das-praias 

Espécie frequente na duna primária do litoral sul algarvio, que apresenta um isolado 

populacional no extremo norte da península de Tróia. 

 

 



Descritor Flora e Habitats RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

64 

 

Lotus arenarius Brot. – cornichão-das-areias 

Leguminosa anual, de distribuição algo localizada em Portugal, mas muito abundante 

no extremo norte da península de Tróia, em areias algo perturbadas por acção humana (Figura 

46). 

Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanns. & Link - escabiosa-da-praia, arruda-da-praia 

Espécie que ocorre em meios arenosos, com distribuição algo localizada no sul do país. 

Em expansão na península de Tróia, em solos revolvidos, ao longo da berma da EM-251. 

Scrophularia peregrina L. - escrofulária-menor 

Erva anual que ocorre em ambientes alterados e nitrofilizados, mal conhecida e com 

escassos registos no país (Figura 46). Em 2015 foi registada a sua ocorrência no retamal do 

extremo norte da Caldeira, mas não tem sido observada desde então. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 46 - Algumas espécies pouco frequentes em Portugal que foram assinaladas na UNOP 4, 
da esquerda para a direita: Castellia tuberculosa, Delphinium nanum, Lotus arenarius, 
Scrophularia peregrina. 
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III.4.3 PLANTAS EXÓTICAS 

Na área da UNOP 4 foram detectadas cerca de 42 plantas não nativas do território 

nacional, catorze das quais consideradas invasoras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 92/2019 

de 10 de Julho. A distribuição das exóticas mais relevantes é apresentada na Figura 47. 

 

 

Figura 47 - Distribuição de diversas plantas exóticas na UNOP 4. 
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A nível florestal, destacam-se os povoamentos de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis 

e E. globulus), que ocupam extensas áreas deste território, por vezes em consociação com 

pinheiros (género Pinus). Também se assinalam manchas de acacial, principalmente de Acacia 

longifolia e A. saligna. As acácias encontram-se em expansão no território da UNOP 4, 

principalmente nos territórios a leste e sul da Caldeira e representam um forte 

condicionamento ao desenvolvimento de espécies e habitats autóctones. Igualmente 

problemáticas devido às suas características invasoras, assinalam-se espécies como o chorão-

das-praias (Carpobrotus edulis), as azedas (Oxalis pes-caprae) e a erva-das-pampas 

(Cortaderia selloana), embora esta última seja, por ora, muito localizada neste território. Estas 

espécies desenvolvem-se em locais perturbados e rapidamente se propagam para áreas 

limítrofes, alterando as condições de habitat e impedindo a instalação de espécies autóctones. 

A expansão de Oxalis pes-caprae será particularmente nociva para o endémico Jonopsidium 

acaule, já que competem pelas mesmas condições de habitat. 

No extremo Norte da Caldeira, nas clareiras do retamal ocorrem comunidades 

dominadas ou co-dominadas por espécies exóticas, principalmente rícino (Ricinus communis), 

azedas (Oxalis pes-caprae), piteira-amarela (Furcraea foetida) e charuteira-do-rei (Nicotiana 

glauca), entre outras. A expansão destas exóticas exerce uma elevada pressão sobre algumas 

espécies nativas, entre as quais duas ameaçadas de extinção (Reseda alba e Ononis 

cossoniana). Na área do Eco Resort é também frequente o saião (Aeonium arboreum), uma 

suculenta originária das Canárias, que parece estar em processo de expansão, dada a 

abundância de registos. Em algumas depressões húmidas, nomeadamente a sul da Caldeira, 

e nos arredores da Hortinha, já se encontram manchas de canavial (Arundo donax), planta de 

elevado potencial colonizador nestas condições edáficas. Nas areias da baía do Recanto Verde, 

encontra-se a erva-gorda (Arctotheca calendula), planta com elevado potencial para colonizar 

areias perturbadas. 

 Outras exóticas registadas na UNOP 4, como Plumbago auriculata, Lampranthus 

multiradiatus, Yucca sp., Hibiscus sp., Freesia refracta, Phoenix canariensis, Myoporum 

laetum, Pelargonium sp., encontram-se restritas às áreas que experimentaram uma forte 

perturbação humana no passado (e.g., antigos viveiros, envolvente de edificações humanas). 

Embora o risco da sua expansão pareça ser mais reduzido, deverá ser acompanhada a sua 

evolução. 
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Figura 48 – Aspecto de área invadida por Aeonium arboreum e Acacia saligna (em segundo 
plano), no interior da área prevista para o Eco Resort. 
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IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
A área da UNOP 4 apresenta-se como uma das mais diversificadas e ricas em termos 

de habitats e espécies na península de Tróia. Foram aqui detectados quinze habitats com 

estatuto de proteção legal (Figura 13) e 323 táxones de flora vascular, nove dos quais com 

estatuto de proteção e dois ameaçados de extinção em Portugal Continental (Anexo I). 

No período aproximado de 15 anos, que medeia o estudo apresentado em 2008 e o 

estudo agora apresentado, assinalam-se algumas alterações na cartografia do coberto vegetal, 

dos habitats com estatuto de proteção e na distribuição das espécies com interesse para a 

conservação da biodiversidade. Algumas dessas alterações são “artificiais” e resultam apenas 

de melhorias na metodologia de cartografia das comunidades, ou no melhor conhecimento de 

certas áreas do território ou, ainda, de uma nova interpretação das comunidades. Contudo, 

diversas outras alterações na cartografia reflectem mudanças do coberto vegetal que são 

observáveis no terreno e que resultam de causas diversas, incluindo dinâmicas naturais, 

processos de invasão biológica e intervenção humana. A discussão aqui apresentada visa a 

comparação dos resultados e a identificação das possíveis causas para tais diferenças. 

 

IV.1 ALTERAÇÕES NA COMPONENTE FLORA E HABITATS 

IV.1.1 ALTERAÇÕES NO COBERTO VEGETAL 

A cartografia do coberto vegetal da UNOP 4 realizada em 2021 apresenta algumas diferenças 

relativamente àquela realizada em 2008, embora se considere que, na maioria dos casos, 

essas diferenças não sejam significativas. Salienta-se um aumento das áreas de pinhal adulto, 

devido ao crescimento dos indivíduos, um aumento da dispersão de acácias na área do Eco 

Resort e a expansão de matos associados a locais com perturbação humana, como sargaçais 

e matagais de piorno-branco. A construção do Centro Desportivo, localizado no Prédio 3, é 

uma alteração evidente relativamente à cartografia de 2008. Em funcionamento desde 2017, 

o Centro Desportivo foi implantado sobre uma área de matos baixos e pinhal, com muito 

reduzido interesse para a conservação. 

Outras diferenças estão relacionadas com alterações no procedimento metodológico, como por 

exemplo, a utilização de novas tipologias de coberto vegetal: “arranjos paisagísticos” que 

reflete intervenções humanas no território decorridas após 2008 e “duna embrionária”, 

segregada da tipologia “praia”. Outras tipologias novas resultam da segregação de tipologias 

usadas em 2008 mas que foram descontinuadas: “matos de areias dunares” e “matos de dunas 

interiores” que resultam da segregação da tipologia “matos”; “sapal alto”, “sapal baixo” e 

“vasas e areias”, que resultam da tipologia “habitats estuarinos”. Adicionalmente, algumas 

tipologias usadas em 2008 estão ausentes da cartografia atual porque se considerou que já 

não teriam uma utilidade prática para a caracterização do território. Nos casos das tipologias 
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“eucaliptal/matos” e “herbáceas/matos”, foram preteridas graças à realização de uma 

cartografia com maior detalhe, que possibilitou uma melhor individualização das diferentes 

manchas florestais, das manchas arbustivas e das áreas de clareiras com prados. Outras 

tipologias como “áreas agrícola” e “pinhal/área agrícola” foram descontinuadas porque as 

áreas agrícolas abandonadas, que foram cartografadas em 2008, encontram-se praticamente 

irreconhecíveis no terreno, principalmente devido à expansão dos matagais de piorno-branco 

ou das comunidades ruderais dominadas por exóticas. Há ainda o caso das tipologias “tojal” e 

“sargaçal/giestal” que foram fundidas numa única tipologia “sargaçal/tojal”, já que partilham 

condições ecológicas semelhantes. 

Em diversas tipologias observam-se aparentes aumentos ou reduções nas áreas 

cartografadas. Na maioria dos casos, estas alterações resultam de melhorias metodológicas 

na cartografia, as quais permitiram uma melhor individualização de manchas de habitats 

distintos (e.g., maior detalhe dos ortofotomapas). Outra causa destas alterações está 

relacionada com as dinâmicas naturais em curso, nomeadamente com processos de sucessão 

ecológica, como o adensamento arbustivo e as invasões biológicas. Por exemplo, a regressão 

de área ocupada por eucaliptal na zona interior da UNOP 4, resulta, em boa parte do 

crescimento em altura, de indivíduos jovens de pinheiro, que levou a que extensas manchas 

anteriormente atribuídas a eucaliptal, passassem a ser cartografadas na categoria de “mosaico 

de eucaliptal e pinhal”; já o aumento das áreas de acacial e de exóticas sob coberto de 

povoamentos florestais resulta de processos de invasão biológica em curso. 

 

IV.1.2 ALTERAÇÕES NOS HABITATS COM ESTATUTO DE PROTEÇÃO 

 

Na cartografia de habitats com estatuto de proteção (Figura 13) assinalam-se diversas 

alterações, a mais relevante das quais é o aparecimento de um novo habitat, 6420, o qual não 

resultou de uma colonização recente, mas sim de uma reinterpretação dos juncais que estão 

presentes nas depressões húmidas na zona oeste da Caldeira. 

Relativamente ao pinhal (habitat 2270), observaram-se sinais contraditórios; por um 

lado, houve um aumento de área de habitat cartografada, por outro, no terreno observou-se 

uma degradação da qualidade do mesmo, em vários locais da UNOP 4. O aumento de área 

cartografada poderá estar relacionado com o crescimento de pinheiros jovens, que adquiriram 

porte arbóreo ao longo deste período e promoveram a coalescência de algumas manchas do 

habitat, uma vez que estes incrementos se verificaram em áreas onde já estava sinalizada a 

potencialidade de ocorrência do habitat 2270, dada a existência de mosaicos de matagais e 

pinheiros. Já a perda de qualidade do habitat 2270, deve-se, principalmente, à mortalidade de 

indivíduos adultos, causada, em parte, por acção do nemátode-do-pinheiro, e à degradação 

da vegetação arbustiva sob coberto, a qual resulta de operações de gestão florestal (e.g., as 

ações necessárias para remoção dos pinheiros mortos ou doentes). Relativamente aos dois 
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subtipos de zimbral (2250pt1, 2250pt2), enquanto o 2250pt2 se manteve, essencialmente, 

estável, assinalou-se um aumento da área ocupada por 2250pt1. Este aumento resulta de dois 

fatores, por um lado, uma compreensão mais alargada do habitat, integrando agora as áreas 

abertas na margem oeste da Caldeira dominadas por matos de camarinha mas com zimbros 

adultos esparsos e, por outro, a evolução natural em algumas áreas onde estavam 

identificados zimbrais incipientes, não mas que não cartografados como tal em 2008. Já os 

tojais (habitat 2150pt1) mantêm-se estáveis. 

Nos habitats relacionados com os ambientes dunares do estuário, assinala-se uma 

redução do habitat 2110, principalmente na zona do Recanto Verde, devido à erosão da duna 

por açção das marés. Na proximidade do palácio Sottomayor chegou a instalar-se um prado 

de 2110, durante o período decorrido entre os dois estudos, mas à data de 2021, já havia 

desaparecido, também devido a erosão hídrica. De igual modo, o habitat 1210 desapareceu 

do braço norte da Caldeira, onde também fora registado no passado (pós 2008), uma vez que, 

em grande parte desse território, a erosão hídrica levou à redução significativa da área de 

praia (em 2021 as marés cheias contactavam diretamente com o matagal de piorno-branco). 

Por outro lado, verificou-se um crescimento do habitat 2130pt1, na zona a sul do novo cais 

dos ferries, no extremo sudeste da UNOP 4, possivelmente beneficiando com a maior 

estabilização das areias nesta área, após a construção do cais dos ferries. O adensamento do 

matagal de piorno-branco (5330pt1) no braço norte da Caldeira e nos arredores das ruínas 

romanas levou a uma expansão da área ocupada por este habitat na UNOP 4. É expectável 

que, este habitat continue a expandir-se no território, uma vez que se encontram várias 

manchas jovens de piorno-branco em locais com historial de perturbação humana (e.g., ao 

longo das bermas da EM 253-1). Os prados psamófilos anuais (2330) parecem apresentar 

alguma regressão, a qual poderá ser explicada pela oclusão de clareiras resultante do 

adensamento de matagais de piorno-branco, no caso do 2230pt1 ou de matos acidófilos, no 

caso do 2230pt2. 

Os habitats de sapal, exclusivamente associados à Caldeira (1140, 1310, 1320, 1410, 

1420, 1430), mantêm-se em bom estado de conservação não se tendo assinalado quaisquer 

alterações significativas, no que diz respeito à sua distribuição e composição florística. 

 

IV.1.3 ALTERAÇÕES NA FLORA 

 

Relativamente ao estudo efetuado em 2008, assinala-se um claro incremento no 

número de táxones registados na UNOP 4, sendo que o elenco florístico se enriqueceu em mais 

de 100 táxones. Este incremento na riqueza específica explica-se por aqui ter ocorrido um 

trabalho continuado de prospeção florística ao longo dos anos, o qual permitiu a observação 

de diversas espécies neste território, algumas das quais muito raras a nível nacional, como 

Reseda alba, Ononis cossoniana, Scrophularia peregrina, Verbascum giganteum, Castellia 

tuberculosa, entre outras. 
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Em termos de espécies com estatuto de conservação, esta área mantém-se como muito 

importante para a cocleária-menor (Jonopsidium acaule) e a ansarina-do-sudoeste (Linaria 

ficalhoana), duas espécies endémicas que apresentam aqui um número de efectivos muito 

elevado e superior ao verificado na restante península de Tróia. Embora, aparentemente as 

respetivas populações pareçam estáveis, em alguns locais, observou-se uma redução 

populacional, ou mesmo, o desaparecimento, de alguns núcleos populacionais. No caso de 

Jonopsidium acaule, as causas de redução estão relacionadas com a sucessão natural 

(adensamento da vegetação arbustiva em alguns trilhos onde a circulação foi abandonada) e 

com perturbações humanas que favoreceram o desenvolvido de comunidades de herbáceas 

nitrófilas (Figura 32). No caso de Linaria ficalhoana, as causas estão relacionadas com o 

adensamento do retamal no extremo norte da UNOP 4, responsável pela oclusão de algumas 

clareiras onde a planta ocorre, e com o crescimento de matos dunares e de retamais, ao longo 

das bermas da EM-251. 

A UNOP 4 mantém importantes subpopulações de outros três endemismos lusitânicos, 

o marcetão-das-areias (Santolina impressa), o tomilho-do-mato (Thymus capitellatus) e o 

limónio-de-folha-lanceolada (Limonium lanceolatum), as quais aparentam estabilidade. 

Também as espécies cuja ocorrência na UNOP 4 é residual no contexto da península de Tróia, 

como o tomilho-das-praias (Thymus carnosus) e a herniária-das-praias (Herniaria maritima), 

ou no contexto regional, como o seiceiro-branco (Salix salviifolia subsp. australis), parecem 

estar estáveis, com excepção da escrofulária-do-litoral (Scrophularia sublyrata), que não é 

observada há algum tempo na UNOP 4 e desapareceu de um dos três locais de onde era 

conhecida no passado, devido à construção do Centro Desportivo. 

Relativamente a outras plantas com interesse para a conservação, a prospeção 

continuada ao longo dos anos levou a que fossem assinaladas mais nove espécies no território 

da UNOP 4, algumas das quais extremamente raras. É de realçar que o território da UNOP 4 

constitui o único local, em Portugal continental, onde era conhecida a ocorrência de Reseda 

alba. Trata-se de uma espécie criticamente em perigo de extinção (CR) em Portugal e cuja 

última observação data de 2015. A UNOP 4 corresponde também a uma das quatro localizações 

conhecidas em Portugal de Ononis cossoniana, espécie avaliada como em perigo (EN) em 

território nacional (Carapeto et al., 2020). O adensamento arbustivo e a expansão de plantas 

exóticas representam as principais ameaças para ambas as espécies e, será fundamental 

assegurar a manutenção, ou recuperação do seu habitat. 

Observou-se mortalidade de alguns indivíduos de piorro (Juniperus navicularis) que 

haviam sido sinalizados no passado, suspeitando-se que tenha ocorrido de causas naturais 

uma vez que não se observaram indícios de perturbações de origem humana. Em sentido 

inverso, assinalou-se a presença da espécie em mais alguns locais, onde provavelmente terá 

passado despercebida no passado, pelo reduzido tamanho que os indivíduos apresentariam 

em 2008. 
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IV.2 CARTOGRAFIA DA SENSIBILIDADE ECOLÓGICA PARA A COMPONENTE 

FLORA E HABITATS 

 

Foi efetuado um exercício de zonamento da sensibilidade ecológica para a componente 

flora e habitats, cuja cartografia é apresentada na Figura 49. O zonamento é feito em três 

níveis de sensibilidade ambiental (máxima, intermédia, reduzida), os quais foram definidos de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

Áreas de sensibilidade máxima: 

- Áreas de ocorrência de manchas bem conservadas de habitats com estatuto de protecção 

prioritário, incluindo matos dunares (2130), zimbral (2250) e pinhal adulto (2270); 

- Presença de núcleos populacionais importantes de espécies com estatuto de protecção 

prioritário: Linaria ficalhoana, Jonopsidium acaule ou ameaçadas de extinção em Portugal: 

Reseda alba, Ononis cossoniana; 

- Áreas de elevado valor para a biodiversidade florística, devido à concentração de ocorrências 

de diversas espécies e habitats, com estatuto legal de proteção ou quase ameaçadas em 

Portugal; 

- Áreas de sapal, praia e duna embrionária. 

 

Áreas de sensibilidade intermédia: 

- Áreas com manchas isoladas e de pequena dimensão, do habitat 2250, não integradas em 

áreas de sensibilidade máxima; 

- Áreas com presença do habitat 2230, não integradas em áreas de sensibilidade máxima; 

- Áreas dominadas por eucaliptal ou pinhal, cuja vegetação sob coberto é dominada por 

mosaicos de matos psamófilos, prados e comunidades de líquenes terrícolas; 

- Áreas limítrofes aos locais de ocorrência de manchas bem conservadas de habitats prioritários 

ou de núcleos importantes de espécies com estatuto de conservação (zonas-tampão). 

 

Áreas de sensibilidade reduzida 

- Áreas predominantemente ocupadas por acaciais ou por eucaliptal e pinhal adulto, cujo 

subcoberto seja dominado por acaciais, comunidades mistas de exóticas ou outra vegetação 

colonizadora de áreas perturbadas; 

- Áreas claramente humanizadas. 
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Figura 49  - Cartografia dos níveis de sensibilidade ambiental da UNOP 4, no que diz respeito à 
componente Flora e Habitats. 
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As áreas de sensibilidade ambiental máxima correspondem às áreas da UNOP 4 que devem 

ser consideradas não intervencionáveis no âmbito do projeto, com excepção da realização de 

acções de gestão de habitat para fins de conservação ou de controlo de espécies exóticas.  

As áreas de sensibilidade ambiental intermédia são aquelas onde poderão decorrer 

intervenções, desde que cumprindo um conjunto de restrições que permitam a salvaguarda 

dos principais valores que aí possam ocorrer.  

As áreas de sensibilidade ambiental reduzida são aquelas que apresentam menor valor 

para a conservação da flora e dos habitats e nas quais poderão decorrer, sem restrições de 

maior, as intervenções no âmbito do projecto em análise. 
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IV.3 DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJECTO DE 

EXECUÇÃO (MEDIDA 34 – DIA) 

 

Neste subcapítulo efetua-se a demonstração da compatibilização do projecto de 

execução com: 

- o projecto de rede viária (acessos existentes e novos) que minimize os impactes de 

fragmentação e destruição de espécies e habitats, com interesse para a conservação da 

natureza (medida 34, alínea e). 

- o levantamento no terreno dos elementos que permitam operacionalizar a 

implementação das medidas de minimização previstas para o factor conservação da natureza 

que tenha em consideração os objetivos de conservação e as orientações de gestão definidas 

no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 para as espécies e habitats desta área classificada, 

nomeadamente no que diz respeito à delimitação e sinalização de zonas sensíveis (medida 34, 

alínea f).  

 

IV.3.1 COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJECTO DE REDE VIÁRIA COM OS VALORES DE FLORA 

E HABITATS SINALIZADOS NA UNOP 4. 

 

Comparativamente àquele constante do estudo prévio, o projecto de rede viária agora 

analisado apresenta algumas alterações que determinam uma redução dos impactes que 

seriam previsíveis sobre a componente de flora e habitats na UNOP 4. 

No interior da área do Eco Resort, o projecto de rede viária sofreu várias alterações de 

traçado, algumas das quais visando aumentar o distanciamento da estrada aos núcleos de 

Juniperus navicularis, o que permitiu minimizar o impacte sobre a espécie e, 

consequentemente, sobre o habitat 2250pt2 (Figura 50). Por outro lado, foi também reduzido 

o número de estradas novas a construir, minimizando desse modo, quer o impacte directo da 

destruição do coberto vegetal, quer o impacte indirecto da perturbação na área adjacente à 

obra.  

O projecto em análise não prevê a criação de um Centro Científico e Ambiental e do 

respetivo acesso no Prédio 5, no extremo norte da UNOP 4, tal como fora proposto no estudo 

prévio e no Plano de Pormenor da UNOP 4, mas sim a sua fusão com o programa do Centro 

Arqueológico e Ambiental, partilhando ambos um mesmo edifício, a criar junto às Ruínas 

Romanas (Prédio 1). A eliminação de uma nova estrada de acesso ao Centro Ambiental 

permitirá evitar os impactes muito significativos sobre a componente de flora e habitats, 

principalmente sobre a população de Ononis cossoniana (Figura 51), que decorreriam da sua 

construção. Trata-se de uma planta anual, ameaçada de extinção em Portugal continental, que 

tem nesta área uma das poucas ocorrências conhecidas em território nacional. Uma grande 

percentagem dos indivíduos que constituem esta subpopulação ocorre ao longo do aceiro sobre 

o qual seria criada a nova estrada, pelo que seriam expectáveis impactes negativos com 

grande significado. A construção desta estrada também teria impactes significativos sobre 
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outros valores naturais, incluindo núcleos de Linaria ficalhoana, de Santolina impressa e em 

áreas ocupadas com habitats protegidos, nomeadamente 2230pt1 e 5330pt1 (Figura 51).  

 

 

Figura 50 - Visualização do traçado da rede viária previsto no projecto de execução (2022) e 
dos principais valores sinalizados no Eco Resort. 

 



Descritor Flora e Habitats RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

77 

 

 

Figura 51 - Afetação de habitats pela via de acesso ao Centro Ambiental no extremo norte da 
UNOP 4, ambos previstos no estudo prévio (2008), mas não considerada no projecto de 
execução em análise (2022). 
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IV.3.2 LEVANTAMENTO DOS ELEMENTOS QUE PERMITAM A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PREVISTAS 

 

Para implementação das medidas de minimização previstas no âmbito da componente 

de Flora e Habitats são necessários elementos cartográficos atualizados da ocorrência dos 

principais valores que serão alvo de medidas de minimização. 

O levantamento destes elementos foi realizado no terreno, ao longo de 2021, 

previamente à reformulação da planta de implantação do projecto. Este estudo consistiu num 

levantamento de campo alargado à área da UNOP4, que permitiu atualizar a cartografia das 

ocorrências dos habitats e espécies de flora com estatuto de proteção ou ameaçadas de 

extinção. No interior da área prevista para o Eco Resort foi efetuado um levantamento 

exaustivo das ocorrências de Jonopsidium acaule, Ononis cossoniana e Juniperus navicularis 

(habitat 2250) e dos exemplares adultos de pinheiro-manso (Pinus pinea), pinheiro-bravo 

(Pinus pinaster) e outras espécies arbóreas. Os locais de ocorrência de Jonopsidium acaule, 

Ononis cossoniana e Juniperus navicularis (habitat 2250) foram consideradas como 

condicionantes no exercício de reformulação do projecto do Eco Resort, tendo-se procurado 

soluções para minimizar a perturbação sobre estes valores, como por exemplo, no caso do 

trajeto da rede viária (Figura 50) e na relocalização de algumas moradias. Esta informação 

geográfica foi facultada, em formato shapefile, juntamente com os restantes elementos do 

RECAPE e permitiu, também, a elaboração de diversas figuras utilizadas no presente 

documento: 

- Habitats com estatuto legal de proteção (Figura 13, Figura 50, Figura 52); 

- Ocorrências de Jonopsidium acaule (Figura 31, Figura 50); 

- Ocorrências de Ononis cossoniana (Figura 41, Figura 53); 

- Ocorrências de Reseda alba (Figura 42, Figura 53). 
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V - REAVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

Passados cerca de 15 anos sobre a avaliação de impactes efectuada para o EIA do 

Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia (Andrade et al., 2008) e às alterações 

agora propostas no projecto de execução, considerou-se importante a reavaliação do 

significado dos impactes sobre os valores da componente flora e habitats. Para tal, nesta 

reavaliação utilizou-se, tanto quanto possível, a mesma metodologia e terminologia 

empregues no referido EIA (Andrade et al., 2008). 

Tal como havia sido realizado em 2008, previamente à elaboração da planta de 

implantação do projecto de execução, foi efectuado um estudo da vegetação na área do Eco 

Resort. Este estudo consistiu num levantamento de campo, que permitiu atualizar a cartografia 

das ocorrências de Jonopsidium acaule e de Juniperus navicularis (habitat 2250) e dos 

exemplares adultos de pinheiro-manso (Pinus pinea), pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e outras 

espécies arbóreas. Os locais de ocorrência de Jonopsidium acaule e de Juniperus navicularis 

(habitat 2250) foram consideradas como condicionantes no exercício de reformulação do 

projecto do Eco Resort, procurando-se soluções de localização das moradias, de modo a 

minimizar a perturbação sobre estes valores. Para além disso, foram respeitadas as áreas non 

aedificandi previamente definidas, coincidentes com as manchas dos habitats 2250 e 2270 

com maior extensão e em melhor estado de conservação, na UNOP 4.  

Comparativamente ao estudo realizado em 2008, assinalam-se diversas alterações ao 

projecto em análise, algumas das quais minimizam os impactes sobre os valores da flora e 

habitats. Assim, o projecto agora em análise não contempla a criação de lagos artificiais, a 

abertura do dique da Caldeira, o desenvolvimento de um Centro equestre (excluindo-se 

também a realização de passeios a cavalo na área de UNOP 4), nem a implantação de um 

Centro Ambiental no braço norte da Caldeira (excluindo-se também a criação de uma estrada 

de acesso). Também não estão previstos arranjos paisagísticos com recurso a folhosas ou 

quaisquer espécies que não sejam autóctones na península de Tróia. 

Embora ainda não esteja em vigor um plano de gestão da Zona Especial de 

Conservação (ZEC) Estuário do Sado, algumas orientações de gestão que são sugeridas no 

plano sectorial da Rede Natura 2000, encontram-se contempladas neste projecto. Exemplos 

destas medidas são o ordenamento das acessibilidades (controlo da circulação de veículos e 

de pisoteio), o controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras e a recuperação dos 

sistemas dunares, entre outras. O compromisso com a concretização destes procedimentos 

permitiu, a priori, a minimização de alguns dos impactes potenciais e foi levado em 

consideração na reavaliação de impactes que se segue. 
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V.1 METODOLOGIA 

Para quantificar o nível de significância dos impactes (NSI), decorrentes da 

implantação no terreno das infra-estruturas previstas no estudo prévio de ocupação da UNOP 

4, foi utilizada a seguinte escala de avaliação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Níveis de significância do impacte (NSI) e respectivo significado. 

NSI Significado 

-4 

Inaceitável: Degradação extensiva e irreversível de valores de importância nacional 

ou internacional. 

-3 

Negativo, muito significativo: Perda de usos do ambiente, quer usos humanos quer 

do ecossistema, de forma irreversível e/ou afectando valores de importância regional. 

-2 

Negativo significativo: Perda permanente de usos a escala local, ou afectação de 

usos de forma gravosa, mas transitória e reversível.  

-1 

Negativo pouco significativo: Alteração ambiental tendencialmente negativa, mas 

sem perda de usos ou com afectação ligeira e transitória dos usos. 

0 Nulo: Sem impacte mensurável. 

+1 

Positivo pouco significativo: Alteração ambiental tendencialmente positiva sem 

ganho de usos. 

+2 Positivo significativo: Com ganho de qualidade ambiental ou novos usos sociais. 

+3 

Positivo muito significativo: Requalificação, para usos ambientais ou sociais, de 

uma situação degradada.  

+4 

Extraordinariamente positivo: Criação de património natural ou social de elevado 

valor, a partir de uma situação fortemente degradada. 

 

Relativamente à reversibilidade, consideraram-se duas situações: 

• Impacte reversível, caso seja possível restaurar as condições iniciais, 

anteriores ao impacte. 

• Impacte irreversível, caso não seja possível restaurar as condições iniciais, 

anteriores ao impacte. 

 

Foram consideradas duas fases em que irão decorrer os impactes:  

• Fase de construção, durante a qual irão decorrer os impactes resultantes 

das obras necessárias à concretização das infra-estruturas previstas no 

projecto; 

• Fase de exploração, durante a qual decorrerão os impactes resultantes do 

funcionamento normal e previsto paras as diversas infra-estruturas; 

• Fase de Desactivação, durante a qual irão decorrer os impactes resultantes 

da desactivação das instalações. 

 

Os principais valores assinalados na UNOP 4 são sintetizados na Tabela 3, incluem as 

os habitats e as espécies de flora com estatuto legal de proteção e as espécies sinalizadas 
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como relevantes para a conservação, cuja ocorrência na UNOP 4 apresenta relevância a nível 

nacional ou regional. 

 

Tabela 3 - Identificação dos principais valores da componente flora e habitats, registados na 
UNOP 4. 

Valor 
Relevância da 

subpopulação na UNOP 4 

Estatuto de 

proteção 

Categoria 

de ameaça 

Cladina spp. Regional Anexo B-V - 

Herniaria maritima Regional Anexos B-II & IV* LC 

Jonopsidium acaule Nacional (= Global) Anexos B-II & IV* LC 

Limonium lanceolatum Nacional (= Global) Anexos B-II & IV* LC 

Linaria ficalhoana Regional Anexos B-II & IV* LC 

Salix salviifolia subsp. australis Local Anexos B-II & IV* LC 

Santolina impressa Regional Anexos B-II & IV* LC 

Scrophularia sublyrata Local Anexo B-V LC 

Thymus capitellatus Local Anexo B-IV* LC 

Thymus carnosus Local Anexos B-II & IV* LC 

Juniperus navicularis Nacional - NT 

Ononis cossoniana Nacional - EN 

Reseda alba Nacional - CR 

Verbascum giganteum Nacional - DD 

2230 (pt1+pt2) Regional Anexo B-I - 

2150pt1 Local Anexo B-I - 

2250pt1 Nacional Anexo B-I - 

2250pt2 Nacional Anexo B-I - 

2270 Nacional Anexo B-I - 

5330pt1 Regional Anexo B-I - 

Habitats de areias dunares 

(2110, 2130) 
Local 

Anexo B-I - 

Habitats estuarinos 

(1140, 1310, 1320, 1410, 1420, 

1430) 

Regional 

Anexo B-I - 

Estatuto de Proteção: Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro. Anexos B-I, B-II, B-IV e B-V; Categoria de ameaça: 

CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo, NT – Quase Ameaçada; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação 

Insuficiente. 
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V.2 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES - FASE DE CONSTRUÇÃO  

 

Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a 

degradação do coberto vegetal existente no interior dos polígonos definidos para as áreas de 

intervenção na UNOP 4 no âmbito do Projecto de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

(Prédios 1, 2 e 4).  

No Prédio 2 esta degradação poderá corresponder à destruição direta dos valores, por 

exemplo, nos locais de implantação de estruturas (moradias, piscinas e respetivos decks, 

estacionamentos, campos desportivos), ou à redução da qualidade dos habitats nas áreas 

adjacentes. Um risco assinalável é a expansão de espécies exóticas, presentes em grande 

abundância nesta área, que poderá ser potenciada pelas perturbações, como o revolvimento 

dos solos. 

De modo a minimizar os impactes expectáveis da destruição direta, no Prédio 2 a 

localização das moradias foi projetada de modo a evitar que a sua implantação colidisse com 

habitats protegidos (2250pt2, 2270) e plantas com relevante interesse para a conservação da 

biodiversidade (Jonopsidium acaule, Ononis cossoniana). Ademais, a técnica de implantação 

das moradias sobre estacas foi selecionada de modo a minimizar a necessidade de movimentar 

os solos, tal como a opção de se colocar a passagem dos cabos de comunicações e 

infraestruturas de saneamento exclusivamente sob a rede viária e acessos às casas 

(passadiços). 

Ainda assim, serão previsivelmente afectados alguns núcleos populacionais de plantas 

vasculares protegidas ou com interesse para a conservação, destacando-se Jonopsidium 

acaule, Juniperus navicularis e Ononis cossoniana, sendo plausível que possa desaparecer um 

núcleo populacional desta última espécie, avaliada como Em Perigo em Portugal. Esse risco 

poderá ser mitigado com medidas de compensação que incluam a preservação do material 

genético e criação de novos núcleos populacionais. Outras espécies que serão afetadas, são 

as endémicas Santolina impressa e Thymus capitellatus, embora sejam ambas mais 

adaptáveis, e dada a sua abundante população, poderão recuperar sem intervenção humana. 

A nível dos habitats, é expectável a degradação de áreas onde ocorrem prados anuais 

psamófilos (2230) e pequenas manchas de zimbral de Juniperus navicularis (2250pt1). 

Durante a fase de construção não é expectável a degradação significativa dos outros habitats 

presentes na envolvente aos polígonos de implantação, uma vez que a área de intervenção 

deverá estar perfeitamente identificada e o respeito pelos seus limites deverá ser monitorizado 

através de acompanhamento ambiental. As propostas de intervenção paisagística a realizar no 

território da UNOP 4 durante a fase de construção englobam o controlo/gestão de espécies 

exóticas invasoras, o que poderá trazer impactes positivos a longo prazo, sobre os valores 

integrados nesta componente. Está também prevista a criação de sebes, exclusivamente com 

recurso a espécies nativas, acção que se espera ter um impacte negligenciável. 

No Prédio 4 é expectável a perda direta de cerca de 1,8 hectares de vegetação com 

reduzido interesse para a conservação, incluindo matos de areias interiores e áreas ocupadas 

por acacial. Poderão ser afetados alguns indivíduos de Thymus capitellatus e de Santolina 
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impressa, embora em reduzida quantidade, pelo que o impacte global desta construção terá 

reduzido significado sobre esta componente. No Prédio 1 não são expectáveis impactes com 

qualquer significado, uma vez que se trata de uma área fundamentalmente humanizada. É 

plausível que possam ser destruídos alguns prados nitrófilos, sem interesse para a conservação 

de valores florísticos e ocorrer alguma degradação na área envolvente, devido à movimentação 

de máquinas e pessoal. 

Embora teoricamente seja possível que, na maioria dos casos, os impactes agora 

identificados possam ser reversíveis a médio prazo, com recurso a medidas de minimização, 

será necessário um grande esforço de manutenção para assegurar que as perturbações do 

solo não sejam potenciadoras da expansão incontrolável de espécies exóticas, o que teria 

impactes negativos muito significativos no território. Por outro lado, a degradação do coberto 

vegetal será mais dificilmente reversível nos locais de implantação das moradias (incluindo 

piscinas e respetivos decks) e na sua área adjacente, nas novas vias a construir e nos locais 

onde serão construídos estacionamentos e campos de jogos. 
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Tabela 4 - Síntese dos impactes previstos durante a fase de construção na UNOP 4. 

 Impacte Espécies/habitats previsivelmente afectados e nível do impacte Reversibilidade 

do impacte 

Prédio 1 

Ruínas 

Romanas 

- Destruição do coberto vegetal na área de 

implantação das edificações e outras estruturas 

5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Irreversível 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

- Destruição do coberto vegetal nas obras de 

construção de vias e outras infraestruturas 

5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Parcialmente 

reversível (α) 

- Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

5330 (1); Linaria ficalhoana (1); Reversível 

- Intervenções paisagísticas 5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 

Prédio 2 

 Eco Resort 

- Destruição do coberto vegetal na área de 

implantação das edificações e outras estruturas 

Jonopsidium acaule (-1); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Herniaria 

marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis cossoniana (-2); 

2230 (-1); 2250 (-1); 2270 (0) 

Parcialmente 

reversível (α) 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Herniaria 

marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis cossoniana (-1); 

2230 (-1); 2250 (-2); 2270 (-1) 

Reversível 

 - Destruição do coberto vegetal nas obras de 

construção de vias e outras infraestruturas 

Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Herniaria 

marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis cossoniana (0); 2230 (-1); 2250 pt2 

(-1); 2270 (0) 

Parcialmente 

reversível (α) 

 - Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (1); Thymus capitellatus (1); Herniaria 

maritima (1); Juniperus navicularis (1); Ononis cossoniana (2); 

Reversível 
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 Impacte Espécies/habitats previsivelmente afectados e nível do impacte Reversibilidade 

do impacte 

2230 (1); 2250 (1); 2270 (2) 

 - Intervenções paisagísticas Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0); Herniaria 

maritima (0); Juniperus navicularis (1); Ononis cossoniana (0); 

2230 (0); 2250 (1); 2270 (1) 

Reversível 

Prédio 4 

Área de 

Serviços 

- Destruição do coberto vegetal na área de 

implantação das edificações e outras estruturas 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Irreversível 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

- Destruição do coberto vegetal nas obras de 

construção de vias e outras infraestruturas 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Parcialmente 

reversível (α) 

- Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

- Intervenções paisagísticas Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

 

(α) – Será reversível no local de implantação das estacas das moradias; 

(β) - Se efectuado com precauções, de modo a evitar a propagação de sementes durante o corte e transporte dos materiais cortados.
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V.3 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES - FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

Quando estiver em exploração, prevê-se que o Eco Resort e que as restantes 

estruturas projetadas para o território da UNOP 4 sejam responsáveis por um aumento 

significativo da pressão humana sobre os valores de flora e habitats. A presença humana na 

UNOP 4 passará a ter um carácter, mais ou menos, permanente e embora seja verosímil que 

a perturbação gerada tenha efeitos mais significativos no interior do polígono de implantação 

do Eco Resort, são também previsíveis impactes na zona adjacente, onde existem importantes 

áreas de habitats prioritários, como 2250 e 2270. 

Na área adjacente às moradias será expectável o revolvimento e nitrofilização do solo 

arenoso, alterando as condições de habitat e potenciando o desenvolvimento de comunidades 

de plantas nitrófilas e a expansão de exóticas. Nestas áreas é expectável a instalação de 

comunidades de plantas nitrófilas anuais, cujo desenvolvimento representará uma pressão 

adicional sobre os núcleos de Jonopsidum acaule sendo plausível a exclusão desta planta de 

diversos locais onde ocorre actualmente, por degradação das suas condições de habitat. Um 

exemplo deste impacte foi observado num dos aceiros que atravessa a mancha de pinhal-

bravo, entre a localização prevista do Eco Resort e a estrada de acesso à instalações da 

Marinha (Figura 32). Outras espécies que, previsivelmente, serão mais perturbadas serão 

Ononis cossoniana e Juniperus navicularis. Os habitats potencialmente mais afetados serão os 

prados anuais psamófilos (habitat 2230) e as comunidades de líquenes terrícolas do género 

Cladina. Na área envolvente ao Eco Resort existe o risco de degradação de importantes 

manchas de zimbrais (2250) e pinhais, devido ao pisoteio humano e de animais de companhia, 

sugerindo-se que possa ser altamente condicionada a sua presença neste território.  

É expectável uma expansão de algumas plantas exóticas invasoras, como o chorão-

das-praias (Carpobrotus edulis) e as azedas (Oxalis pes-caprae), dada a sua capacidade de 

colonização dos solos que serão perturbados por pisoteio e outras atividades humanas, durante 

a exploração do Eco Resort. Embora esteja prevista a adoção de um programa de controlo de 

exóticas na UNOP 4, o qual, se bem implementado, poderá tornar-se uma mais-valia 

ambiental, não se irá considerar esse aspecto como minimizador dos impactes previstos, dada 

a incerteza quanto à capacidade de implementação das ações de controlo, por exemplo, sobre 

Oxalis pes-caprae. Será também necessário assegurar um correcto acompanhamento e gestão 

da germinação de acácias (Acacia spp.), dada a existência de um grande banco de sementes 

no solo, o qual ainda estará ativo durante a fase de exploração. 

Outro risco considerável de causar impactes muito significativos sobre a componente 

flora e habitats durante a fase de exploração está relacionado com a eventual necessidade, 

por imposição legal, da realização de ações de gestão da vegetação sob coberto para 

prevenção de incêndios florestais (nomeadamente no âmbito de uma má aplicação do DL 

82/2021, de 13/10). Caso se venham a realizar este tipo de intervenções, poderá haver 

impactes muito significativos sobre alguns habitats, principalmente os pinhais (2270), cujo 

critério para caracterização do habitat implica a existência de um estrado arbustivo evoluído 

sob coberto. Outros habitats que poderão ser eventualmente muito degradados ou mesmo 
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destruídos incluem os zimbrais (2250pt2) e os tojais (2150). A nível de espécies, as mais 

afetadas serão as arbustivas como Juniperus navicularis, Santolina impressa e Thymus 

capitellatus. 

Outro impacte plausível será a colheita/recolha de exemplares de plantas com 

interesse ornamental por parte dos utilizadores do Eco Resort, como os líquenes do género 

Cladina e plantas mais vistosas que estão associadas a alguns habitats, como Armeria pungens 

(2130) e Fritillaria stenophylla e Leucojum trichophyllum (2230). 

 



Descritor Flora e Habitats                    RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

88 

 

Tabela 5 - Síntese dos impactes previstos durante a fase de exploração na UNOP 4. 

 Impacte Espécies/habitats previsivelmente afectados e nível do impacte Reversibilidade 

do impacte 

Prédio 1 

Ruínas 

Romanas 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

- Expansão de plantas exóticas invasoras 5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 - Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

5330 (1); Linaria ficalhoana (1); Reversível 

 - Ações de gestão de vegetação para 

prevenção de incêndios florestais 

5330 (-1); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 - Colheita/Recolha de exemplares 5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 

Prédio 2 

 Eco Resort 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus navicularis (-2); Ononis cossoniana (-

2); Cladina spp. (-2); 2130 (-1), 2150 (0); 2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2) 

Parcialmente 

irreversível (α) 

- Expansão de plantas exóticas invasoras Jonopsidium acaule (-3); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus navicularis (-3); Ononis cossoniana (-

2); Cladina spp. (-2); 2130 (-1), 2150 (-1); 2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2) 

Parcialmente 

irreversível (α) 

- Ações de gestão de vegetação para 

prevenção de incêndios florestais 

Jonopsidium acaule (0); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria maritima (0); Juniperus navicularis (-3); Ononis 

cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2150 (-2); 2230 (1); 2250 (-3); 2270 (-

3) 

Reversível () 

- Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (1); Thymus capitellatus (1); Herniaria 

maritima (1); Juniperus navicularis (1); Ononis cossoniana (2); 

2230 (1); 2250 (1); 2270 (2) 

Reversível 
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 Impacte Espécies/habitats previsivelmente afectados e nível do impacte Reversibilidade 

do impacte 

- Colheita/Recolha de exemplares Jonopsidium acaule (0); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria maritima (0); Juniperus navicularis (0); Ononis 

cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2230 (-1); 2250 (0); 2270 (0) 

 

Reversível 

Prédio 4 

Área de 

Serviços 

- Degradação do coberto vegetal na área 

envolvente 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

- Expansão de plantas exóticas invasoras Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

- Ações de gestão de vegetação para 

prevenção de incêndios florestais 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

 - Acções de remoção e controlo de espécies 

exóticas invasoras (β) 

Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

 - Colheita/Recolha de exemplares Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

(α) – Será irreversível para as espécies anuais e mais sensíveis às alterações do habitat, como Jonopsidium acaule; 

(β) - Se efectuado com precauções, de modo a evitar a propagação de sementes durante o corte e transporte dos materiais cortados. 

() – Apenas a muito longo prazo, para habitats como 2270 e 2250.  
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V.4 REAVALIAÇÃO DE IMPACTES - FASE DE DESATIVAÇÃO 

 

No final da sua vida útil, a desativação das instalações terá duas componentes principais, 

nomeadamente a demolição do edificado e a renaturalização da área de intervenção. Neste 

período é plausível que possa haver uma expansão das espécies exóticas no território. Três 

factores contribuem para aumentar esse risco:  

- a expectável nitrofilização do solo arenoso em redor das moradias, a qual deverá 

ocorrer ao longo da fase de exploração; 

- a perturbação dos solos devido à movimentação de máquinas, aquando da demolição 

e remoção das moradias e outras estruturas; 

- existência de um banco de sementes no solo de diversas espécies invasoras; 

- o término das ações de controlo de exóticas que deverão integrar o Plano de Gestão 

Ambiental da UNOP 4 de Tróia (PGAU4). 
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Tabela 6 - Síntese dos impactes previstos durante a fase de desativação na UNOP 4. 

 Impacte Espécies/habitats previsivelmente afectados e nível do impacte Reversibilidade 

do impacte 

Prédio 1 

Ruínas 

Romanas 

- Demolição do edificado 5330 (0); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

- Renaturalização da área de intervenção 5330 (2); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 - Expansão de plantas exóticas invasoras 5330 (-1); Linaria ficalhoana (0); Reversível 

 

Prédio 2 

 Eco Resort 

- Demolição do edificado Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus navicularis (-2); Ononis cossoniana (-

2); Cladina spp. (-2); 2130 (0), 2150 (0); 2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2) 

Reversível 

- Renaturalização da área de intervenção Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (1); Thymus capitellatus (1); Thymus 

carnosus (0); Herniaria marítima (1); Juniperus navicularis (1); Ononis cossoniana (1); 

Cladina spp. (1); 2130 (0), 2150 (0); 2230 (1); 2250 (1); 2270 (1) 

Parcialmente 

irreversível (α) 

- Expansão de plantas exóticas invasoras Jonopsidium acaule (-3); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); Thymus 

carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus navicularis (-3); Ononis cossoniana (-

2); Cladina spp. (-2); 2130 (-1), 2150 (-1); 2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2) 

Parcialmente 

irreversível (α) 

Prédio 4 

Área de 

Serviços 

- Demolição do edificado Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (0); Thymus capitellatus (0) Reversível 

- Renaturalização da área de intervenção Linaria ficalhoana (0); Santolina impressa (1); Thymus capitellatus (1) Reversível 

- Expansão de plantas exóticas invasoras Linaria ficalhoana (-1); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1) Parcialmente 

irreversível (α) 
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Tabela 7 – Tabela resumo dos impactes previstos sobre a componente Flora e Habitats. (α) - Se efectuado com precauções, de modo a evitar a propagação de sementes durante 
o corte e transporte dos materiais cortados 

Fase Impacte Ordem Natureza Reversibilidade  Espécies/Habitats afectados e Nível de Significância do Impacte 

 

 

 

 

 

 

Const. 

 

Destruição do coberto vegetal na 
área de implantação das 
edificações e outras estruturas 

Direto Negativo Parcialmente 
reversível 

Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (-1); Santolina impressa (-1); Thymus 
capitellatus (-1); Herniaria marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis 
cossoniana (-2); 2230 (-1); 2250 (-1); 2270 (0); 5330 (0) 

Degradação do coberto vegetal 
na área envolvente 

Indireto Negativo Reversível Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus 
capitellatus (-1); Herniaria marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis 
cossoniana (-1); 2230 (-1); 2250 (-2); 2270 (-1); 5330 (0) 

Destruição do coberto vegetal 
nas obras de construção de vias 
e outras infraestruturas 

Direto Negativo Parcialmente 
reversível 

Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); 
Herniaria marítima (0); Juniperus navicularis (-1); Ononis cossoniana (0); 2230 
(-1); 2250 pt2 (-1); 2270 (0) 

Acções de remoção e controlo de 
espécies exóticas invasoras  

Indireto Positivo 
(α) 

Reversível Linaria ficalhoana (1); Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (1); Thymus 
capitellatus (1); Herniaria maritima (1); Juniperus navicularis (1); Ononis 
cossoniana (2); 2230 (1); 2250 (1); 2270 (2); 5330 (1) 

Intervenções paisagísticas Indireto Positivo Reversível Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (0); Thymus 
capitellatus (0); Herniaria maritima (0); Juniperus navicularis (1); Ononis 
cossoniana (0); 2230 (0); 2250 (1); 2270 (1); 5330 (0) 

 

 

 

 

 

Expl. 

Degradação do coberto vegetal 
na área envolvente 

Indireto Negativo Parcialmente 
irreversível 

Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (-2); Santolina impressa (-1); Thymus 
capitellatus (-1); Thymus carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus 
navicularis (-2); Ononis cossoniana (-2); Cladina spp. (-2); 2130 (-1), 2150 (0); 
2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2); 5330 (0) 

Expansão de plantas exóticas 
invasoras 

Indirecto Negativo Parcialmente 
irreversível; 

Linaria ficalhoana (0); Jonopsidium acaule (-3); Santolina impressa (-1); Thymus 
capitellatus (-1); Thymus carnosus (-1); Herniaria marítima (-1); Juniperus 
navicularis (-3); Ononis cossoniana (-2); Cladina spp. (-2); 2130 (-1), 2150 (-
1); 2230 (-2); 2250 (-2); 2270 (-2); 5330 (0) 

Ações de gestão de vegetação 
para prevenção de incêndios 
florestais 

Directo Negativo Reversível (β) Jonopsidium acaule (0); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); 
Thymus carnosus (-1); Herniaria maritima (0); Juniperus navicularis (-3); Ononis 
cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2150 (-2); 2230 (1); 2250 (-3); 
2270 (-3); 5330 (-1) 

Acções de remoção e controlo de 
espécies exóticas invasoras  

Indireto Positivo 
(α) 

Reversível Linaria ficalhoana (1); Jonopsidium acaule (1); Santolina impressa (1); Thymus 
capitellatus (1); Herniaria maritima (1); Juniperus navicularis (1); Ononis 
cossoniana (2); 2230 (1); 2250 (1); 2270 (2); 5330 (1) 

Colheita/Recolha de exemplares Directo Negativo Reversível Jonopsidium acaule (0); Santolina impressa (-1); Thymus capitellatus (-1); 
Thymus carnosus (-1); Herniaria maritima (0); Juniperus navicularis (0); Ononis 
cossoniana (0); Cladina spp. (-1); 2130 (-1), 2230 (-1); 2250 (0); 2270 (0); 
5330 (0) 
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V.5 IMPACTES CUMULATIVOS 

 

Várias das espécies registadas na UNOP 4 e que são consideradas relevantes para a 

conservação, partilham uma área de distribuição global, mais ou menos semelhante, ao longo 

da bacia sedimentar do rio Sado e do litoral alentejano. Entre estas incluem-se diversos 

endemismos de Portugal continental, incluindo Jonopsidium acaule, Santolina impressa, 

Thymus capitellatus, Linaria ficalhoana, Ulex australis subsp. welwitschianus ou quase 

endemismos como Juniperus navicularis. 

Ao longo dos últimos 15 anos, têm-se verificado importantes alterações nesta área 

geográfica, incluindo a expansão das áreas de agricultura de regadio, por exemplo, na ZEC 

Comporta-Galé, e a concretização de outros projectos de empreendimentos turísticos, quer na 

península de Tróia (e.g., Pestana Eco Resort na UNOP 5, já construído, e o conjunto turístico 

“Na praia”, a iniciar construção, nas UNOP 7 e 8), quer noutros locais a sul da península (e.g.,  

o golfe “Torre-Terras da Comporta”, entre outros). Todos estes projectos foram geradores de 

impactes, mais ou menos significativas sobre as populações destas espécies e contribuíram, 

de modo relevante, para a regressão da área ocupada por habitat favorável. Por esse motivo, 

as ocorrências deste conjunto de espécies e habitats na UNOP 4 ganharam uma maior 

relevância para a sua conservação a nível nacional.  

Pelos motivos acima descritos, os impactes cumulativos do projecto sobre a componente 

de flora e habitats, apresentados na Tabela 8 incidirão principalmente sobre as espécies 

Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana, Santolina impressa, Thymus capitellatus e Juniperus 

navicularis, e sobre os habitats 2130, 2230, 2150, 2250 e 2270. 

Nos casos de espécies como Juniperus navicularis e de habitats como 2250 e 2270 os 

impactes com maior significado estão relacionados com a possibilidade da sua degradação ou 

destruição em resultado da realização de ações de gestão de vegetação, no âmbito das 

medidas de prevenção de incêndios florestais. Este impacte poderá ser evitado caso se tomem 

medidas para salvaguardar estes espaços de tais intervenções, dado o seu elevado valor para 

a conservação da biodiversidade. 

Para as espécies e habitats anuais como Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana e os prados 

do 2230, a expansão de exóticas representa a principal ameaça, sendo um fenómeno que 

também se verifica noutros pontos da área de distribuição destes valores. Os impactes 

cumulativos são, necessariamente, mais significativos no caso das espécies que serão 

previsivelmente mais afetadas pelo projecto da UNOP 4, como Jonopsidium acaule. 
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Tabela 8 - Análise de impactes cumulativos. 

Valor NSI Descrição dos impactes com maior significado Impacte 
cumulativo 

Jonopsidum 
acaule 

-3 a +1 Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno 
que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 
Risco de redução significativa de uma subpopulação 

importante a nível nacional. 

-3 

Juniperus 
navicularis 

-3 a +1 Possibilidade de destruição em resultado de ações de 
gestão de vegetação para prevenção de incêndios 

florestais; ameaça também existente noutras áreas da sua 
distribuição. Existe risco de redução significativa de uma 

subpopulação importante a nível nacional. 

-3 

Linaria 
ficalhoana 

-1 a 0 Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno 
que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 

Contudo esta redução não deverá ter grande significado 
no contexto nacional. 

-1 

Santolina 
impressa 

-1 a +1 Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno 
que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 

Contudo esta redução não deverá ter grande significado 
no contexto nacional. 

-1 

Thymus 
capitellatus 

-1 a +1 Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno 
que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 

Contudo esta redução não deverá ter grande significado 
no contexto nacional. 

-1 

2130* -1 a +1 Perturbação e possibilidade de expansão de plantas 
invasoras, fenómeno que também ocorre noutras áreas da 

sua distribuição. Este habitat é mais abundante noutras 
áreas de Portugal e não será muito afetado por outros 

projectos similares. 

-1 

2150* - 2 a 0 Possibilidade de destruição em resultado de ações de 
gestão de vegetação para prevenção de incêndios 

florestais. Esta ameaça é mais significativa na UNOP 4 do 
que em outros pontos da sua área de distribuição, não 

estando tão ameaçado. 

-2 

2230 - 2 a -1 Possibilidade de expansão de plantas invasoras, fenómeno 
que também ocorre noutras áreas da sua distribuição. 

Este habitat é mais abundante noutras áreas de Portugal 
mas encontra-se em regressão. 

-2 

2250 -3 a +1 Possibilidade de destruição em resultado de ações de 
gestão de vegetação para prevenção de incêndios 

florestais, ameaça também existente noutros pontos da 
sua área de distribuição. Existe risco de redução 

significativa de uma área bem conservada deste habitat 
prioritário, em regressão a nível nacional. 

-3 

2270 -3 a +1 Possibilidade de destruição em resultado de ações de 
gestão de vegetação para prevenção de incêndios 

florestais; ameaça também existente noutros pontos da 
sua área de distribuição. Existe risco de redução 

significativa de uma área bem conservada deste habitat 
prioritário, em regressão a nível nacional. 

-3 

 
  



Descritor Flora e Habitats                 RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

95 

 

VI - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

 

Face à reavaliação dos impactes sobre a flora e habitats, considera-se relevante o 

ajuste de algumas das medidas de minimização dos impactes negativos contidas na DIA, bem 

como a proposta de novas medidas de compensação, que visem assegurar a conservação dos 

principais valores de flora e habitats existentes na UNOP 4. Estas medidas deverão ser incluídas 

no Plano de Gestão Ambiental da UNOP 4 (PGAU4), para assegurar a sua prossecução, a longo 

prazo. 

Para a flora são propostos três objetivos de conservação que balizam as medidas de 

minimização/compensação a desenvolver: 

O1 – Manutenção ou melhoria do estado de conservação dos habitats com estatuto de 

proteção, com enfoque naqueles prioritários; 

O2 – Manutenção do estado de conservação da população de Jonopsidium acaule. 

O3 – Melhoria do estado de conservação das espécies Ononis cossoniana e Reseda 

alba; 

 

Para se atingir cada um dos objetivos de conservação acima indicados é proposto um 

conjunto de medidas, de diferentes tipologias, que correspondem às ações concretas que 

devem ser executadas no terreno. Na Tabela 9 é apresentada uma síntese das medidas de 

minimização e compensação propostas. 

 

Tabela 9 - Medidas a implementar para concretizar os objetivos de conservação definidos para 
a flora, que deverão constar no Plano de Gestão Ambiental da UNOP 4 (PGAU4). 

Objetivos de conservação Medidas a implementar 

O1 - Distribuição dos habitats com estatuto de 
proteção, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, assinalados na UNOP 4 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no 
terreno 

O2 - Manutenção do estado de conservação da 
população de Jonopsidium acaule 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no 
terreno 

O3 - Melhoria do estado de conservação das 
espécies Ononis cossoniana e Reseda alba 

MM1 – Controlo de plantas exóticas 

MC1 – Gestão de habitat favorável para a flora 

MC2 – Potencial de reprodução ex situ e criação de 
novos núcleos populacionais 

MM – Medida de minimização; MC – Medida de Compensação 
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MM1 - Controlo de plantas exóticas 

  

Esta medida visa o controlo da expansão de diversas espécies exóticas no território da 

UNOP 4, a qual poderá ser potenciada pelo aumento da perturbação humana, gerada pela 

construção e exploração do projecto em análise. A localização das principais áreas de 

ocorrência de plantas exóticas é indicada na Figura 47. 

Sugere-se a implementação de um programa de controlo de espécies exóticas, no qual 

poderão ser previstas/aplicadas diversas técnicas. Deverá ser evitado o recurso a maquinaria 

pesada e excluído o uso de herbicidas, como o glifosato, na proximidade da Caldeira e de 

quaisquer zonas húmidas, para evitar impactes sobre a fauna e flora estuarinas. Sempre que 

seja possível, para as árvores jovens (até 2 m de altura) e para as plantas rasteiras como o 

chorão, deverá privilegiar-se o arranque manual, procurando-se sempre remover os rizomas, 

caso existam, tanto quanto possível. Os caules e rizomas removidos devem ser retirados do 

local para posterior queima ou destroça. Não poderá haver deposição no local dos resíduos da 

destroça, uma vez que essa prática promove profundas alterações na composição do solo, com 

reflexo para as comunidades vegetais autóctones. 

Para as acácias adultas, sugere-se que se siga a técnica do descasque da parte inferior 

do tronco e esperar que a árvore morra (1-2 anos). Após a sua morte, deve ser cortada e 

removida do local. Esta técnica é a mais eficaz a longo prazo, uma vez que dispensa a 

necessidade de cortes sucessivos. A alternativa será o corte repetido, com recurso a 

equipamentos manuais ou mecânicos. Os cortes devem ser repetidos, com persistência, após 

curtos períodos de crescimento (até 50-100 cm), de modo a esgotar as reservas nutritivas dos 

rizomas, ainda assim, poderá levar algum tempo até levar à perda de vitalidade das plantas. 

Nas zonas mais interiores poderá testar-se a aplicação de herbicida imediatamente após o 

corte, mas essa prática não poderá ser feita na proximidade da Caldeira, nem de zonas 

húmidas. 

Esta medida deve ser mantida a longo prazo e acompanhada por um plano de 

monitorização, de modo a acompanhar os resultados das intervenções e sinalizar eventuais 

novos focos de instalação de espécies invasoras. As ações de controlo de exóticas deverão 

decorrer entre outubro e março, evitando-se o período de frutificação das acácias, de modo a 

não contribuir para dispersão de sementes. De igual modo, o solo resultante de intervenções 

em áreas invadidas por Acacia spp., Carpobrotus edulis ou Oxalis pes-caprae não deverá usado 

em quaisquer outras intervenções, devendo ser removido e processado em local próprio. Esta 

informação deverá constar nos planos para os projectos de Espaços Exteriores (que inclui a 

informação relativa à movimentação de terras e à integração paisagística). 

 Principais plantas alvo: Acacia saligna, Acacia longifolia, Acacia pycnantha, Ricinus 

communis, Carpobrotus edulis, Furcraea foetida, Cortaderia selloana, Arundo donax, Aeonium 

arboreum, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus globulus. 
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No caso de Oxalis pes-caprae, será impossível erradicar a espécie dada a sua 

abundância e elevada capacidade de colonização. O objetivo será evitar a sua proliferação na 

UNOP 4, através do condicionamento das áreas a intervir durante a fase de construção. 

 

MM2 – Condicionamento das áreas a intervir no terreno 

 

Esta medida visa evitar, quer a destruição das manchas de habitats protegidos que 

ocorrem no interior da área prevista para o Eco Resort e na sua envolvente próxima, quer a 

degradação dos habitats para diversas espécies de flora com estatuto de proteção ou 

ameaçadas de extinção. 

Nesse sentido, todas as intervenções a realizar no território do Eco Resort não poderão 

interferir com as manchas de zimbral (habitat 2550) que estão sinalizadas no seu interior 

(Figura 52). De igual modo, não poderá haver quaisquer intervenções no interior das manchas 

de pinhal (habitat 2270) assinaladas na envolvente do Eco Resort. Estes pinhais não poderão 

ser alvo de medidas de gestão de vegetação no âmbito de ações de prevenção de fogos 

florestais, uma vez que essa gestão promove a destruição deste habitat prioritário. 

Na área envolvente, deverá ser descontinuado o trilho existente ao longo da margem 

sul da Caldeira (Figura 52), promovendo-se a sua renaturalização e limitando, desse modo, a 

perturbação humana numa área bastante sensível e de elevada importância ecológica. 

Simultaneamente deverá ser definida e mantida uma rede de trilhos bem sinalizados, para que 

os utilizadores do Eco Resort possam disfrutar da área natural envolvente, mas de um modo 

sustentável, minimizando os impactes e respeitando os valores existentes. 

Concomitantemente, deverá haver informação no terreno para sensibilizar os utilizadores do 

Eco Resort e os visitantes ocasionais da UNOP 4, para a necessidade de proteção dos valores 

presentes e para as medidas de conservação em curso, e acções de sensibilização no Quadro 

do trabalho do Centro Arqueológico e Ambiental que será criado na UNOP 4. 



Descritor Flora e Habitats                 RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

98 

 

 

Figura 52 - Localização espacial de algumas áreas onde a intervenção deverá ser condicionada 
(MM2); acima, habitats protegidos no interior e em redor da área do Eco Resort; abaixo, trilho 
que deverá ser renaturalizado. 
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MC1 – Gestão de habitat favorável para a flora 

 

Duas das espécies ameaçadas de extinção que foram sinalizadas na UNOP 4, a joina-

das-dunas (Ononis cossoniana) e a reseda-branca (Reseda alba), ocorrem no braço norte da 

Caldeira (Figura 41, Figura 42), onde se encontram ameaçadas pela expansão de plantas 

exóticas e pelo adensamento do retamal. Para assegurar a manutenção de condições de 

habitat favorável a ambas as espécies, será necessário implementar medidas de gestão, 

incluindo o controlo de exóticas como Ricinus communis, Oxalis pes-caprae, Furcraea foetida 

(integrado no âmbito da MM1) e a abertura e manutenção de clareiras no interior do retamal. 

Estas clareiras deverão ser alvo de gestão anual, para monda da germinação das plantas 

exóticas e de retama-branca. Deverão também alvo de revolvimento superficial do solo, com 

uma periodicidade a definir consoante os resultados observados no terreno. Sugere-se que, 

numa fase inicial, esta intervenção decorra de dois em dois anos, por exemplo, podendo depois 

alargar-se para períodos mais prolongados. No caso de Ononis cossoniana deverão também 

ser geridas do mesmo modo as clareiras que serão mantidas no interior do Eco Resort, na área 

onde está registada a presença atual da espécie. As áreas onde deverão ser implementadas 

estas ações são indicadas na Figura 53. 

No caso da cocleária-menor (Jonopsidium acaule), para assegurar a conservação, a 

longo prazo, da importante subpopulação deste endemismo lusitano que ocorre na UNOP 4, é 

necessário assegurar algumas medidas de gestão do seu habitat. Nesse sentido, os aceiros e 

trilhos que ocorrem na UNOP 4, externos à área do Eco Resort, deverão ser mantidos com 

regularidade, sem promover mobilizações profundas do solo arenoso. Devem ser interditas 

quaisquer práticas que promovam o enriquecimento dos aceiros em matéria orgânica. Assim, 

deverão ser proibidas as práticas de despejo, ao longo dos aceiros, dos detritos resultantes da 

destroça do material sobrante das ações de gestão florestal. Adicionalmente, nas zonas 

intervencionadas no interior do Eco Resort, deverão ser tomadas medidas para controlo da 

expansão de Oxalis pes-caprae, como as mondas regulares nos primeiros anos após a 

construção (prevista na MM1). 

É expectável que outras espécies de flora com importância para a conservação 

beneficiarão também de algumas medidas de gestão de habitat já propostas. Por exemplo, 

Linaria ficalhoana, beneficiará da abertura de clareiras no retamal do braço norte da Caldeira, 

e Limonium lanceolatum, poderá beneficiar com a renaturalização do trilho a sul da Caldeira 

(MM2). 
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Figura 53 - Localização espacial de algumas áreas onde deverão decorrer ações de gestão de 
habitat direcionadas para a flora (MC1); acima, braço norte da Caldeira (Ononis cossoniana e 
Reseda alba); abaixo, no interior do Eco Resort (Ononis cossoniana). 
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MC2 – Potencial de reprodução ex situ e criação de novos núcleos populacionais. 

Como referido anteriormente, a reseda-branca (Reseda alba) tem, na UNOP 4, o único 

local de ocorrência em Portugal e encontra-se criticamente ameaçada de extinção, não sendo 

observada desde 2016. Está em curso um projecto de conservação que visa a sua reprodução 

ex situ (António Flor, com. pessoal). Nesse sentido, sugere-se que sejam conjugados esforços 

para o sucesso da conservação da espécie. Deverá ser implementado um protocolo de 

colaboração, que vise um reforço populacional ou reintrodução da planta no território. As 

medidas de gestão de habitat sugeridas na MC1 poderão potenciar a criação de novas áreas 

onde possam ser realizados os testes e esforços de reforço populacional. 

No que diz respeito à joina-das-dunas (Ononis cossoniana), previamente à realização das 

obras de construção deverão ser colhidas sementes do núcleo populacional que ocorre no 

interior do Eco Resort. Parte das sementes recolhidas deverá ser conservada em banco de 

germoplasma e outra parte deverá ser usada para esforços de reprodução em viveiro. 

Posteriormente, e caso seja necessário, as sementes resultantes dos descendentes das plantas 

criadas em viveiro, poderá ser usada em esforços de reforço populacional na área do Eco 

Resort, de modo a manter-se um núcleo populacional nessa área ou a promover-se a criação 

de novos núcleos populacionais, em outras áreas com solos arenosos nitrofilizados, como na 

zona da Hortinha ou nos arredores das ruínas de Tróia. 
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VII -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 

VII.1 ÂMBITO 

O presente programa de monitorização de flora e habitats na UNOP 4 responde às 

disposições constantes na DIA do projeto de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, embora 

com algumas alterações que resultam do conhecimento acumulado de projecto de 

monitorização do Centro Desportivo da UNOP 4 (em curso). 

Estando delineado de modo a abranger todas as espécies e habitats com estatuto de 

proteção legal que foram sinalizadas na UNOP4, cumprindo desse modo a disposição da DIA, 

este plano abrange também as espécies de flora ameaçadas de extinção em Portugal 

continental (Carapeto et al. 2020), as quais irão integrar o Cadastro Nacional dos Valores 

Naturais Classificados, ao abrigo do Artigo 29º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12/08, 

passando então a beneficiar de proteção legal6. 

Por uma questão de optimização de recursos, o programa de monitorização está focado 

nos principais valores que foram identificados na UNOP 4. Relativamente à flora, incide nas 

plantas prioritárias para a conservação, ou cuja população sinalizada na UNOP 4 é considerada 

de relevância nacional, nomeadamente, Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana, Limonium 

lanceolatum, Reseda alba e Ononis cossoniana. Relativamente aos habitats protegidos, o 

programa está focado naqueles que possuem um carácter prioritário: 2250 (ambos os 

subtipos) e 2270. Não obstante este foco, está prevista a monitorização de todas as plantas e 

habitats com estatuto de proteção sinalizados na UNOP 4. 

 

O programa de monitorização de flora e habitats tem os seguintes objetivos:  

- Verificar o significado dos impactes previstos, ou a existência de impactes não 

previstos, sobre os núcleos populacionais das plantas-alvo e sobre os locais de ocorrência dos 

habitats-alvo; 

- Prospetar a ocorrência de Reseda alba e outras espécies raras na UNOP 4 (e.g., 

Ononis cossoniana, após as perturbações decorridas); 

- Verificar os resultados das medidas de minimização/compensação que venham a ser 

implementadas. 

 

VII.2 AMOSTRAGEM 

 

O presente programa de monitorização prevê a realização de pontos de amostragem 

fixos, os quais estarão localizados em quatro zonas distintas: no interior do perímetro do Eco 

Resort, na zona limítrofe ao Eco Resort (até 100 m de distância ao seu limite), na zona 

 

 

6 Segundo o disposto no Artigo 44º do mesmo diploma, que interdita a destruição de plantas ameaçadas 

ou dos seus habitats, em qualquer parte do território nacional. 
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envolvente ao Eco Resort (entre 100 e 500 m de distância), na zona de controlo (a mais de 

500 m de distância ao Eco Resort). Com este zonamento pretende-se diferenciar os eventuais 

impactes de diferentes graus de perturbação humana. É de realçar que alguns valores têm 

uma distribuição restrita e como tal, não é possível a sua amostragem em todas as diferentes 

zonas consideradas. 

Está previsto um máximo de 130 pontos de amostragem, sendo o número de pontos 

de dedicados a cada planta ou habitat variável e dependente do número de ocorrências desse 

valor na UNOP 4 e da potencialidade de perturbação do valor devido ao projecto. A distribuição 

dos pontos é apresentada na Figura 54 e na Tabela 10. Numa lógica de optimização de 

recursos, alguns pontos de amostragem irão permitir monitorizar mais de um valor. 

As parcelas de amostragem serão marcadas no terreno com recurso a estacas de 

madeira e terão uma forma retangular, com dimensões variáveis, consoante os valores alvo7. 

Assim, as parcelas dedicadas às plantas herbáceas e arbustivas de porte baixo e aos habitats 

dominados por plantas com a mesma fisionomia terão uma dimensão de 2 m x 1 m (2 m2). As 

parcelas dedicadas aos habitats florestais e arbustivos de médio-grande porte terão uma 

dimensão de 6 m x 3 m (18 m2). 

Nas parcelas dirigidas às plantas serão colhidos os seguintes dados: 

 - Número de indivíduos da(s) planta(s) a monitorizar; 

- Percentagem de cobertura da(s) planta(s) a monitorizar, na parcela; 

- Percentagem de cobertura total da parcela; 

- Indícios de perturbação; 

 - Fotografia da parcela, a partir do limite sul da parcela, na direção sul/norte. 

Nas parcelas dirigidas aos habitats serão colhidos os seguintes dados: 

- Elenco florístico (incluindo musgos e líquenes), com percentagem de cobertura de 

cada na parcela; 

- Percentagem de cobertura total da parcela; 

- Indícios de perturbação; 

- Fotografia da parcela, a partir do limite sul da parcela, na direção sul/norte. 

 

 

 

7 Embora a DIA indique parcelas circulares, com raio de 5 m, a experiência decorrente do trabalho de campo, já realizado 

na península de Tróia, sugere que a delimitação de parcelas circulares no terreno é mais complexa e torna o processo de 

contagem de indivíduos mais moroso, promovendo uma maior perturbação nas parcelas de amostragem, sendo por isso 

contraproducente com o esforço de conservação desejável.  
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Figura 54 - Distribuição dos pontos de amostragem propostos para a monitorização da Flora e 
Habitats na UNOP 4. 
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Tabela 10 – Distribuição dos pontos de amostragem e dimensão das parcelas 

 Nº Pontos de Amostragem 

Valor Valor-
alvo 

Dimensão 
da 

parcela 
(m) 

Interior 
do Eco 

Resort 

Zona 
limítrofe 

(<100m) 

Zona 
envolvente 

(<500m) 

Zona de 
controlo 

(>500m) 

Jonopsidium acaule Sim 2x1 10 5 5 5 

Linaria ficalhoana Sim 2x1 0 2 6 7 

Limonium lanceolatum Sim 2x1 0 1 4 5 

Ononis cossoniana Sim 2x1 2 0 0 5 

Reseda alba Sim 2x1 0 0 0 2 

Herniaria maritima Não 2x1 3 0 2 3 

Salix salviifolia subsp. 
australis 

Não 6x3 0 0 1 0 

Santolina impressa Não 2x1 5 5 5 5 

Scrophularia sublyrata Não 2x1 0 1 0 1 

Thymus capitellatus Não 2x1 5 5 5 5 

Thymus carnosus Não 2x1 0 5 5 5 

1410 Não 2x1 0 1 1 1 

1420 Não 2x1 0 1 4 5 

1430 Não 6x3 0 0 0 3 

2110 Não 2x1 0 0 1 3 

2130 Não 2x1 0 1 2 3 

2150 Não 6x3 0 1 1 1 

2230pt1 Não 2x1 0 0 2 5 

2230pt2 Não 2x1 8 0 1 1 

2250pt1 Sim 6x3 0 1 7 7 

2250pt2 Sim 6x3 7 5 5 2 

2270 Sim 6x3 0 5 7 3 

5330pt1 Não 6x3 0 0 0 5 

6420 Não 2x1 3 0 0 3 

 

 

 

 

 

VII.3 PERIODICIDADE 

 

O programa de monitorização deverá ser implementado durante 3 fases: 

- Previamente à realização de obras no terreno; para caracterização da situação de 

referência. 
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- Durante a fase de construção; para sinalização e avaliação de impactes não previstos 

ou subestimados; 

- Durante a fase de exploração; para avaliação dos impactes decorrentes do aumento 

da presença humana no território. 

A monitorização deverá iniciar-se no ano anterior ao início da fase de construção e ter 

uma frequência anual durante a fase de construção e durante os três primeiros anos da fase 

de exploração. Após esse período, deverá ser alargada a periodicidade para intervalos de dois 

em dois anos, e a monitorização deverá estender-se por um período de até 10 anos após o 

início da fase de exploração.  

Posteriormente a esse período, deverão ser avaliados os resultados da monitorização, 

incluindo os decorrentes das medidas de minimização/compensação, e, necessidade de 

prolongamento da monitorização, em conjunto com o INCF. 

Os trabalhos de campo deverão decorrer em períodos distintos, de acordo com o pico 

de floração expectável de alguns valores-alvo, nomeadamente aqueles de 

fenologia/desenvolvimento anual, incluindo as plantas Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana 

e Ononis cossoniana, Reseda alba e o habitat 2230. A distribuição temporal proposta para a 

amostragem é indicada na Tabela 11.   

 

Tabela 11 - Distribuição temporal da amostragem proposta. 

Período Valor 

Entre a segunda quinzena de Janeiro e a primeira 
quinzena de Fevereiro 

Jonopsidium acaule 

Entre a segunda quinzena de Março e a primeira de Abril 2230 

Durante o mês de Abril (preferentemente entre a segunda 

e terceira semana) 

Linaria ficalhoana, Ononis 

cossoniana; Reseda alba 

Entre a segunda quinzena de Março e a última quinzena 
de Maio. 

Outros valores 

 

A monitorização deverá ser mantida com a periodicidade definida, mesmo em caso de 

perturbação grave da parcela, pois isso permitirá acompanhar a eventual regeneração do 

habitat ou da planta a monitorizar. 
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VIII - CONCLUSÕES 

 

O território da UNOP 4 possui um elevado valor ao nível da componente Flora e Habitats, quer 

no contexto da península de Tróia, quer a nível nacional. Registaram-se aqui 15 habitats com 

estatuto legal de proteção e 323 táxones de plantas vasculares, incluindo nove plantas com 

estatuto legal de proteção, oito endemismos lusitânicos e duas plantas ameaçadas de extinção 

em Portugal. 

Nos habitats, deve ser destacada a ocorrência de manchas bem conservadas e extensas de 

zimbrais (2250), com particular destaque para os zimbrais de Juniperus navicularis, um quase 

endemismo de Portugal, e de pinhais sobre dunas, com estrato arbustivo evoluído (2270). 

Enquanto os zimbrais se mantêm em bom estado de conservação, observam-se indícios de 

alguma perda de qualidade dos pinhais, possivelmente devido à mortalidade de indivíduos 

adultos, causada pelo nemátode-do-pinheiro e à degradação da vegetação arbustiva sob 

coberto, resultante da realização de ações de gestão florestal. No território são também 

relevantes, os prados anuais (2230) que colonizam as clareiras de matos e pinhais, os retamais 

(5330), nas areias perturbadas da zona norte e, na Caldeira, encontram-se extensas manchas 

bem conservadas de habitats de sapal, incluindo 1320, 1410 e 1420. 

Relativamente à flora, destaca-se a ocorrência de subpopulações numerosas e, aparentemente 

estáveis, de cinco endemismos lusitânicos: Jonopsidium acaule, Linaria ficalhoana, Limonium 

lanceolatum, Santolina impressa e Thymus capitellatus, sendo os dois primeiros de 

conservação prioritária a nível europeu. Dada a sua abundância, as subpopulações de 

Jonopsidium acaule e Limonium lanceolatum presentes na UNOP 4 possuem uma importância 

a nível global. A UNOP 4 representa o único local de ocorrência de Reseda alba em território 

nacional, sendo esta uma planta criticamente ameaçada em Portugal. É ainda muito relevante 

a ocorrência de Ononis cossoniana, uma leguminosa que se encontra em perigo de extinção 

em Portugal e que tem aqui, aquele que é, possivelmente o maior núcleo populacional no país. 

Quanto ao coberto vegetal, comparativamente à situação cartografada em 2008, para além 

da construção do Centro Desportivo no prédio 3, devem ser destacados os incrementos das 

áreas de pinhal adulto e de formações arbustivas associadas a locais perturbados, como os 

sargaçais e os retamais e, ainda, a expansão de plantas exóticas, principalmente, acácias, na 

área do Eco Resort. A maioria destas alterações está relacionada com as dinâmicas naturais 

em curso na ausência de medidas de controlo destas espécies, nomeadamente com processos 

de sucessão ecológica, como o adensamento arbustivo e as invasões biológicas.  

Embora o projecto em análise tenha incorporado soluções que permitiram minimizar os efeitos 

negativos sobre alguns dos principais valores presentes no território, incluindo a eliminação 

de um Centro Hípico, a redefinição dos trajetos das vias a construir e a relocalização de 

algumas moradias, dada a grande sensibilidade deste local para a conservação da 
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biodiversidade, mantêm-se alguns impactes negativos. Os impactes negativos que se prevêem 

com maior significado poderão decorrer durante a fase de exploração e estar relacionados com 

ações de gestão de vegetação arbustiva que possam vir a ser implementadas no âmbito de 

medidas de prevenção de incêndios, dada a possibilidade de forte degradação de dois habitats 

prioritários (2250 e 2270) que ocorrem, em bom estado de conservação, na proximidade do 

Eco Resort. Outro impacte negativo expectável será a expansão de plantas exóticas invasoras, 

potenciada pelas perturbações no solo na área de construção e pela existência de um 

significativo banco de sementes no solo. Durante a fase de construção, os impactes com maior 

significado poderão advir da perturbação nas áreas adjacentes, onde existem importantes 

manchas de habitats bem conservados.  

Os impactes com maior significado poderão ser minimizados ou mesmo evitados, caso sejam 

implementadas medidas de minimização eficazes. Estas medidas incluem a implementação de 

um programa de controlo de plantas exóticas e o condicionamento das áreas a intervir no 

terreno (interditando-se as ações de gestão de matos para prevenção de fogos florestais nas 

áreas de pinhal e zimbral envolventes ao Eco Resort e descontinuando o uso do trilho existente 

ao longo da margem sul da Caldeira, promovendo a sua renaturalização), acompanhado pela 

sensibilização dos utilizadores desta área. Outras medidas visam promover a conservação de 

valores importantes para a biodiversidade nacional (e.g. Jonosidium acaule, Ononis 

cossoniana, Reseda alba), e incluem a gestão de habitats, de modo a gerar condições para 

ocorrência desses valores e a realização de técnicas de conservação ex situ. Para assegurar a 

sua prossecução a longo prazo, estas medidas deverão ser incluídas no Plano de Gestão 

Ambiental da UNOP 4 (PGAU4). Adicionalmente foi proposto um programa de monitorização, 

focado no acompanhamento dos principais valores identificados para componente Flora e 

Habitats, e dos resultados das medidas de minimização de impactes que venham a ser 

implementadas no terreno. 
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X - ANEXO I – ELENCO FLORÍSTICO 

 

Endemicidade: Endemismo lusitânico – planta de ocorrência exclusiva em Portugal 

continental; Endemismo ibérico - planta de ocorrência exclusiva na Península Ibérica; 

Endemismo ibero-mauritânico – planta de ocorrência exclusiva na Península Ibérica e Noroeste 

de África; Autóctone – planta nativa de Portugal continental, quando assinalada com (C), a 

sua ocorrência não é espontânea na UNOP 4; Exótica - planta não nativa de Portugal 

continental, quando assinalada com (I), é considerada invasora de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 92/2019, de 10 de Julho.  

 

Estatuto de proteção: Anexo B-II & B-IV, Anexo B-IV, Anexo B-V – planta constante nos 

anexos do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro: B-II (espécies animais e vegetais 

de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de 

conservação), B-IV (espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

proteção rigorosa), B-V (espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou 

colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão); DL 155/2004 – 

planta incluída no Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

 

Risco de extinção - Categoria de risco de extinção da planta em Portugal continental, de 

acordo com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al. 2020): 

CR – criticamente em perigo; EN – em perigo, VU – vulnerável; NT – quase ameaçada; LC – 

pouco preocupante; DD – informação insuficiente; NE – Não avaliado; NA – Não aplicável.  
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Nome científico Família Nome comum Endemicidade 
Estatuto de 
proteção  

Risco de 
extinção 

Acacia dealbata Link. Fabaceae mimosa Exótica (I)   NA 

Acacia longifolia (Andrews) 
Willd. 

Fabaceae acácia-de-espigas Exótica (I)    NA 

Acacia pycnantha Bentham Fabaceae acácia-negra Exótica (I)    NA 

Acacia saligna (Labill.) H.L. 
Wendl 

Fabaceae acácia Exótica (I)    NA 

Acanthus mollis L. Acanthaceae acanto Exótica    NA 

Aeonium arboreum (L.) Webb 
& Berthel 

Crassulaceae saião, ensaião Exótica    NA 

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Asteraceae condrila-de-dióscorides Autóctone    NE 

Agave americana L. Agavaceae pita, piteira Exótica (I)    NA 

Aira caryophyllea L. cf Poaceae aira Autóctone    NE 

Allium ampeloprasum L. Liliaceae alho-porro-bravo Autóctone    NE 

Allium roseum L. Liliaceae alho-róseo Autóctone    NE 

Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea (L.) Link 

Poaceae estorno Autóctone    NE 

Anacyclus radiatus Loisel Asteraceae pampilho Autóctone    NE 

Anagallis arvensis L Primulaceae morrião-vermelho Autóctone    NE 

Anchusa calcarea Boiss. Boraginaceae buglossa 
Endemismo 
ibérico 

   NE 

Andryala arenaria (DC.) Boiss & 
Reuter 

Asteraceae alface-das-areias Autóctone    NE 

Andryala integrifolia L. Asteraceae tripa-de-ovelha Autóctone    NE 

Anthyllis hamosa Desf. Fabaceae vulnerária-curvada Autóctone    NE 

Antirrhinum cirrhigerum 
(Welw. ex Ficalho) Rothm. 

Scrophulariaceae bocas-de-lobo-do-litoral 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh Brassicaceae arabeta Autóctone    NE 

Arctotheca calendula (L.) 
Lewyns 

Asteraceae erva-gorda Exótica (I)    NA 

Arisarum simorrhinum Durieu Araceae candeias, capuz-de-frade Autóctone   LC 

Aristolochia paucinervis Pomel Aristolochiaceae erva-bicha, estrelamim Autóctone    NE 

Armeria pungens (Link) 
Hoffmanns. & Link 

Plumbaginaceae craveiro-das-areias Autóctone    NE 

Arrhenatherum album (Vahl) 
Clayton 

Poaceae balão Autóctone    NE 

Artemisia caerulescens subsp. 
caerulescens L. 

Asteraceae artemísia-dos-sapais Autóctone    NE 

Artemisia crithmifolia L. Asteraceae madorneira Autóctone    NE 

Arthrocnemum 
macrostachyum (Moric.) Moris 

Chenopodiaceae 
salicórnia-perene, 
alacraneira 

Autóctone    NE 

Arum italicum subsp. italicum 
Miller 

Araceae jarro-dos-campos Autóctone   LC 

Arundo donax L. Poaceae cana Exótica (I)    NA 

Asparagus acutifolius L. Liliaceae corruda-menor Autóctone    NE 

Asparagus aphyllus L. Liliaceae corruda-maior Autóctone    NE 

Asphodelus fistulosus L. Liliaceae abrótea-fina Autóctone    NE 

Asterolinon linum-stellatum 
(L.) Duby 

Primulaceae falso-linho-estrelado Autóctone    NE 

Astragalus boeticus L. Fabaceae 
alfavaca-espanhola, 
café-de-pobre 

Autóctone    NE 

Astragalus pelecinus L. Fabaceae sapatetas Autóctone    NE 

Atriplex halimus L. Chenopodiaceae salgadeira Autóctone    NE 

Avena barbata Link Poaceae balanco Autóctone    NE 
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Avena sterilis L. Poaceae balanco Autóctone    NE 

Bolboschoenus maritimus (L.) 
Palla 

Cyperaceae junça-marítima Autóctone    NE 

Borago officinalis L. Boraginaceae borragem Autóctone    NE 

Briza maxima L. Poaceae 
bole-bole-maior, 
chocalheira-maior 

Autóctone    NE 

Bromus hordeaceus L. Poaceae bromo-doce Autóctone    NE 

Bromus rigidus Roth. Poaceae bromo-rígido Autóctone    NE 

Bromus sp.  Poaceae bromo Autóctone     

Cakile maritima Scop. Brassicaceae eruca-marítima Autóctone    NE 

Calendula arvensis L. Asteraceae erva-vaqueira Autóctone    NE 

Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae torga Autóctone    NE 

Campanula erinus L. Campanulaceae campainhas-pequenas Autóctone    NE 

Cardamine hirsuta L. Brassicaceae agrião-de-canário Autóctone    NE 

Carduus meonanthus 
Hoffmanns. & Link 

Asteraceae cardo-das-areias 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. Aizoaceae chorão-das-praias Exótica (I)    NA 

Castellia tuberculosa (Moris) 
Bor 

Poaceae festuca-tuberculosa Autóctone    NE 

Catapodium rigidum (L.) Dony Poaceae desmazéria-rija Autóctone    NE 

Centaurea melitensis L. Asteraceae cardo-beija-mão Autóctone    NE 

Centranthus calcitrapae (L.) 
Dufresne 

Valerianaceae calcítrapa Autóctone    NE 

Cerastium sp.  Caryophyllaceae orelha-de-rato Autóctone     

Cerastium glomeratum Caryophyllaceae orelha-de-rato Autóctone  NE 

Cercis siliquastrum L. Fabaceae olaia Exótica    NA 

Cestrum parqui (Lam.) L'Hér. Solanaceae cestro Exótica    NA 

Chamaemelum mixtum (L.) All. Asteraceae margaça Autóctone    NE 

Chenopodium sp.  Chenopodiaceae quenopódio Autóctone     

Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae cardo-das-vinhas Autóctone    NE 

Cistanche phelypaea (L.) 
Coutinho 

Orobanchaceae erva-toira-do-sapal Autóctone    NE 

Cistus psilosepalus Sweet Cistaceae sanganho Autóctone    LC 

Cistus salviifolius L. Cistaceae 
sanganho-mouro, 
sargaço-mouro 

Autóctone    NE 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae laranjeira Exótica (C)    NA 

Coleostephus myconis (L.) 
Reichenb. 

Asteraceae 
pampilho-de-micão, 
olho-de-boi 

Autóctone    NE 

Convolvulus althaeoides L. Convolvulaceae  corriola-rosada Autóctone    NE 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae corriola Autóctone    NE 

Conyza sumatrensis (Retz.) 
E.Walker 

Asteraceae avoadinha Exótica (I)    NA 

Corema album (L.) D. Don Empetraceae camarinheira Autóctone    NE 

Coronilla glauca L. Fabaceae pascoinhas Autóctone (C)    NE 

Coronilla repanda (Poir.) Guss. Fabaceae pascoinhas-pequenas Autóctone    NE 

Cortaderia selloana (Shult. & 
Schult. Fil.) Asch. & Graebn. 

Poaceae 
erva-das-pampas, 
penachos 

Exótica (I)    NA 

Corynephorus canescens (L.) 
Beauv. 

Poaceae erva-pinchoneira Autóctone    NE 

Crassula tillaea Lest.-Garl. Crassulaceae erva-musgo Autóctone    NE 

Crepis capillaris (L.) Wallr. Asteraceae almeirão-branco Autóctone    NE 

Crithmum maritimum L. Apiaceae perrexil-do-mar Autóctone    NE 

Crucianella maritima L. Rubiaceae granza-das-praias Autóctone    NE 
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Cutandia maritima (L.) W. 
Barbey 

Poaceae festuca-das-praias Autóctone    NE 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae grama Autóctone    LC 

Cyperus capitatus Vandelii Cyperaceae junça-das-dunas Autóctone    NE 

Cyperus longus L. Cyperaceae junça, junça-de-cheiro Autóctone    NE 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae junça, juncilha Autóctone    NE 

Cytinus hypocistis L. Rafflesiaceae pútegas, maias Autóctone    NE 

Cytisus grandiflorus DC. Fabaceae giesta-das-sebes 
Endemismo 
ibérico 

   NE 

Dactylis glomerata L. Cyperaceae panasco Autóctone    NE 

Daphne gnidium L. Thymelaeaceae trovisco Autóctone   NE 

Delphinium nanum DC. Ranunculaceae esporinhas-das-areias Autóctone   NE 

Dianthus broteri Boiss. & 
Reuter (= D. hinoxianus 
Gallego) 

Caryophyllaceae cravina-das-areias 
Endemismo 
ibérico 

   NE 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae milhã-digitada Autóctone    NE 

Diplotaxis catholica (L.) DC cf Brassicaceae grizandra 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Diplotaxis virgata (Cav.) DC Brassicaceae grizandra 
Endemismo 
ibérico 

   NE 

Dittrichia viscosa subsp. 
viscosa (L.) W. Greuter 

Asteraceae 
táveda, tágueda, énula-
pegajosa 

Autóctone    NE 

Echium gaditanum Boiss. cf Boraginaceae soagem-do-algarve 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

    LC 

Echium rosulatum subsp. 
rosulatum Lange 

Boraginaceae soagem-das-víboras 
Endemismo 
ibérico 

   NE 

Elymus farctus (Viv.) Runemark 
ex Melderis 

Poaceae feno-das-praias Autóctone    NE 

Emex spinosa (L.) Campd. Polygonaceae azeda-espinhosa Autóctone    NE 

Erodium aethiopicum (Lam.) 
Brumh. & Thell. 

Geraniaceae 
bico-de-cegonha-das-
areias 

Autóctone    NE 

Erodium botrys (Cav.) Bertol. Geraniaceae agulheta Autóctone    NE 

Erodium chium (L.) Willd. cf. Geraniaceae 
bico-de-cegonha-
pequeno 

Autóctone    NE 

Erodium cicutarium (L.) L´Her Geraniaceae bico-de-cegonha Autóctone    NE 

Erodium malacoides (L.) L´Her Geraniaceae erva-garfo Autóctone    NE 

Erodium salzmannii Delile cf Geraniaceae bico-de-cegonha Autóctone    NE 

Eryngium maritimum L. Apiaceae cardo-marítimo Autóctone    NE 

Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. 

Myrtaceae eucalipto Exótica    NA 

Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae eucalipto Exótica    NA 

Euphorbia segetalis L. cf Euphorbiaceae alforva-brava Autóctone    NE 

Euphorbia terracina L. Euphorbiaceae alforva-do-litoral Autóctone    NE 

Ficus carica L. Moraceae figueira, baforeira Autóctone (C)    NE 

Filago pygmaea L. (=Evax 
pygmaea) cf 

Asteraceae erva-dos-ninhos Autóctone    NE 

Frankenia laevis L. Frankeniaceae 
urze-marinha-comum, 
rasteira 

Autóctone    NE 

Freesia refracta (Jacq.) Klatt Iridaceae frésias Exótica    NA 

Fritillaria lusitanica var. 
stenophylla (Boiss. & Reut.) 
K.Richt. 

Liliaceae fritilária-do-sul 
Endemismo 
ibérico (Quase lu) 

   NE 

Fumaria muralis Sonder ex 
W.D. J. Koch 

Fumariaceae  
erva-moleirinha, 
fumária-das-paredes 

Autóctone    NE 
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Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae piteira-amarela Exótica    NA 

Galactites tomentosus Moench Asteraceae cardo-prateado Autóctone    NE 

Gennaria diphylla Orchidaceae satirião-de-duas-folhas Autóctone  NE 

Geranium purpureum Vill Geraniaceae erva-roberta Autóctone    NE 

Geranium rotundifolium L. Geraniaceae bico-de-pomba-menor Autóctone    NE 

Glaucium flavum Crantz Papaveraceae papoila-das-praias Autóctone    NE 

Gynandriris sisyrinchium (L.) 
Parl. 

Iridaceae pé-de-burro Autóctone    NE 

Halimione portulacoides (L.) 
Aellen 

Chenopodiaceae gramata-branca Autóctone    NE 

Halimium calycinum (L.) K. 
Koch 

Cistaceae sargacinha 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Halimium halimifolium subsp. 
multiflorum (Salzm. ex Dunal) 
Maire 

Cistaceae sargaça-das-areias 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Hedypnois arenaria 
(Schousboe) DC 

Asteraceae 
alface-de-porco-das-
areias 

Autóctone    NE 

Hedypnois rhagadioloides (L.) 
F.W.Schmidt. 

Asteraceae alface-de-porco Autóctone    NE 

Helichrysum serotinum subsp. 
picardii (Boiss. & Reuter) 
Galbany, L. Sáez & Benedí 

Asteraceae perpétua-das-areias Autóctone    NE 

Heliotropium europaeum L. Boraginaceae erva-das-verrugas Autóctone    NE 

Herniaria maritima Link Caryophyllaceae herniária-das-praias 
Endemismo 
lusitânico 

Anexos B-II e 
B-IV  

 LC 

Hibiscus sp.  Malvaceae hibisco Exótica    NA 

Holcus lanatus L. Poaceae erva-lanar Autóctone    NE 

Hordeum murinum subsp. 
leporinum (Link) Arcang. 

Poaceae cevada-dos-ratos Autóctone    NE 

Hyparrhenia sinaica (Delile) 
Llauradó ex G. Lopez 

Poaceae palha-da-guiné Autóctone    NE 

Hypochaeris glabra L. Asteraceae leituga-glabra Autóctone    NE 

Inula crithmoides L. Asteraceae madorneira-bastarda Autóctone    NE 

Ipomoea indica (Burm.) Merr. Convolvulaceae bons-dias Exótica (I)    NA 

Jasione montana L. Campanulaceae botão-azul Autóctone    NE 

Jonopsidium acaule (Desf.) 
Reichenb. 

Brassicaceae cocleária-menor 
Endemismo 
lusitânico 

Anexos B-II e 
B-IV  

 LC 

Juncus acutus L. Juncaceae junco-agudo Autóctone    NE 

Juncus maritimus Lam. Juncaceae junco-marítimo Autóctone    NE 

Juniperus navicularis Gand. Cupressaceae piorro, zimbro-galego 
Endemismo 
ibérico (Quase lu) 

   NT 

Juniperus turbinata subsp. 
turbinata Guss. 

Cupressaceae sabina-da-praia, zimbro Autóctone    NE 

Lactuca serriola L. Asteraceae alface-brava Autóctone    NE 

Lagurus ovatus L. Poaceae rabo-de-coelho Autóctone    NE 

Lamarckia aurea (L.) Moench Poaceae escovinha Autóctone    NE 

Lamium amplexicaule L. Lamiaceae chupapitos Autóctone    NE 

Lampranthus multiradiatus 
(Jacq.) N. E. Br. 

Aizoaceae chorina, malícia Exótica    NA 

Lathyrus annuus L. Fabaceae cizirão-amarelo Autóctone    NE 

Lathyrus ochrus (L.) DC Fabaceae 
chícharo-preto, 
ervilhaca-dos-campos 

Autóctone    NE 

Laurus nobilis L. Lauraceae loureiro Autóctone (C)    NE 

Lavatera cretica L. Malvaceae malva-bastarda Autóctone    NE 

Lemna minor L. Lemnaceae lentilha-de-água Autóctone    NE 
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Leucojum trichophyllum 
Schousboe 

Amaryllidaceae 
campainhas-da-
primavera 

Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Limonium ferulaceum (L.) Chaz. Plumbaginaceae limónio-seco Autóctone    LC 

Limonium lanceolatum 
(Hoffmanns. & Link) Franco 

Plumbaginaceae 
limónio-de-folha-
lanceolada 

Endemismo 
lusitânico 

Anexos B-II e 
B-IV  

 LC 

Limonium vulgare Miller Plumbaginaceae 
limónio-do-sapal, 
lavanda-do-mar 

Autóctone    NE 

Linaria ficalhoana (= Linaria 
bipunctata subsp. glutinosa) 
Rouy 

Scrophulariaceae ansarina-do-sudoeste 
Endemismo 
lusitânico 

Anexos B-II e 
B-IV  

 LC 

Linaria pedunculata (L.) Chaz. Scrophulariaceae ansarina-roxa-das-praias 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   LC 

Linaria spartea (L.) Willd. Scrophulariaceae ansarina-dos-campos Autóctone    NE 

Linum bienne Miller Linaceae linho-bravio Autóctone    NE 

Lithodora prostrata subsp. 
lusitanica (= Glandora 
prostrata) (Samp.) Valdés 

Boraginaceae 
erva-das-sete-sangrias, 
sargacinha 

Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. Asteraceae erva-dos-moinhos Autóctone    NE 

Logfia minima (Sm.) Dumort. Asteraceae 
erva-dos-moinhos-
menor 

Autóctone    NE 

Lolium sp.  Poaceae azevém Autóctone    NE 

Lotus arenarius Brot. Fabaceae cornichão-das-areias 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Lotus creticus L. Fabaceae cornichão-das-praias Autóctone    NE 

Lupinus angustifolius L. Fabaceae tremocilha-azul Autóctone    NE 

Lupinus luteus L. Fabaceae tremocilha Autóctone    NE 

Lycopus europaeus L. Lamiaceae marroio-de-água Autóctone    NE 

Malcolmia littorea (L.) R. Br. Brassicaceae goivo-das-praias Autóctone    NE 

Margotia gummifera (Desf.) 
Lange 

Apiaceae bruco-fétido 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Marrubium vulgare L. Lamiaceae marroio Autóctone    NE 

Medicago arborea L. Fabaceae luzerna-arbórea Exótica    NA 

Medicago littoralis Rohde ex 
Loisel 

Fabaceae luzerna-das-areias Autóctone    NE 

Medicago lupulina L. Fabaceae luzerna-preta Autóctone    NE 

Melilotus indicus (L.) All. Fabaceae anafe-menor Autóctone    NE 

Mercurialis ambigua L. Euphorbiaceae 
erva-cagona, urtiga-
morta 

Autóctone    NE 

Mibora minima (L.) Desv Poaceae talha-dente-das-areias Autóctone    NE 

Micropyrum tenellum (L.) Link Poaceae joio-menor Autóctone    NE 

Misopates orontium (L.) Rafin Scrophulariaceae focinho-de-rato Autóctone    NE 

Moehringia pentandra Gay Caryophyllaceae 
arenária-de-cinco-
nervos 

Autóctone    NE 

Muscari comosum (L.) Miller Liliaceae jacinto-das-searas Autóctone    NE 

Muscari neglectum Guss. Liliaceae cebolinho-de-flor-azul Autóctone    NE 

Myoporum laetum G. Forst. Myoporaceae mióporo Exótica    NA 

Myosotis sp.  Boraginaceae miósotis Autóctone    NE 

Neotinea maculata (Desf.) 
Stearn 

Orchidaceae neotínea-maculada Autóctone    NE 

Nerium oleander L. Apocynaceae loendro, sevadilha Autóctone (C)    NE 

Nicotiana glauca R.C. Graham Solanaceae charuto-do-rei Exótica (I)    NA 
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Nothoscordum gracile (Aiton) 
Stearn 

Liliaceae alho-sem-cheiro Exótica    NA 

Olea europaea var. europaea L. Oleaceae oliveira Autóctone (C)    NE 

Ononis broteriana DC. Fabaceae joina-das-dunas-menor 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   NE 

Ononis cossoniana Boiss. & 
Reuter 

Fabaceae joina-das-dunas 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

   EN 

Ononis ramosissima Desf. Fabaceae joina-das-areias Autóctone    NE 

Ophrys apifera Hudson Orchidaceae erva-abelha Autóctone     NE 

Ornithopus compressus L. Fabaceae serradela-amarela Autóctone     NE 

Ornithopus pinnatus (Mill.) 
Druce 

Fabaceae serradela-delgada Autóctone     NE 

Ornithopus sativus Brot. Fabaceae serradela-branca Autóctone     NE 

Orobanche ramosa L. Orobanchaceae erva-toira Autóctone     NE 

Osyris lanceolata Hochst. & 
Steud. 

Santalaceae sândalo-africano Autóctone     NE 

Otanthus maritimus (L.) 
Hoffmanns. & Link 

Asteraceae cordeirinhos-da-praia Autóctone     NE 

Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae boas-noites, erva-azeda Exótica (I)    NA 

Pancratium maritimum L. Amaryllidaceae narciso-das-praias Autóctone     NE 

Papaver somniferum L. Papaveraceae dormideira Autóctone     NE 

Parapholis incurva (L.) C.E. 
Hubbard 

Poaceae erva-curva-salina Autóctone     NE 

Parietaria judaica L. Urticaceae alfavaca-da-cobra Autóctone     NE 

Paronychia argentea Lam. Caryophyllaceae erva-prata Autóctone     NE 

Pelargonium sp.  Geraniaceae sardinheira Exótica    NA 

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) 
P.W. Ball & Heywood 

Caryophyllaceae cravina-vulgar Autóctone     NE 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. Asteraceae alecrim-das-paredes Autóctone     NE 

Phillyrea angustifolia L. Oleaceae lentisco-bastardo Autóctone     NE 

Phoenix canariensis Chabaud Arecaceae palmeira-das-canárias Exótica     NA 

Picris echioides L. Asteraceae raspa-saias Autóctone     NE 

Pimpinella villosa Schousboe Apiaceae erva-doce-bastarda Autóctone     NE 

Pinus pinaster Aiton Pinaceae pinheiro-bravo Autóctone     NE 

Pinus pinea L. Pinaceae pinheiro-manso Autóctone     NE 

Piptatherum miliaceum (L.) 
Cosson 

Poaceae talha-dente Autóctone     NE 

Pistacia lentiscus L. Anacardiaceae aroeira Autóctone     NE 

Plantago bellardii All. Plantaginaceae tanchagem-dos-pastos Autóctone     NE 

Plantago coronopus L. Plantaginaceae diabelha Autóctone     NE 

Plantago lagopus L. Plantaginaceae orelha-de-lebre Autóctone     NE 

Plumbago auriculata Lam. Plumbaginaceae bela-azul, bela-emília Exótica     NA 

Poa annua L. Poaceae 
erva-das-galinhas, 
cabelo-de-cão 

Autóctone     NE 

Polycarpon alsinifolium (Biv.) 
DC 

Caryophyllaceae saboneteira-das-areias Autóctone     NE 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. Caryophyllaceae saboneteira Autóctone     NE 

Polygonum equisetiforme Sm. Polygonaceae 
língua-de-galinha, erva-
do-sangue 

Autóctone     NE 

Polypodium interjectum Shivas Polypodiaceae polipódio Autóctone     NE 

Populus alba L. Salicaceae álamo, choupo-branco Autóctone     NE 

Populus nigra L. Salicaceae choupo-negro 
Não autóctone 
(arqueófito) 

    NA 



Descritor Flora e Habitats                 RECAPE de Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia 

118 

 

Nome científico Família Nome comum Endemicidade 
Estatuto de 
proteção  

Risco de 
extinção 

Pseudorlaya minuscula (Pau) 
M. Laínz 

Apiaceae falsa-cenoura-menor 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

    NE 

Pseudorlaya pumila (L.) Grande Apiaceae falsa-cenoura-das-dunas Autóctone     NE 

Psoralea bituminosa L. Fabaceae trevo-betuminoso Autóctone     NE 

Puccinellia iberica (Wolley-
Dod) Tzvelev 

Poaceae cabelo-de-cão-do-sapal Autóctone     NE 

Pycnocomon rutifolium (Vahl) 
Hoffmanns. & Link 

Dipsacaceae 
escabiosa-da-praia, 
arruda-da-praia 

Autóctone     NE 

Quercus suber L. Fagaceae sobreiro Autóctone (C) 
Decreto-Lei 
n.º 155/2004 

  NE 

Raphanus raphanistrum L. Brassicaceae saramago Autóctone     NE 

Reichardia gaditana (Willk) 
Coutinho 

Asteraceae leituguinha-das-praias Autóctone     NE 

Reseda alba subsp. alba L. Resedaceae reseda-branca Autóctone    CR 

Retama monosperma (L.) Boiss Fabaceae piorno-branco 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

    NE 

Rhamnus alaternus subsp. 
alaternus L. 

Rhamnaceae 
sanguinho-das-sebes, 
aderno-bastardo 

Autóctone     NE 

Rhamnus oleoides subsp. 
oleioides L. 

Rhamnaceae espinheiro-preto Autóctone     NE 

Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
rícino, figueira-do-
inferno 

Exótica (I)     NA 

Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae alecrim, alecrinzeiro Autóctone     NE 

Rubia peregrina L. Rubiaceae agarra-saias Autóctone     NE 

Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus (Murb.) Murb. 

Polygonaceae azedinha Autóctone     NE 

Rumex bucephalophorus L. Polygonaceae catacuz Autóctone     NE 

Rumex crispus L. Polygonaceae labaça-crespa Autóctone     NE 

Ruta angustifolia Pers. Rutaceae arruda, erva-das-bruxas Autóctone     NE 

Salicornia ramosissima J. 
Woods 

Chenopodiaceae salicórnia Autóctone     NE 

Salix alba var. vitelina (L.) Ser cf Salicaceae salgueiro-branco Autóctone     NE 

Salix atrocinerea Brot. Salicaceae 
borrazeira-negra, 
seiceiro-negro 

Autóctone     NE 

Salix salviifolia subsp. australis 
Franco 

Salicaceae 
seiceiro-branco, 
borrazeira-branca 

Endemismo 
ibérico (Quase lu) 

Anexos B-II e 
B-IV  

  LC 

Salsola vermiculata L. Chenopodiaceae barrilha-branca Autóctone     NE 

Samolus valerandi L. Primulaceae alface-dos-rios Autóctone     NE 

Santolina impressa Hoffmanns. 
& Link 

Asteraceae marcetão-das-areias 
Endemismo 
lusitânico 

Anexos B-II e 
B-IV  

  LC 

Sarcocornia fruticosa (L.) A.j. 
Scott 

Chenopodiaceae gramata Autóctone     NE 

Sarcocornia perennis (Miler) 
A.J. Scott 

Chenopodiaceae sarcocórnia Autóctone     NE 

Scirpoides holoschoenus (L.) 
Soják 

Cyperaceae bunho Autóctone     NE 

Scolymus hispanicus L. Asteraceae 
cardo-de-ouro, 
tengarrinha 

Autóctone     NE 

Scrophularia frutescens L. Scrophulariaceae escrofulária-das-areias Autóctone     NE 

Scrophularia peregrina L. Scrophulariaceae escrofulária-menor Autóctone     NE 

Scrophularia sublyrata Brot. Scrophulariaceae escrofulária-do-litoral 
Endemismo 
lusitânico 

Anexo B-V    LC 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau Crassulaceae erva-pinheirinha Autóctone     NE 

Senecio gallicus Chaix in Vill. Asteraceae erva-loira-das-areias Autóctone     NE 

Senecio mikanioides Walpers Asteraceae erva-de-são-tiago Exótica     NA 
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Nome científico Família Nome comum Endemicidade 
Estatuto de 
proteção  

Risco de 
extinção 

Senecio vulgaris L. Asteraceae tasneirinha, cardo-morto Autóctone     NE 

Serapias parviflora Parlatore Orchidaceae 
serapião-de-lingua-
pequena 

Autóctone     NE 

Sherardia arvensis L. Rubiaceae granza-dos-campos Autóctone     NE 

Silene gallica L. Caryophyllaceae nariz-de-zorra Autóctone     NE 

Silene littorea subsp. littorea 
Brot. 

Caryophyllaceae alfinetes-das-areias 
Endemismo 
ibero-
mauritânico 

    NE 

Silene niceensis All. Caryophyllaceae silene-das-praias Autóctone     NE 

Silene scabriflora Brot. Caryophyllaceae silene-áspera Autóctone     NE 

Smyrnium olusatrum L. Apiaceae salsa-de-cavalo Autóctone     NE 

Solanum linnaeanum Hepper & 
P. M. Jaeger 

Solanaceae tomateira-do-diabo Exótica    NA 

Solanum nigrum L. Solanaceae erva-moura Autóctone     NE 

Sonchus oleraceus L. Asteraceae serralha Autóctone     NE 

Spartina maritima (Curtis) 
Fernald 

Poaceae morraça Autóctone     NE 

Spergularia heldreichii Fouc. Caryophyllaceae sapinho-do-sapal Autóctone     NE 

Spergularia media (L.) K. Presl Caryophyllaceae sapinho-dos-estuários Autóctone     NE 

Stachys arvensis (L.) L. Lamiaceae rabo-de-raposa-menor Autóctone     NE 

Suaeda albescens Lázaro Ibiza Chenopodiaceae valverde-esbranquiçado Autóctone     NE 

Suaeda vera Forsskal ex JF 
Gmelin 

Chenopodiaceae valverde-do-sapal Autóctone     NE 

Symphyotrichum squamatum 
(Spreng.) G. L. Nesom 

Asteraceae mata-jornaleiros Exótica    NA 

Teesdalia coronopifolia (J.P. 
Bergeret) Thell. 

Brassicaceae assembleias-pequenas Autóctone     NE 

Tetragonia tetragonoides 
(Pallas) O. Kuntze 

Aizoaceae 
espinafre-da-nova-
zelândia 

Exótica    NA 

Thapsia minor Hoffmanns. & 
Link 

Apiaceae tápsia-menor 
Endemismo 
ibérico 

    NE 

Thapsia villosa L. cf Apiaceae tápsia, canavoura Autóctone     NE 

Thrincia hispida Roth Asteraceae leituga-dos-montes Autóctone     NE 

Thymus capitellatus 
Hoffmanns. & Link 

Lamiaceae tomilho-do-mato 
Endemismo 
lusitânico 

Anexo B-IV    LC 

Thymus carnosus Boiss. Lamiaceae tomilho-das-praias 
Endemismo 
ibérico (Quase lu) 

Anexos B-II e 
B-IV  

  LC 

Tolpis barbata (L.) Gaertner cf Asteraceae olho-de mocho Autóctone     NE 

Tolpis umbellata Bertol. Asteraceae olho-de mocho-menor Autóctone     NE 

Torilis arvensis (Huds.) Link Apiaceae salsinha Autóctone     NE 

Torilis nodosa (L.) Gaertner Apiaceae 
salsinha-de-cabeça-
rente 

Autóctone     NE 

Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae abrolhos Autóctone     NE 

Trifolium angustifolium L. Fabaceae rabo-de-zorra Autóctone     NE 

Trifolium arvense L. Fabaceae pé-de-lebre Autóctone     NE 

Trifolium campestre Schreber Fabaceae trevo-amarelo Autóctone     NE 

Trifolium nigrescens Viv. Fabaceae trevo-escuro Autóctone     NE 

Triglochin barrelieri Loisel Juncaginaceae  
junquinho-dos-sapais-
do-sul 

Autóctone     NT 

Tritonia x crocosmiflora 
(Lemoine) Nicholson cf 

Iridaceae hastes-de-são-lourenço Exótica     NA 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Cistaceae erva-das-túberas Autóctone     NE 

Typha domingensis (Pers.) 
Steudel 

Typhaceae tabua, atabua Autóctone     NE 
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Nome científico Família Nome comum Endemicidade 
Estatuto de 
proteção  

Risco de 
extinção 

Ulex australis subsp. 
welwitschianus (Planch.) 
Esp.Santo, Cubas, Lousã, 
C.Pardo & J.C.Costa 

Fabaceae tojo-do-sado 
Endemismo 
lusitânico 

    LC 

Umbilicus rupestris (Salisb.) 
Dandy 

Crassulaceae 
umbigo-de-vénus, 
conchelos 

Autóctone     NE 

Urginea maritima (L.) Baker Liliaceae cebola-albarrã Autóctone     NE 

Urospermum picroides (L.) F.W. 
Schmidt 

Asteraceae leituga-dos-burros Autóctone     NE 

Urtica membranacea Poiret Urticaceae urtiga-alta Autóctone     NE 

Verbascum giganteum subsp. 
martinezii Valdés 

Scrophulariaceae verbasco-gigante 
Endemismo 
ibérico 

    DD 

Verbascum simplex 
Hoffmanns. & Link 

Scrophulariaceae verbasco Autóctone     NE 

Veronica cymbalaria Bodard Scrophulariaceae 
verónica-branca-dos-
campos 

Autóctone     NE 

Vicia benghalensis L. Fabaceae ervilhaca-vermelha Autóctone     NE 

Vicia disperma DC Fabaceae ervilhaca-brava-miúda Autóctone     NE 

Vicia lutea subsp. lutea L. Fabaceae ervilhaca-amarela Autóctone     NE 

Vicia sativa L. Fabaceae ervilhaca-miúda Autóctone     NE 

Vinca difformis Pourret Apocynaceae 
pervinca-menor, erva-
da-inveja 

Autóctone (C)     NE 

Viola kitaibeliana Violaceae violeta-dos-campos Autóctone (C)    NE 

Vitis vinifera L. Vitaceae  videira, parreira Autóctone (C)     NE 

Vulpia alopecuros (Schousboe) 
Dumort. 

Poaceae vúlpia-espinha-de-peixe Autóctone     NE 

Vulpia sp.  Poaceae vúlpia Autóctone     NE 

Washingtonia sp.  Arecaceae palmeira-da-califórnia Exótica     NA 

Yucca sp.  Agavaceae iúca Exótica     NA 
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1. Introdução e objectivos 
Este trabalho diz respeito à actualização da situação de referência para duas espécies de répteis e 

uma de mamífero, todas com interesse de conservação nacional (Tabela 1) na área da UNOP 4 de 

Tróia.  

- A lagartixa-da-areia (Acanthodactylus erythrurus), uma espécie residente classificada como Quase 

Ameaçada (NT) (Slimani et al., 2009). Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(LVVP) (Cabral et al., 2005), é uma espécie que apresenta uma «fragmentação elevada e um declínio 

continuado da extensão de ocorrência, da área de ocupação, da qualidade e quantidade dos habitats, 

do número de localizações e do número de indivíduos maduros». 

- O fura-pastos-ibérico (Chalcides bedriagai), um endemismo ibérico classificado como Pouco 

Preocupante (LC) pelo LVVP. Contudo, está classificado como Quase Ameaçado (NT) pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) desde 2008 (Pleguezuelos et al., 2008), 

necessitando de uma revisão mais atualizada do seu estatuto. De facto, a espécie foi avaliada como 

estando em declínio significativo em toda a extensão da sua ocorrência devido à perda de habitat. 

- O rato-de-Cabrera (Microtus cabrera) é um endemismo ibérico classificado como Vulnerável (VU) 

pelo LVVP (Cabral et al., 2005) e como NT pela IUCN (Pita et al., 2016). Segundo o LVVP, é uma 

espécie que «apresenta uma área de ocupação reduzida (menos de 2000 km2) e admite-se 

fragmentação elevada e declínio continuado da área de ocupação, da área, extensão e qualidade do 

habitat, do número de subpopulações e de indivíduos maduros». O rato-de-Cabrera é uma das 

prioridades no projeto do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal (em prep.). Está listado na 

Diretiva Habitats, nos anexos II e IV. Ou seja, é alvo de proteção estrita ou rigorosa, o que neste 

caso poderá implicar a proteção física das suas colónias e habitats, incluindo fora da Rede Natura 

2000. 

 

Tabela 1: Estatuto de conservação nacional das espécies alvo deste RECAPE, com informação sobre o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (LVVP), a Convenção de Berna, e a Rede Natura 2000 (Decreto-Lei nº 140/99). 

Nome científico Nome vulgar LVVP Berna Natura 2000 

Acantodactylus erythrurus Lagartixa-da-areia NT III -- 

Chalcides bedriagai Fura-pastos-ibérico LC II B-IV 

Microtus cabrerae Rato-de-Cabrera VU II B-II 

 

Os objetivos do presente relatório são: 

• atualizar a situação de referência para as três espécies indicadas, estabelecida no quadro do 

EIA do Estudo Prévio da Ocupação turística da UNOP 4 de Tróia (IMAR, 2008), 

• prever e avaliar os impactes sobre estas espécies resultantes da implementação do Projeto 

de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia, 

• propor medidas de mitigação para os impactes negativos e um programa de monitorização 

ambiental para acompanhar o desenvolvimento do projeto. 
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2. Metodologia 

2.1 Caracterização da área de estudo 
A Península de Tróia, onde se insere a área da UNOP 4, é um refúgio dunar com o Oceano 

Atlântico a oeste e o Estuário do Sado a este. Tróia é constituída essencialmente por dunas 

cinzentas, com vegetação herbácea fixa, e zonas de pinhal, por vezes misturadas com eucaliptos, 

acácias, e outras espécies exóticas ou invasoras. A UNOP 4 apresenta adicionalmente uma grande 

extensão de retamal a noroeste da Caldeira. 

Relativamente aos répteis alvo deste estudo, a Península de Tróia está inserida numa área de 

isolamento geográfico dos restantes núcleos populacionais da Península Ibérica. No que diz 

respeito à lagartixa-da-areia, este núcleo populacional é relativamente extenso e ocupa toda a região 

de Lisboa e Vale do Tejo, incluindo a Península de Tróia (Slimani et al., 2009). O núcleo 

populacional do fura-pastos-ibérico é mais reduzido, englobando a Península de Tróia e a zona 

envolvente do estuário do Sado até ao Parque Natural da Arrábida . Conservar ambas as espécies 

tem uma prioridade elevada, pois qualquer impacto negativo tem a possibilidade de afetar 

desproporcionalmente estes núcleos populacionais isolados, aumentando o seu risco de extinção 

local.  

No que diz respeito ao rato-de-Cabrera, a Península de Tróia insere-se numa mancha contínua de 

distribuição da espécie, que vai desde a Costa Vicentina até ao centro do país, continuando pelo 

interior até Espanha. 

 

2.2 Herpetofauna 

2.2.1 Transectos 
A metodologia utilizada neste relatório para observar répteis foi a mesma utilizada em 2004 

(Segurado, 2008). Foram efetuados transectos em agosto e setembro de 2021 com a duração de 

uma hora para detetar répteis visualmente. Para complementar as observações feitas durante os 

transectos, foram levantadas pedras e troncos em busca de répteis fossoriais como o fura-pastos-

ibérico. 

Os transectos foram feitos em seis parcelas distintas na UNOP 4, procurando repetir as mesmas 

áreas cobertas em 2004 (Figura 1). A única diferença foi a parcela 1, que, por já não corresponder 

ao habitat caracterizado no EIA, foi expandida neste estudo para a zona sul da Caldeira. As 

abundâncias registadas durante este estudo foram comparadas com as abundâncias registadas em 

2004, que se referiam ao somatório das observações feitas em dois anos, 1999 e 2004. 

Cada animal observado foi associado a um habitat com base na georreferenciação do local onde a 

observação foi feita. A identificação dos habitats foi baseada na caracterização atualizada de habitats 

da UNOP 4 usando o software QGIS. Em cada parcela foram realizados quatro transectos em dias e 

localizações diferentes para permitir examinar um número diversificado de habitats. 
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2.2.2. Valorização dos habitats 
Ao contrário do que foi feito no EIA, que calculou um índice de valorização para cada parcela, 

neste estudo optou-se por calcular um índice de valorização para cada habitat. 

Este índice de valorização dos habitats (IVH), calculado para a herpetofauna, foi baseado na área do 

habitat amostrado nos transectos e na abundância das espécies observadas, utilizando a seguinte 

fórmula: 

𝐼𝑉𝐻 =∑
𝑂𝐸

√𝐴𝐻

𝐸

𝑖=1

× 𝐼𝑉𝐸 

OE representa o número de observações total de uma determinada espécie, AH a área total do 

habitat amostrado nos transectos (em hectares), e IVE o índice de valorização de cada espécie. 

 

Os índices de valorização atribuídos a cada espécie tiveram em conta os parâmetros utilizados no 

EIA para o Índice de Valorização das Espécies (Segurado, 2008), embora com alguns ajustes. A 

classificação e a sua justificação foram as seguintes: 

• 5 valores para o fura-pastos-ibérico devido ao seu interesse de conservação e à sua difícil 
detetabilidade; 

• 3 valores para a lagartixa-da-areia devido ao seu interesse de conservação; 

• 1 valor para a lagartixa-do-mato; 

• 1.5 valores para lagartixas não identificadas (que podem ser lagartixas-do-mato ou 
lagartixas-da-areia); 

• 0.8 valores para a osga-comum por habitar estruturas humanizadas e ser pouco afetada 
pelo projeto. 

Figura 1: Áreas amostradas na UNOP 4. Os números correspondem aos transectos de cada área. Imagem retirada do EIA (Segurado, 
2008).. 
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2.2.3 Valorização da área de estudo 
Com o objetivo de quantificar a importância da área de estudo para as espécies alvo, recorreu-se a 

um índice de sensibilidade relativa baseado nos dados de abundância de cada parcela e no índice de 

valorização dos habitats descrito anteriormente. Com base nestes valores, foi desenhado um mapa 

de sensibilidade ecológica para a UNOP 4. O índice de sensibilidade tem cinco níveis, numa escala 

de 0 a 4, em que 4 representa áreas com maior sensibilidade para a comunidade de herpetofauna a 

preservar. 

 

2.3 Rato-de-Cabrera 
Em 2004, a presença desta espécie na área da UNOP 4 foi avaliada recorrendo exclusivamente a 

indícios de presença. Foram encontradas latrinas e trilhos, mas a ocorrência da espécie nunca foi 

confirmada visualmente. De forma a preencher esta lacuna de conhecimento, neste estudo 

recorreu-se a armadilhas Sherman de metal para confirmar, visualmente, a presença da espécie (

Figura 2). 
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A armadilhagem foi feita entre 1 e 4 de dezembro de 2021, época em que o rato-de-Cabrera é mais 

facilmente detetado (Pita et al., 2014), em dois locais na área da UNOP 4. O primeiro local de 

armadilhagem (parcela 1) foi escolhido onde os indícios de presença da espécie foram antes 

detetados. O segundo local de armadilhagem (parcela 7) foi escolhido por apresentar uma vegetação 

semelhante ao primeiro local, e, como tal, maior probabilidade de ocorrência e deteção da espécie. 

Ambos os locais possuem vegetação higrófila, com mais humidade que os habitats em redor, logo 

propícias à presença da espécie. Em cada local foram colocadas 30 armadilhas, iscadas com pedaços 

de maçã e pera, iscos regularmente usados na captura do rato-de-Cabrera. As armadilhas foram 

abertas de manhã, entre as 08h00 e as 09h00, e fechadas depois do pôr-do-sol, entre as 18h00 e as 

19h00. As armadilhas foram verificadas duas vezes por dia, uma entre as 13h00 e as 14h00, e outra 

no momento do fecho das armadilhas. 

  

Figura 2: Armadilha Sherman colocada no segundo local, inserida na vegetação higrófila. 
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3. Resultados e discussão 

3.1 Herpetofauna 

3.1.1. Abundância por parcela 
Durante este estudo, foram observadas um total de 65 lagartixas (família Lacertidae). Destas, 28 

eram lagartixas-da-areia, 18 eram lagartixas-do-mato, e 19 indivíduos que não foi possível identificar 

no campo. Foram observadas também oito osgas-comuns e apenas dois fura-pastos-ibéricos 

(Tabela 2). 

 

 
Tabela 2: Dados de abundância da herpetofauna observada em cada transecto. 

Espécie TS1 TS2 TS5 TS6 TS7 TS8 

Lagartixa-da-areia (Acanthodactylus erythrurus) 4 6 8 0 5 5 

Fura-pastos-ibérico (Chalcides bedriagai) 0 0 0 0 1 1 

Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) 4 4 3 4 2 1 

Osga-comum (Tarentola mauritanica) 0 1 2 1 3 1 

Lacertídeo 2 7 1 4 3 2 

 

A abundância de lagartixas-da-areia detetada neste estudo foi superior aos anos anteriores (28 

contra o total de 30 observações abrangendo 1999 e 2004), e a abundância de lagartixas-do-mato foi 

inferior (18 observadas contra o total de 54). Em 1999, a lagartixa-da-areia foi detetada em todas as 

parcelas, mas em 2004 apenas foi detetada em metade (parcelas 6, 7 e 8). Neste estudo, apenas não 

foi detetada na parcela 6. Contudo, tendo havido quatro lacertídeos que não foram identificados na 

parcela 6, a presença da espécie nesta parcela é provável. A lagartixa-do-mato foi detetada em todas 

as parcelas em todos os estudos. 

Neste estudo encontrou-se o mesmo número de fura-pastos que em 1999, mas menos do que em 

2004 (duas observações contra cinco). A parcela 8, que passa pelo retamal, é a única parcela onde a 

espécie foi detetada nos três momentos de amostragem. O fura-pastos-ibérico nunca foi detetado 

nas parcelas 1 e 5. 

Foi também detetado um número semelhante de osgas (oito contra um total de 15 observações 

abrangendo 1999 e 2004), embora grande parte destas observações (11) tenham sido feitas na 

parcela 2. É provável que estas observações decorram do facto de a parcela 2 incluir uma casa em 

ruínas e um poço, estruturas humanizadas onde a deteção destes indivíduos é mais fácil. Se 

desconsiderarmos esta parcela, nota-se que a abundância de osgas aumentou bastante relativamente 

aos anos anteriores (sete observações em 2021 contra um total de quatro observações abrangendo 

1999 e 2004). 

É de salientar que a diversidade de espécies observada em 2021 foi inferior à de anos anteriores. 

Em 1999 foram detetados três indivíduos de cobra-cega (Blanus cinereus) na parcela 2 e, em 2004, um 

indivíduo na parcela 1. Em 2004 detetou-se uma cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) na parcela 2. 

Estas espécies não foram detetadas neste estudo. 

Neste estudo também não foram detetados quaisquer anfíbios, o que se pensa dever-se a alterações 

na parcela em que os anfíbios haviam sido detetados em anos anteriores. Segundo (Segurado, 2008), 

a parcela 1 consistia numa «área agrícola abandonada (árvores de fruto), que inclui pequenas charcas 
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de água doce. A vegetação ribeirinha destas charcas é dominada por Cyperus sp. e por choupos 

(Populus nigra)». Embora a vegetação (higrófila) observada neste estudo se enquadre na descrição 

feita no EIA, as charcas já não existem. Sem um corpo de água doce na zona, é provável que as rãs-

verdes (Pelophylax perezi) detetadas nos anos anteriores se tenham extinguido por falta de habitat 

adequado. 

 

3.1.2 Abundância por habitat 
Os habitats com maior abundância de herpetofauna foram os matos e matos dunares, e também a 

interseção entre eucaliptal e pinhal (Tabela 3, Figura 3). A lagartixa-da-areia foi a espécie com maior 

preferência por matos dunares, um resultado expectável dada a sua conhecida preferência por áreas 

abertas e exposição ao sol (Rouag et al., 2018)). Os caminhos (outro habitat aberto e exposto) e os 

habitats de pinhal misto (incluindo pinhal e eucaliptal) também foram habitats preferidos pela 

lagartixa-da-areia. A lagartixa-do-mato teve uma preferência mais diversificada, sendo claro pela 

Tabela 3 que prefere habitats com mais coberto vegetal (matos, pinhais, vegetação higrófila) do que 

a lagartixa-da-areia. Com apenas duas observações, não é possível fazer inferências em relação ao 

habitat preferencial do fura-pastos-ibérico. No entanto, é de salientar que ambos os indivíduos 

foram observados debaixo de entulho de cimento. A osga-comum foi encontrada com mais 

frequência no pinhal bravo e no retamal, sempre associada a estruturas artificiais ou debaixo de 

pedras ou troncos. 

 

Tabela 3. Dados de abundância de cada espécie por habitat. 

Habitat Acanthodactylus 

erythrurus 
Chalcides 

bedriagai 
Psammodromus 

algirus 
Tarentola 

mauritanica 
Lacertídeo Total 

Matos dunares 7 0 1 0 2 10 

Matos 3 0 3 0 3 9 

Eucaliptal/ 

Pinhal 

4 0 2 0 2 8 

Pinhal bravo 2 1 1 3 1 8 

Caminhos 4 0 0 0 2 6 

Pinhal misto 3 0 2 0 1 6 

Retamal 2 1 0 2 0 5 

Herbáceas 2 0 1 0 1 4 

Pinhal manso 0 0 2 0 2 4 

Vegetação 

higrófila 

0 0 2 1 1 4 

Eucaliptal 0 0 1 1 1 3 

Duna 

embrionária 
1 0 1 0 0 2 

Exóticas 0 0 1 0 1 2 

Sargaçal/ 

Tojal 

0 0 1 0 0 1 

Humanizado 0 0 0 1 0 1 

Acacial 0 0 0 0 1 1 

Zimbral 0 0 0 0 1 1 
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Figura 3: Observações de herpetofauna em 2021 sobre cartografia atualizada dos habitats existentes na UNOP 4. Cada ponto corresponde a 
uma observação. Observações não identificadas podem corresponder à lagartixa-da-areia (Acanthodactylus erythrurus) ou à lagartixa-do-mato 
(Psammodromus algirus). Sistema de coordenadas geográficas: ETRS89/PT-TM06. 
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3.1.3 Valorização dos habitats 
Os habitats com maior cobertura nos transectos foram o pinhal bravo, dominante no transecto 5, o 

retamal, dominante no transecto 8, o pinhal misto, comum nos transectos 1 e 7, o eucaliptal/pinhal, 

comum no transecto 2, e os matos, comuns nos transectos 1 e 2 (Figura 3). 

 

  

 

 

Figura 4. Habitats existentes na UNOP 4. A) matos dunares; B) matos; C) caminhos; D) vegetação higrófila; E) retamal; F) 
eucaliptal/pinhal. 

 

Como esperado, os matos dunares são o habitat mais valorizado na área de estudo por serem 

preferidos pela lagartixa-da-areia, uma das espécies alvo deste estudo (Tabela 4). De seguida temos 

as herbáceas e os caminhos pela mesma razão, corroborando desta forma que a lagartixa-da-areia 

apresenta uma preferência por habitats abertos. O eucaliptal/pinhal e a vegetação higrófila foram 

importantes para a lagartixa-do-mato. Só depois temos o retamal e o pinhal bravo, os habitats onde 

o fura-pastos-ibérico foi detetado. Ambos os habitats possuem pouca exposição solar devido ao seu 
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elevado coberto arbóreo. Isto torna o retamal e o pinhal bravo habitats preferenciais para fura-

pastos e osgas, mas não para as duas espécies de lagartixas por estarem mais dependentes da 

exposição solar (Perez-mellado, 1989). 

Tabela 4: Índice de valorização dos habitats prospetados durante os transectos realizados para registar a herpetofauna. Para uma explicação de 
como o índice de valorização foi calculado, é favor ver a metodologia. 

Habitat Área observada (ha) Índice de importância 

Matos dunares 4,85 11,36 

Herbáceas 1,53 6,88 

Caminhos 5,66 6,31 

Matos 13,85 4,43 

Eucaliptal/Pinhal 15,98 4,25 

Vegetação higrófila 1,12 4,07 

Duna embrionária 1,10 3,81 

Pinhal misto 16,19 3,11 

Retamal 17,60 3,00 

Pinhal bravo 34,06 2,72 

Exóticas 1,05 2,44 

Pinhal manso 4,88 2,26 

Eucaliptal 8,21 1,15 

Sargaçal/Tojal 1,63 0,78 

Zimbral 4,32 0,72 

Acacial 5,84 0,62 

Humanizado 8,95 0,27 
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3.1.4 Mapa de sensibilidade 
O mapa de sensibilidade para a herpetofauna é apresentado na 

Figura 2.  

As hortas abandonadas da parcela 1 (a sul da Caldeira), onde foi encontrada uma grande diversidade 

de espécies nas amostragens de 1999 e 2004, sofreram muitas alterações desde então, com destaque 

para o desaparecimento das lagoas de água doce. Contudo, a zona envolvente, muito heterogénea, 

continua a manter um habitat adequado à presença de lagartixas, pelo que a sua sensibilidade não se 

alterou. 

O eucaliptal heterogéneo (parcela 2) mantém-se como uma das áreas mais sensíveis para a 

herpetofauna. Apesar da expansão de espécies exóticas na área, foi a parcela onde mais répteis 

foram observados, em particular nos matos e nas zonas heterogéneas de eucaliptal e pinhal. 

O pinhal denso a sudeste da Caldeira (parcela 5) mantém-se relativamente inalterado desde 2004. 

Neste estudo observou-se que as lagartixas se encontram mais frequentemente na orla do pinhal, 

onde o habitat é mais aberto. Apesar de não ter sido detetado neste estudo, o pinhal foi a parcela 

onde a abundância do fura-pastos-ibérico em 1999 e 2004 foi maior, reforçando a imagem de 

sensibilidade deste habitat. 

As zonas de pinhal com subcoberto dunar adjacentes à Caldeira tiveram uma classificação mais 

baixa do que no EIA. Na parcela 6, a abundância de répteis foi superior aos resultados de 1999 e 

2004. Contudo, neste estudo, não se confirmou a presença de lagartixas-da-areia nem de fura-

pastos-ibérico nesta parcela , que foi classificada com uma sensibilidade menor. Na parcela 7, a 

abundância de répteis foi comparável à do EIA. Contudo, as observações georreferenciadas neste 

estudo mostraram que os répteis estão concentrados nas zonas mais abertas da parcela. A área mais 

a sul da parcela, composta maioritariamente por zimbral e pinhal com pouca vegetação arbustiva, 

não foi preferida pela herpetofauna. 

Por último, o retamal (parcela 8) aparenta ser uma área preferencial para o fura-pastos, mas não 

para as restantes espécies de répteis. Por isso manteve-se a classificação de área pouco sensível, 

excetuando uma mancha de mato dunar aberto onde foram encontrados várias lagartixas-da-areia 

(Figura 3). 
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3.1.5. Síntese 
A lagartixa-da-areia apresenta na UNOP 4 uma preferência evidente por zonas abertas, com muita 

exposição solar, em acordo com a literatura científica sobre a ecologia da espécie. Os habitats 

preferenciais foram matos dunares, áreas dominadas por herbáceas, e caminhos. Já a lagartixa-do-

mato foi menos comum e prefere zonas com um coberto arbustivo superior e menos exposição 

solar. Os habitats preferenciais foram zonas ocupadas por pinhal manso, vegetação higrófila ou 

espécies exóticas. 

Observou-se também que a zona a norte do Ecoresort (parcela 2), ocupada em grande parte por 

mato, pinhal, e espécies exóticas, teve um elevado número de lagartixas. Esta é a zona mais sensível 

da UNOP 4 e também a que irá ocupar a maior parte do Ecoresort. Será necessária especial atenção 

durante a execução dos trabalhos para remover as espécies exóticas e evitar perturbar 

excessivamente o habitat mais sensível para a herpetofauna. 

Figura 5: Mapa de sensibilidade da UNOP 4 para a herpetofauna. Os índices representam o nível de importância que cada área tendo em 

consideração o índice de valorização dos habitats. 
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3.2 Rato-de-Cabrera e outros mamíferos 

3.2.1. Rato-de-Cabrera  
O rato-de-Cabrera não foi capturado durante as sessões de armadilhagem. Tampouco foram 

observados indícios de presença da espécie durante todo o período do estudo. O desaparecimento 

da área agrícola abandonada, que, até ao início do século, continha charcas de água doce e 

vegetação ripícola, levou ao desaparecimento de habitats favoráveis na UNOP 4 à ocupação do 

rato-de-Cabrera. Para além de ser bastante sensível à alteração e fragmentação de habitats, a espécie 

(k-estrategista e, como tal, com fraca capacidade de recuperação) tem demonstrado ser 

particularmente sensível a regimes de seca associada a fraca precipitação, como os que se têm 

verificado na sua área de distribuição (Pita et al., 2014).  

3.2.2. Outros mamíferos  
Na parcela 1 não foram capturados quaisquer micromamíferos, apesar de o local onde a 

armadilhagem foi feita ainda possuir vegetação abundante. No local de armadilhagem da parcela 7 

foram capturados três ratinhos-ruivos (Mus spretus), um na segunda noite e os outros dois na terceira 

noite de armadilhagem (

Figura 6). O ratinho-ruivo é uma espécie comum e amplamente distribuída pelo território 

português, com uma preferência por habitats abertos comparativamente a outros micromamíferos. 

A sua presença não foi detetada nos estudos anteriores porque o ratinho-ruivo precisa de métodos 

apropriados de amostragem para ser observado. 

Nos trabalhos de campo de 2004, os únicos indícios de presença de mamíferos de médio e grande 

porte detetados na UNOP 4 foram de raposa (Vulpes vulpes) e de coelho (Oryctolagus cuniculus). Mais 

tarde, observaram-se javalis (Sus scrofa). Relativamente aos micromamíferos, observou-se ouriço-

cacheiro (Erinaceus europeaus), musaranho-de-dentes-brancos (Crocidura russula), ratazana (Rattus sp.), 

e rato-de-Cabrera. Com exceção dos ouriços-cacheiros, as restantes espécies foram observadas 

junto à zona hortícola abandonada (parcela 1). 

Embora o estudo de mamíferos tenha sido focado exclusivamente na deteção do rato-de-Cabrera, 

para além dos ratinhos-ruivos capturado na armadilhagem, durante os trabalhos de campo foi 

detectada a presença de outras espécies de mamíferos: em julho de 2021, foi avistada uma raposa 

junto à zona urbana (UNOP 1) de Tróia; em janeiro e março de 2022, foram observadas pegadas de 
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lontra (Lutra lutra) nas margens da Caldeira, confirmando assim a possibilidade, aventada no EIA de 

2008 (Segurado, 2008), de Tróia reunir condições favoráveis de refúgio e alimento para a espécie; 

foi ainda encontrado um musaranho-de-dentes-brancos morto na zona do retamal, na parcela 8. 

 

 

  

Figura 6: Ratinho-ruivo (Mus spretus) capturado numa armadilha Sherman. Também se pode observar o algodão e o isco presente nas 
armadilhas. 
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4. Avaliação de impactes  
Na ausência de rato-de-Cabrera, foram unicamente reavaliados os potenciais impactes para a 

herpetofauna resultantes da concretização (construção e exploração ) do projeto de execução da 

ocupação turística da UNOP 4 de Tróia. 

Os principais fatores de impacte a ter em consideração e os respetivos efeitos sobre a herpetofauna 

encontram-se resumidos numa matriz de impactes (Apêndice 1). As ações relacionadas com a 

construção e exploração que mais irão afetar a herpetofauna atuarão sobretudo a três níveis: 

• alteração/destruição dos habitats; 

• perturbação dos locais de alimentação, repouso ou reprodução; 

• mortalidade acidental. 

4.1 Alteração ou destruição dos habitats 
O desaparecimento ou alteração dos habitats preferenciais para a herpetofauna, sobretudo na área 

do Ecoresort, devido à sua degradação ou destruição direta, poderá ter consequências negativas na 

comunidade de répteis da UNOP 4. 

Este impacte deverá ser mais sensível durante a fase de construção, e será tanto mais significativo 

quanto maior for a proporção da alteração ou destruição dos habitats naturais. Atendendo a que o 

Ecoresort será construído numa zona de elevada sensibilidade ecológica para a herpetofauna, mas 

dadas as características construtivas e o cumprimento da calendarização e medidas de minimização 

previstas, estima-se que este impacte seja negativo e possa ser pouco significativo. 

Adicionalmente, com o cumprimento do Plano de Integração Paisagística, eventuais impactes 

negativos poderão ser parcialmente reversíveis através da recuperação dos habitats degradados. 

4.2 Perturbação dos locais de alimentação, repouso e reprodução 
Este impacte deverá ser mais proeminente durante a fase de exploração, com o Ecoresort em 

pleno funcionamento. O aumento da atividade humana levará a um aumento da perturbação da 

herpetofauna (Amo et al., 2006). Destaque para o carácter sazonal esperado para a utilização do 

Ecoresort, que afetará a herpetofauna de uma maneira temporalmente diferente. Durante a época 

alta (julho-agosto), o maior impacte será nos juvenis, que poderão ver o seu crescimento e 

estabelecimento de território comprometidos. Em menor grau, os passeios pedestres terão um 

impacto negativo em vários traços comportamentais, como alimentação, termorregulação, ou 

mesmo rituais de acasalamento. O impacte mais significativo será o pisoteio desregrado do solo, 

que irá degradar os locais habitados pela herpetofauna e que poderá levar um período considerável 

de tempo a recuperar. 

Com a implmentação das medidas previstas, estes impactes serão negativos, pouco significativos 

e maioritariamente reversíveis salvo em situações em que o nível de perturbação seja excessivo. 

4.3 Mortalidade acidental 
Tanto durante a fase de construção como a fase de exploração poderá ocorrer mortalidade 

acidental de indivíduos. Na fase de construção, a mortalidade poderá ocorrer em resultado do 

movimento de máquinas. Na fase de exploração, a mortalidade acidental poderá ocorrer devido à 

passagem de veículos (atropelamento) ou a predação por animais de estimação, especialmente gatos 

(Trouwborst et al., 2020), na zona do Ecoresort. 

Espera-se que os impactes sejam negativos, pouco significativos, e reversíveis. Contudo, se a 

mortalidade atingir níveis de tal forma elevados que as populações de herpetofauna tenham 

dificuldade em recuperar, os impactes poderão ser significativos. 
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Tabela 5: Matriz de classificação dos impactes esperados para a herpetofauna dos projetos previstos para a UNOP 4. 

Impactes 

Alteração ou 

destruição dos habitats 

Perturbação dos locais de 

alimentação, repouso ou 

reprodução Mortalidade acidental 

Fase de maior impacte Fase de construção Fase de exploração 

Fase de construção e de 

exploração 

Causas 

Circulação de pessoas, 

maquinas e veículos; 

criação de entulho 

Circulação de pessoas e veículos; 

passeios pedestres; animais de 

estimação 

Circulação de veículos; 

animais de estimação 

Nível de significância do 

impacte 

Negativo, pouco 

significativo (-1) 

Negativo, tendencialmente 

pouco significativo (-1)  

Negativo, pouco 

significativo (-1)  

Reversibilidade Irreversível Reversível Reversível 

 

4.4 Impactes cumulativos 
A crescente ocupação turística da península de Tróia, a que se somará a perturbação humana 

causada pelo Ecoresort, irá acentuar a pressão sobre a  herpetofauna, que se sabe ser sensível ao 

aumento da pressão turística (Amo, 2006; Slimani et al., 2009). 
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5. Medidas de minimização e compensação 
Para mitigar os impactos negativos para a herpetofauna resultantes da construção do projecto de 

ocupação turística e das infraestruturas associadas, recomenda-se a implementação de medidas de 

minimização e compensação para estes impactes. Estas medidas poderão não só reverter como 

eventualmente anular os impactes ambientais negativos do projeto, quer durante a fase de 

construção quer durante a fase de exploração (Tabela 6). 

Restringir ao máximo a perturbação da obra 
O período temporal mais sensível para a herpetofauna situa-se nos meses mais frios do ano, quando 

as espécies se encontram num estado de hibernação com pouca possibilidade de fuga, e durante a 

postura dos ovos, em que alterações ao uso do solo podem destruir os ninhos e os ovos e 

comprometer a renovação ecológica das populações. Para mitigar estes impactes negativos, 

recomenda-se que quaisquer trabalhos que impliquem escavar e fixar estacas, ou a destruição da 

comunidade vegetal, não sejam realizados entre dezembro e fevereiro. Adicionalmente, trabalhos 

entre maio e junho devem ser realizados com cautela, e parados se for notificada alguma situação 

anormal que implique uma perturbação significativa da herpetofauna, por exemplo a identificação 

de ninhos ou berçários. Recomenda-se que as obras com maior impacto ao nível do uso do solo 

sejam realizadas no verão e no outono, quando os impactes na herpetofauna serão menores. 

Remover espécies exóticas e reabilitar habitats degradados 
Durante a fase de construção e de exploração, é importante fazer um controlo eficaz das plantas 

exóticas, nomeadamente acácias e eucaliptos. Recomenda-se substituir a sua área de ocupação 

recorrendo à plantação de vegetação natural com espécies nativas, preservando a zona de matos a 

norte e a zona de pinhal a sul, proporcionando desta forma uma zona heterogénea de habitats 

capaz de albergar uma boa diversidade de espécies de répteis. Esta medida irá compensar em 

grande parte a perda de habitat causada pela construção do Ecoresort. 

Recomenda-se também a remoção de espécies exóticas no retamal, nomeadamente catos e 

figueiras-do-inferno, que estão a degradar este importante habitat. Apesar da escassez de dados, esta 

área permanece favorável à ocupação pelo fura-pastos-ibérico, tendo a espécie sido observada neste 

território desde o primeiro estudo em 1999. 

Permitir a circulação da herpetofauna 
Para que a herpetofauna se possa deslocar na área ocupada pelo Ecoresort, é fundamental não 

haver barreiras à sua passagem – não devem ser utilizados quaisquer tipos de tapumes para 

delimitar os locais de estaleiros ou obra/construção e as vias de circulação não devem ter lancis 

sobrelevados. Será também importante manter um coberto vegetal adequado que permita aos 

animais sentirem-se seguros durante a sua passagem. Recomenda-se também que os trilhos e 

caminhos estejam devidamente sinalizados em toda a UNOP 4 para evitar o pisoteio generalizado 

da vegetação. 

A sobrelevação das casas construídas em estacas é um ponto positivo em evitar barreiras 

intransponíveis para a herpetofauna. Recomenda-se a manutenção dos matos nas zonas 

envolventes do Ecoresort, mantendo o coberto arbustivo que serve de refúgio e alimentação para a 

herpetofauna. 

Sensibilização ambiental 
Durante a fase de exploração, os utilizadores do Ecoresort devem ser alertados para o 

cumprimento de boas práticas para evitar a perturbação da biodiversidade associada à UNOP 4, 

nomeadamente a herpetofauna. Dado o interesse de conservação nas espécies-alvo deste estudo, 

sugere-se que o Centro de Interpretação Ambiental organize atividades de observação de lagartixas, 

incluindo passeios pelos trilhos assinalados, com pontos de paragem estratégicos para se tentar 
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observar, entre outras espécies, a lagartixa-da-areia, e atividades de ciência cidadã. Estas atividades 

terão um objetivo duplo: educar os utentes para os valores biológicos da península de Tróia; e 

recolher dados ecológicos acerca da distribuição e abundância das espécies-alvo. Desta forma, o 

estado das populações na península de Tróia pode ser continuamente monitorizado, e as medidas 

de conservação atualizadas com base em dados empíricos e atualizados.  

Antevê-se que os caminhos da UNOP 4 serão usados durante a fase de exploração pelos utentes do 

Ecoresort para passeios pedestres e zonas de acesso, por exemplo à praia próxima do Cais dos 

Ferries. É importante que estes caminhos estejam devidamente sinalizados para evitar o pisoteio e a 

destruição dos habitats em redor. Recomenda-se a instalação de painéis de sensibilização em pontos 

estratégicos destes caminhos que alertem os utentes para a importância da preservação dos valores 

naturais da UNOP 4, e para a importância de se respeitarem os caminhos sinalizados de forma a 

manter os habitats num estado natural e conservado. 

Animais de companhia 
Os animais de companhia são uma das maiores ameaças à biodiversidade e podem colocar em 

causa os esforços de conservação locais (Trouwborst et al., 2020). Dado que a área do Ecoresort 

coincide com a parcela onde foi registada a maior abundância de herpetofauna, recomenda-se que 

não sejam permitidos quaisquer animais de companhia no Ecoresort. 

 

Tabela 6: Resumo das medidas de mitigação a implementar para a herpetofauna. MM: medida de minimização; MC: medida de compensação. 

Mitigação de impactes Medidas a implementar 

Restringir ao máximo a perturbação 
da obra 

MM1 – evitar escavar ou fixar estacas entre dezembro e fevereiro 
MM2 – proibir durante um mês a obra em locais onde forem detetados ninhos 
ou berçários de repteis 

Remover espécies exóticas e reabilitar 

habitats degradados 

MC1 – Remoção e monitorização contínua de espécies vegetais exóticas 

MC2 – Renaturalização de habitats degradados com espécies de plantas nativas 

da península de Tróia 

Permitir a circulação de herpetofauna 

MM3 – Impedir a construção de barreiras que impeçam a circulação livre de 

herpetofauna na UNOP 4 

MM4 – Rede viária sem lancis desnivelados 

MM5 – Preservar os caminhos/trilhos naturais já existentes 

MC3 – Manter um coberto vegetal adequado à circulação livre de herpetofauna 

na UNOP 4 

Sensibilização ambiental 

MM6 – Atividades de sensibilização ambiental e ciência cidadã através do Centro 

de Interpretação Ambiental 

MM7 – Sinalizar os caminhos/trilhos em pontos estratégicos para sensibilizar os 

caminhantes para os valores naturais a preservar 

Animais de companhia 
MM8 – Interditar a presença de animais de companhia para evitar morte de 

indivíduos por predação 
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6. Plano de monitorização 

6.1 Herpetofauna 

6.1.1 Justificação e objetivos 
A lagartixa-da-areia (A. erythrurus) é uma espécie de estatuto “quase ameaçado” no Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal. Há indícios que apontam para um decréscimo da sua ocorrência 

associado a uma perda de habitat favorável, nomeadamente nas zonas costeiras (Slimani et al., 

2009). Com efeito, no presente estudo, esta espécie apresentou uma preferência por habitats 

abertos com um coberto arbustivo pouco denso. O fura-pastos-ibérico (C. bedriagai) é o réptil mais 

relevante da área de estudo, tendo em consideração o seu estatuto de conservação (incluído no 

anexo IV do Decreto-Lei n.o 140/99 de 24 de Abril - “Espécies animais e vegetais de interesse 

comunitário que exigem uma protecção rigorosa”), estatuto biogeográfico (endemismo ibérico) e 

relevância regional (raridade regional). Porém, a fraca detetabilidade do fura-pastos limita uma 

monitorização rigorosa da sua população em Tróia. 

Uma vez que a ocupação turística da UNOP 4 (construção e funcionamento) implicará o aumento 

global da pressão humana sobre habitats de importância para a herpetofauna, será importante 

proceder à sua monitorização. Recomenda-se uma amostragem baseada em metodologias que 

maximizem a deteção da lagartixa-da-areia e do fura-pastos-ibérico, e que permita quantificar o 

efeito da presença humana sobre esta componente. 

Assim, os objetivos do plano de monitorização para a herpetofauna são: 

• verificar a eficácia das medidas de minimização preconizadas no EIA para as diferentes 

fases do projeto; 

• analisar a resposta das espécies-alvo em relação aos impactes previstos; 

• divulgar e sensibilizar o promotor, o empreiteiro e os trabalhadores para a importância da 

implementação das medidas de minimização e para a salvaguarda dos valores em questão. 

Os impactes na herpetofauna resumem-se a: 

• alterações no solo e destruição de habitats naturais durante a fase de construção; 

• crescente humanização da área durante a fase de exploração. 

O plano de monitorização deverá incidir sobre estas duas fases, nomeadamente: 

• acompanhar se as medidas de mitigação estão a ser devidamente implementadas, em 

especial se o coberto vegetal é intervencionado o menos possível e se a obra é feita no 

período menos sensível do ano para a herpetofauna; 

• registar os dados de ocupação populacional em todas as fases do processo, com especial 

ênfase na área dentro e em redor do Ecoresort. 

6.1.2 Descrição geral do plano de monitorização 
Os parâmetros a monitorizar deverão incidir sobretudo na presença das duas espécies com 

interesse de conservação em cada uma das parcelas da UNOP 4 definidas no EIA e neste 

RECAPE. A restante herpetofauna deverá também ser registada para acompanhar eventuais 

alterações populacionais. 

A monitorização da lagartixa-da-areia e do fura-pastos-ibérico deverá ocorrer entre abril e 

setembro, o período onde a atividade é maior (Busack, 1976), com uma frequência anual e deverá 

estender-se ao longo de 3 anos após o início do pleno funcionamento da ocupação turística do 

Prédio 2. 
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A metodologia utilizada deverá ser a mesma utilizada no EIA e no RECAPE. Sucintamente, 

deverão ser percorridos quatro transectos com a duração de uma hora em cada parcela da UNOP 4 

(Figura 1). Os transectos realizados terão de ser feitos em dias diferentes dentro de cada parcela. As 

observações serão feitas visualmente a pé, e complementadas com o levantamento de pedras e 

troncos para detetar o fura-pastos. A localização de todas as observações deverá ser registada em 

GPS para que possa ser posteriormente sincronizada com mudanças no habitat. Quaisquer 

observações pertinentes que possam afetar a ecologia da herpetofauna, como escavações, 

movimentos de terras, ou presença de predadores, deverá também ser registada. 

Os resultados da monitorização deverão ser enquadrados ao longo de todas as fases do projeto. Em 

particular, deverá prestar-se atenção às parcelas 1, 2 e 4, que sofrerão mais alterações durante a fase 

de construção e exploração.  

O tratamento estatístico posterior dos dados deverá ser baseado em modelos espaço-temporais 

para avaliar a variação espacial da herpetofauna ao longo de cada fase do projeto. Se tal não for 

possível, no mínimo, é importante fazer uma exploração descritiva contínua dos dados e estar 

atento a eventuais declínios populacionais acentuados (superiores a 50%) da herpetofauna, 

sobretudo da população de lagartixa-da-areia. Neste caso, ou em qualquer outro em que os 

impactos registados tenham um efeito negativo para lá do esperado, as medidas de mitigação 

previstas no RECAPE deverão ser revistas. 

Na sequência do programa de monitorização, se for registado um declínio acentuado da 

herpetofauna nas parcelas amostradas comparativamente aos resultados do EIA e do RECAPE, 

deverão adotar-se medidas de mitigação adicionais nas respetivas parcelas. Estas medidas podem 

passar por: 

• Minimizar a perturbação humana fora do Eco resort; 

• Aumentar a frequência da recolha de lixo e detritos; 

• Renaturalização de áreas mais perturbadas. 

Também se deverá equacionar um maior esforço de amostragem ou, no caso das espécies com 

estatuto de conservação, um esforço de amostragem mais direcionado, se forem registados fortes 

declínios da herpetofauna durante o plano de monitorização. Isto é particularmente importante no 

caso do fura-pastos-ibérico, cuja detetabilidade é baixa. 

A elaboração dos relatórios de monitorização deverá ser feita com uma periodicidade anual e 

entregue no final do ano de amostragem à autoridade de AIA. 

6.2 Rato-de-Cabrera 
Os resultados obtidos no quadro deste estudo demonstram que o rato-de-Cabrera já não está 

presente na UNOP 4. O desaparecimento da área agrícola abandonada, que continha charcas de 

água doce e vegetação ripícola, levou ao desaparecimento de habitats favoráveis na UNOP 4 à 

ocupação pela espécie. O empreendimento urbanístico na Soltróia constitui uma barreira à 

dispersão de indivíduos que poderiam colonizar o território da península a norte deste 

empreendimento, vindos de sul. Com a eliminação da construção dos lagos de água doce, é 

extremamente improvável que o rato-de-Cabrera volte a colonizar a UNOP 4 por não encontrar 

habitats favoráveis à sua ocupação e persistência. Com base nestes pressupostos, não se estabelece 

um plano de monitorização para o rato-de-Cabrera. 
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1. Caracterização da avifauna em 2021/2022 
 

1.1. Introdução 
 

Esta secção pretende caracterizar a avifauna presente na área da UNOP 4, incluindo a Caldeira 

de Tróia e os biótopos terrestres envolventes, com o objetivo de avaliar os impactos e 

recomendar medidas de minimização dos impactes decorrentes da implementação do novo 

projeto turístico proposto para este território. 

 

Este trabalho reúne informação recolhida nesta área de estudo de Março de 2021 a Março 

de 2022, e sempre que possível é feita a comparação com informação recolhida no estudo 

inicial de 1999/2000, na monitorização efetuada na Caldeira entre 2004 e 2006, e na 

monitorização realizada nos biótopos terrestres em 2007. 

 

1.2. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 
 
A área da UNOP 4 pode ser dividida em cinco unidades de biótopo distintas: 

1. Pinhal da orla da Caldeira:  área de pinhal adjacente à margem oeste da Caldeira, 

dominada sobretudo por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e pinheiro-manso (Pinus 

pinea), com arbustos de sabina-das-praias (Juniperus sp.) e aroeira (Pistacia lentiscus); 

2. Pinhal a Sul das instalações da Marinha: área de pinhal-bravo a sul das instalações da 

marinha, com estrato arbustivo denso e bem desenvolvido, incluindo exemplares de 

grandes dimensões de aroeira e aderno (Phillyrea sp.); 

3. Área do Ecoresort: área heterogénea, composta por habitats com características e 

densidades distintas. A maior parte é composta por pinhal com estrato arbustivo 

denso de aroeira, aderno, sabina-das-praias, piorneira (Retama sp.) e acácias (Acacia 

sp.). Existem outras áreas, no entanto, onde o mato é mais esparso e com solo arenoso 

exposto, e ainda outras áreas com povoamentos densos de acácias e eucaliptos. 

4. Área a sul do Ecoresort: situada entre a estrada que leva às instalações da Marinha e 

a estrada que leva ao novo cais dos “ferries”, é uma zona de vegetação esparsa, com 

matos baixos de Lavandula sp., com pinheiro-braco e eucaliptos dispersos. 

5. Caldeira: compreende toda a área da Caldeira de Tróia, incluindo os bancos de areia, 

de vasa e toda a vegetação de sapal. 
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1.3. Metodologia 

 
A avifauna presente na UNOP 4 foi caracterizada com base na monitorização mensal efetuada 

de Março de 2021 a Março de 2022, de acordo com a metodologia desenvolvida para o Estudo 

de Impacte Ambiental do Estudo Prévio da Ocupação Turística da UNOP 4 de Tróia de 2008. 

Tal como referido neste EIA, a avifauna nos dois biótopos, Caldeira e biótopos terrestres, 

apresenta características e exigências distintas e portanto requer metodologias de 

monitorização distintas. 

 

1.3.1. Avifauna dos biótopos terrestres 
 
Para os biótopos terrestres, foram realizados 5 transectos de observação e escuta por mês, 

de Abril de 2021 a Fevereiro de 2022, cada um percorrido a uma velocidade constante – 

durando a sua realização uma média de 20min (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995). Foram 

registadas todas as aves detetadas numa faixa de 100 metros de largura (50m para cada lado 

do observador). Apenas aves que utilizavam o espaço foram contabilizadas. Aves que 

atravessavam o trasecto em voo alto não foram contabilizadas, mas foram incluídas na 

listagem das espécies. A metodologia utilizada na atualização da situação de referência 

efetuada em 2021/2022 foi idêntica à empregue no estudo de 1999/2000 e na atualização de 

2007, permitindo uma comparação direta dos resultados obtidos.  

 

Pinhal da orla da Caldeira: no pinhal da orla da Caldeira foi efetuado um transecto (Transecto 

1 da Fig. 1), com um comprimento médio aproximado de 550m. Este transecto foi 

previamente realizado em Junho e Dezembro de 1999 e em Fevereiro e Maio de 2007.  

Pinhal a sul das instalações da marinha: nesta área foi efetuado um transecto (Transecto 2 

da Fig. 1), com um comprimento médio aproximado de 550m. Este transecto foi previamente 

realizado em Junho e Dezembro de 1999 e em Fevereiro e Maio de 2007. 

Área do Ecoresort:  nesta área foram efetuados três transectos (Transectos 3, 4 e 5 da Fig. 1), 

previamente realizados em Fevereiro e Maio de 2007. O Transecto 3, com cerca de 580 

metros de comprimento, inicia-se no limite sul desta área (orientado SE-NO), paralelo à 

estrada que conduz às instalações da Marinha, numa área constituída por pinhal com sub-

bosque denso de giestas, tojo (Ulex sp.), aroeira e Cistus sp. O Transecto 4, com cerca de 400 

metros de comprimento, liga a estrada de acesso à Marinha à Caldeira de Tróia, numa área 
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com pinhal esparso com grandes clareiras arenosas, gradualmente substituído por pinhal 

misto com eucaliptal e povoamentos densos de acácias na extremidade NO. O Transecto 5, 

com um comprimento médio aproximado de 650m, estende-se com uma orientação SE-NO 

ao longo das cotas mais baixas, paralelo ao estradão de acesso às ruínas, numa área de pinhal 

com sub-bosque denso formado essencialmente por piorneira, pinheiros jovens, oliveiras e 

acácias.  

Área a Sul do Ecoresort: dada a reduzida dimensão da área situada entre a estrada de acesso 

às instalações da Marinha e a estrada que leva ao novo cais dos “ferries” não foram aí 

realizados transectos para determinar densidades das espécies. 

 

 

 

Figura 1: Pontos (pontos) e transectos (retas) realizados para caracterizar a avifauna da Caldeira de Tróia e dos 
biótopos terrestres, respetivamente, presente na área da UNOP 4 (delimitada a laranja), durante o período de 
Março de 2021 a Março de 2022. 
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1.3.2. Avifauna da Caldeira 
 

Para a avifauna da Caldeira, foram realizados pontos fixos de observação em redor da Caldeira 

(ca. 6 pontos, podendo aumentar de acordo com a visibilidade ou o número de aves; figura 

1), de modo a cobrir a totalidade da área da mesma. Foram realizadas duas visitas por mês, 

uma em preia-mar e outra em baixa-mar, e contabilizadas todos os indivíduos de cada espécie 

(sobretudo aves aquáticas), de modo a caracterizar a comunidade de aves que utilizam cada 

pico de maré. De forma a avaliar o impacte da perturbação humana foram contabilizados, em 

todas as contagens, o número de mariscadores em atividade na Caldeira, o número de 

pessoas e cães nas margens e ainda a presença de qualquer tipo de embarcação a ser utilizada 

no corpo de água (não foram contabilizadas as embarcações que costumam estar atracadas, 

exceto se estivessem a ser utilizadas). Este trabalho integra a informação recolhida entre 

Março de 2021 e Março de 2022, e compara-a com as monitorizações realizadas em 1999, 

entre 2004 a 2006 (presente no EIA de 2008; IMAR 2008), e ainda entre 2007 a 2014. 

 
 

 

1.4. Resultados 

 

1.4.1 Caracterização geral da avifauna presente na área de estudo 
 

Foram detetadas um total de 83 espécies de aves na área de estudo de Março de 2021 a 

Março de 2022. Na Tabela 1.1 estão indicadas todas as espécies registadas na área de estudo 

durante este período. Para cada uma é referido o seu estatuto de conservação a nível nacional 

(BirdLife International, 2022) e nacional (Cabral et al., 2005). Como a última atualização do 

estatuto de conservação nacional data de 2005, foi ainda adicionada uma avaliação das 

tendências populacionais das aves mais comuns de 2019 (Alonso et al., 2019), que inclui 

sobretudo aves dos biótopos terrestres. Uma vez que a maioria das espécies presentes está 

protegida quer por legislação portuguesa, quer por legislação internacional, foram também 

incluídas nesta tabela várias convenções assinadas e ratificadas por Portugal, bem como 

diretivas da Comunidade Europeia, que visam proteger as aves e o seu habitat. Aspetos como 

a fenologia e o estatuto de nidificação foram também incluídos. Ao contrário do que foi 

apresentado no EIA do Estudo Prévio de 2008, esta tabela não inclui espécies cuja ocorrência 

é referida na bibliografia mas não foram detetadas no presente estudo. 
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Uma das diferenças imediatas em relação à situação de referência da avifauna apresentada 

em 2008 está no número de espécies: o relatório passado contabiliza um total de 122, 

comparado com as 83 registadas em 2021/2022 (IMAR 2008). É, no entanto, de referir que o 

relatório de 2008 apresenta dados de monitorização de um período mais longo (1999 a 2007), 

enquanto o presente inclui apenas um ano, o que reduz a probabilidade de observar ou 

escutar espécies menos comuns ou “ocasionais”, que compõem a maior parte da diferença 

no número de espécies apresentadas entre os dois relatórios (IMAR 2008). De qualquer 

forma, apesar do seu elevado interesse ornitológico, registos de espécies raras ou ocasionais 

não acrescentam muita informação do ponto de vista de monitorização. São as aves comuns, 

e a variação da sua abundância e distribuição, que nos permitem avaliar a adequabilidade de 

uma determinada área ao longo do tempo e o impacto das alterações do habitat para a 

avifauna. 

 

Tabela 1: Lista de espécies de aves identificadas na área de estudo (de Março de 2021 a Fevereiro de 2022). Biót.: Biótopo 
(C: Caldeira; BT: Biótopos terrestres); Fen.: Fenologia (R: Residente; E:Estival; I: Invernante; M: Migrador de passagem; O: 
Ocasional); Nid.: Nidificação (1: Possível; 2: Provável; 3: Confirmada); E.C. EU: Estatuto de Conservação na Europa (CR: 
Criticamente Ameaçado; EN: Ameaçado; VU: Vulnerável; NT: Quase Ameaçado; LC: Pouco Preocupante; DD: Informação 
Insuficiente e NA: não aplicável) (Cabral et al., 2005); SPEC: Estatuto de conservação na Europa (SPEC1: Espécie europeia 
com interesse de conservação global; SPEC2: Estatuto de conservação desfavorável na Europa, concentrada na Europa; 
SPEC3: Estatuto de conservação desfavorável na Europa, não concentrada na Europa) (Birdlife International, 2004); Berna: 
anexo da Convenção em que a espécie está incluída; Bona: anexo da Convenção em que a espécie está incluída; Aves: 
Decreto-Lei n.º 140/1999, de 24 de Abril (Directiva Aves/Habitats) alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro: anexo em que a espécie está incluída; E.C. PT: Estatuto de Conservação em Portugal (ver E.C. Eu para códigos); 
Est. Aves 2019: Estado das Aves de 2019 (NA: não avaliado; Aum. acent.: Aumento acentuado; Aum. dec.: Aumento 
moderado; Estável; Dec. mod.: Declínio moderado; Dec. acent.: Declínio acentuado; Incerto). 

Nome científico Nome comum Bi
ót. 

Fen. Nid. E.C. EU SPEC Berna Bona AVES E.C. PT Est. Aves 
2019 

Pelecaniformes 

Phalocrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-
brancas 

C I, M  LC  III   LC Aum. 
mod. 

Ciconiiformes 

Egretta garzetta Garça-branca-pequena C, 
BT 

R 3 LC  II  A-I LC Incerto 

Ardea cinerea Garça-real C R 2 LC  III   LC Estável 

Platalea leucorodia Colhereiro C I  LC 2 II II A-I VT NA 

Phoenicopteriforme
s 

           

Phoenicopterus 

roseus 

Flamingo C O  LC  II II A-I VU NA 

Anseriformes 

Anas platyrhynchos Pato-real C R 2 LC  III II  LC Aum. 
acen. 

Tadorna tadorna Pato-branco C E? 2 LC  II II  NA NA 

Mergus serrator Merganso-de-poupa C I,M  NT  III II  EN NA 

Accipitriformes 

Accipiter nisus Gavião-da-Europa C I,M?  LC  II II I LC NA 

Circus aeroginosus Tartaranhão-ruivo-dos-
pauis 

C E? 2 LC  II II I VU NA 

Buteo buteo Águia-d’asa-redonda C, 
BT 

R  LC  II II  LC Dec. 
mod. 

Falconiformes 
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Nome científico Nome comum Bi

ót. 

Fen. Nid. E.C. EU SPEC Berna Bona AVES E.C. PT Est. Aves 

2019 

Falco tinnunculus Peneireiro-comum C, 
BT 

R,M 2 LC 3 II II  LC NA 

Falco peregrinus Falcão-peregrino C I?,M
? 

 LC 3 II II A-I VU NA 

Charadriiformes 

Himantopus 
himantopus 

Pernilongo C O  LC  II II A-I LC NA 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-

coleira 

C I,M  LC  II II  LC NA 

Charadrius 
alexandrinus 

Borrelho-de-coleira-
interrompida 

C E,I  LC 3 II II  LC NA 

Pluvialis squatarola Tarambola-cinzenta C I,M  LC  III II  LC NA 

Arenaria interpres Rola-do-mar C I,M  LC  II II  LC NA 

Calidris alba Pilrito-das-praias C I,M  LC  II II  LC Dec. 
mod. 

Calidris ferruginea Pilrito-de-bico-comprido C I,M  VU  II II  VU NA 

Calidris alpina Pilrito-de-peito-preto C I,M  LC 3 II II  LC NA 

Numenius arquata Maçarico-real C I,M  NT 2 III II  LC NA 

Numenius phaeopus Maçarico-galego C I,M  LC  III II  VU NA 

Tringa totanus Perna-vermelha C I,M  LC 2 III II  LC NA 

Tringa nebularia Perna-verde C I,M  LC  III II  VU NA 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas C I,M  LC 3 II II  VU NA 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Gaivota-de-cabeça-preta C I,M  LC  II II A-I LC NA 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Guincho C E?,I  LC  III   LC NA 

Larus michaelis Gaivota-de-patas-
amarelas 

C E,I  LC  III   LC NA 

Larus fuscus Gaivota-d’asa-escura C E,I  LC     LC NA 

Larus audouinii Gaivota-de-Audoin C M  VU  II II  VU NA 

Hydropogne caspia Garajau-grande C O  LC 3 II II A-I EN NA 

Thalasseus 
sandvicensis 

Garajau-comum C I,M  LC 2 II II A-I NT NA 

Sterna hirundo Andorinha-do-mar-
comum 

          

Columbiformes 

Columba palumbus Pombo-torcaz BT R 2 LC     LC Aum. 
mod. 

Streptopelia turtur Rola-brava BT E 2 VU 3 III II  LC Dec. 
acent. 

Streptopelia 
deacocto 

Rola-turca BT R 2 LC  III   LC Aum. 
mod. 

Cuculiformes 

Cuculus canoros Cuco-canoro BT O  LC     LC Dec. 
mod. 

Strigiformes 

Strix aluco Coruja-do-mato BT R? 2 LC  III   LC Estável 

Caprimulgiformes 

Caprimulgus 
europaeus 

Noitibó-da-Europa BT E?, O  LC 2 II   VU Aum. 
mod. 

Apodiformes 

Apus pallidus Andorinhão-pálido C, 
BT 

E 3 LC  II   LC NA 

Coraciiformes 

Upupa epos Poupa BT R  LC  II   LC Aum. 
acent 

Piciformes 

Dendrocopos major Pica-pau-malhado-

grande 

BT R 2 LC  II   LC Estável 

Dendrocopos minor Pica-pau-galego BT R 2 LC  II   LC NA 

Passeriformes 

Galerida theklae Cotovia-montesina BT R?  LC 3 II   LC NA 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés C, 
BT 

E 2 LC 3    LC Dec. 
mod. 

Cecropis daurica Andorinha-daurica C, 
BT 

E 2 LC  II   LC Aum. 
mod. 
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Nome científico Nome comum Bi

ót. 

Fen. Nid. E.C. EU SPEC Berna Bona AVES E.C. PT Est. Aves 

2019 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais C, 
BT 

E 2 LC     LC Estável 

Anthus pratensis Petinhas-dos-prados BT I  LC  II   LC NA 

Motacilla alba Alvéola-branca C, 
BT 

R 2 LC  II   LC Incerto 

Troglodytes 
troglodytes 

Carriça BT R 3 LC  II   LC Estável 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo BT E?, I  LC  II   LC Aum. 

mod. 

Luscinia 
megarhynchos 

Rouxinol-comum BT E?, 
M 

 LC  II II  LC Estável 

Luscinia svecica Pisco-de-eito-azul C I, M  LC  II II I LC NA 

Phoenicuros 
ochrurus 

Rabirruivo-preto BT R,I 3 LC  II II  LC Aum. 
mod. 

Saxicola torquata Cartaxo-comum BT E,I 3 LC 3 II II  LC Dec. 
mod. 

Oenanthe oenanthe Chasco-cinzento BT M  LC  II II  LC NA 

Turdus merula Melro-preto BT R 3 LC 4 III II  LC Dec. 
mod. 

Turdus philomelos Tordo-comum BT I  LC  III II  LC NA 

Cisticola juncidis Fuínha-dos-juncos C, 
BT 

R 3 LC  II II  LC Aum. 
mod. 

Cettia cetti Rouxinol-bravo C,
BT 

R,I? 3 LC  II II  LC Estável 

Curruca undata Felosa-do-mato C R 3 LC 2 II II I LC NA 

Curruca 
melanocephala 

Toutinegra-dos-valados C, 
BT 

R 3 LC  II II  LC Estável 

Sylvia atricapila Toutinegra-de-barrete BT R 3 LC  II II  LC Aum. 
mod. 

Phylloscopus 
collybita 

Felosa-comum BT I,M 3 LC  II II  LC NA 

Regulus ignicapila Estrelinha-de-cabeça-
listada 

BT R 3 LC  II II  LC NA 

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento BT M  LC 3 II II  NT NA 

Ficedula hypoleuca  BT M  LC  II II  LC NA 

Lophophanes 
cristatus 

Chapim-de-poupa BT R 3 LC  II   LC Incerto 

Periparus ater Chapim-carvoeiro BT I?,O?  LC  II   LC Incerto 

Parus major Chapim-real BT R 3 LC  II   LC Dec. 
mod. 

Cyanistes caeruleus Chapim-azul BT R  LC  II   LC Estável 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo BT R? 3 LC  II   LC Dec. 
mod.  

Sitta europaea Trepadeira-azul BT R 2 LC  II   LC Aumento 
acentuad
o 

Certhia 
brachydactyla 

Trepadeira-comum BT R 3 LC  II   LC Estável 

Sturnus unicolor Estorninho-preto BT R 3 LC  II   LC Aum. 
mod. 

Corvus corone Gralha-preta BT R  LC     LC Estável 

Passer domesticus Pardal-comum BT R 3 LC     LC Dec. 
mod. 

Passer 
hispaniolensis 

Pardal-espanhol BT E?, 
M? 

 LC  II   LC NA 

Petronia petronia Petronia petronia BT M  LC  III   LC NA 

Fringila coelebs Tentilhão-comum BT R, I 3 LC  III   LC Estável 

Serinus serinus Chamariz BT R 3 LC  II   LC Dec. 

mod. 

Carduelis carduelis Pintassilgo 
 

BT R 3 LC  II   LC Dec. 
mod. 

Chloris chloris Verdilhão BT R 3 LC  II   LC Dec. 
mod. 

Linaria cannabina Pintarroxo BT R  LC  II   LC Estável 
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Das 83 espécies registadas, cinco (6%) estão classificadas como ameaçadas (NT e VU) a nível 

Europeu (Birdlife International 2022), e 13 (16%) estão classificadas como ameaçadas (NT, VU 

e EN) no território continental português (Cabral et al., 2005). Destacam-se o Merganso-de-

poupa (Mergus serrator) e o Garajau-grande (Hydropogne caspia), duas espécies classificadas 

como Em Perigo (EN) em Portugal Continental. Apenas uma espécie, o Pato-branco (Tadorna 

tadorna) não apresenta qualquer estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho 

(Cabral et al., 2005). Das 83 espécies registadas em 2021/2022, 17 apresentam um estatuto 

de conservação desfavorável na Europa (SPEC 2 e 3), sendo que 6 estão incluídas na categoria 

SPEC 2 – espécies para as quais a maioria da população mundial está concentrada na Europa 

e têm estatuto de conservação desfavorável a nível europeu; e 11 na categoria SPEC 3: 

espécies para as quais a maioria da população não está concentrada na Europa, mas que têm 

um estatuto de conservação desfavorável a nível europeu. 

 

Quarenta e duas (51%) das 82 espécies apresentadas neste relatório, foram recentemente 

avaliadas no mais recente “Estado das Aves em Portugal” (Alonso, 2019), que inclui sobretudo 

aves comuns terrestres, deixando de fora a maioria das espécies registadas na Caldeira de 

Tróia. Destas 42 espécies, 13 (31%) – todas elas classificadas com o estatuto de Pouco 

Preocupante (LC) no Livro Vermelho – foram avaliadas como estando em declínio, com 

destaque para a Rola-brava (Streptopelia turtur), que apresenta um declínio acentuado. 

Outras 13 espécies (31%) apresentam tendências populacionais estáveis e 12 espécies (29%) 

apresentam um aumento populacional, das quais apenas o Noitibó-da-Europa (Caprimulgus 

europaeus) se encontra com um estatuto de conservação desfavorável (Vulnerável, VU) de 

acordo com o Livro Vermelho. Destas, três espécies apresentam-se em aumento acentuado: 

o Pato-real (Anas platyrhynchos), o Estorninho-preto (Sturnus unicolor) e a Poupa (Upupa 

epops). As restantes espécies (4%) apresentam uma tendência populacional incerta (Alonso 

et al., 2019). 

 
 

1.4.2. Avifauna dos biótopos terrestres 
 

De Abril de 2021 a Fevereiro de 2022, foram registadas 42 espécies de aves nos biótopos 

terrestres da UNOP 4. As espécies mais abundantes foram a Toutinegra-dos-valados (Curruca 

melanocephala), o Chapim-de-poupa (Lophophanes cristatus) e o Verdilhão (Chloris chloris), 
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com mais de 200 registos durante o período de monitorização. As espécies menos comuns 

foram o Peneireiro-comum (Falco tinnunculus), o Chapim-carvoeiro (Periparus ater) e o 

Pardal-francês (Petronia petronia), com apenas um registo cada. A abundância de aves neste 

biótopo foi maior nos meses da Primavera (Abril, Maio e Junho), que corresponde ao período 

de maior atividade reprodutora, e nos meses de Novembro e Dezembro, que corresponde à 

maior presença de aves tipicamente mais abundantes no Inverno neste região como o Pisco-

de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e a Felosa-comum (Phylloscopus collybita). A nível de 

diversidade (riqueza específica), foi observado um número máximo de espécies no mês de 

Outubro, que corresponde ao pico da migração outonal de espécies como o Papa-moscas-

cinzento (Muscicapa striata) e o Papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca) (Fig.2). A tabela 2 

apresenta os valores de densidade, expressa em indivíduos por 10 hectares, para cada 

espécie. 

 

 
Figura 2: Abundância (número total de aves registadas, barras) e riqueza específica (número de espécies, linha) 
registados em cada mês nos biótopos terrestres. Dados recolhidos através de 5 transectos percorridos durante 
20 min (cada) por mês. 
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Tabela 2: Transectos realizados nos biótopos terrestres no Pinhal da orla da Caldeira entre Abril de 2021 e 
Fevereiro de 2022. Os valores representados correspondem à média das densidades (indivíduos/10ha) pelos 5 
transectos. 

 
 

Pinhal da Orla da Caldeira 
 

De Abril de 2021 a Fevereiro de 2022 foram registadas 27 espécies neste biótopo, 

correspondendo a cerca de 64% do total de espécies registadas para os biótopos terrestres 

da UNOP 4 durante este período. Do total de espécies registadas neste biótopo, 20 foram 

observadas durante a época de reprodução (Abril-Junho), 19 durante o período de invernada 

(Novembro-Fevereiro) e 18 durante a migração pós-nupcial (Agosto-Outubro). A Tabela 3 

compara o elenco faunístico e as densidades de aves neste biótopo no período de invernada 

(Dezembro e Fevereiro) e no fim da época reprodutora (Maio e Junho) entre 1999, 2007 e 

2021/2022.  

A grande diferença entre os anos 1999 e 2007 e a atualização de 2021 e 2022 encontra-se na 

densidade de aves, muito superior na situação de referência actual quando comparada com 

Espécie Abr21 Mai21 Jun21 Jul21 Ago21 Set21 Out21 Nov21 Dez21 Jan22 Fev22 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

in
se

ct
ív

o
ro

s 

Cettia cetti 
         

2.2 
 

Troglodytes troglodytes 17.8 13.3 
         

Erithacus rubecula 
     

6.7 8.9 13.3 6.7 2.2 
 

Phoenicurus ochrurus 
       

4.4 
   

Saxicola rubicula 
           

Turdus merula 4.4 17.8 11.1 4.4 11.1 6.7 13.3 15.6 15.6 
 

6.7 
Turdus philomelos 

       
17.8 

   

Sylvia atricapilla 8.9 
 

13.3 6.7 4.4 2.2 4.4 
 

4.4 2.2 
 

Curruca melanocephala 15.6 26.7 13.3 13.3 13.3 15.6 22.2 17.8 20.0 13.3 24.4 
Phylloscopus collybita 

       
6.7 

 
11.1 6.7 

Muscicapa striata 
     

4.4 6.7 
    

Ficedula hypoleuca 
      

2.2 
    

Regulus ignicapila 17.8 4.4 4.4 13.3 13.3 13.3 11.1 
 

11.1 4.4 4.4 
Aegithalos caudatus 

           

Parus major 22.2 
 

22.2 13.3 8.9 6.7 15.6 6.7 8.9 6.7 
 

Pariparus ater 
           

Cyanistes caeruleus 13.3 
 

2.2 15.6 6.7 
 

6.7 6.7 4.4 4.4 
 

Lophophanes cristatus 17.8 15.6 11.1 17.8 13.3 6.7 4.4 
 

11.1 4.4 
 

Sitta europaea 
  

2.2 2.2 
   

4.4 
   

Certhia brachydactyla 
  

11.1 6.7 6.7 11.1 11.1 8.9 11.1 6.7 6.7 
Sturnus unicolor 

 
4.4 11.1 11.1 6.7 

      

P
as

se
ri

fo
rm

es
 

gr
an

ív
o

ro
s 

Corvus corone 2.2 4.4 2.2 2.2 
 

2.2 4.4 2.2 6.7 4.4 4.4 
Passer domesticus 13.3 

   
15.6 4.4 

     

Fringila coelebs 
    

2.2 
      

Serinus serinus 17.8 8.9 6.7 
  

4.4 15.6 
 

11.1 6.7 8.9 
Carduelis carduelis 8.9 6.7 15.6 

  
8.9 

  
6.7 4.4 4.4 

Linaria cannabina 
       

2.2 
   

Chloris Chloris 17.8 4.4 8.9 13.3 22.2 20.0 6.7 4.4 
 

2.2 24.4 

O
u

tr
o

s 

Egretta garzetta 
 

13.3 6.7 
        

Streptopelia decaocto 
  

2.2 
        

Streptopelia turtur 
 

11.1 2.2 2.2 2.2 
      

Apus pallidus 4.4 
          

Upupa epops      2.2      

Somatório (aves/10ha) 182.2 131.1 140.0 122.2 126.7 117.8 133.3 111.1 117.8 75.6 91.1 

Riqueza (No. de espécies) 14 12 17 13 13 15 14 13 12 14 9 
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os anos anteriores. Como evidenciado mais adiante neste relatório, este aumento de 

densidade parece ser geral aos biótopos terrestres e não específico deste biótopo, o que 

sugere uma expansão e crescimento naturais na generalidade das populações de aves 

presentes na UNOP 4. Outras causas para este aumento são de momento desconhecidas, mas 

é improvável que sejam explicadas por diferenças na metodologia. Entre as espécies com 

maiores aumentos de densidade neste biótopo encontram-se o Melro (Turdus merula), a 

Toutinegra-dos-valados (Curruca melanocephala), o Verdilhão (Chloris chloris) e o Chapim-de-

poupa (Lophophanes cristatus), que não tinha sido registada anteriormente. Como 

apresentado acima, o Chapim-de-poupa foi uma das espécies mais comuns e abundantes nos 

biótopos terrestres da UNOP 4, sendo até comum na área urbana (UNOP 1) de Tróia. Destas 

quatro espécies e de acordo com o Estado das Aves de 2019 (Alonso, 2019), a população de 

Toutinegra-dos-valados está classificada como estável, a do Chapim-de-poupa como incerta, 

e as de Melro e Verdilhão como estando em declínio moderado. 

A grande maioria das espécies não detetadas em 2021/2022 para estes meses (Tabela 3) 

foram registadas na mesma área noutros meses, e portanto a sua ausência neste período 

deve-se provavelmente a aves que se encontravam fora da área de cobertura durante a 

realização do transecto, e não a possíveis alterações no habitat. Por outro lado, a não deteção 

de espécies invernantes como o Tordo-pinto (Turdus philomelos) e o Lugre (Carduelis spinus) 

deve estar mais relacionado com o carácter irregular com que estas espécies ocorrem em 

Portugal, cuja abundância varia de ano para ano dependendo das condições meteorológicas 

e abundância de alimento nos seus territórios de reprodução no Norte da Europa. A presença 

de espécies como a Gralha-preta (Corvus corone) ou o Estorninho-preto (Sturnus unicolor), 

não detetadas em anos anteriores, está provavelmente relacionada com o crescimento e 

expansão possíveis das suas populações em Portugal. 

Pinhal a sul das instalações da Marinha 

De Abril de 2021 a Fevereiro de 2022 foram detetadas 25 espécies de aves neste biótopo, o 

que corresponde a cerca de 60% do total de espécies detetadas para os biótopos terrestres 

durante este período. Das espécies registadas neste biótopo, 19 foram observadas durante o 

período de invernada (Novembro-Fevereiro), 18 durante a época de reprodução (Março-

Junho) e 16 durante o período de migração pós-nupcial (Agosto-Outubro). 
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Tabela 3: Transectos realizados no biótopo Pinhal da orla da Caldeira em Dezembro e Junho de 1999, em 
Fevereiro e Maio de 2007, e em Maio, Junho e Dezembro de 2021 e Fevereiro de 2022. As densidades de aves 
registadas encontram-se expressas em indivíduos/10ha.  

Espécie Dez 
1999 

Fev 
2007 

Dez 
2021 

Fev 
2022 

Jun 
1999 

Mai 
2007 

Mai 
2021 

Jun 
2021 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

in
se

tí
vo

ro
s 

Upupa epops 0 1.8 0 0 0 0 0 0 
Hirundo rustica 0 0 0 0 3.6 0 0 0 
Troglodytes troglodytes 0 7.3 0 0 0 7.2 13.3 0 

Erithacus rubecula 16.4 3.6 6.7 0 0 0 0 0 
Phoenicuros ochrurus 0 0 0 0 0 1.8 0 0 
Turdus merula 5.5 5.5 15.6 6.7 1.8 7.2 17.8 11.1 
Turdus philomelos 3.6 0 0 0 0 0 0 0 
Sylvia atricapila 0 0 4.4 0 0 0 0 13.3 
Curruca melanocephala 3.6 5.5 20.0 24.4 7.3 18.2 26.7 13.3 
Phylloscopus collybita 10.9 9 0 6.7 0 0 0 0 
Regulus ignicapilla 3.6 5.5 11.1 4.4 0 0 4.4 4.4 

Sitta europaea 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
Lophophanes cristatus 0 0 11.1 0 0 0 15.6 11.1 
Parus major 0 3.6 8.9 0 4.6 1.8 0 22.2 
Cyanistes caeruleus 1.8 0 4.4 0 0 0 0 2.2 
Certhia brachydactyla 7.3 1.8 11.1 6.7 3.6 3.6 0 11.1 
Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 0 4.4 11.1 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

gr
an

ív
o

ro
s 

Corvus corone 0 0 6.7 4.4 0 0 4.4 2.2 
Fringilla coelebs 0 1.8 0 0 0 0 0 0 
Serinus serinus 3.6 14.5 11.1 8.9 9.1 16.4 8.9 6.7 
Carduelis spinus 3.6 0 0 0 0 0 0 0 
Carduelis carduelis 0 0 6.7 4.4 0 0 6.7 15.6 
Chloris Chloris 5.5 3.6 0 24.4 9.1 10.9 4.4 8.9 

O
u

tr
o

s Streptopelia decaocto 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
Streptopelia turtur 0 0 0 0 5.5 1.8 11.1 2.2 
Appus pallidus 0 0 0 0 5.4 0 0 0 

Somatório (aves/10ha) 47 64 117.8 91.1 43.6 74.5 131.1 140.0 
Riqueza (No. De espécies) 11 12 12 9 8 10 12 17 

 
 

À semelhança do apresentado para o Pinhal da orla da Caldeira, a composição avifaunística 

no Pinhal a Sul das instalações da Marinha manteve-se relativamente estável, novamente 

com um aumento considerável na densidade total de aves (Tabela 4). De referir que o 

transecto foi realizado no limite Este do pinhal, apanhando uma área arenosa de transição 

com a costa do estuário do Sado, e que permitiu o registo de espécies associadas a habitats 

mais abertos como o Cartaxo-comum (Saxicola rubicula), o Pardal-comum (Passer 

domesticus) ou a Rola-turca (Streptopelia decaocto). As espécies que apresentam um maior 

aumento no período de inverno são a Felosinha-comum (Philloscopus collybita) e a 

Milheirinha (Serinus serinus), possivelmente devido à inclusão deste habitat mais aberto. Já 

no período reprodutor, foram espécies tipicamente associadas a pinhal como o Chapim-de-

poupa e a Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla), que registaram o maior aumento face 

aos anos anteriores. 

Também há semelhança do que foi apresentado anteriormente, espécies não observadas 

nestes períodos não deverão corresponder a verdadeiras ausências, uma vez que foram 
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registadas em outros meses, como é o caso da Trepadeira-azul (Sitta europaea), da 

trepadeira-comum e do invernante Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), todas 

observadas em Janeiro de 2022.  

Tabela 4: Transectos realizados no biótopo Pinhal a Sula das instalações da Marinha em Dezembro e Junho de 
1999, em Fevereiro e Maio de 2007, e em Maio, Junho e Dezembro de 2021 e Fevereiro de 2022. As densidades 
de aves registadas encontram-se expressas em indivíduos/10ha. 

Espécie 
Dez 

1999 
Fev 

2007 
Dez 

2021 
Fev 

2022 
Jun 

1999 
Mai 

2007 
Mai 

2021 
Jun 

2021 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

in
se

tí
vo

ro
s 

Upupa epops 0 0 0 0 0 1.8 0 2.2 

Dendrocopos major 0 0 0 0 1.8 0 0 0 
Troglodytes troglodytes 1.8 1.9 0 0 3.6 1.8 0 0 
Erithacus rubecula 9.1 5.8 0 0 0 0 0 0 
Phoenicuros ochrurus 0 1.9 0 2.2 0 0 0 0 
Saxicola rubicula 0 0 2.2 0 0 0 0 0 
Turdus merula 0 0 0 2.2 1.8 1.8 4.3 0 
Sylvia atricapila 0 0 0 0 1.8 0 0 0 
Curruca melanocephala 1.8 13.6 6.5 6.5 5.5 3.6 4.3 10.9 

Phylloscopus collybita 3.6 7.7 2.2 19.6 0 0 0 0 
Regulus ignicapilla 5.5 0 0 0 0 0 0 0 
Sitta europaea 0 1.9 0 0 0 1.8 0 0 
Lophophanes cristatus 0 0 4.3 0 0 5.5 26.1 32.6 
Parus major 7.3 5.8 6.5 0 3.6 1.8 6.5 13.0 
Cyanistes caeruleus 5.5 3.9 6.5 0 0 3.6 0 4.3 
Certhia brachydactyla 3.6 1.9 0 0 5.5 0 13.0 8.7 

Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 0 0 4.3 

P
as

se
ri

fo
rm

es
 

gr
an

ív
o

ro
s 

Corvus corone 0 0 6.5 6.5 0 1.8 4.3 2.2 
Passer domesticus 0 0 17.4 0 0 0 4.3 0 
Fringilla coelebs 12.7 5.8 6.5 0 0 0 2.2 0 
Serinus serinus 0 3.9 0 19.6 3.6 5.5 0 4.3 

Carduelis carduelis 0 0 4.3 0 3.6 0 0 0 
Chloris Chloris 1.8 0 13.0 0 5.5 5.5 8.7 8.7 

O
u

tr
o

s Streptopelia decaocto 0 0 0 0 0 0 2.2 0 

Appus pallidus 0 0 0 0 0 0 0 10.9 

Somatório (aves/10ha) 33 54 91.3 56.5 47.3 36.4 76.1 102.2 
Riqueza (No. De espécies) 10 11 12 6 11 12 10 11 

 
 

Área do Ecoresort 
 

Foram detetadas 35 espécies de aves ao longo dos três transectos efetuados nesta área de 

Abril de 2021 a Fevereiro de 2022, o que corresponde a 83% do total de espécies registadas 

para os biótopos terrestres durante este período. É, portanto, a zona da UNOP 4 com maior 

riqueza específica de entre os biótopos amostrados durante este período. É de referir que 

esta zona inclui três habitats distintos e um transecto em cada (ver Figura 1, acima), o que 

acaba por aumentar o esforço de amostragem nesta zona, e consequentemente a 

probabilidade de encontrar novas espécies. Das espécies observadas, 24 foram registadas 

durante o período de invernada (Novembro-Fevereiro), 26 durante a época reprodutora 

(Abril-Junho) e 21 durante o período de migração pós-nupcial (Agosto-Outubro). 
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Em comparação com os meses de Fevereiro e Maio de 2007, não se verificaram grandes 

alterações no elenco avifaunístico, e voltou a registar-se um aumento considerável na 

densidade de aves entre os anos. As espécies com maior aumento foram o Chapim-real (Parus 

major), o Chapim-azul (Cyanistes caeruleus) e o Chapim-de-poupa (Lophophanes cristatus), 

particularmente nos meses correspondentes ao período reprodutor. Mesmo com este 

aumento geral da densidade total, há que destacar a redução na densidade de Rola-brava 

(Streptopelia turtur), uma espécie vulnerável a nível Europeu que tem sofrido fortes declínios 

nos últimos anos em toda a sua área de distribuição, incluindo Portugal (Alonso et al, 2019). 

A não observação de Ógea (Falco subbuteo) ou de Mocho-galego (Athene noctua), não deverá 

corresponder a alterações na qualidade do habitat, uma vez que se trata de espécies 

ocasionais ou de difícil deteção, respectivamente. De reparar, tal como referido no EIA de 

2007, que foi registada a ocorrência de Noitibó-da-europa (Caprimulgus europaeu) na zona 

Este deste Biótopo, apesar de ter sido registada fora do período de monitorização. Trata-se 

de uma espécie estival, classificada como “Vulnerável” no Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), 

mas, segundo o Estado das aves de 2019 (Alonso et al., 2019) que apresenta um aumento 

moderado. A sua nidificação não foi, no entanto, confirmada. 

 

Área a sul do Ecoresort 
 

Em concordância com o EIA anterior (2007), a área apresenta uma comunidade de aves 

reduzida, de onde apenas o Alcaravão (Burhinus oedicnemus) se destacava. Não foram 

observados registos desta espécie em 2021/2022, que de qualquer forma já se encontrava no 

limite da sua distribuição no território continental português, numa área relativamente 

isolada e com a sucessão da vegetação de porte rasteiro para porte arbóreo. 
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Tabela 5: Transectos realizados na área de implementação do futuro Ecoresort, em Fevereiro e Maio de 2007, e 
em Maio de 2021 e Fevereiro de 2022. As densidades de aves registadas encontram-se expressas em 
indivíduos/10ha. 

Espécie Fevereiro 2007 Fevereiro 2022 Maio 2007 Maio 2021 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

in
se

tí
vo

ro
s 

Upupa epops 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 
Dendrocopus major 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 
Troglodytes troglodytes 3.5 2.5 4 0 0 0 1.7 0 4.6 2.3 4.3 0 
Erithacus rubecula 5.2 0 5 4.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 
Phoenicuros ochrurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 
Saxicola rubicula 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 
Turdus merula 1.7 2.5 3 2.3 0 2.5 3.4 7.5 7.7 2.3 8.7 15.0 

Sylvia atricapila 0 0 1 0 0 0 0 0 1.5 4.5 6.5 0 
Curruca melanocephala 1.7 2.5 4 13.6 10.9 0 8.6 15 1.5 11.4 8.7 12.5 
Phylloscopus collybita 3.5 15 4 4.5 10.9 10.0 0 0 0 0 0 0 
Regulus ignicapilla 0 0 3 0 2.2 5.0 0 0 0 11.4 0 7.5 
Sitta europaea 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 
Aegithalus caudatus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 
Lophophanes cristatus 0 0 0 0 10.9 15.0 1.4 0 0 27.3 4.3 20.0 
Parus major 1.7 0 3 15.9 6.5 7.5 1.7 5 0 0 21.7 0 

Cyanistes caeruleus 1.7 0 0 2.3 0 7.5 3.4 2.5 0 6.8 4.3 32.5 
Certhia brachydactyla 1.7 0 2 4.5 0 5.0 0 0 0 15.9 0 12.5 
Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 2.5 1.7 2.5 0 9.1 15.2 2.5 

P
as

se
ri

fo
rm

e
s 

gr
an

ív
o

ro
s 

Corvus corone 0 0 0 0 2.2 0 6.9 5 0 0 10.9 17.5 
Passer domesticus 0 0 0 0 0 0 1.7 10 40 0 6.5 0 
Fringilla coelebs 3.5 0 0 2.3 0 0 0 0 0 2.3 2.2 2.5 
Serinus serinus 0 5 2 2.3 0 0 10.3 0 0 6.8 10.9 7.5 
Carduelis carduelis 0 0 1 4.5 6.5 5.0 0 5 1.5 4.5 4.3 5.0 

Chloris Chloris 0 2.5 0 22.7 4.3 5.0 3.4 5 4.6 0 6.5 10.0 

O
u

tr
o

s 

Ardea cinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
Falco subbuteo 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 
Streptopelia turtur 0 0 0 0 0 0 5.2 0 3.1 2.3 2.2 2.5 
Streptopelia decaocto 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Columba palumbus 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 
Athene noctua 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 

Appus pallidus 0 0 0 0 0 0 5.2 5 3.1 0 4.3 5.0 

Somatório (aves/10ha) 24 40 34 79.5 63.0 67.5 63.8 67.5 69.2 106.8 126.1 160.0 
Riqueza (No. De espécies) 9 7 12 11 10 11 16 11 10 13 18 16 

 
 

1.4.3. Avifauna da Caldeira 
 

Na zona da Caldeira de Tróia foram registadas 38 espécies de aves no período compreendido 

entre Março de 2021 e Março de 2022. Numa primeira instância parece ser uma riqueza 

específica consideravelmente superior quando comparadas com as 29 espécies registadas 

entre 2004 e 2006. Contudo, ao contrário do que foi apresentado no relatório de 2008, foram 

incluídas na monitorização de 2021/2022 todas as espécies de aves que utilizavam a área da 

Caldeira, não incluindo apenas aves aquáticas, mas também aves terrestres como a Alvéola-

branca (Motacilla alba), a Gralha-preta (Corvus corone) ou andorinhas ou aves de rapina em 

comportamento de forrageio (procura de alimento). Quando incluídas só as aves aquáticas, 

foram registadas 30 espécies, um valor muito mais próximo do reportado em 2008 (IMAR 

2008).  
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As espécies mais abundantes, em ambos os picos de maré, foram a Gaivota-d’asa-escura 

(Larus fuscus), o Guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus), o Pilrito-das-praias (Calidris 

alba) e o Pilrito-de-peito-escuro (Calidris alpina), o que está de acordo com as espécies 

costeiras mais abundantes para o território continental nacional (Alonso, 2019). As espécies 

menos abundantes, com apenas um registo cada, correspondem a aves de rapina como a 

Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), o Falcão-peregrino (Falco peregrinus), ambas com 

comportamento de caça, e o Tartaranhão-ruivo-dos-pauis (Circus aeroginosus), com 

comportamento de construção do ninho na margem norte da Caldeira. Entre as aves 

aquáticas, as menos abundantes foram o Flamingo (Phoenicopterus roseus, um indivíduo 

observado, provavelmente proveniente do estuário do Sado), o Pato-branco (Tadorna 

tadorna, 1 casal observado), o Pernilongo (Himantopus himantopus, 2 observações), e o 

Pilrito-de-bico-comprido (Calidris ferruginea, 6 observações).  

Como evidenciado no EIA de 2008, o número total de aves que utiliza a Caldeira nos períodos 

de baixa- e preia-mar evidencia um padrão sazonal marcado, diretamente relacionado com a 

fenologia das espécies envolvidas. A grande maioria das espécies observadas corresponde a 

espécies invernantes e/ou migradoras de passagem, sendo durante os meses de Outono e 

Inverno, de Novembro a Fevereiro, que a Caldeira alberga números mais significativos de 

aves. De mencionar que os meses de Março de 2021 e Março de 2022 apresentaram valores 

de abundância e riqueza bastante distintos por terem sido amostrados em dias diferentes: a 

monitorização de Março de 2021 foi realizada no final do mês, correspondendo já ao início 

da época reprodutora, e portanto sem aves invernantes, enquanto que a monitorização de 

Março de 2022 foi realizada no início do mês, ainda com alguns indivíduos invernantes ou 

migradores de passagem.  Também de acordo com o relatório anterior, o padrão de 

abundância destas espécies, particularmente de aves aquáticas, percorre um padrão típico. 

De Agosto a Outubro, com o início da migração pós-nupcial, o número de aves aumenta 

gradualmente, atingindo valores máximos nos meses de Dezembro a Fevereiro, coincidentes 

com o período de invernada (Fevereiro foi visitado logo nos primeiros dias do mês). O mês de 

Março de 2022, apesar de visitado no início do mês, já apresenta sinais de uma tendência 

inversa, com a redução das populações de aves em consequência das migrações pré-nupciais. 

Uma vez que a grande maioria das aves que utiliza a Caldeira (aves aquáticas), não se reproduz 

no nosso país, o número de aves presentes nesta área durante a Primavera e o início do Verão 

é extremamente reduzido (Fig. 3).  
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A Caldeira é utlizada de forma distinta consoante a maré: nos períodos de baixa-mar, a área 

é utilizada sobretudo para alimentação por aves limícolas, com maior atividade nas zonas 

centrais da Caldeira; nos períodos de preia-mar, as aves limícolas refugiam-se nas margens 

da Caldeira, sobretudo nas margens Norte e Sul onde há mais vegetação. Aves marinhas como 

gaivotas, garajaus ou corvos-marinhos utilizam ambos os períodos de maré, sobretudo nas 

áreas com maior volume de água e nas margens mais descobertas (areia). 

 

 
Figura 3: Abundância (número total de aves registadas, barra) e riqueza específica (número de espécies, linha) 
registados em cada mês. Dados recolhidos através de pontos fixos de observação em torno da Caldeira. 
Riqueza específica refere-se ao número de espécies diferentes registadas nos dois picos de maré. 

 

Apesar das tendências fenológicas gerais da avifauna que ocorre neste local se manterem 

constantes ao longo dos anos (maior abundância de aves nos meses de Inverno e menor 

abundância nos meses de Verão; cf. figuras 4 e 5), observam-se diferenças interanuais 

consideráveis na abundância de algumas espécies. A figura 4 apresenta: (1) a abundância de 

cada espécie (ou grupo de espécies) ao longo de 2021/22; (2) uma série temporal, que 

representa a média e o desvio padrão da abundância registadas ao longo das monitorizações 

realizadas em 1999, nos anos de 2004-2014, e na presente monitorização de 2021/2022 (total 

de 11 anos). Foi utilizado o erro padrão para se ter em consideração o tamanho amostral 

(ano) de cada espécie/mês, uma vez que os meses de Verão não foram monitorizados em 

alguns anos (2012 a 2014, sobretudo durante a preia-mar). 
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Considerando apenas as aves aquáticas (excluindo as aves não aquáticas, como rapinas e 

andorinhas, de modo a permitir uma comparação direta entre os anos), podemos observar 

padrões de abundância relativamente semelhantes aos de anos anteriores, mas como uma 

diminuição considerável no nº de indivíduos nos meses de Inverno (neste caso Outubro, 

Novembro e Dezembro) durante a baixa-mar (Figura 5). O mês de Março (2021) também 

apresenta uma abundância abaixo da esperada, possivelmente relacionada com a data da 

monitorização, realizada no final do mês, falhando o período de pré-migração nupcial 

(compare-se, por exemplo, com a monitorização de Março de 2022, feita nos primeiros dias 

do mês, e que registou um total de 660 aves, já mais próximo do valor da médio anual). Para 

o período da preia-mar, os valores registados em 2021/22 são mais próximos dos da 

tendência anual, destacando-se uma abundância consideravelmente superior no mês de 

Fevereiro, que está relacionado com a ocorrência de uma grande bando de Gaivota-

d’asa’escura (Larus fuscus) nesse período (ver mais abaixo). 

 
 

 
Figura 4: Abundância total de aves aquáticas registadas na Caldeira de Tróia durante a baixa-mar para as 
monitorizações mensais de 2021/22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-
2014 e 2021/-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das 
abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   
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Figura 5: Abundância total de aves aquáticas registadas na Caldeira de Tróia durante a preia-mar para as 
monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-
2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das 
abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   

 

Quando se consideram apenas as aves limícolas, excluindo as gaivotas que ocorrem em 

grande número, as diferenças entre o presente ano e os anteriores já não são tão elevadas, 

mantendo-se a abundância mais reduzida nos meses de Inverno e em Março, tanto para a 

baixa-mar como para a preia-mar (Figuras 6 e 7). 

 

 
Figura 6: Abundância de aves limícolas registadas na Caldeira de Tróia durante a baixa-mar para as 
monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-
2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das 
abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   
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Figura 7: Abundância de aves limícolas registadas na Caldeira de Tróia durante a preia-mar para as 
monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-
2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das 
abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   

 
 

Uma observação mais detalhada dos padrões de abundância das espécies limícolas mais 

comuns durante a baixa-mar revela quais as espécies que mais contribuíram para estas 

diferenças (Figura 8): o Pilrito-comum (Calidris alpina), o  Borrelho-de-coleira-interrompida 

(Charadrius alexandrinus), a Rola-do-mar (Arenaria interpres) e o Perna-vermelha (Tringa 

totanus) apresentaram todos abundâncias claramente inferiores à média dos anos anteriores, 

enquanto que o Pilrito-das-praias (Calidris alba), o Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius 

hiaticula), a Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) e o Perna-verde (Tringa nebularia) 

apresentaram abundâncias mais semelhantes, ou por vezes superiores, ao esperado. De 

referir que estas alterações na abundância não foram apenas observadas na monitorização 

actual (2021-22), como aparenta na figura 8, mas parece antes ser uma tendência registada 

ao longo dos últimos anos, como mostra a figura 9, a título exemplificativo para o Pilrito-

comum e o Pilrito-das-praia. O Apêndice I contém as mesmas tendências para as 8 espécies 

limícolas mais comuns na Caldeira. 
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Figura 8: Abundância das 8 espécies de aves limícolas mais comuns na Caldeira de Tróia durante a baixa-mar 
nas monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-
2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das 
abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   
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Figura 9: Tendências populacionais interanuais de Pilrito-comum (Calidris alpina) e Pilrito-das-praias (Calidris 
alba) para os meses de inverno (Novembro a Fevereiro). As tendências para as restantes 8 espécies limícolas 
mais comuns está presente no apêndice I. 

 
 

O Pilrito-comum (Calidris alpina) foi já a espécie limícola mais abundante na Caldeira (IMAR 

2008), com mais de 1000 indivíduos observados nos meses de maior concentração 

(Novembro e Dezembro de 2004 e Dezembro de 2005). Em 2021/22 foram registadas um 

total de 805 aves ao longo dos 12 meses amostrados, um valor claramente inferior (Figura 9). 

A espécie continua a ser uma das aves aquáticas mais comuns na costa continental 

portuguesa (Alonso et al., 2019), e as causas do seu declínio na Caldeira são desconhecidas. 

A grande concentração de aves na espécie (na ordem dos vários milhares) na margem direita 

do estuário (por exemplo na zona do Moinho da Mourisca, Reserva Natural do Estuário do 

Sado), pode atrair as aves para este local, reduzindo a sua abundância em zonas mais 

periféricas, como a Caldeira. 

 

A abundância de Pilrito-das-praias (Calidris alba) foi relativamente semelhante à média de 

todos os anos monitorizados, com um aumento considerável nos períodos correspondentes 

às migrações pré e pós-nupcial. Em 2021-22 foi a espécie limícola mais abundante, com 970 

indivíduos observados ao longo do ano, comparado com 802 e 732 indivíduos registados 10 

e 15 anos antes, respetivamente. O Pilrito-das-praias é a espécie limícola mais abundante, e 

a terceira espécie aquática mais abundante, na costa continental portuguesa, sendo apenas 

ultrapassada pela Gaivota-d’asa-escura (Larus fuscus) e pela Gaivota-de-patas-amarelas 

(Larus michaellis) (Alonso et al., 2019). 
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O Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula), com um total de 756 indivíduos 

registados, foi a terceira espécie limícola mais abundante na Caldeira (628 e 706 indivíduos 

registados em 2011 e 2006, respetivamente). Não apresentou grandes variações com a média 

temporal, com exceção dos meses de Agosto e Outubro, correspondentes ao período de 

migração pós-nupcial. 

O Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus) apresenta um decréscimo 

muito acentuado na sua abundância quando se compara com a média de todos os anos 

monitorizados. Esta é a única espécie limícola com população reprodutora em Portugal 

continental, e era outrora relativamente comum durante todo o ciclo anual. Em 2021/22 

foram apenas registados 10 indivíduos, em contraste com 56 registados 10 anos antes (2011), 

e com os 454 registados 15 anos antes (2006). De acordo com o último Atlas das Aves 

Marinhas de Portugal (2014), apesar de não existirem estimativas rigorosas da população 

nidificante, a população invernante deverá ter aumentado nas últimas décadas, o que não se 

observou na Caldeira. A predação de ninhos por cães ou a perturbação humana nas praias e 

dunas podem ter impactos negativos na população reprodutora, mas é ainda desconhecida a 

causa do declínio registado na área de estudo. 

A Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola) apresenta efetivos semelhantes aos registados 

em anos anteriores, apesar de se terem observados menos indivíduos este ano em 

comparação com os 10 ou 15 anos anteriores (393 indivíduos em 2021/22, 412 indivíduos em 

2011 e 532 indivíduos em 2006). O padrão fenológico no presente ano, quando comparado 

com a série temporal, parece indicar que a espécie chegou à área de invernada na Caldeira 

mais tarde, e partiu mais cedo. 

A abundância de Rola-do-mar (Arenaria interpres) também parece variar substancialmente 

entre os anos, apresentando uma clara diminuição na presente monitorização. Em 2021/22 

foram observados 82 indivíduos, um valor superior aos 54 registados em 2011, mas inferior 

aos 345 registados em 2006.  

A abundância de Perna-vermelha (Tringa totanus) também sofreu um decréscimo 

considerável quando comparado com os anos anteriores. Esta diminuição já tinha sido 

referida para os anos de 2005 e 2006 no relatório de 2008, com 376 e 204 indivíduos 

registados para cada ano, respetivamente. Em 2021/22, foram apenas observados 87 

indivíduos. O declínio continuado e moderado da espécie a nível europeu nas últimas décadas 

pode explicar pelo menos parte da diminuição observada. 
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Pelo contrário, o Perna-verde (Tringa nebularia), apresenta um aparente aumento no seu 

efetivo em relação aos anos anteriores, sobretudo no período de migração pré- e pós-nupcial. 

Quando comparado o total de indivíduos registados ao longo do ano, a abundância de Perna-

verde é idêntica à registada em 2011 (155 e 156 indivíduos, respetivamente), mas superior 

aos 115 indivíduos registados em 2006. 

Outras duas espécies limícolas que merecem destaque são o Maçarico-galego (Numenius 

phaeopus) e o Fuselo (Limosa lapponica), apesar da sua ocorrência irregular na Caldeira 

(figura 10). O Maçarico-galego é uma espécie pouco comum na maior parte do ano, que 

apresenta picos de abundância nas passagens pré e pós-nupciais, e cujos hábitos gregários 

podem explicar as diferenças encontradas entre anos. Em Abril de 2021 observou-se um pico 

de 74 indivíduos na Caldeira, um dos maiores grupos observados no território continental 

Português, mas inferior aos 136 indivíduos registados no mesmo mês em 2006, o que 

evidencia a importância da Caldeira como área de passagem para esta espécie classificada 

como “Vulnerável” em Portugal (Cabral et al., 2005). O Fuselo é uma espécie invernante 

relativamente comum no Estuário do Sado, mas a sua presença na Caldeira é irregular. Não 

foi observado nenhum indivíduo na área durante o ano de 2021-22, mas a espécie era 

observada frequentemente mais a Sul na zona da Comporta. 

 

 
Figura 10: Abundância de Maçarico-galego (Numenius phaeopus) e Fuselo (Limosa lapponica) na Caldeira de 
Tróia durante a baixa-mar nas monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e durante as monitorizações 
realizadas nos anos de 1999, 2004-2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série temporal está 
representada a média e o erro padrão das abundâncias registadas em todos os anos de monitorização.   

 

A figura 11 apresenta os padrões de abundância das “gaivotas” mais comuns.  
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Figura 11: Abundância de Gaivota-d’asa-escura (Larus fuscus), Guinho (Chrococephalus ridibundus), Gaivota-
de-cabeça-preta (Ichthyaetus melanocephalus) e Garajau-comum (Thalasseus sandvicensis) na Caldeira de 
Tróia durante a baixa-mar (esquerda) e a preia-mar (direita) nas monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e 
durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série 
temporal está representada a média e o erro padrão das abundâncias registadas em todos os anos de 
monitorização.   
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Entre as espécies mais abundantes na Caldeira contam-se a Gaivota-d’asa-escura (Larus 

fuscus) e o Guincho (Chroicocephalus ridibundus), duas das aves mais comuns ao longo da 

costa continental Portuguesa (Alonso et al., 2019). A Gaivota-d’asa-escura apresentou uma 

abundância relativamente semelhante à dos anos anteriores, sendo menos abundante 

durante a baixa-mar, mas mais abundante durante a preia-mar nos meses de Inverno (Figura 

12). É, de longe, a espécie mais abundante na Caldeira: em 2021-22 foram observados 1526 

indivíduos na baixa-mar, menos que os 2727 e os 3104 indivíduos registados em 2011 e 2006, 

respetivamente; e 4989 indivíduos na preia-mar, mais do que os 3110 e os 1243 registados 

em 2011 e 2006, respetivamente. Flutuações interanuais na abundância são comuns nas 

espécies de gaivota, que poderão utilizar locais alternativos como o cordão dunar da costa ou 

zonas mais interiores do estuário. O mesmo se aplica ao Guincho, que este ano registou 

efetivos no geral inferiores à média temporal, mas com um grande pico na baixa-mar no mês 

de Agosto, correspondendo ao início da migração pós-nupcial. Na baixa-mar, a contagem de 

953 indivíduos foi semelhante à registada para 2011 e 2006 (1083 e 940 indivíduos, 

respetivamente). Na preia-mar foram observados 361 indivíduos, um número reduzido 

quando comparado com os 1152 e os 1534 indivíduos registados em 2011 e 2006, 

respetivamente. De referir ainda que foi observado um indivíduo adulto de Gaivota-d’asa-

escura com uma anilha da Bélgica (o indivíduo foi encontrado morto na margem da Caldeira, 

sem ferimentos aparentes). 

A Gaivota-de-cabeça-preta (Ichthyaetus melanocephalus) está ausente durante a maior parte 

do ano, sendo comum apenas durante a migração pós-nupcial. Em 2021-22 esta espécie 

esteve concentrada no mês de Julho durante a preia-mar e no mês de Setembro durante a 

baixa-mar, e não distribuída pelos meses de Julho, Agosto e Setembro como em anteriores. 

No total, foram observados 258 indivíduos na baixa-mar e 196 indivíduos na preia-mar, 

valores semelhantes aos de 2011 (285 e 252 indivíduos para a baixa e preia-mar, 

respetivamente), mas superiores aos de 2006 (164 e 82 indivíduos para a baixa e preia-mar, 

respetivamente). 

O Garajau-comum (Thalasseus sandvicensis) é uma espécie sobretudo migradora de 

passagem, comum nas costas portuguesas, mas que ocorre em número reduzido na Caldeira, 

apresentando em 2021-22 uma abundância inferior à série temporal. No presente ano foram 

registados 11 indivíduos na baixa-mar e 6 indivíduos na preia-mar, valores inferiores aos 
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registados em 2011 (40 e 17 indivíduos na baixa e preia-mar, respetivamente) e em 2006 (55 

e 38 indivíduos registados para a baixa e preia-mar, respetivamente).  

Uma espécie de gaivota não registada na Caldeira em anos anteriores é a Gaivota-de-audouin 

(Ichthyaetus audouinii), uma espécie nidificante no Mediterrâneo outrora pouco frequente 

em Portugal, mas que tem vindo a estabelecer colónias reprodutoras consideráveis na costa 

Algarvia, sobretudo na Ria Formosa (Meirinho et al., 2014). De qualquer forma, a espécie 

continua a não ser muito comum na costa Oeste Portuguesa, e os 16 indivíduos observados 

nos meses de Julho a Setembro (todos adultos), podem representar dispersões pós-nupciais 

recentes. É atualmente classificada como “Vulnerável”, tanto a nível nacional como europeu.  

O Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo) é também uma das espécies mais 

comuns na costa continental Portuguesa e a sua população invernante tem aumentado de 

forma continua nas últimas décadas (Meirinho et al., 2014). Na Caldeira de Tróia, a espécie 

tem vindo a tornar-se mais comum durante a baixar-mar, com um total de 45 observações ao 

longo da monitorização de 2021-22, contra 12 e 15 observações, respetivamente, em 2011 e 

2006. Já na preia-mar, a espécie foi menos abundante, com 9 registos em 2021/22, (52 

registos de 2011 e 30 em 2006) (figura 12). 

Outra espécie que ocorre regularmente na Caldeira mas em número reduzido, é o Merganso-

de-poupa (Mergus serrator). É uma espécie classificada como “Quase Ameaçada” a nível 

Europeu, e classificada como “Em Perigo” a nível nacional, apresentando uma tendência de 

declínio acentuado nas últimas décadas (Cabral et al., 2005). Em Portugal, é no Estuário do 

Sado que ocorre regularmente o maior número de indivíduos. A Caldeira é assim uma área de 

elevada importância para a espécie, local que utiliza para procurar alimento ou como área de 

descanso afastada da perturbação humana, um dos principais fatores de ameaça da espécie 

(Cabral et al., 2005). Nas monitorizações de 2021-22 foram registadas 10 observações, um 

valor inferior às 29 observações na monitorização de 2011, mas mais próximo das 14 

observações em 2006.  

Em relação às garças, duas espécies são regulares na Caldeira: a Garça-real (Ardea cinerea) e 

a Garça-branca-pequena (Egretta garzetta). A figura 13 apresenta o padrão de abundância 

das duas espécies ao longo do ano, tanto em baixa-mar como em praia-mar. 
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Figura 12: Abundância de Corvo-marinho (Phalacrocorax carbo) e Merganso-de-poupa (Mergus serrator) na 
Caldeira de Tróia durante a baixa-mar (esquerda) e a preia-mar (direita) nas monitorizações mensais de 2021-
22 (rosa), e durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-2014 e 2021-22 (série temporal, a 
azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão das abundâncias registadas em todos os 
anos de monitorização. Devido ao número reduzido de registos, as observações de merganso-de-poupa na 
baixa e preia-mar foram somadas numa só figura. 

 

A Garça-branca-pequena é uma ave nidificante comum em Portugal continental. Foi 

observado um aumento substancial no seu efetivo na área da Caldeira, quando comparada 

com os anos anteriores. Em 2021-22 contabilizou-se um total 281 registos em baixa-mar 

(comparado com 122 e 64 registos em 2011 e 2006, respetivamente) e 255 registos em preia-

mar (contra 65 e 48 registos em 2011 e 2006, respetivamente). O grande aumento do efetivo 

desta espécie está certamente relacionado com a colónia nidificante situada no Pinhal da Orla 

Oeste da Caldeira, com ninhos em pinheiro-bravo. O número reduzido de indivíduos durante 

os meses de Março deve estar também relacionado com esta colónia, uma vez que deve 

corresponder ao período de incubação, seguido do período de alimentação das crias e 
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emancipação as crias, resultando no aumento do número de aves observadas na Caldeira a 

partir dos meses de Maio e Junho.  

 

A Garça-real apresentou flutuações maiores na sua abundância ao longo do ciclo anual de 

2021/-22, tendo sido sobretudo observada em repouso nas margens mais vegetadas a Norte 

e a Oeste da Caldeira. A sua maior abundância nos meses de Inverno está provavelmente 

relacionada com a concentração de indivíduos dispersores ou invernantes de outras zonas do 

país ou de outros países. Apesar destas flutuações, o número total de registos manteve-se 

relativamente constante durante a baixa-mar, com 51 registos em 2021/22 (comparados com 

49 e 43 em 2011 e 2006, respetivamente), e ligeiramente inferiores durante a preia-mar, com 

um total de 56 registos em 2021/22 (comparado com 70 e 66 em 2011 e 2006, 

respetivamente).  

 

 

Figura 13: Abundância de Garça-branca-pequena (Egretta garzetta) e Garça-real (Ardea cinerea) na Caldeira de 
Tróia durante a baixa-mar (esquerda) e a preia-mar (direita) nas monitorizações mensais de 2021-22 (rosa), e 
durante as monitorizações realizadas nos anos de 1999, 2004-2014 e 2021-22 (série temporal, a azul). Na série 
temporal está representada a média e o erro padrão das abundâncias registadas em todos os anos de 
monitorização. 
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O Colhereiro (Platalea leucorodia) é uma espécie residente e comum em todo o território 

continental, mas a sua ocorrência é reforçada por aves invernantes provenientes de outros 

países. É classificada como “Quase ameaçada” a nível nacional (Cabral et al., 2005). Foi 

outrora uma espécie muito pouco frequente na Caldeira, com um total de apenas 10 

indivíduos registados de 2004 a 2014. Já no período de 2021-22, foram efetuados um total de 

132 registos durante a baixa-mar e 127 registos durante a preia-mar. Através da leitura de 

anilhas coloridas, foi possível identificar indivíduos provenientes de outras zonas de Portugal, 

bem como de França, Bélgica, e Holanda, evidenciando a importância internacional da 

Caldeira como área de invernada para esta espécie. A Figura 14 representa ambos os períodos 

de maré (baixa-mar e preia-mar) no mesmo gráfico, dado não existir uma série temporal para 

a espécie na Caldeira. 

 

 

Figura 14: Abundância de Colhereiro (Platalea leucorodia) durante a baixa-mar (rosa) e a preia-mar (azul) nas 
monitorizações mensais de 2021-22. 

 

Perturbação humana 
 

O nível de perturbação humana junto à Caldeira é um fator importante que poderá 

condicionar o número de aves que utilizam esta área. A atividade humana concentra-se 

sobretudo nos meses de Verão (Junho a Outubro), e refletem-se no número de pessoas que 

ocupam as margens da Caldeira e na utilização de embarcações de recreio, que incluem 

barcos a motor. A atividade humana foi classificada em 4 categorias exclusivas (não se 

sobrepõem: mariscadores – pessoas em atividade marisqueira; pessoas – pessoas em 
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atividade recreativa (e.g. passeios, em descanso, não em atividade marisqueira); 

embarcações; e cães. Só eram contabilizadas pessoas e mariscadores na área de entre-marés 

(pessoas em embarcações não eram contabilizadas).  Em 2021-22, foram registadas um total 

de 61 pessoas (31 na baixa-mar e 30 na preia-mar). Naturalmente, observou-se um maior 

número de mariscadores durante a baixa-mar e um maior número de embarcações durante 

a preia-mar (Fig. 15). De notar que o turismo e respetivo afluxo de visitantes à Península de 

Tróia pode ter estado condicionado pela situação pandémica atual. 

 

 

 
Figura 15: Atividade humana na zona da Caldeira de Tróia durante o período de monitorização (Março de 2021 
a Fevereiro de 2022), durante a baixa-mar (BM) e a preia-mar (PM) 

 

A presença de mariscadores durante os períodos de baixa-mar mantém-se ao longo do ano, 

mas tem maior intensidade também nos meses de Verão (Fig. 16). Apesar da maior marte das 

pessoas (para atividade marisqueira ou recreativa) se concentrar nos meses de Verão em que 

o número de aves da Caldeira é mais reduzido, existe ainda uma atividade considerável nos 

meses de Agosto e Setembro, que coincide com o início das migrações pós-nupciais. No geral, 

observou-se que a maior parte das aves aquáticas que utilizam a baixa-mar para alimentação, 

sobretudo aves limícolas, não aparentaram estar muito incomodadas com a presença de 

mariscadores, alimentando-se nas imediações dos mesmos. 
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Figura 16: Atividade marisqueira (barras) que utilizam a Caldeira durante a baixa-mar, durante as 
monitorizações de 2021-22 (rosa) e durante todos os anos de monitorização: 1999, 2004-2014, e 2021-22 (série 
temporal, a azul). As linhas representam o número total de aves aquáticas durante as monitorizações de 2021-
22 (rosa) e durante a série temporal (azul). Na série temporal está representada a média e o erro padrão do 
número de mariscadores e de aves observadas ao longo de todos os anos monitorizados. 

 

Existem alguns tipos de perturbação potencial na área da Caldeira que poderão afetar, de 

forma distinta, a comunidade de aves presente. 

A apanha manual de moluscos bivalves nas zonas de entre-marés é uma atividade frequente 

na maioria dos estuários portugueses, podendo afetar aves limícolas em alimentação ou 

nidificação, sobretudo através de três mecanismos já identificados anteriormente  (Dias et 

al., 2006): 1) depleção de alimento da espécie alvo da apanha, quando esta representa uma 

fonte de alimento considerável para as aves; 2) perturbação causada pelos mariscadores nas 

áreas de entre-marés; 3) alterações na estrutura do sedimento e consequentemente menor 

acessibilidade das presas; 4) destruição acidental de ninhos. 

Como mencionado anteriormente, a presença de mariscadores na Caldeira deverá constituir 

um nível de perturbação reduzido, uma vez que as espécies limícolas parecem tolerar a sua 

presença, permitindo muitas vezes aproximações a distâncias reduzidas. O impacto na 

destruição de ninhos só se verificaria no caso do Borrelho-de-coleira-interrompida, a única 

espécie limícola nidificante na Península de Tróia, mas a espécie não nidifica, naturalmente, 

em zonas entre-marés estuarinas, mas sim nas zonas dunares mais costeiras. Os possíveis 

efeitos de depleção de presas e alteração da estrutura do sedimento também não parecem 

ter impactes significativos, uma vez que a área não é explorada de forma intensiva. Também 
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como mencionado anteriormente, apesar da atividade marisqueira atingir um pico nos meses 

de Verão, coincidindo com a menor densidade de aves aquáticas, o número de mariscadores 

pode ser considerável fora deste período, principalmente nos meses de Outono e Inverno. 

Nestes períodos, um possível futuro aumento no número de mariscados na Caldeira poderá 

ter um impacte negativo na comunidade de aves presente. 

Outra fonte de perturbação antropogénica está relacionada com a época balnear, quando é 

frequente observar um número elevado de pessoas junto às margens da Caldeira. A maior 

intensidade de atividade recreativa está também concentrada nos meses de Verão, o que se 

traduz num impacte reduzido, mas pode ser uma ameaça se se estender para os meses 

anteriores ou seguintes, coincidindo com os períodos de migração pré e pós-nupcial. Apesar 

de não ter sido observado um número elevado de embarcações a motor no período de 

2021/2022, o relatório anterior (IMAR 2008) refere que a sua utilização na Caldeira deveria 

ser interdita, por constituir uma ameaça à dinâmica da avifauna do local, particularmente 

para gaivotas, que normalmente formam “jangadas” durante a preia-mar (conjunto de aves 

marinhas pousadas a boiar na superfície em densidades elevadas) (. Há ainda que referir as 

festa de Nossa Senhora do Rosário de Tróia, celebrada a 13 de Agosto, e que concentra 

muitas pessoas nas margens da caldeira (a monitorização de Agosto não foi realizada neste 

dia). 

O maior impacte da atividade humana, tanto marisqueira como recreativa, estará certamente 

relacionado com a poluição, sobretudo de plásticos. A poluição por plásticos é reconhecida 

como um problema antropogénico grave nos ecossistemas marinhos e costeiros em todo o 

mundo, e a continua acumulação de contaminantes plásticos causa perturbações diretas e/ou 

indiretas na estrutura, funcionamento, e consequentemente, nos serviços e valores dos 

ecossistemas (Thushari & Senevirathna 2020). A quantidade considerável de fragmentos de 

plástico nas margens da Caldeira parece ser proveniente tanto da atividade humana na 

própria Caldeira (como frascos de sal provavelmente utilizados pelos mariscadores), como 

das correntes e marés que trazem fragmentos (alguns de tamanho considerável) de fora da 

Caldeira. Estes fragmentos podem resultar na morte direta das aves, por ingestão, e reduzir 

o valor ecológico e recreativo da Caldeira, que tanto caracteriza a Península de Tróia. 

Deveriam ser implementadas ações regulares de limpeza da área (periodicidade anual deverá 

ser suficiente), tanto das margens como da própria área de entre-marés, preferencialmente 

nos meses de Verão de modo a reduzir a perturbação para as aves. 
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Outro impacte possível pode estar relacionado com perturbação ou predação por mamíferos, 

sobretudo raposas ou cães, tendo sido observadas pegadas de vários indivíduos (a avaliar 

pelo número de rastos e/ou tamanho das pegadas) na margem da Caldeira (sobretudo 

margem Norte, mais próximo da urbanização), praticamente durante todo o ciclo anual.  

 
 

Importância ornitológica da Caldeira 
 

O estuário do Sado alberga regularmente mais de 20 000 aves aquáticas invernantes, 

sobretudo limícolas (Costa et al., 2003, Alves et al., 2011), tendo assim uma reconhecida 

importância como área de invernada a nível nacional e internacional. Neste contexto, a 

Caldeira de Tróia apresenta um papel de destaque, sendo procurada por um número 

considerável de aves como área de alimentação e refúgio. Apesar de não albergar números 

tão elevados como, por exemplo, a zona norte da Reserva Natural do Estuário do Sado 

(margem direita do Sado), é uma área com efetivos importantes para algumas espécies 

limícolas como o Pilrito-comum (Calidris alpina), o Pilrito-das-praias (Calidris alba), o 

Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula), o Borrelho-de-coleira-interrompida 

(Charadrius alexandrinus), o Perna-verde (Tringa nebularia) e, mais recentemente, para 

outras aves aquáticas como o Colhereiro (Platalea leucorodia), e provavelmente num futuro 

próximo, para a Gaivota-de-Audouin (Ichthyaetus audouinni).  A utilização da Caldeira é 

importante como área de alimentação durante a baixa-mar, período em que os bivalves, 

alimento preferencial da maioria das espécies limícolas, ficam disponíveis, mas também como 

área de repouso ou refúgio, particularmente na margem vegetada a Sul da Caldeira. Tal como 

referido anteriormente, e como evidenciado nos padrões fenológicos da maioria das 

espécies, a Caldeira é ocupada sobretudo por espécies invernantes e/ou de passagem, que 

realizam paragens ao longo das suas rotas migratórias. A Caldeira tem assim um papel 

importante como área de “stopover” (“escala”), permitindo às aves invernantes e migradoras 

alimentarem-se e descansarem, repondo as energias necessárias para continuar as suas 

migrações pré e pós-nupciais. 

Os dados aqui apresentados revelam um aumento no efetivo populacional de algumas 

espécies de importância nacional, como Colhereiro, Gaivota-de-audouin, Perna-verde ou 

Pilrito-das-praias, destacando novamente a importância da Caldeira. No entanto, também se 
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verificou uma diminuição na abundância de outras espécies, sobretudo de Pilrito-comum, 

Perna-vermelha, Rola-do-mar ou Borrelho-de-coleira-interrompida. O decréscimo destas 

espécies já tinha sido verificado em 2011 em relação a 2006, e no caso do Borrelho-de-coleira-

interrompida, poderá estar em parte relacionado com o decréscimo verificado no efetivo 

reprodutor ao longo da zona costeira marinha. 

As diferenças registadas no número de aves presentes na Caldeira nos vários anos de estudo 

poderão refletir flutuações consideradas “normais” nestas espécies. De acordo com o padrão 

fenológico da maioria das espécies, existe um aumento no número total de aves aquáticas 

presentes na Caldeira a partir dos meses de Setembro e Outubro, consequência da chegada 

de muitas aves em migração pós-nupcial. No sentido inverso, a diminuição de aves nos meses 

da Primavera coincide com o início da migração pré-nupcial, e é nos meses do final da 

Primavera/Verão que se registam os valores mínimos de aves na Caldeira. O dia do mês em 

que se realiza a monitorização pode, portanto, influenciar bastante o número de aves 

registadas, aliás como mostrado pelo número de aves registadas no final de Março de 2021 e 

no início de Março de 2022. As datas exatas de chegada ou partida de aves estarão também 

certamente relacionadas com fatores intrínsecos de cada espécie, como as suas tendências 

populacionais a nível Europeu e como as condições nos seus locais de reprodução a Norte, ou 

zonas de Invernada a Sul, como temperatura ou disponibilidade de alimento. Também as 

condições meteorológicas sazonais, que variam de ano para ano, poderão influenciar o 

número de aves presentes na Caldeira em meses e anos diferentes de forma direta, 

particularmente de aves mais costeiras como gaivotas, ou de forma indireta ao influenciar a 

amplitude das marés na baixa- e preia-mar. 

A continuação da realização de contagens de aves aquáticas na Caldeira, durante a baixa- e a 

preia-mar, torna-se assim fundamental para a compreensão destas flutuações e na avaliação 

da tendência dos efetivos populacionais de cada uma das espécies que frequenta a Caldeira. 

Embora o decréscimo de algumas destas espécies em 2021-22 seja evidente e pareça refletir 

uma tendência negativa dos últimos 10-15 anos, só um estudo a longo prazo permitirá 

descrever com segurança as tendências de utilização da Caldeira pelas aves aquáticas ao 

longo dos anos e quais os principais fatores, naturais ou antropogénicos, que podem explicar 

estas tendências. 
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1.5. Estatuto de conservação das espécies recenseadas na área da UNOP 4 
 

De todas as espécies observadas na área da UNOP 4 durante o período de 2021-22, há que 

realçar aquelas que apresentam um estatuto de conservação desfavorável a nível nacional e 

Europeu. A Tabela 6 apresenta o número de espécies observadas e o respetivo estatuto de 

conservação dos dois biótopos considerados: terrestre e aquático (Caldeira).  

 
Tabela 6: Estatutos de conservação das espécies registadas na UNOP 4 durante a monitorização de 2021-22, 
segundo o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005). A soma de todas as categorias não corresponde ao número total 
de espécies registadas, uma vez que algumas espécies não têm estatuto de conservação desfavorável, e uma 
espécie (Pato-branco Tadorna tadorna) não foi avaliado no livro vermelho de 2005; a soma das espécies 
registadas nos biótopos terrestres e na Caldeira pode não igualar o número total de espécies registadas na UNOP 
4, uma vez que algumas destas espécies ocorrem nos dois biótopos. 

Estatuto de Conservação Total UNOP 4 Biótopos terrestres Caldeira 

Criticamente Ameaçado (CR) 0 0 0 
Em Perigo (EN) 2 0 2 
Vulnerável (VU) 8 1 7 
Quase Ameaçado (NT) 3 1 2 
Pouco Preocupante (LC) 68 42 26 
Informação Insuficiente (DD) 0 0 0 

 

 

A tabela 7 discrimina as espécies registadas na área da UNOP 4 com estatuto de conservação 

desfavorável: Criticamente Ameaçado (CR), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), e Quase 

Ameaçado (NT). 

 

1.6. Mapa de sensibilidades 
 

De acordo com toda a informação apresentada para a comunidade de avifauna na área da 

UNOP 4, foram desenhados os mapas de sensibilidade representados na Figura 17. 

Devido à sua importância num contexto nacional e internacional, e por albergar o maior 

número de espécies com estatuto de conservação desfavorável da UNOP 4, a zona da  

Caldeirade Tróia é, naturalmente, a que apresenta a maior sensibilidade. Em particular, foram 

identificadas zonas de sensibilidade média e alta, que correspondem às áreas utilizadas pela 

maior parte de espécies limícolas para refúgio durante a preia-mar, especialmente nas áreas 

com maior vegetação na zona Sul da Caldeira. É neste período que as aves se encontram a 

descansar (“dormir”), e são, portanto, mais sensíveis a perturbações. A restante área da 
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Caldeira é sobretudo utilizada para alimentação de espécies limícolas durante a baixa-mar, 

que como já referido são capazes de tolerar a atual atividade marisqueira pouco intensiva.  

 

 

Tabela 7: Espécies com estatuto de conservação (EC) desfavorável observadas na UNOP 4 durante a monitorização de 
2021-22. 

EC Espécie Observações 

EN 
Merganso-de-poupa 
(Mergus serrator) 

A população nacional mais importante encontra-se no estuário do Sado, e a Caldeira pode ser 
utilizada como área de alimentação ou descanso mais afastada da perturbação humana, uma 
das principais ameaças à espécie. 

EN 
Garajau-grande 
(Sterna caspia) 

Espécie ocasional na área de estudo, tendo sido observada apenas 1 vez no período de 
2021/22. É mais comum na costa algarvia como espécie invernante ou de passagem 
migratória. 

VU 
Falcão-peregrino 
(Falco peregrinus) 

Espécie pouco comum na área. Indivíduos provavelmente provenientes da costa escarpada da 
Árrabida podem utilizar ocasionalmente a Caldeira como zona de caça. 

VU 
Noitibó-europeu 

(Caprimulgus europaeus) 

Detetada no biótopo terrestre onde será implementado o futuro Ecoresort. Foi registada em 
Agosto e pode tratar-se de um indivíduo em dispersão/migração pós-nupcial, mas não se 

exclui a possibilidade de ocorrerem indivíduos reprodutores na área. Espécie muito sensível à 
perturbação (Langston et al., 2007) 

VU 
Pilrito-de-bico-comprido 
(Calidris ferruginea) 

Visitante ocasional da caldeira, com poucos indivíduos registados, mas com uma população 
invernante importante no estuário do Sado. 

VU 
Perna-verde 
(Tringa nebularia) 

O seu efetivo na Caldeira tem vindo a aumentar, ocorrendo em números relevantes no 
contexto do estuário do Sado 

VU 
Maçarico-das-rochas 
(Actitis hypoleucos) 

Presente na Caldeira em número reduzido, mas foi registado um pico de abundância nos 
meses de Agosto a Setembro (30 registos), que pode indicar a Caldeira como uma importante 
zona de passagem para a espécie 

VU 
Maçarico-galego 
(Numenius phaeopus) 

Espécie com relevância considerável na Caldeira, principalmente durante a migração pré-
nupcial. Das áreas com maior concentração da espécie neste período para o território 
nacional. 

VU 
Águia-sapeira 
(Circus aeroginosus) 

Ave de rapina tipicamente associada a zonas húmidas, em expansão no território nacional nos 
últimos anos. Geralmente de ocorrência ocasional na Caldeira, mas foi observada uma fêmea 
a construir o ninho na margem norte área, entretanto abandonado. Espécie sensível à 
perturbação humana. 

VU 
Gaivota-de-audouin 
(Ichthyaetus audouinni) 

Espécie outrora pouco abundante em Portugal, ultimamente com colónias reprodutoras no 
Algarve, podendo a espécie estar em expansão, o que poderá tornar a Caldeira numa área 
relevante para a espécie, apesar de não terem sido observados muitos indivíduos (23 

registos). 

NT 
Garajau-comum 
(Thalasseus sandvicensis) 

Visitante regular na Caldeira, apesar de a sua abundância ter vindo a diminuir nos últimos 
anos, sendo pouco relevante no contexto nacional. 

NT 
Colhereiro 
(Platalea leucorodia) 

Espécie outrora rara na Caldeira, mas que apresentou uma abundância considerável no 
período de 2021/22. Sobretudo invernante na área, o grupo atingiu um máximo de 39 
indivíduos em Setembro, mas uma população considerável composta por indivíduos 
provenientes de Portugal, França, Holanda e Bélgica, manteve-se na Caldeira durante o 
Inverno, o que evidencia a relevância internacional da área para a espécie. 

NT 
Papa-moscas-cinzento 
(Muscicapa striata) 

Ocorre apenas durante as migrações, particularmente durante a migração pós-nupcial. 
Espécie florestal comum em todo o território nacional durante este período, sendo frequente 
na área da UNOP 4, particularmente no pinhal da orla da Caldeira. 



AVIFAUNA 

38 

 

Esta área é também utilizada como zona de alimentação ou repouso por outras aves aquáticas 

como gaivotas, tanto na baixa-mar como na preia-mar. 

 

Figura 17: Mapa de sensibilidades da avifauna na área da UNOP 4. Na figura encontram-se também os abrigos 
para observação de aves (ponto laranja), sendo que o ponto mais à esquerda refere-se ao abrigo já construído. 

 

No caso dos biótopos terrestres, estes albergam uma comunidade avifaunística típica de 

florestas de pinhal portuguesas, sendo, portanto, as áreas com maior densidade de pinheiros 

bravo e manso aquelas que merecem maior destaque. As zonas de menor interesse, e 

portanto menor sensibilidade, deverão corresponder às áreas mais abertas ou com maior 

concentração de espécies vegetais não nativas (como eucalipto e acácia), coincidentes com a 

maior parte da área de implantação do futuro Ecoresort. No entanto, é importante referir 

que, ao contrário do que acontece para a comunidade de aves aquáticas da zona da Caldeira, 

composta maioritariamente por aves invernantes e migradoras de passagem, os biótopos 

terrestres albergam, na sua maioria, aves nidificantes, que podem tornar-se particularmente 

suscetíveis à perturbação durante o período reprodutor (Primavera). 
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2. Reavaliação de impactes face às alterações no território e no 
projeto em relação ao estudo anterior 
 

2.1. Identificação dos impactes sobre a Avifauna 
 

Nos 264 hectares da UNOP 4, serão numerosas as ações no decorrer das fases de construção 

e exploração do empreendimento, com impactes diversos sobre a avifauna presente. Em 

concordância com o relatório anterior, os principais impactes identificados relacionados com 

a implementação de ações como a construção do Ecoresort, a construção e/ou 

restabelecimento de acessos, a construção de infra-estruturas, e a utilização humana de toda 

a área da UNOP 4, decorrerão (1) da alteração ou destruição do habitat disponível, (2) da 

perturbação nos locais de nidificação, alimentação e/ou repouso das aves, (3) da eventual 

mortalidade direta sobre os indivíduos (IMAR 2008). As Tabelas 8 e 9 descrevem os impactes 

das ações nas fases de construção e exploração, respetivamente, de acordo com os principais 

grupos avifaunísticos afetados. 

O desaparecimento de habitats terrestres, devido à sua degradação ou destruição direta, 

poderá ter consequências consideráveis na comunidade de aves da UNOP 4, uma vez que a 

área terrestre a considerar é limitada a nível de espaço, não restando alternativas viáveis às 

populações de aves nos terrenos adjacentes aos de implementação do projeto. No caso da 

área da Caldeira de Tróia, o impacte mais relevante está relacionado com o aumento 

previsível da pressão humana ao longo das suas margens.  

A gestão adequada de toda a área da UNOP 4 durante a fase de exploração será fundamental 

para que os efeitos negativos dos impactes abaixo referidos possam ser mitigados, de modo 

a preservar a comunidade avifaunística da região o mais intacta e natural possível. 

 

2.1.1 Alteração ou destruição do habitat disponível 
 

Eliminação dos planos de água 
 

O estudo prévio e o Plano de Pormenor da UNOP 4 previam a criação de lagos de água doce 

na zona de implantação do Ecoresort. A criação destes planos de água exigia a 

impermeabilização do solo nas áreas a intervir, o que poderia levar à destruição total do 

habitat aí em presença. Este habitat incluía sobretudo zonas de pinhal com estrato arbustivo 
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denso que seria utilizado principalmente por passeriformes insectívoros. Estes planos de água 

iriam permitir um aumento da disponibilidade de água doce na área de estudo, o que poderia 

melhorar as condições para diversas espécies de aves já existentes e/ou criar condições para 

a instalação de outras espécies, nomeadamente espécies aquáticas. Por outro lado, iria 

reduzir a disponibilidade de vegetação de estrato arbustivo disponível para as aves. A não 

execução destes planos de água permitirá manter a comunidade avifaunística atual, que é a 

comunidade típica de pinhais dunares característicos do Oeste Português. À semelhança do 

estudo prévio, o impacte desta não intervenção será, portanto, positivo e pouco significativo 

face à situação atual. 

O projeto inicial previa também o alagamento de uma zona a partir do extremo Sul da 

Caldeira. Esta área inclui um habitat distinto do presente na restante área da UNOP 4, 

caracterizado por uma zona agrícola abandonada com algumas árvores de fruto, vegetação 

ribeirinha e choupos (Populus nigra). Tal como com a criação de lagos de água doce, esta 

intervenção resultaria na redução de coberto arbustivo denso que iria afetar negativamente 

passeriformes insectívoros. Por outro lado, o alagamento pela Caldeira iria possibilitar, a 

médio/longo prazo, a expansão da vegetação de sapal associada à Caldeira, por ação das 

marés, aumentando a área disponível para a comunidade de aves limícolas na zona. Contudo, 

esta nova área a ser alagada já se encontraria muito próxima da área de implantação do 

Ecoresort, e a remoção da vegetação poderia tornar toda a área Sul da Caldeira mais exposta 

à perturbação humana. A não execução deste plano de água elimina este risco, e resulta num 

impacte positivo e pouco significativo quando comparado com o estudo prévio e com a 

situação atual. 

 

Relocalização das vias e das casas do Ecoresort 
 

A implementação do Ecoresort inclui a construção de 125 moradias, respetivos acessos e 

infraestruturas. Como mencionado acima, a área de implantação inclui habitats com 

características distintas, incidindo sobretudo numa área com vegetação com porte arbóreo e 

arbustivo de baixa densidade, e uma área dominada sobretudo por espécies não nativas como 

eucaliptos e acácias. O impacte na avifauna nestes habitats será negativo e pouco 

significativo. No entanto, a área também inclui zonas de pinhal com subcoberto arbustivo 

denso, particularmente na zona mais a Oeste, que poderá incluir uma redução de árvores e 

arbustos importantes para a comunidade de aves, mas que não é significativo no contexto da 
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totalidade da área da UNOP 4. A remoção de árvores não nativas como o eucalipto, ou até 

com um carácter invasor, como as acácias, poderá ter um efeito positivo pouco significativo 

a significativo, ao travar a expansão destas espécies e a consequente substituição de espécies 

nativas, que poderá ter um impacte muito mais severo em todo o habitat (ver componente 

da flora). Os impactes ocorrerão sobretudo durante a fase de construção.  

O Projeto de Execução inclui também o melhoramento e alargamento do estradão de acesso 

ao futuro Ecoresort e até à zona das ruínas romanas (prédio 1), que vai incluir a remoção de 

vegetação de porte arbustivo e arbóreo ao longo da margem da via atual. No geral, esta 

intervenção deverá ter um impacte negativo pouco significativo, sobretudo durante a fase de 

construção, por resultar numa diminuição pouco significativa do habitat da comunidade de 

aves aqui presentes no contexto da área total da UNOP 4. No entanto, há que considerar que 

esta via poderá passar muito próxima do limite Sudeste da Caldeira, e que, caso não existe 

vegetação “barreira”, poderá expor a zona Sul da Caldeira, resultando num impacte negativo 

significativo mesmo durante a fase de exploração.  

 

Eliminação da intervenção/construção no prédio 5 
 

No Estudo Prévio e no PP estava prevista a construção de um Centro Científico e Ambiental e 

respectivo acesso e infra-estruturas no braço Norte da Caldeira (prédio 5), que incluiria a 

remoção de vegetação sem grande relevância para a comunidade de aves presentes na UNOP 

4. O projecto de execução propõe-se que as valências deste Centro sejam fundidas com as do 

Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental a instalar no prédio 1, na zona das ruínas 

romanas. Esta nova intervenção não deverá incluir uma alteração profunda no habitat ou área 

disponível da Caldeira, sendo que esta zona é sobretudo utilizada por aves aquáticas como 

gaivotas ou corvo-marinho, que utilizam o banco de areia para repouso durante a baixa-mar. 

O impacte desta intervenção deverá ser nulo quando comparado com a situação atual, mas 

positivo pouco significativo quando comparado com o plano inicial de construção no prédio 

5, uma vez que minimiza a perturbação no braço Norte da Caldeira. 

 

2.1.2 Perturbação dos locais de nidificação, alimentação ou repouso 
 

Como mencionado no relatório anterior, o maior impacte na zona da UNOP 4 deverá ocorrer 

face a um aumento da carga humana em toda a extensão de implementação do projeto, 

associado a um aumento do nível de poluição sonora (ruído) no local, tanto na fase de 
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construção como na fase de exploração, que levará a um acréscimo na perturbação dos locais 

de nidificação, alimentação e repouso da maior parte das espécies de aves presentes na UNOP  

4 (IMAR 2008). Os impactes daqui decorrentes podem considerar-se negativos e pouco 

significativos ou significativos, consoante o grupo de espécies considerado (Tabela X). Por 

exemplo, e como referido anteriormente, é esperado o desaparecimento definitivo do 

noitibó-europeu (Caprimulgus europaeus) desta região, uma espécie considerada como 

vulnerável a nível nacional (Cabral et al., 2005), muito sensível à perturbação continuada por 

pedonais e au aumento de urbanização (Lagnston et al., 2007). O aumento considerável 

esperado nos níveis de pressão humana junto às margens da caldeira, principalmente na 

margem sul, poderá ter um impacte negativo e significativo para a comunidade de aves aqui 

presente. 

A eliminação da atividade hípica na zona, que está prevista no plano inicial, terá um impacte 

nula quando comparado com a situação atual, uma vez correntemente não está em curso 

nenhuma atividade do género na zona, mas terá um impacte positivo pouco significativo 

quando comparado com um cenário em que a atividade hípica estaria presente, uma vez que 

o pisoteio continuo da vegetação impede o desenvolvimento natural das espécies, 

prevenindo o aparecimento ou manutenção de espécies de porte arbustivo ou até arbóreo 

característicos dos habitats presentes na UNOP 4. 

 

2.1.3 Morte direta de indivíduos 
 

Este impacte deverá ocorrer apenas durante a fase de construção e atividades de 

desmatamento associadas, caso esta coincida com a época de reprodução das espécies nos 

biótopos terrestres associados (de Março a Junho). Este impacte será negativo e pouco 

significativo a significativo. No entanto, se com o aumento da carga humana existir um 

aumento da carga de animais domésticos, como gatos ou cães, poderá existir um impacte 

negativo significativo decorrente de um eventual aumento da predação de aves por parte  

destes animais. 

As tabelas seguintes resumem os impactes previstos na avifauna da UNOP 4, tanto durante a 

fase de construção (Tabela 8), como na fase de exploração (Tabela 9). 
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Tabela 8: Matriz de Impactes previstos para a área da UNOP 4 durante a fase de construção, de acordo com o 
grupo de aves (ordens) passíveis de serem afetados na área de estudo: 1 – Pelecaniformes (corvo-marinho); 2 – 
Ciconiiformes (garças, colheiro); 3 – Anseriformes (patos, merganso-de-poupa); 4 – Accipitriformes (águias); 5 – 
Falconiformes (falcões); 6 – Charadriiformes (aves limícolas, gaivotas); 7 – Columbiformes (pombos e rolas); 8 – 
Strigiformes (coruja-do-mato); 9 – Caprimulgiformes (noitibó-europeu); 10 – Piciformes (pica-paus); 11 – 
Passeriformes (pássaros, gralha-preta). 

Fase de construção 

Ações Impactes ambientais Grupos 

Pouco afetados (-1) Muito afetados (-2) 

Construção do 
Ecoresort 

Aumento da perturbação humana, que leva ao 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 

Aumento do nível de ruído, que resultará no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 

Alteração do uso do espaço, por degradação ou 
destruição do habitat disponível para nidificação, 
alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Destruição de habitats, com perda de locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Construção e/ou 
restabelecimento 
de acessos 

Aumento da perturbação humana, resultando no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 

Aumento do nível de ruído, que resultará no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Alteração do uso do espaço, por degradação ou 
destruição do habitat disponível para nidificação, 
alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Destruição de habitats, com perda de locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Efeito barreira, provocando a fragmentação do 
habitat. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Construção de 
infra-estruturas 

Aumento da perturbação humana, resultando no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Aumento do nível de ruído, que resultará no 
afugentamento de indivíduos de locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Alteração do uso do espaço, por degradação ou 
destruição do habitat disponível para nidificação, 
alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Destruição de habitats, resultando na perda de 
locais de nidificação, alimentação e/ou repouso. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  

Efeito barreira, provocando a fragmentação do 
habitat. 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11  
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Tabela 9: Matriz de Impactes previstos para a área da UNOP 4 durante a fase de exploração, de acordo com o 
grupo de aves (ordens) passíveis de serem afetados na área de estudo: 1 – Pelecaniformes (corvo-marinho); 2 – 
Ciconiiformes (garças, colheiro); 3 – Anseriformes (patos, merganso-de-poupa); 4 – Accipitriformes (águias); 5 – 
Falconiformes (falcões); 6 – Charadriiformes (aves limícolas, gaivotas); 7 – Columbiformes (pombos e rolas); 8 – 
Strigiformes (coruja-do-mato); 9 – Caprimulgiformes (noitibó-europeu); 10 – Piciformes (pica-paus); 11 – 
Passeriformes (pássaros, gralha-preta). 

Fase de exploração 

Ações Impactes Ambientais Grupos 

Pouco afetados (-1) Muito afetados (-2) 

Utilização 
humana da 
margem da 
Caldeira 

Aumento da perturbação humana, resultando no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Destruição de habitat, com perda de locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Utilização 
humana dos 
pinhais na área 
da UNOP 4 

Aumento da perturbação humana, resultando no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

7, 8, 9, 10, 11  

Utilização da 
área do 
Ecoresort 

Aumento da perturbação humana, resultando no 
afugentamento de indivíduos dos locais de 
nidificação, alimentação e/ou repouso. 

7, 8, 9, 10, 11  

 
 

2.2. Classificação dos impactes sobre a avifauna 
 

Os impactes relacionados com o presente projeto foram divididos em três categorias 

distintas: 1) alteração ou destruição do habitat disponível, perturbação dos locais de 

nidificação, alimentação e repouso e 3) morte direta de indivíduos. Cada impacte foi 

classificado de acordo com os critérios presentes na tabela 10, de acordo com os fatores 

sugeridos por Mira et al. (1994) e Partidário & Jesus (1994). 
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Tabela 10: Fatores e respetivos critérios de avaliação utilizados para a construção das matrizes de classificação 
de impactes, baseados e adaptados de Mira et al. (1994) e Partidário & Jesus (1994). 

Fatores Critérios de avaliação 

Importância Positivo: caso se preveja que daí resulte um efeito benéfico; 
Negativo: caso se preveja que daí resulto um efeito prejudicial 

Magnitude Reduzido, Moderado ou Elevado 

Duração Temporário: se o impacte deixar de atuar quando terminar a ação que o provoca; 
Permanente: o impacte mantém-se para além da fase em que ocorre a atividade que o 
origina. 

Dimensão 
temporal 

Curto prazo: far-se-á sentir por um período inferior a 5 anos, a partir do início da 
perturbação; 
Médio prazo: far-se-á sentir por um período entre 5 e 10 anos, a partir do início da 
perturbação; 
Longo prazo: far-se-á sentir por um período superior a 10 anos, a partir do início da 
perturbação. 

Dimensão 
espacial 

Local: quando o impacte incide sobre uma área reduzida no espaço, estando circunscrito 
ao local onde tem origem a ação que o provoca; 
Regional: quando o impacte incide sobre uma determinada região; 
Nacional/Internacional: quando impacte incide sobre uma ampla área geográfica, quer 
seja de âmbito nacional ou transfronteiriço. 

Reversibilidade Reversível: caso (em cada altura) seja possível restaurar as condições iniciais, anteriores 
ao impacte; 
Irreversível: caso não seja possível restaurar as condições iniciais, anteriores ao impacte. 

Nível de 
Impacte 

Inaceitável (negativo -4): degradação extensiva e irreversível de valores de importância 
nacional ou internacional; 
Muito significativo (negativo -3): perda de usos do ambiente, quer usos humanos, quer 
do ecossistema, de forma irreversível e/ou afetando valores de importância regional; 
Significativo (negativo -2): perda permanente de usos à escala local ou afetação de usos 
de forma gravosa; 
Pouco significativo (negativo -1): alteração ambiental tendencialmente prejudicial, mas 
sem perda de usos ou com afetação ligeira e transitória dos usos; 
Efeito nulo (0): ação gera um impacte com efeito nulo; 
Pouco significativo (positivo +1): alteração ambiental tendencialmente positiva sem 
ganho de usos; 
Significativa (positiva +2): com ganho de qualidade ambiental; 
Muito significativa (+3): requalificação, para usos ambientais, de uma situação degradada; 
(Positivo +4): criação de património natural de elevado valor, a partir de uma situação 
fortemente degradada. 

 

 

A tabela 11 sintetiza a matriz de classificação dos impactes para as fases de construção e 

exploração dos projetos previstos para a UNOP 4. 
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Tabela 11: Matriz de classificação dos impactes das fases de construção e exploração dos projetos previstos 
para a UNOP 4. 

Impactes 

Fase de construção Fase de Exploração 

Degradação ou 
destruição do 

habitat 
disponível 

(desaparecimento 
de indivíduos) 

Perturbação dos 
locais de 

nidificação, 
alimentação ou 

repouso 
(afugentamento de 

indivíduos) 

Alteração do 
habitat 

disponível 
(desaparecimento 

de indivíduos) 

Perturbação 
nos locais de 
nidificação, 

alimentação ou 
repouso 

(afugentamento 
de indivíduos) 

Importância Negativo Negativo Negativo Negativo 

Magnitude Moderado Moderado Moderado Moderado 

Duração Permanente Temporário Permanente Permanente 

Dimensão 
temporal 

Longo prazo Curto prazo Longo prazo Longo Prazo 

Dimensão 
espacial 

Local Local Local Local 

Reversibilidade Irreversível Reversível Irreversível Reversível 

Nível de 
impacte 

Pouco significativo 
(-1) a significativo (-

2) em função da 
área afetada 

Pouco significativo (-
1) 

Pouco significativo 
(-1) a significativo (-

2) em função da 
área afetada 

Pouco 
significativo (-1) a 
significativo (-2) 

 

 

Esta avaliação de impactes não difere, praticamente, da efetuada em sede do EIA do EP. A 

principal diferença prende-se com a eliminação dos novos planos de água doce que poderiam 

trazer alguns impactes positivos, com o potencial aumento da diversidade de espécies de 

avifauna. É, no entanto, de realçar o declínio no efetivo de algumas espécies verificado entre 

2008 e o presente (ao longo de 14 anos) na ausência de qualquer intervenção no território, 

portanto, um fenómeno totalmente estranho ao presente PE mas que pode vir a fazer com 

que o impacte da perturbação humana nesta comunidade de aves possa ser maior do que o 

originalmente previsto.   
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2.3. Impactes cumulativos 
 

Como já referido, o principal fator de perturbação da avifauna deverá ocorrer durante a fase 

de exploração da UNOP 4 como consequência do aumento da carga humana neste território. 

O afluxo de um elevado número de visitantes já observado nas restantes UNOP irá 

certamente potenciar o efeito do aumento da carga humana na UNOP 4 uma vez concluída a 

construção do projeto. A utilização das áreas de pinhal adjacentes ao Ecoresort, à Caldeira e 

às suas margens, por um maior número de pessoas e veículos poderá ter um efeito negativo 

sobre algumas espécies mais sensíveis, que poderão abandonar  a área ou reduzir 

consideravelmente o seu efetivo. Previsivelmente, o número de visitantes também 

aumentará significativamente na Caldeira e nas suas margens, sobretudo durante a fase de 

exploração. A circulação de pessoas e veículos será potenciada pelo alargamento e 

melhoramento da via de acesso às ruínas romanas (prédio 1). O aumento da carga humana 

em toda a envolvente da Caldeira poderá resultar num impacte negativo considerável sobre 

algumas espécies mais sensíveis e que não toleram os níveis de perturbação que se poderão 

esperar. É também importante referir que o projeto previsto para a UNOP 4 está inserido num 

plano de urbanização da península de Tróia, que prevê a implementação de outros projetos 

noutras UNOPs. De realçar o projeto previsto para a UNOP 3, contíguo ao Pinhal da Orla da 

Caldeira e à margem sudoeste da Caldeira, e que poderá aumentar a pressão humana para lá 

dos níveis previstos aqui (Nemus 2022). Os vários projetos construídos e planeados para as 

diferentes UNOP (UNOP 1, 2, 3, 4 e 5), poderão resultar numa perda significativa dos habitats 

mais representativos da Península, inseridos na Rede Natura 2000, bem como na perda da 

conectividade entre as manchas de habitat não intervencionado, com impactos consideráveis 

para a comunidade de aves aqui presentes. No seu todo, os impactes cumulativos 

identificados poderão ser negativos e, no mínimo, significativos. 
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3. Medidas de minimização de impactes 
 
 

3.1. Pinhal da Orla da Caldeira 
 

3.1.1 Controlo e gestão de acessos 
 

Como referido acima, a perturbação humana deverá ser a maior causa de impacte sobre a 

avifauna da UNOP 4, sobretudo durante a fase de exploração. O EIA sugeria a construção de 

passadiços que conduzam os visitantes ao Pinhal da Orla da Caldeira, de modo a evitar que a 

vegetação natural seja destruída ou que se degrade, e ao mesmo tempo localizar a 

perturbação humana aos passadiços (IMAR, 2008). No entanto, o solo predominantemente 

arenoso deste biótopo, típico destes sistemas dunares, já deverá diminuir o acesso a este 

biótopo, pelo que a criação de passadiços ao longo de toda a área poderia aumentar a 

perturbação humana, tanto à avifauna como à própria vegetação, sendo, por isso, 

desaconselhada. Sugere-se a construção de um passadiço no acesso ao abrigo de observação 

já construído neste local (ver mapa de sensibilidades na Figura 18), feito a partir do parque 

de estacionamento do Campo de Golfe. Isto permite aos utentes visitar este biótopo e ter um 

percurso mais acessível ao abrigo, aumentando o valor recreativo/educativo do biótopo, mas 

mantendo a perturbação localizada. Muitas espécies de aves, particularmente florestais, 

conseguem adaptar-se a níveis de perturbação moderados caso a fonte desta perturbação 

seja previsível (para as aves) e se mantenha localizada no espaço. Naturalmente, deverão ser 

colocados contentores de lixo ao longo do percurso e no próprio abrigo de modo a prevenir 

o abandono de resíduos nos trilhos. 

 

3.1.2 Instalação de caixas-ninho 
 

Deverão ser instaladas caixas-ninho que contribuam para a manutenção das densidades de 

aves, sobretudo passeriformes de pinhal, e compensar de algum modo a possível diminuição 

da densidade de algumas espécies resultante do aumento da carga humana. As caixas-ninho 

deverão estar desenhadas de acordo com cada uma das espécies-alvo, e instaladas nos locais 

mais apropriados, de preferência afastadas dos percursos pedonais. De referir que as caixas-

ninho, consoante o material utilizado para a sua construção, devem ser alvo de alguma 

manutenção (reparação ou substituição) de modo a viabilizar a sua utilidade a longo termo.  
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3.2 Pinhal a Sul das instalações da marinha 
 

3.2.1 Controlo e gestão de acessos 
 

A perturbação humana durante a fase de exploração deverá ser a maior causa de impacte 

potencial na avifauna neste biótopo. Atualmente, a zona não parece ser muito utilizada, mas 

foi observado algum campismo selvagem na zona mais a Este do biótopo, já na orla entre o 

pinhal e a costa do estuário. Pode tratar-se apenas de registos ocasionais, e portanto sem 

grande relevância num contexto maior, mas há que considerar que 2021 foi um ano atípico a 

nível turístico, e esta pressão pode ser maior do que antecipado. 

O acesso até às instalações da Marinha será prolongado até às ruínas romanas (prédio 1), que 

se tornará no principal acesso, por veículos motorizados, às mesmas.  A criação de passadiços 

neste biótopo não é necessária, pois só aumentaria a carga humana, mas a estrada de acesso 

às instalações da Marinha e às ruínas romanas deveria  acoplada a uma via pedonal e/ou 

ciclovia, acompanhada de contentores de lixo ao longo do seu trajeto. 

 

3.2.2 Construção de caixas-ninho 
 

Não está prevista a construção de infra-estruturas para esta área que afetem direta ou 

indiretamente a avifauna deste local, mas poderão ser instaladas caixa-ninho de forma a 

contribuir para compensar uma possível diminuição da densidade de algumas espécies nas 

restantes áreas da UNOP 4, como consequência do aumento da carga humana. 

 

3.3 Área de implantação do Ecoresort 
 

3.3.1 Controlo e gestão de acessos 
 

Será neste biótopo que o impacte resultante da perturbação humana durante a fase de 

exploração será maior. porém, muitas espécies de aves conseguem adaptar-se a níveis 

moderados de perturbação, desde que a fonte dessa perturbação seja previsível e se 

mantenha localizada no espaço. 

Uma vez que não está previsto que o perímetro do Ecoresort seja vedado, há que considerar 

que o acesso ao mesmo, a partir da urbanização de Tróia (UNOP 1) ou dos campos de golfe, 

possa ser feito em jeito de “corta-mato”, sobretudo por utentes que estejam hospedados 

mais longe da entrada do Ecoresort, ou por pessoas que queiram deslocar-se até às ruínas 

romanas. Este “corta-mato” deverá ser mais evidente a Sul da Caldeira, onde até já existe um 
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percurso marcado (visível na figura 1.1), e que é simpátrico precisamente com umas das zonas 

mais sensíveis da Caldeira. Sugere-se que este percurso seja eliminado, renaturalizando a 

vegetação através da replantação (ou por exemplo, deslocação de árvores e arbusto de zonas 

a intervir), com o objetivo de dificultar o acesso pedonal neste local e encorajar a utilização 

das vias de acesso previstas. 

 

3.3.2 Remoção de espécies exóticas 
 

Ainda que esta medida esteja mais relacionada com a componente da flora, beneficiará todo 

o sistema, incluindo a avifauna. Durante as fases de construção e exploração deste biótopo, 

sugere-se que as espécies de vegetação não nativas como eucalipto e acácia, esta última com 

um caráter muito invasor no território português, sejam removidas. A expansão de plantas 

invasoras está associada a áreas com perturbação humana, e o controlo populacional destas 

espécies é fundamental para preservar os habitats e comunidades de fauna e flora nativos na 

área. Na fase de exploração, poderiam ser criadas ações de voluntariado regulares com os 

visitantes ou utentes do Ecoresort de remoção de exóticas (e.g. acácia ou chorão), 

acompanhado de ações de educação e sensibilização ambiental. 

 

3.3.3 Instalação de caixas-ninho 
 

À semelhança do que sugerido para as restantes áreas, a instalação de caixas-ninho 

adequadas a um elenco a definir de espécies alvo, poderá ser instalada em numerosos locais 

desta área. Esta medida permitiria compensar uma possível diminuição na densidade das 

espécies resultante do aumento da pressão humana, ao mesmo tempo que aumenta o valor 

e “imagem” ecológicos do empreendimento. As espécies-alvo seriam sobretudo pequenos 

passeriformes que nidificam em árvores ou arbustivos. Existem dois tipos de caixa-ninho que 

podem ser instaladas na zona: uma com entrada circular típica (diâmetro da entrada com car. 

30mm), direcionada para aves que nidificam em cavidades como chapins, trepadeiras ou 

estrelinhas; uma com entrada maior, simulando um cesto, direcionada para aves como 

tordos, rabirruivos, chamarizes ou verdilhões. Medidas e instruções para a construção de 

caixas deste género podem ser encontradas em 

https://www.lpn.pt/uploads/educacao_ambiental_ficheiros/ficha_caixas_ninho.pdf. 

Sugere-se a instalação de um total de 50 caixas-ninho (dois tipos) por todos os biótopos 

terrestres mencionados. Estas deverão ser monitorizadas de modo a perceber qual a taxa de 

https://www.lpn.pt/uploads/educacao_ambiental_ficheiros/ficha_caixas_ninho.pdf
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ocupação, sucesso reprodutor e taxa de predação. É de salvaguardar que para o sucesso 

duradouro desta medida, as caixas-ninho devem ser continuamente mantidas, recuperadas 

ou substituídas (consoante o tipo de material utlizado na construção das mesmas). Uma caixa-

ninho deficiente não tem utilidade para as aves, ou pode até resultar num efeito prejudicial 

se diminuir a sobrevivência ou capacidade reprodutora das aves que a utilizarem.  

 

3.4 Zona da Caldeira de Tróia 
 

3.4.1 Controlo e Gestão de Acessos 
 

A Caldeira e toda a sua margem (uma faixa de 50m a partir do limite médio da preia-mar), 

deverá ser alvo de atenção especial durante todas as fases do Projeto, visto ser esta a zona 

em que é expectável que a perturbação humana nesta zona aumente substancialmente. A 

utilização do plano de água e das margens da Caldeira deverá ser acompanhada de um plano 

de gestão e regulamentação desta área. Será de máxima importância a interdição do uso das 

margens e do plano de água a qualquer tipo de veículos motorizados, com possível extensão 

da medida a embarcações sem motor (mediante avaliação). 

 

Em relação à atividade marisqueira, um aumento considerável no número de mariscadores 

que atualmente exercem estas atividades durante a baixa-mar poderá ter impactes negativos 

no efetivo de aves. Caso a atividade marisqueira se intensifique, será importante 

regulamentar o acesso de mariscadores à Caldeira (possivelmente a cargo da autoridade 

marítima). 

A utilização pedonal de trilhos nas margens da Caldeira, sem qualquer proteção visual, poderá 

constituir um sério risco à permanência de aves aquáticas, particularmente durante a preia-

mar quando as aves se encontram limitadas às áreas de sapal não submersas nas margens da 

Caldeira. Estas manchas de vegetação são utilizadas pelas aves para refúgio e descanso, 

período em que se encontram mais suscetíveis à perturbação humana. Isto é especialmente 

importante na orla Norte, Sul e Oeste da Caldeira. O trilho existente na zona Norte da Caldeira 

parece encontrar-se já a uma distância segura do limite médio da preia-mar, pelo que se 

considera que não sejam necessárias medidas de intervenção para este local, (já foi referido 

que a não construção de passadiços permite controlar a carga humana). Sugere-se a 

instalação de placas de informação, à semelhança das que já existem nesta área e integradas 
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numa rede de interpretação e descoberta da Natureza sobre uma regulamentação cuidada e 

rigorosa. Estas novas placas deverão informar os visitantes sobre a biodiversidade local e a 

importância da não perturbação da natureza em locais ou períodos críticos (nomeadamente 

a não aproximação às áreas com vegetação sapal; a restrição de visitas durante a preia-mar 

de marés-mortas; a restrição de atividades ruidosas), e ser colocadas ao longo dos trilhos já 

existentes em redor da Caldeira. 

Como já mencionado acima, é provável que os visitantes venham a utilizar regularmente o 

atual trilho na margem Sul da Caldeira (cf. Figura 1), que se encontra muito próximo das 

principais áreas de refúgio e repouso da maior parte das aves limícolas que ocorrem na 

Caldeira. Aliado a este aumento de perturbação está o acesso entre o futuro Ecoresort e as 

ruínas romanas, que deverá ser melhorado e alargado, expondo as margens Sul e Este da 

Caldeira à perturbação humana. O trilho atualmente existente a Sul da Caldeira deverá ser 

renaturalizado, procurando restaurar a vegetação neste local, através da replantação ou 

deslocação de árvores ou arbustos que já teriam de ser removidos das áreas a intervencionar,  

com o objetivo de dissuadir as pessoas de utilizarem esta zona. No extremo Sudeste da 

Caldeira (o ponto mais próximo entre a margem da Caldeira, o Ecoresort e a estrada de acesso 

às ruínas romanas), deveria ser criada uma barreira de vegetação nativa densa, de modo a 

mitigar a perturbação visual e sonora proveniente do Ecoresort e da utilização da estrada. 

 
 

3.4.2 Criação de abrigos para observação de aves 
 

Por forma a que os visitantes possam descobrir a natureza e aproveitar a biodiversidade de 

aves da área, propõe-se a criação de um acesso ao abrigo de observação já construído na 

margem Oeste da Caldeira, no biótopo da orla do Pinhal da Caldeira (como referido na secção 

dirigida ao mesmo). Contudo, seria importante a plantação de sebes (e.g. de aroeira), com 

uma extensão de cerca de 10 metros para cada lado do abrigo, que funcionasse como um 

paliçada “natural” e que que permitisse as pessoas visitar o abrigo sem perturbar as aves com 

sua aproximação. 

Sugere-se a construção de um segundo abrigo de observação na margem Este da Caldeira 

(Ver mapa de sensibilidades na Figura 18). O abrigo também seria acompanhado de sebes de 

proteção visual (“paliçadas naturais”), e o seu acesso deveria ser feito através da estrada de 

acesso às ruínas romanas, perpendicular à margem da Caldeira. No seu conjunto, os dois 
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abrigos cobrem áreas diferentes da Caldeira e permitem uma observação complementar em 

relação à hora do dia, garantindo a luz ótima para observação ou fotografia. 

 

3.5 Todas as áreas 
 

3.5.1 Desmatação 
 

As atividades de desmatação e controlo da vegetação, quando necessárias, deverão ser 

efetuadas fora do período reprodutor das aves, geralmente de Março a Junho. Desta forma, 

evitar-se-á a perda de indivíduos por destruição direta de ninhos ou por abandono por 

perturbação. Sempre que possível, a desmatação não deverá ser total, devendo ser deixadas 

manchas que mantenham a utilidade da área para as aves que dependem deste tipo de 

habitats durante todo o seu ciclo anual. 

 

3.6 Períodos de interdição para a fase de construção e exploração 
 

De acordo com as características e sensibilidades das comunidades avifaunísticas da área da 

Caldeira e dos biótopos terrestres, sugere-se a interdição para a fase de construção (obras) e 

de exploração (desmatação) nos seguintes períodos: 

• Caldeira de Tróia (inclui uma zona tampão de 50m desde o limite médio da preia-mar): 

de Novembro a Janeiro (inclusive), que corresponde ao período com maior densidade de 

aves aquáticas invernantes na Caldeira, quer em alimentação como em repouso;  

• Biótopos terrestres: Da 2ª quinzena de Março até ao final de Maio, que corresponde ao 

pico da época reprodutora da maioria das espécies nidificantes presentes nestes 

biótopos. 
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4. Plano de monitorização 
 

4.1 Fundamentação da necessidade de monitorização 
 

Para perceber de que modo cada fase do projeto de ocupação turística da UNOP 4 de Tróia, 

irá afetar a avifauna da área, é fundamental manter planos de monitorização regulares e 

contínuos que quantifiquem a riqueza e elenco específicos (“quantas espécies” e “que 

espécies”), a densidade e a abundância das comunidades de aves presentes nesta área  para, 

dessa forma, avaliar o efeito do potencial aumento da perturbação humana e a necessidade 

de ajuste ou criação de novas medidas de mitigação de impactes. 

4.2 Objetivos do plano de monitorização 
 

Os objetivos deste plano de monitorização são: 

• Avaliar a evolução temporal da comunidade avifaunística da UNOP 4 em termos de 

riqueza e elenco específicos, abundância e densidade de aves, em resposta aos 

impactes previstos associados com maior pressão humana; 

• Quantificar o aumento de pressão humana previsto para a área da UNOP 4, com 

métricas apropriadas que permitam avaliar o seu impacto nos resultados da 

monitorização da avifauna. 

4.3 Identificação dos parâmetros a monitorizar 
 

Os parâmetros a monitorizar incluem: 

• Riqueza específica e elenco das espécies de aves 

• Abundância e densidade de cada espécie 

• Perturbação humana: nº de pessoas (classificar de acordo com a atividade: 

mariscadores, outros “trabalhadores”, recreação, com animais de estimação, etc.)  

observadas em cada ponto ou transecto de observação 

• Medida de ruído (por exemplo, decibéis) 

• Taxa de ocupação das caixas ninho, com identificação da espécie e alguma medida de 

produtividade (exemplo, nº de crias voadoras) 
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4.4 Dimensão espacial dos locais das amostragens  
 

A monitorização deverá ser realizada nos mesmos locais que as monitorizações feitas até à 

data e descritas na secção 1.3: pontos fixos de observação em redor da Caldeira, e transectos 

de observação e escuta nos biótopos terrestres (Fig. 18).  

 

Figura 28: Pontos (pontos) e transectos (retas) propostos para a monitorização da avifauna da Caldeira de 
Tróia e dos biótopos terrestres, respetivamente, presente na área da UNOP 4 (delimitada a laranja). 

 

A monitorização da avifauna e da pressão humana nos locais identificados permite uma 

cobertura completa dos habitats mais representativos da área da UNOP 4, particularmente 

das áreas que estarão sujeitas a uma maior intervenção do projeto e para as quais é esperado 

uma maior carga humana durante a fase de exploração. A monitorização destes locais 

também permitirá uma comparação direta com os resultados da monitorização obtidos 

durante o estudo prévio e durante o RECAPE. 
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4.5 Dimensão temporal da monitorização  
 

Deverão ser realizadas visitas de monitorização regulares aos pontos e transectos definidos 

na seção anterior, para a avifauna (ver metodologia na secção 1.3). Estas visitas deverão 

ocorrer em períodos distintos consoante se trate da comunidade de aves da Caldeira ou dos 

biótopos terrestres. Para a Caldeira, a monitorização deverá ser realizada nos meses de 

Dezembro e Janeiro (uma visita durante a baixa-mar e a preia-mar por mês), que corresponde 

ao pico de abundância da maior parte das espécies aquáticas aqui presentes. Adicionalmente, 

deverá ser feita uma visita (baixa-mar e preia-mar) no mês de Abril, que deverá corresponder 

ao pico de migração pré-nupcial, e que permitirá monitorizar a população de espécies 

migradores relevantes a nível nacional como o Maçarico-galego (Numenius phaeopus). No 

caso dos biótopos terrestres, as monitorizações deverão ser feitas nos meses de Abril e Maio, 

que corresponde ao pico de atividade reprodutora da maior parte das espécies presentes 

nestes biótopos. Adicionalmente, deverá ser realizada uma visita no mês de Setembro, para 

que se possam monitorizar espécies em migração pós-nupcial, Papa-moscas-cinzento 

(Muscicapa striata), ou até a chegada de espécies invernantes como a Felosinha-comum 

(Philloscopus collybita). 

No caso das caixas-ninho, estas deverão ser visitadas pelo menos uma vez durante a época 

reprodutora (meados de Abril), para confirmar que a caixa está a ser utilizada e identificar a 

espécie que a utiliza. Se possível, sugere-se a realização de mais visitas, com periodicidade 

quinzenal, para avaliar a produtividade (exemplo nº de crias voadoras) ou registo de mais do 

que uma postura pela mesma espécie ou por espécies diferentes. 

4.6 Métodos de amostragem e registo de dados  
 

À semelhança do que descrito anteriormente, a metodologia de monitorização deverá ser 

idêntica à realizada durante o estudo prévio e durante o RECAPE (secção 1.3): 

• Caldeira: pontos fixos de observação de modo a registar todas as aves presentes na 

área da Caldeira durante a preia-mar e durante a baixa-mar. 

• Biótopos terrestres: transectos de observação e escuto com extensão pré-definida, a 

ser percorrida a uma velocidade lenta constante. Registar todas as aves que utilizam 

uma área de 100 metros de largura (50m para cada lado do observador). 
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No que diz respeito às caixas-ninho, deverá ser feito o registo da espécie que utiliza cada caixa 

e de métricas que avaliem o sucesso reprodutor (número de ovos, crias e crias voadoras) bem 

como do estado de conservação da própria caixa e de eventuais necessidades de reparação 

ou substituição, a serem efetuadas por um especialista na área. 

Equipamento necessário: 

• Binóculos para observação da avifauna em ambos os biótopos; 

• Telescópio ornitológico para observação da avifauna na Caldeira; 

• Medidor de ruído; 

• Folha de registo e material de escrita; 

• Guia de campo das espécies de aves (opcional); 

• Gravador de som para registo de vocalizações que o observador não consiga 

identificar in situ (opcional); 

• Contador manual (“tally counter”) para facilitar a contagem de aves (opcional). 

 

4.7 Definição de indicadores de atividade do projeto 
 

Em paralelo, propõe-se um programa de monitorização da utilização de cada biótopo pelos 

utentes, para avaliar os efeitos das medidas propostas de minimização. Os resultados desta 

monitorização, quando cruzados com os resultados da monitorização da avifauna, permitirão 

ajustar as medidas de mitigação de impactes. Este programa de monitorização da utilização 

humana na UNOP 4 deveria incluir medidas de intensidade da carga humana indicadas por 

um especialista na área mas tendo em consideração as propostas feitas para a avifauna, de 

modo a garantir que os resultados de ambas as monitorizações sejam compatíveis e que 

possam ser obtidas conclusões sobre o efeito da perturbação humana na avifauna. Alguns 

parâmetros simples que podem ser implementados incluem: o registo do número de pessoas 

em cada ponto ou transecto de observação, com classificação da sua atividade (por exemplo, 

se estão em atividade marisqueira ou recreativa, outros trabalhadores como jardineiros ou 

seguranças, presença de cães ou outros animais de estimação); o registo de valores de ruído 
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(decibéis), a efetuar, por exemplo, em cada ponto fixo de observação na Caldeira, e no início, 

meio, e fim, de cada transecto de monitorização (Francis et al., 2009; González-Oreja et al., 

2012).  

 

4.8 Métodos de tratamento de dados 
 

As metodologias de monitorização da avifauna descritas acima permitem obter resultados 

diretos sobre a riqueza específica (número de espécies diferentes), o elenco específico (quais 

espécies), a abundância (número de espécies por transecto/bitótopo) e densidade de cada 

ave (dividindo o número de indivíduos de cada espécie pela área do transecto). Estes dados 

poderão depois ser diretamente comparados com os dados de monitorizações anteriores, 

através de testes estatísticos de comparação de médias ou análises semelhantes. Podem ser 

calculadas retas de correlação ou criação de modelos simples que relacionem os parâmetros 

da avifauna (riqueza, abundância, densidade) com a carga humana (número de pessoas, 

ruído). Estes resultados permitem uma avaliação objetiva da alteração da comunidade de 

aves em cada biótopo ao longo das várias fases do projeto, assim como das medidas de 

mitigação propostas e o seu sucesso ou necessidade de ajuste.  

 

4.9 Critérios de avaliação dos dados 
 

O protocolo de monitorização proposto permite a recolha de dados diretamente comparáveis 

com monitorizações anteriores, através do cálculo da diferença direta nos valores de riqueza 

específica ou densidade de aves entre os períodos monitorizados. Tal como apresentado ao 

longo deste anexo, os dados recolhidos permitem responder a perguntas como: foram 

registadas mais ou menos espécies do que na monitorização anterior para o mesmo período?  

O elenco de espécies é semelhante? Onde há diferenças? A densidade de aves aumentou ou 

diminui? A atividade marisqueira aumentou face à situação anterior? E a atividade recreativa? 

A resposta a estas perguntas permite obter uma avaliação direta dos impactes previstos na 

comunidade avifaunística da UNOP 4. 
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4.10 Tipo de medidas adicionais a adotar na sequência dos resultados dos programas 
de monitorização 
 

Como referido na definição da dimensão temporal da monitorização (secção 4.5), a 

periodicidade das visitas deverá ser ajustada de acordo com a disponibilidade do observador: 

idealmente com periodicidade mensal, mas com possibilidade de restringir a monitorização 

apenas aos períodos de maior concentração de aves em cada um dos biótopos.  

A periodicidade na visitação às caixas-ninho também deverá ser também ajustada, 

balanceando a quantidade de informação recolhida com a eventual perturbação efetuada no 

ninho (por exemplo, em espécies mais sensíveis a monitorização deverá ser feita com menor 

frequência). 

 

4.11 Periodicidade da elaboração dos relatórios de monitorização e respetivo 
calendário de entrega à autoridade de AIA 
 

A monitorização da avifauna na área da UNOP 4 será realizada para duas comunidades de 

aves distintas com fenologias distintas: aves aquáticas na Caldeira, sobretudo nos meses de 

Inverno, e aves nos biótopos terrestres, sobretudo nos meses da Primavera. Desta maneira, 

sugere-se que cada período de monitorização se inicie em Setembro e termine em Maio, 

elaboração de um relatório de monitorização a ser entregue em Agosto, que integrará a 

comunidade de aves em cada biótopo. 

 

4.12 Critérios para a revisão dos programas de monitorização 
 

O programa de monitorização poderá ser revisto consoante os seguintes critérios:  

• Possibilidade de visitas a cada ponto e transecto com a periodicidade indicada; 

• Obtenção dos parâmetros de monitorização definidos para a caracterização da 

avifauna, para cada visita a cada transecto; 

• obtenção dos parâmetros definidos para avaliação da carga humana, para cada visita 

a cada transecto; 

O protocolo de monitorização é propositadamente simples, objetivo e flexível e a sua 

periodicidade poderá ser ajustada de acordo com a disponibilidade de observadores e com a 

potencial perturbação nas aves que utilizam as caixas-ninho.  
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O plano de monitorização deverá desenrolar-se ao longo da fase de construção e, pelo menos, 

durante 3 anos após o início do pleno funcionamento da ocupação turística do Prédio 2 (fase 

de exploração). Após os três primeiros anos da fase de exploração, em função dos resultados 

obtidos, deverá ser equacionada a necessidade de o prolongar ou adaptar. 
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6. Apêndice I 
 

Tendências populacionais das 8 principais espécies de aves limícolas na Caldeira de Tróia 

durante os meses de Inverno, ao longo dos anos de monitorização. Para o Borrelho-de-

coleira-interrompida, a única espécie nidificante no território, estão representados os meses 

de Agosto e Setembro, e não os de Janeiro e Feveireiro, pois correspondem ao período de 

dispersão / migração pós-nupcial, onde historicamente eram registadas maiores densidades 

da espécies na Caldeira. 
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

DO PROJECTO DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

DA OCUPAÇÃO TURÍSTICA

DA UNOP 4 DE TRÓIA

ANEXO VI – PROGRAMA, REGULAMENTO E

CAPACIDADE DE CARGA DAS ACTIVIDADES

RECREATIVAS A DESENVOLVER PELO PROMOTOR NA

ÁREA DA UNOP 4
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Programa, Regulamento e Capacidade de Carga do Sítio Arqueológico 

1. Enquadramento 

O Complexo Industrial de Tróia (CNS 2), conhecido como Ruínas Romanas de 

Tróia, é um sítio arqueológico de época romana com um vasto conjunto de 

vestígios de um aglomerado urbano-industrial dedicado à produção de peixe 

salgado e molhos de peixe. Evoca, por isso, uma actividade com uma enorme 

importância económica e social ao longo da história do Baixo Sado até um 

passado muito recente e é, por isso, um monumento fortemente simbólico e 

identitário da região. É ainda excepcional, a nível internacional, pelo número e 

dimensão das suas oficinas de salga e pela sua capacidade de produção, podendo 

considerar-se o maior centro de produção de salgas de peixes conhecido no 

Império Romano. 

O sítio foi classificado como Monumento Nacional em 1910 (decreto de 16 de 

Junho). Em 1968, um novo decreto definiu a sua Zona Especial de Protecção 

(ZEP) e área non aedificandi (DG, 2ª Série, Nº 155 de 2 de Julho de 1968) e as 

coordenadas desta foram especificadas em 1992 (Portaria nº 40/92 de 22 de 

Janeiro). Em 2009, a área non aedificandi foi alterada pela Portaria nº 1170/2009 

de 5 de Novembro que definiu as suas novas coordenadas. O sítio beneficia 

também do estatuto de protecção ambiental da Rede Natura 2000 (Sítio 

PTCON0011– Estuário do Sado (Res. Cons. Min. nº 142/97, de 28 de Agosto) e da 

Reserva Ecológica Nacional (REN). Está ainda integrado no sistema de gestão 

ambiental do TROIA RESORT, certificado segundo a norma ISO 14001 desde 2005 

e inscrito no sistema comunitário de gestão ambiental e auditoria EMAS desde 

2008. Desde 2016, está inscrito na Lista Indicativa Portuguesa do Património 

Mundial. 

Este sítio arqueológico é composto por diversos núcleos, podendo distinguir-se, 
para efeito do programa, regulamento e cálculo da capacidade de carga do sítio 
arqueológico, três conjuntos que totalizam uma área visitável de 
aproximadamente 2 ha, aos quais acresce ainda um quarto conjunto de acesso 
livre (Fig. 1): 

▪ Conjunto 1: oficinas de salga 1, 2 e 11, termas, mausoléu, necrópole do 
mausoléu e núcleo residencial da Rua da Princesa;  

▪ Conjunto 2: oficina de salga 4, necrópole das sepulturas de mesa e rota 
aquaria;  

▪ Conjunto 3: núcleo da basílica; 
▪ Conjunto 4: oficinas de salga 3, 5-10, 12-30, Porto Romano e outros 

edifícios na orla do estuário do Sado, ao alcance das marés. 

2. Antecedentes 

Desde 2006 que as Ruínas Romanas de Tróia têm sido geridas numa óptica de 
Valorização do sítio arqueológico, conceito que se desdobra nas vertentes 
principais da Investigação, da Conservação, da Apresentação ao Público e da 
Divulgação.  
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Apresenta-se a experiência de gestão do sítio nos últimos 16 anos por se 
considerar que é determinante para o plano de gestão futuro. 
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A Investigação tem sido a base que permite uma adequada conservação, 
apresentação ao público e divulgação do sítio, nas suas várias vertentes de 
prospecção, limpeza, levantamento e desenho de estruturas, escavação, estudo 
dos materiais recolhidos, apresentação, discussão dos resultados e publicação. A 
investigação desenvolvida nos últimos 16 anos tem proporcionado uma melhor 
compreensão e interpretação do sítio. Permitiu, por exemplo, identificar 30 
unidades de produção que revelam que a Tróia romana é o maior centro de 
produção de salgas de peixe conhecido no mundo romano. Permitiu identificar 
uma necrópole mais antiga sob a igreja paleocristã ainda de pé. E permitiu ainda 
descobrir um nível de necrópole mais antiga sob a necrópole das sepulturas de 
mesa. Outra aposta da investigação tem sido a documentação e registo de 
estruturas atingidas pela erosão costeira e em risco de desaparecimento. 

Os trabalhos de investigação têm sido feitos principalmente pela equipa de 
arqueólogas responsável pelo sítio arqueológico, com a colaboração de inúmeros 
especialistas nas áreas da antropologia, arqueozoologia, numismática, epigrafia, 
ceramologia e muitas outras, com recurso à contratação de arqueólogos, técnicos 
e trabalhadores sempre que necessário. 

A Conservação tem decorrido da monitorização do estado de conservação das 
estruturas arqueológicas através da inspecção visual e de consequentes acções de 
conservação e restauro para consolidar estruturas em desagregação, reconstruir 
estruturas que sofreram colapso parcial ou reparar coberturas que protegem 
núcleos importantes. Desde 2010, foram feitas inúmeras acções de conservação e 
restauro nas oficinas de salga 1, 2, 4 e 21, nas termas, no núcleo da basílica e no 
núcleo habitacional da Rua da Princesa.  

Não possuindo a equipa responsável formação na área da conservação e restauro, 
estes trabalhos têm sido feitos com recurso a empresas externas, e, por uma 
questão de coerência nas soluções técnicas e estéticas, principalmente pela Nova 
Conservação, S.A., que se orienta pelo princípio da “intervenção mínima”.     

A Apresentação ao Público implicou a instalação de um percurso de visita com 
painéis explicativos. Dada a grande dimensão do sítio, escolheu-se uma das áreas 
mais escavadas com diversos núcleos representativos da diversidade do sítio, o 
Conjunto 1, com duas oficinas de salga, termas, mausoléu, cemitério e uma grande 
casa.  

A instalação deste percurso de visita implicou trabalhos preparatórios de 
desmatação, limpeza, desafogamento de areias e escavação pontual ao longo de 
quatro anos, que permitiram a instalação do circuito em 2010, e a sua 
inauguração e abertura ao público em 2011. 

O percurso caracteriza-se por um circuito de visita com os troços ao nível da 
superfície em betonilha com cerâmica triturada, troços sobrelevados e cinco 
estadias em deck de madeira, três delas com cobertura com estrutura em 
madeira coberta por esteiras de vime. É um percurso acessível a mobilidade 
reduzida, apesar de dois troços de escadas, pois tem caminhos alternativos em 
rampa que permitem alcançar todos os pontos de observação. Sete painéis 
explicativos, com desenhos de reconstituição, plantas e textos em português e 
inglês, permitem compreender o enquadramento geral e as estruturas diante dos 
painéis. O circuito foi pensado para visita livre, propondo um percurso principal 
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devidamente indicado, mas oferecendo alternativas que permitem que as pessoas 
explorem o sítio a seu gosto. 

A bilheteira ficou instalada numa pequena casa de madeira à entrada do percurso 
e, até à data, não havendo água corrente no sítio arqueológico, foram instaladas 
casas de banho portáteis com limpeza semanal, e maior frequência de limpeza 
nos meses de Verão.  

Uma tarefa fundamental na apresentação ao público é a manutenção dos espaços 
verdes, feita por uma equipa de jardinagem com periodicidade mensal ou 
semanal consoante as tarefas. O corte da vegetação (ervas e arbustos) é feito 
mensalmente e a limpeza do percurso e dos caixotes do lixo é feito 
semanalmente. 

No que respeita ao calendário de abertura, dada a sazonalidade de Tróia, de 2011 
a 2017, o sítio abriu ao público para visita livre todos os sábados e nos meses de 
Junho a Agosto, e mediante marcação durante todo o ano. A partir de 2018, dada 
a crescente afluência de visitantes, o sítio passou a abrir de Março a Outubro, 
abrindo por marcação de Outubro a Fevereiro.  

A Divulgação abrange todas as formas de transferência de conhecimento para a 
sociedade e reveste-se de múltiplas formas, dando-se particular importância à 
educação patrimonial. Os painéis explicativos são a forma mais simples de 
mediação cultural e permitem ao visitante normal uma boa compreensão do sítio, 
complementada por um desdobrável com informação suplementar sobre o sítio 
arqueológico. Desde 2020, numa óptica de poupança de recursos e minimização 
do gasto de papel, essa informação passou a ser proposta através de um QRcode. 

 A visita guiada sempre foi uma forte aposta da equipa, por ser uma excelente 
forma de transmissão de conhecimento diante do próprio monumento. De 2006 a 
2010, as visitas, exclusivamente guiadas, mostravam os Conjuntos 1, 2 e 3. A 
partir de 2011, quando foi inaugurado o percurso de visita, o Conjunto 1 passou a 
estar acessível à visita livre, e as visitas guiadas concentraram-se nos Conjuntos 1 
e 3. A partir de 2015, tornando-se necessária a substituição da cobertura da 
basílica, o Conjunto 3 passou a estar vedado ao público. No que respeita ao 
Conjunto 4, as estruturas arqueológicas ao longo da orla, fortemente afectadas 
pela erosão costeira, desde 2006 que se realizam, esporadicamente, visitas 
guiadas, pois há muitos e interessantes edifícios para ver. Estas visitas, só 
possíveis na baixa-mar, podem revestir a forma de passeio pedestre e começar no 
cais dos ferries.  

As visitas guiadas são realizadas sob marcação, e sempre atraíram todo o tipo de 
grupos, desde grupos familiares a grupos de associações culturais ou 
profissionais, de empresas, ou seniores, com particular destaque para escolas, 
estas geralmente com visita complementada por uma actividade pedagógica. Nos 
meses de Julho e Agosto, realizam-se visitas guiadas de calendário, sem inscrição 
prévia, duas vezes por semana.  

Além das visitas livre e guiada, na última década e meia organizaram-se eventos 
de dimensão variável, sendo os mais regulares o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios (Abril) e as Jornadas Europeias do Património (Setembro). 
O maior evento foi o Mercado Romano, que se realizou anualmente de 2013 a 
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2017, ao longo de um a três dias, com largas centenas de visitantes. Exemplos de 
eventos de média dimensão foram espectáculos teatrais, com cerca de 200 
pessoas, e os melhores exemplos de pequenos eventos são as Noites de Estrelas, 
com o limite de 50 pessoas, e os Wine and Music Sunsets, para grupos de 
dimensão semelhante.     

3. Programa e medidas regulamentares 

A implementação dos projectos em análise no presente processo de RECAPE vai 
ampliar os espaços de visita e trazer algumas melhorias significativas ao 
funcionamento e gestão do sítio arqueológico de Tróia, nomeadamente, a 
possibilidade de visitas mais regulares. 

 Será construído um Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental, o 
percurso de visita será ampliado à Oficina 4 e rota aquaria, possibilitando a visita 
livre ao Conjunto 4, passará a haver electricidade e água corrente, e a instalação 
de um Hotel abrirá a possibilidade de frequentação do bar e restaurante. 
Também se prevê que, no futuro, seja feita a substituição da cobertura da basílica, 
que voltará a ser visitável.   

Na gestão futura do sítio, preconiza-se que seja mantida uma equipa de 
arqueologia que assegure as tarefas de investigação, monitorização do estado das 
estruturas arqueológicas e coordenação dos trabalhos de conservação, além das 
tarefas de divulgação (visitas guiadas, pequenos eventos, etc.).  

A Investigação continuará a ser essencial à interpretação do sítio e à sua 
divulgação e discussão junto da comunidade científica. Permitirá ainda dar o 
adequado acompanhamento aos trabalhos de conservação e às actividades de 
divulgação ao público. 

A Conservação continuará a ser indispensável, dado que a maioria das 
estruturas arqueológicas estão expostas à chuva, ao vento e ao sol, e dada a sua 
antiguidade, é inevitável o desligamento das argamassas. Preconiza-se uma 
monitorização periódica das estruturas e deve ser previsto um orçamento anual 
para trabalhos de conservação. Preconiza-se ainda que se mantenha o princípio 
da “intervenção mínima”. 

A Apresentação ao Público deverá ter, como grande mais-valia, a instalação do 
Centro de Interpretação Arqueológico e Ambiental, que deverá receber uma 
exposição que interprete o sítio arqueológico e o seu enquadramento ambiental. 
Neste Centro deverão ser instaladas a bilheteira e as casas de banho.  

Manter-se-á a visita ao Conjunto 1 através do percurso de visita já instalado, 
sendo necessário atender à manutenção do percurso. Os troços em betonilha não 
precisaram, nestes últimos 12 anos, de manutenção, mas as madeiras requerem 
tratamento regular, substituição de ripas e ajustamentos periódicos. De prever 
ainda a manutenção dos espaços verdes, que inclui a limpeza das estruturas 
arqueológicas ao ar livre.  

O Conjunto 2, que consiste na oficina de salga 4, necrópole das sepulturas de 
mesa e rota aquaria, terá um novo percurso de visita, ligado ao circuito de visita 
do Conjunto 1, que permitirá a visita da oficina de salga e da rota aquaria. A 
necrópole deverá manter-se coberta de areia, por ser muito difícil conciliar a sua 
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valorização com a instalação do acesso à capela na mesma área. No entanto, 
embora coberta de areia, a maior parte da área da necrópole escavada em 2021 
ficará livre de estruturas, e no futuro será possível estudar soluções expositivas. 
Nesta área, deve-se prever também a manutenção dos espaços verdes e limpeza 
de estruturas arqueológicas. 

No Conjunto 3, constituído pelo núcleo da basílica, é essencial que seja feita a 
monitorização periódica do estado das suas pinturas e das suas estruturas em 
geral e, enquanto não for substituída, da sua cobertura. A continuação da limpeza 
e conservação das pinturas deve ser uma prioridade. Logo que for substituída a 
cobertura, será possível retomar as visitas ao núcleo da basílica. Neste espaço, a 
visita só será possível na presença de um vigilante ou acompanhada por um guia. 

No Conjunto 4, constituído pelas estruturas arqueológicas ao longo do estuário do 
Sado, a visita manter-se-á como tem sido até à data, por marcação, geralmente 
para grupos e escolas. Neste conjunto, de grande extensão e gravemente afectado 
pela erosão costeira, devem-se desenvolver esforços para investigar e registar as 
estruturas e, na medida do possível, procurar soluções para as proteger.  

4. Capacidade de Carga do Sítio Arqueológico 

Desde os anos 90 que o ICOMOS alerta para os perigos da massificação do 
turismo e para a necessidade de regulamentar o acesso aos monumentos, 
desenvolvendo o conceito de “capacidade de carga dos monumentos”.  

Um conceito de capacidade de carga turística com larga aceitação define que esta 
consiste em “o número de turistas que um local pode acomodar sem detrimento 
do meio-ambiente ou da população residente ou da redução da satisfação dos 
turistas” (UNWTO & UNEP, 2005: 75 apud Marques, 2019: 309). Por conseguinte, 
factores que indicam que o limite de carga foi excedido, não forçosamente 
cumulativos, são a degradação do próprio sítio ou monumento alvo da visita, das 
infra-estruturas de suporte à visita, do meio ambiente e do clima social que 
envolve o sítio ou monumento.  

Os primeiros estudos de capacidade de carga de sítios visitáveis foram aplicados 
a áreas naturais protegidas, com particular relevo para a metodologia 
desenvolvida por Cifuentes (1992) e aplicada inicialmente no Ecuador e na Costa 
Rica, que se baseia em várias etapas de análise das condições gerais e particulares 
dos sítios e que culmina na determinação da capacidade de carga de cada sítio. 

O método de Cifuentes baseia-se na determinação da capacidade de carga física, 
da capacidade de carga real e na capacidade de carga efectiva.  A capacidade de 
carga física é a relação entre o espaço disponível e o espaço necessário à 
movimentação livre de uma pessoa, que se considera ser 1 m2. A capacidade de 
carga real obtém-se submetendo a capacidade de carga física a uma série de 
factores de correcção redutores, que são as características particulares do sítio. E 
a capacidade de carga efectiva é aquela que relaciona a capacidade de carga real 
com a capacidade administrativa de controlo do fluxo de visitantes da área ou 
monumento. 

Embora se tenham desenvolvido esta e outras metodologias para calcular a 
capacidade de carga de monumentos, é evidente que há fortes factores de 
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subjectividade, e há uma corrente de pensamento que alega que é extremamente 
difícil determinar números absolutos, e que o importante é assegurar que se 
preservam as condições originais do destino turístico (Marques, 2019: 43). 

Tendo em conta que as Ruínas Romanas de Tróia, no âmbito da actual gestão do 
TROIA RESORT, recebem visitantes desde 2006, e têm um circuito de visita 
aberto ao público desde 2011, que permite visitar o Conjunto 1, na determinação 
da sua capacidade de carga turística, é fundamental a experiência de visita dos 
últimos anos. 

De 2011 até ao presente, as Ruínas Romanas de Tróia estiveram abertas ao 
público num calendário variável consoante os anos, num horário relativamente 
estável de abertura de 7h por dia, e uma afluência com tendência crescente de 
ano para ano, mas muito variável de acordo com a estação do ano e com a 
meteorologia.  

Considerando os últimos dois anos de actividade normal (pré-pandemia Covid 
19), ou seja, 2018 e 2019, em que o sítio esteve aberto de Março a Outubro, 
registou-se uma frequência diária em visita livre entre 20 pessoas, em Março de 
2018, e 64 pessoas, em Agosto de 2019 (Fig. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Média diária de visitantes em visita livre em 2018 e 2019. 

 

Tendo em conta que a duração média da visita é cerca de meia-hora, e que o sítio 
arqueológico está aberto 7 horas por dia, no pico de visitantes em Agosto de 
2019, 64 pessoas a visitarem durante meia-hora, significa 9 pessoas por hora. 
Tendo em conta que a maioria das visitas ocorre de manhã entre as 11h e as 13h 
e à tarde entre as 15h e as 17h, poderá reduzir-se o período para quatro horas de 
movimento mais intenso, e nesse caso a afluência foi de 16 pessoas por hora. 

Mas o número de visitantes tem que contar igualmente com os grupos, escolas e 
eventos, e contando com estes, a média diária sobe, situando-se entre 32 
visitantes, em Março de 2018, e 87, em Agosto de 2019 (Fig. 3). 

20

28
32

38

62

55

39

26
21

35

24

33

49

64

32

23

0

10

20

30

40

50

60

70

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Média diária de visitantes em visita livre 

2018 2019



 

 C
ap

it
al

 S
o
ci

al
 2

0
.6

0
0
.0

0
0
 e

u
ro

s 
–
 C

R
C

 G
râ

n
d

o
la

 (
m

at
rí

cu
la

 n
.º

 5
0

0
 2

8
6
 1

5
9

) 
–
 P

es
so

a 
C

o
le

ct
iv

a 
n

.º
 5

0
0
 2

8
6
 1

5
9

 -
 S

ed
e 

S
o
ci

al
 T

ro
ia

, 
7
5
7
0

-7
8
9
 C

ar
v
al

h
al

, 
G

râ
n
d
o
la

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Média diária do total de visitantes em 2018 e 2019. 

 

Só que, neste caso, a média é um pouco enganadora, pois ocasionalmente o sítio 
atrai grandes grupos, ou vários grupos por dia, o que, a par com os visitantes em 
regime livre, significa que se podem alcançar os 150, 200, e até, ocasionalmente, 
os 250 visitantes por dia. Neste último caso, pode-se calcular uma média de 35 
pessoas por hora, embora os grupos ou os pequenos eventos aglutinem 
facilmente 50 pessoas em simultâneo, e por vezes dois grupos de 50 façam visita 
guiada ao mesmo tempo, seguindo percursos diferentes. 

Como se relacionam estes números com a capacidade de carga física do 
sítio?  

O actual circuito de visita do Conjunto 1 tem cerca de 770 m2 de passadiços e 
estadias, o que significa que, de acordo com o valor de referência apontado por 
Cifuentes de 1m2 por pessoa, o circuito comportaria 770 pessoas em simultâneo. 

No entanto esta concentração de referência de 770 pessoas em simultâneo seria 
uma aglomeração muito elevada de pessoas, com a experiência da visita a ficar 
comprometida. Também é evidente que as 16 pessoas por hora registadas nos 
dias de Agosto com maior afluxo, ou dois grupos de 50 em simultâneo, estão 
muito aquém da capacidade de carga física do sítio. Além disso, há várias áreas do 
sítio rodeadas de areia e uma área de pinhal coberta de caruma que podem ser 
pisadas sem qualquer dano, e que tendem a alargar o “espaço vital” da visita. 

Por outro lado, as Medidas de Autoprotecção actualmente em vigor no percurso 
de visita do Conjunto 1 prevêem um número máximo de 490 pessoas em 
simultâneo, reconhecendo também a largueza do espaço. 

No novo projecto, prevê-se o alargamento do mesmo percurso de visita ao 
Conjunto 2, somando cerca de 520m2 aos 770m2 existentes. Por sua vez, o Centro 
de Interpretação Arqueológico e Ambiental terá uma área expositiva de cerca de 
180m2, e quando for substituída a cobertura do núcleo da basílica, o Conjunto 3 
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passará também a ser um espaço de visita com cerca de 320 m2 de espaço 
interior, embora o espaço transitável dependa das soluções que forem adoptadas 
e não vá ser certamente superior a uns 200 m2. 

De qualquer forma, uma vez implementado o Centro de Interpretação e a 
valorização dos Conjuntos 2 e 3, a capacidade de carga turística do sítio 
arqueológico vai facilmente duplicar, tal como a duração da visita que facilmente 
duplicará, ou mesmo triplicará. 

Acontece que a capacidade de carga física de um sítio ou monumento não 
depende apenas das áreas transitáveis dentro do sítio, mas tem que atender 
também aos acessos ao sítio e ao estacionamento disponível.  

O novo projecto prevê 22 lugares de estacionamento, dos quais 6 serão 
necessários ao hotel, e 2 serão reservados a mobilidade condicionada, ficando 
cerca de 12 disponíveis para os visitantes do sítio arqueológico. Prevê ainda lugar 
para dois autocarros. 

Se a duração da visita for de uma hora, e se considerarmos que cada carro traz, 
em média, três pessoas, num horário de abertura de sete horas diárias, pode-se 
considerar uma capacidade de cerca de 36 pessoas por hora e de 252 pessoas por 
dia, se todas as horas fossem igualmente concorridas.  

Há ainda a considerar os visitantes que se deslocam a pé ou de bicicleta, e que em 
2018 e 2019 constituíram, respectivamente, 6% e 5% e que não alterarão 
significativamente os números indicados. 

Os dois lugares de autocarro permitirão a visita de até dois grupos de 50 pessoas, 
o que já tem acontecido, e dado que os grupos afluem sobretudo na Primavera e 
no Outono, não se prevê que o número máximo de 250 pessoas por dia venha a 
ser excedido. 

E que outros factores peculiares a este sítio podem reduzir a capacidade de 
carga física e chegar à capacidade de carga real?  

O sítio arqueológico não tem população na sua envolvente, à excepção de 
pescadores e mariscadores que actuam na lagoa da Caldeira e na orla do estuário 
na baixa-mar, e que não são afectados pelos visitantes do sítio arqueológico, pelo 
que o factor social não é um constrangimento.    

O principal factor redutor será a necessidade de espaço e calma para se usufruir 
do sítio. Dada a larga capacidade de carga física do sítio e o factor regulador 
constituído pelo estacionamento disponível, pode-se considerar que a capacidade 
de carga real do sítio será aproximadamente equivalente à capacidade de 
estacionamento, que permitirá a visita a cerca de 36 pessoas por hora, muito 
superior aos números atingidos até agora, mas que manterá o sítio desafogado, 
visto que as pessoas se dispersarão por espaços transitáveis não inferiores a 
1500 m2.  

Para se chegar à capacidade de carga efectiva é necessário ter em conta os 
factores da gestão do sítio e dos recursos humanos disponíveis para atendimento, 
visitas guiadas e actividades pedagógicas com escolas.  

Na futura gestão do sítio, dada a ampliação dos espaços de visita, recomenda-se 
que, no mínimo, a equipa seja constituída por dois arqueólogos que, além da 
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investigação e conservação, farão as visitas guiadas e as actividades pedagógicas, 
um recepcionista que venderá os bilhetes no Centro de Interpretação, e um 
vigilante que controlará o fluxo de visitantes no percurso de visita ampliado.  

Por conseguinte, tendo em conta os espaços de circulação e o estacionamento 
disponível, considera-se que a capacidade de carga efectiva do sítio deve 
rondar os 250 visitantes diários. 

Em situações extraordinárias, como, por exemplo, no caso de um evento, em que 
a tolerância da proximidade das pessoas entre si é muito maior, e com transporte 
colectivo que não estacione no parque junto ao sítio arqueológico, a capacidade 
de carga efectiva poderá ser maior e atingir as 400 pessoas.  
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Programa, Regulamento e Capacidade de Carga das actividades a desenvolver 
na UNOP 4 na área do Património Natural 

1. Enquadramento 

Estando totalmente inserida na Zona Especial de Conservação (ZEC) Estuário do Sado (PTCON0011), 
incluida  na rede Natura 2000, a UNOP 4 de Tróia foi definida, logo aquando da sua criação no âmbito do 
Plano de Urbanização de Tróia (PUT), como Parque científico e cultural, destinado … à fruição turística 
da zona das ruínas de Tróia e da zona da Caldeira e sua envolvente (Art. 9.º, n.º 2, alínea d) da Res. Cons. 
Ministros n.º 23/2000, de 6 de Abril). 

Nesse contexto, o PUT determinou, nos termos do n.º 2 do seu Art. 40.º, que É permitida a instalação de 
actividades e equipamentos que valorizem a UNOP 4 e que assegurem a preservação da sensibilidade do 
seu conjunto, designadamente: 
… 
c) Centro de monitorização da evolução do sistema natural; 
d) Locais de observação da Natureza; 
e) Outras actividades pedagógicas e lúdicas ligadas às ruínas e à zona da Caldeira; 
f) Equipamentos de apoio às actividades referidas nas alíneas anteriores. 

Posteriormente, o Plano de Pormenor para a UNOP 4 – Tróia (PP) definiu nos seus objectivos ( Art. 4.º 
do Aviso 9618/2012 do Município de Grândola, de 14 de Junho): 

a) A proteção e valorização do património natural e cultural existente; 
…. 
d ) A fruição turística da zona das ruínas de Tróia e da zona da Caldeira e sua envolvente. 

A Caldeira e a sua envolvente, que inclui a orla do estuário do Sado com que confina, é caracterizada por 
um conjunto de valores naturais, identificados no Plano Sectorial da rede Natura 2000 (PSRN2000) (Res. 
Cons. Ministros n.º 115-A/2008, de 5 de Junho), que incluem: 

I. Habitats naturais (Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02): 

• 1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda; 

• 1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa; 

• 1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espéceis anuais das zonas lodosas e arenosas;  

• 1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae); 

• 1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoaltlânticos (Sarcocornetea fruticosi);  

• 2250* Dunas litorais com Juniperus spp. – habitat prioritário; 

• 2270* Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster – habitat prioritário; 
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II. Espécies protegidas (Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24/02): 

• Lutra lutra (lontra)1; 

• Jonopsidium acaule - prioritária; 

• Linaria ficalhoana - prioritária; 

• Herniaria marítima; 

• Limonium lanceolatum; 

• Salix saviifolia subsp. australis; 

• Santolina impressa; 

• Thymus capitellatus; 

• Ononis cossoniana - “em perigo” em Portugal continental sendo esta área uma das 4 
localizações onde a espécie é conhecida. Proposta para integrar o Cadastro Nacional dos Valores 
Naturais Classificados; 

• Reseda alba - “criticamente em perigo de extinção” em Portugal continental, onde é apenas 
conhecido este núcleo na UNOP 4 de Tróia. Proposta para integrar o Cadastro Nacional dos 
Valores Naturais Classificados. 

III. outras espécies (Anexos B-IV e B-V do Decreto -Lei n.º 49/2005 de 24/02) 

a. Cladonia spp. (comunidades de líquenes); 
b. Scrophularia sublyrata (planta); 
c. Eptesicus serotinus (quiróptero); 
d. Pipistrellus pipistrellus (quiróptero); 
e. Tadarida teniotis (quiróptero). 

No âmbito dos trabalhos de caracterização ambiental da UNOP 4, foi  ainda identificado um conjunto  de 
outras espécies com interesse conservacionista ou enquanto património natural emblemático, que 
ocorrem na área, nomeadamente: 

Avifauna 

Caldeira (área de “stopover” para espécies invernantes e/ou de passagem) 

o Calidris alpina (Pilrito-comum) 
o Calidris alba (Pilrito-das-praias) 
o Charadrius hiaticula (Borrelho-grande-de-coleira) 
o Charadrius alexandrinus (Borrelho-de-coleira-interrompida) 
o Tringa nebularia (Perna-verde) 
o Ichthyaetus audouinni (Gaivota-de-Audouin) 
o Phoenicopterus roseus (flamingo) 
o Platalea leucorodia (colhereiro) 

 
Biótopos terrestres (área de nidificação para comunidade de florestas de pinhal portuguesas) 

o Streptopelia turtur (Rola-brava) 
o Caprimulgus europaeus (Noitibó-europeu) 
o Muscicapa striata (Papa-moscas-cinzento) 
o Circus aeroginosus (Águia-sapeira) 
o Falco peregrinus (Falcão-peregrino) 

 
1 Presença pontual, detectada apenas pela ocorrência de pegadas. 
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Herpetofauna 

o Acanthodactylus erythrurus (Lagartixa-de-dedos-denteados) 
o Chalcides bedriagai (Fura-pastos-ibérico) 

2. Antecedentes 

Até ao presente, a Caldeira e a sua envolvente, têm sido frequentadas regularmente apenas por 
mariscadores oriundos de Setúbal ou da margem S do Sado e são visitadas, de forma esporádica, por 
grupos, no quadro de iniciativas diversas de divulgação ao público promovidas, entre outros, pelo TROIA 
RESORT (para funcionários e para clientes), pela Tróia Natura (decorrentes de iniciativas e projectos 
específicos), associadas ao programa Ciência Viva no Verão (para o público em geral), ou por escolas de 
diferentes níveis de ensino (primário a superior), em contextos variados. 

Nesta situação, o PP estabeleceu, no Art. 10.º do seu regulamento, que o prédio 5 da UNOP 4 (Centro 
científico e ambiental), que abrange a maior área dessa UNOP, num total de 95,334 ha, seria 
vocacionado para o estudo e divulgação de conhecimentos relacionados com o ambiente, constituindo 
quase na sua totalidade (92,591 ha) Área verde de Protecção e que, como tal, receberia apenas a 
construção de um Centro científico e ambiental localizado na margem norte da embocadura da Caldeira, 
com uma área de implantação máxima de 650 m2, onde seriam asseguradas as funções de 
monitorização da evolução do sistema natural e de apoio às actividades pedagógicas e lúdicas ligadas à 
zona da Caldeira. 

No entanto, tornou-se claro que essa opção teria custos ambientais muito elevados – desde logo, a 
construção da correspondente via de acesso ao longo de toda a margem estuarina do braço norte da 
Caldeira e a infra-estruturação do Centro , com impactes negativos muito significativos sobre a 
subpopulação de Ononis cossoniana, espécie em perigo de extinção em Portugal – e dificilmente seria 
operacional durante a maioria do ano, com a potencial demanda por visitantes claramente limitada pela 
sua localização no final de uma via com mais de 1,15 km de extensão, a partir da UNOP 1 de Tróia. 

Assim, o presente Projecto de Execução consagrou a opção de fusão, no prédio 1, na margem sul da 
embocadura da Caldeira, das funções e programa deste Centro científico e ambiental, com as do Centro 
de interpretação arqueológico e ambiental originalmente previsto para essa área, ainda que com foco 
no sítio romano de Tróia.  

Esta opção justifica-se também em termos da sua operacionalidade, já que a demanda por visitantes, é 
claramente potenciada, desde logo, pela acessibilidade, pela ligação funcional ao património cultural 
que o sítio romano de Tróia representa e pela presença do estabelecimento hoteleiro previsto. 
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3. Programa e medidas regulamentares 

No quadro apresentado, de definição formal na UNOP 4 de objectivos associados à fruição turística e 
divulgação junto do público do seu património natural, através de actividades lúdicas e pedagógicas, na 
sequência do correspondente Estudo Prévio da Ocupação Turística, o PP adicionou ainda a possibilidade, 
em toda a Área de Protecção, de actividades de Interpretação da natureza em percursos pedonais e 
equestres e zonas de observação (alínea a) do n.º 2 do Art. 9.º), subordinada à respectiva promoção ou 
aceitação pelo centro científico e ambiental (n.º 3 do mesmo Art. 9.º). 

Entretanto, uma das alterações que o Projecto de Execução veio consagrar foi a supressão de todas as 
actividades equestres decorrente, não só do desenvolvimento do programa da ocupação turística da 
UNOP 4, mas também dos potenciais impactes que viriam gerar sobre o seu património natural. 

Assim, o programa e medidas regulamentares e capacidade de carga que agora se propõem para as 
actividades recreativas a desenvolver pelo promotor na área da UNOP 4 de Tróia, têm como objectivo 
responder a todo o referido enquadramento e, ao mesmo tempo, contribuir para as orientações de 
gestão da ZEC PTCON0011, propostas no referido PSRN2000. 

Tomando como ponto focal o Centro de interpretação, no formato e localização que o Projecto de 
Execução consagra, as actividades propostas assumirão 3 naturezas distintas, apelando a públicos 
diversos: 

• Actividades de interior – exposições, estáticas ou de microcosmos representativos; 
apresentações multimédia;  

• Percursos de natureza – visitas temáticas regulares, tendencialmente guiadas, de observação de 
ambientes específicos, com grau de dificuldade baixo a médio e dirigidas a grupos de visitantes 
de pequena a média dimensão; 

• Visitas a pedido – visitas tipicamente personalizadas, com uma componente 
introdutória/preparatória (eventualmente em interior) e depois dirigidas a áreas e temáticas 
específicas, com acompanhamento mais próximo, com grau de dificuldade variável e para 
grupos de visitantes de dimensão variada2. 

As actividades no exterior terão como alvo 3 áreas distintas e respectivos sectores, da Caldeira e 
envolvente (Fig. 1) e incluirão sempre componentes de “Ciência cidadã” tendentes, entre outros, a 
contribuir para a referida proteção e valorização do património natural ... existente e para a 
monitorização da evolução do sistema natural. 

Com base numa calendarização anual, determinada essencialmente pela amplitude e hora das marés, 
serão os seguintes os programas propostos, em termos de conteúdos, restrições e periodicidade: 

1) Margem estuarina: 

a. actual cais dos catamarãs à embocadura da Caldeira; 
b. embocadura da Caldeira à praia do Recanto Verde; 
c. instalações da Marinha ao novo cais dos “ferries”. 

 
2 Incluir-se-ão neste caso todas as visitas de grupo, desde pequenos grupos com interesses específicos (p. ex., birdwatchers ou 

grupos de reuniões, profissionais ou outras), até grupos mais alargados (p. ex., de escolas ou associações recreativas). 
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▪ Exposição permanente de aquários representativos dos biótopos mais comuns, de calhaus 
sobre sedimento – variação sazonal; 

▪ Exposição permanente de uma touch-pool representativa, com espécies mais 
emblemáticas; 

▪ Oferta, com periodicidade quinzenal e durante 2 a 3 dias consecutivos, de vistas guiadas à 
área intertidal – observação no terreno da diversidade de substratos e biodiversidade 
instalada e de padrões de zonação; 

▪ Oferta regular, com periodicidade semanal, de visitas guiadas ao longo da linha de costa – a 
ligação entre o estuário (a praia) e o sistema dunar (retamal a pinhal);  os gradientes e 
correspondente sensibilidade e fragilidade dessa interface; sazonalidade; morfodinâmica do 
sistema praia-duna – participação no levantamento de perfis de monitorização pré-
estabelecidos. 

 

Figura 1. Áreas alvo propostas: 1) Margem estuarina - a sub-área c. Marinha-novo cais dos “ferries” está apenas 
parcialmente visível; 2) Caldeira; 3) Envolvente da Caldeira. 

2) Caldeira: 

a. braço norte; 
b. área central (sector NO do braço sul); 
c. braço sul, secção interior (a SE). 

1)a 

1)b 

1)c 

2)a 

2)b 

2)c 
3)a 

3)b 
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▪ Oferta regular, com periodicidade semanal, de visitas guiadas ao longo da margem da 
Caldeira, nas áreas de praia arenosa – a ligação entre a Caldeira e os habitats terrestres 
envolventes; o sapal; perturbação humana a partir de fontes distantes (drift material – 
participação na sua recolha); sazonalidade; morfodinâmica do sistema praia-duna – 
participação no levantamento de perfis de monitorização estabelecidos;  

▪ Oferta, a pedido, de visitas guiadas à área intertidal areno-vasosa a vaso-arenosa – a 
estrutura e funcionamento da laguna da Caldeira (um “sub-estuário” no Sado); dinâmica 
sedimentar; riqueza faunística; o habitat estuarino de sapal; 

▪ Oferta sazonal de visitas guiadas para observação da avifauna da Caldeira (actividade 
concentrada no período de final de Outono a início da Primavera) – 2 a 3 vezes por semana, 
em diferentes períodos do dia e estados de maré, recorrendo aos observatórios de aves e 
rede de trilhos existentes. 

3) Envolvente da Caldeira: 

a. braço norte; 
b. braço nul 

▪ Oferta regular, com periodicidade semanal, de visitas guiadas para observação de flora e 
habitats - em diferentes locais, entre Março e Junho; 

▪ Oferta, a pedido, de visitas guiadas para observação de espécies com estatutos especiais (p. 
ex., Jonopsidium acaule e Linaria ficalhoana), com levantamento das localizações 
encontradas, no âmbito da sua monitorização; 

▪ Oferta regular, com periodicidade semanal, de actividades de controlo de invasoras 
(Carpobrotus, Oxalis, Acacia); descasque de acácias (preferencialmente, no Outono, 
Inverno); participação na monitorização das invasoras. 

De notar que todas as actividades propostas, com excepção das que têm lugar no próprio Centro de 
interpretação, são sempre guiadas: pela natureza das visitas – envolvendo tipicamente o 
reconhecimento de espécies/povoamentos e habitats específicos; por razões de segurança dos 
visitantes – alguns dos ambientes podem apresentar algumas “dificuldades” (caso de algumas das áreas 
de blocos rochosos intertidais ou das áreas de vaseira); por questões de salvaguarda dos valores 
naturais em questão – caso das espécies mais sensíveis ou da própria avifauna, quando presente. 

Daí também que o programa não inclua actividades autónomas/não guiadas, exceptuando a utilização 
dos circuitos pedonais que integram a rede de trilhos proposta e o correspondente acesso aos 
observatórios de aves, prevendo-se, neste caso a elaboração e distribuição de panfletos/mapas-guia, em 
suporte físico e digital, disponibilizados também no Centro de interpretação, além de outros eventuais 
canais (TROIA RESORT, ICNF,…) 
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4. Capacidade de carga 

A capacidade de carga do tipo de actividades que integram o programa proposto será determinada 
essencialmente pela natureza dessas mesmas actividades e não por limitações decorrentes de 
potenciais efeitos sobre o ambiente alvo: 

✓ A periodicidade proposta determina uma pressão reduzida – uma visita semanal em cada uma 
das 3 áreas alvo, cada uma delas com uma extensão significativa e com vários sectores; 

✓ É muito provável uma sazonalidade das actividades muito marcada, tanto pela própria afluência 
de visitantes como pelas condições climatéricas; 

✓ Uma das componentes destas actividades será, nos termos referidos no PUT, a monitorização, 
nomeadamente, da morfodinâmica dos sistemas praia-duna (Ciência cidadã), e a periodicidade 
proposta permitirá a obtenção de dados com alguma consistência e significado; 

✓ As visitas quinzenais, em marés-baixas de grande amplitude, apenas ocorrerão durante 2 a 3 
dias consecutivos (dependendo da amplitude máxima da maré) e terão como alvo 3 sectores de 
costa muito extensos; 

✓ O controlo de invasoras tem maior potencial de sucesso se for adoptado por um número 
significativo de visitantes e se os seus efeitos forem evidentes. Dada a dimensão da área alvo e a 
prevalência de invasoras como Carpobrotus edulis, relativamente fácil de remover e para a qual 
os efeitos são rapidamente visíveis, a periodicidade relativamente apertada prevista aumentará 
o seu potencial de sucesso; 

✓ Na época de invernada, a mais interessante do ano na Caldeira, a observação da avifauna estará 
limitada aos observatórios de aves e à rede de trilhos pedonais, para minimizar a perturbação; 

✓ As actividades no terreno, embora com “dificuldade” variável – maior ou menor extensão, mais 
ou menos afastadas do Centro de interpretação, com maior ou menor grau de “imersão” no 
ambiente natural – não permitirão mais do que 2 rotações por dia (manhã e tarde); 

✓ Todas as actividades realizadas a pedido terão um carácter eventual e serão alvo de um 
acompanhamento mais próximo – i.e., com um maior acompanhamento (n.º de guias ou de 
acompanhantes) do que as actividades regulares. 

Neste quadro, para a condução das actividades de campo deverá ser considerado um rácio de 12 a 15 
participantes/guia e de 8 a 10 participantes/guia ou acompanhante externo nas visitas a pedido, com 
uma carga máxima de 90 participantes/dia: 45 visitantes no terreno durante cada rotação – manhã e 
tarde. 

No caso das visitas escolares ou de colectivos diversos, deverá ser considerado um rácio máximo de 12 
participantes/guia ou acompanhante externo, sendo admissível um número máximo de até c. de 75 
visitantes no terreno, mas todo o registo recente sugere serem situações pouco frequentes. 
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1. Introdução 

A presente memória refere-se ao Projecto de Arquitectura Paisagista em fase 
de Projeto de Execução da Ocupação Turística da UNOP 4, sendo que este se 
desenvolve no enquadramento definido pelo Estudo Prévio de Ocupação 
Turística de 2008 e pelo Plano de Pormenor da UNOP 4 de 2012 (PP), dando 
resposta à Declaração de Impacte Ambiental de 2009 (DIA). 
O projecto aprofunda as definições do Estudo Prévio de Ocupação Turística 
pretendendo responder de forma clara à fundamental protecção do património 
natural e arqueológico da UNOP 4, integrando os novos usos com soluções e 
estratégias que minimizam os seus impactes, em conformidade com a DIA. 
As premissas sobre as quais assenta este projecto partem de um conhecimento 
exaustivo de toda a área de intervenção – com uma actualização da informação 
topográfica, botânica e arqueológica – em que se identificam os valores 
patrimoniais, se interpreta a evolução deste território, e quais as estratégias a 
implementar. 
O projecto contempla três dos seis prédios definidos no PP: prédio 1 (Ruínas 
Romanas), prédio 2 (Eco resort 1), e prédio 4 (Escritórios/Serviços de 
utilidade pública), sendo que o prédio 3 (Eco resort 2) se encontra já 
executado, e se propõe a fusão do programa do prédio 5 (Centro Científico e 
Ambiental) no prédio 1 (Ruínas Romanas). No PP está ainda incluído o prédio 
6 (a sul do acesso ao cais dos ferries), descrito como espaço verde, sem 
ocupação. 
Neste projecto são apresentadas plantas e cortes para cada um dos prédios, e 
uma planta de masterplan, com toda a área da UNOP 4. 
 

2. Enquadramento Legal 
A área sobre a qual se apresenta o projecto corresponde à área abrangida pelo 
Plano de Pormenor da UNOP 4 de Tróia, (PP), cujo perímetro corresponde à 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 4 (UNOP 4 — Parque Científico 
e Cultural), definida no Plano de Urbanização de Tróia, ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2000, de 9 de maio.  
O Estudo Prévio, de Junho de 2008, sobre o qual incidiu a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), de 25 de Fevereiro de 2009, com decisão Favorável 
Condicionada, serviu de base à definição do Plano de Pormenor. 
O Plano de Pormenor da UNOP 4 (PP), publicado em Diário da República no 
Aviso n.º 9618/2012, a 13 de Julho, sofreu alteração por adaptação na 
Declaração n.º 112/2016, a 10 de Agosto.  
 
3. Objectivos da proposta 
A proposta aprofunda o Estudo Prévio da Ocupação Turística, e está 
enquadrada no PP, tanto nas suas áreas de ocupação e enquadramento como 
nos seus parâmetros urbanísticos. Ressalva-se que as adaptações aqui 
propostas decorrem do aprofundar do grau de detalhe do Estudo Prévio, da 
integração da actualização da informação topográfica, botânica e 
arqueológica, e da DIA. 
O PP da UNOP 4 prevê cinco áreas de ocupação e enquadramento: prédio 1 
(Ruínas Romanas), prédio 2 (Eco resort 1), prédio 3 (Eco resort 2) – já 
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executado –, prédio 4 (Escritórios/Serviços de utilidade pública) e prédio 5 
(Centro científico e ambiental). No PP está ainda incluído o prédio 6 (a sul do 
acesso ao cais dos ferries), descrito como espaço verde, sem ocupação. 
 
3.1 Adaptações do PP 
Prédio 1 e 5 - Centro de Interpretação arqueológico e ambiental, e Centro científico 
e ambiental) 

Esta proposta prevê a fusão do programa do prédio 5 com o prédio 1, sendo 
que os centros de interpretação preconizados no PP partilham um único 
edifício, maximizando as sinergias entre os dois tipos de património presentes 
na UNOP 4 – o natural e o arqueológico. Esta proposta pretende assim 
simultaneamente excluir a intervenção na margem norte da Caldeira, e 
articular dois valores patrimoniais que são indissociáveis e complementares 
na experiência da UNOP. Deste modo, exclui-se a área de acessos a 
requalificar, as áreas a infraestruturar, e o inevitável impacto de obras na 
margem norte, com inegáveis vantagens do ponto de vista ambiental, mas 
também se reconhece que o prédio 1 é palco de ocupação humana antiga e 
continuada, e que se apresenta como espaço de eleição para um centro 
integrado que responda à procura de conhecimento da península de Tróia em 
geral, e da UNOP 4 em particular. 
 
Prédio 2 - Aldeamento Turístico e Centro Hípico 

No prédio 2 – Aldeamento Turístico – estavam preconizados no PP 
equipamentos de desporto e lazer a este associados, incluindo um Centro 
Hípico. Esta proposta suprime este Centro, sendo que são identificados na 
DIA múltiplos impactes negativos associados aos passeios equestres na 
UNOP 4, sobretudo na margem da Caldeira. 
 
Prédio 2 - Planos de água 

No PP previa-se a criação de planos de água doce, para extensão de margem 
húmida e abastecimento da rede de rega, e planos de água salgada através da 
extensão da Caldeira. Esta extensão supunha a demolição do dique existente, 
com alagamento das cotas baixas adjacentes à Caldeira.  
Esta proposta suprime os planos de água doce e salgada por considerar que a 
construção e infraestruturação destes planos de água teriam impactes 
negativos sem um benefício ecológico máximo. 
Acresce ainda que a supressão dos lagos permite um maior aproveitamento 
dos caminhos existentes, minimizando a abertura de novos acessos, em 
conformidade com a DIA. Reduz-se assim a superfície construída, com 
inegáveis vantagens do ponto de vista ambiental: redução da mobilização de 
terreno decorrente da implantação de vias e da construção da topografia dos 
lagos, redução da impermeabilização do solo, redução de destruição da 
vegetação existente e redução de obstáculos à circulação da fauna. 
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3.2 Princípios e Estratégias 

A presente proposta rege-se primeiramente por um conhecimento detalhado 
deste território, integrando informação actualizada da topografia, botânica e 
arqueologia, permitindo uma leitura e interpretação dos valores a proteger, 
dos valores a recuperar, e dos elementos a valorizar. 
De uma cuidada leitura da topografia existente e da adopção de soluções 
construtivas e de infraestruturas leves e concentradas minimizaram-se todas 
as soluções que obrigam a mobilização mais intensa de terreno com a 
consequente maior preservação do revestimento arbóreo, arbustivo e 
herbáceo. 
 
Princípios de implantação de edifícios e soluções construtivas 

A implantação de construção em cada área de ocupação e enquadramento 
respeita os princípios específicos de cada prédio. Todos os novos edifícios 
para os prédios 1 e 2, assentam num princípio de modularidade pré-fabricada, 
com assemblagem in situ, sem necessidade de escavação para fundações. O 
prédio 4, por se implantar em área sem património arqueológico ou natural 
significativo, recorre a soluções construtivas tradicionais. 
No prédio 1, o património arqueológico, bem como as construções existentes, 
são imperativos que ditam a implantação presente neste projecto, e as cotas 
de implantação respondem à expectável subida do nível das águas do mar. 
No prédio 2, a topografia e os habitats protegidos definem as premissas de 
implantação de cada villa. Pretende-se restringir a área de impacto da obra, 
privilegiando a implantação em áreas mais aplanadas, preservando as áreas 
mais declivosas da circulação de máquinas e pessoas. A identificação do 
coberto arbóreo e dos habitats protegidos ditaram a implantação mais rigorosa 
da villas, procurando deixar, sempre que possível, faixas de protecção junto a 
estes exemplares. 
No prédio 4, a topografia existente tem pouca variação, mas a instalação de 
um estacionamento adaptou-se de maneira a minimizar a mobilização de 
terreno, tirando-se partido da topografia existente para desenhar a implantação 
do estacionamento, com a mais valia paisagística que esta opção representa.  
 
Acessos e entradas e estacionamento 

Os acessos, vias principais e estacionamento estão definidos em PP, apenas 
com as adaptações decorrentes da supressão dos planos de água doce e salgada 
no prédio 2, bem como de um conjunto de ajustes para evitar espécimes ou 
núcleos florísticos com interesse de conservação. No total da intervenção, a 
nova superfície pavimentada de acessos é inferior àquela definida em PP, com 
um maior reaproveitamento de caminhos existentes, procurando ir ao 
encontro do estabelecido pela DIA.  
O acesso ao hotel e ruínas romanas é feito a partir da estrada das instalações 
militares, com um pequeno troço de via adicional que ligará ao percurso em 
uso presentemente. O acesso ao Ecoresort é feito a partir do que é hoje a 
entrada das ruínas romanas, sendo de uso exclusivo a este, e finalmente, o 
acesso ao prédio dos Escritórios/Serviços é feito diretamente da entrada junto 
ao acesso ao cais dos Ferries. 
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O estacionamento está definido em PP, em função dos parâmetros 
urbanísticos, sendo que no prédio 1 e 4 estão segregados em bolsas únicas, e 
no prédio 2 estão desenhados em bolsas entre 2 e 6 lugares, articuladas com a 
distribuição das villas, prevendo um lugar por villa, com lugares adicionais 
para visitantes. 
Estabeleceu-se para os acessos principais (via de acesso ao Ecoresort e acesso 
na continuidade da via de acesso às instalações militares) um perfil em 
pavimento de inertes agregados com aglutinante natural, com troços de 
trânsito mais intenso/com mais manobras em calçada de granito amarelo com 
lancil de granito – com 5m de largura – e drenagem lateral com valeta em terra 
(camada de material drenante com revestimento em terra). Para os acessos 
secundários, prevê-se a utilização de pavimento de inertes agregados com 
aglutinante natural, perfil com 3.5m de largura (cumprindo a exigência legal 
para a circulação de veículos de emergência), em conjunto com valetas 
laterais no mesmo material, com permeabilidade associada. A definição do 
canal preferencial de circulação, com 2.5m está balizado por lancil em granito. 
Nos últimos anos a mobilidade doce tem assumido uma importância crescente 
no espaço público e privado, sendo que no contexto do presente projecto, 
apesar de não preconizado em Estudo Prévio ou no Plano de Pormenor, foram 
incluídos estacionamentos de bicicletas nos prédios 1, 2 e 4.  
 
Infraestruturas 

Todas as infraestruturas seguem as vias enquanto espaço canal, minimizando 
o impacte da implantação das várias redes, sendo que as infraestruturas afectas 
a cada villa usam os passadiços de acesso como suporte, evitando a escavação 
para lá das vias propostas. 
 
Princípios de gestão/recuperação da estrutura verde 

A estrutura verde existente compreende habitats protegidos, abrangidos na 
Zona Especial de Conservação PTCON0011 (Estuário do Sado) da rede 
Natura 2000. Decorre desta classificação que impera a preservação e 
conservação destes habitats, à qual se responde com duas estratégias distintas 
mas complementares. Por um lado, a protecção destes habitats, evitando a sua 
destruição com as novas construções, acessos e infraestruturação (gestão da 
estrutura verde), e, por outro lado, com a remoção de espécies 
invasoras/infestantes ou espécies com reduzido valor ecológico, ameaças 
claras à integridade de espécies e habitats com interesse de conservação 
(recuperação da estrutura verde). 
Para a gestão de estrutura verde a actualização rigorosa da informação das 
espécies botânicas da UNOP 4, como o Pinus sp. e as espécies Juniperus 
navicularis, Jonopsidium acaule e Ononis cossoniana, entre outras, permitiu 
que fossem feitos os ajustes necessários à sua preservação, deixando, sempre 
que possível, faixas de protecção a estes exemplares. 
Para a recuperação da estrutura verde actualizou-se a informação da presença 
de vegetação invasora/infestante, onde se destaca o acacial (Acacia sp.), em 
manchas com expressão assinalável, identificadas de maneira a ser possível 
traçar linhas orientadoras para a sua remoção. O controlo das acácias é 
desafiante pelas suas múltiplas estratégias de disseminação, com altas taxas 
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de sucesso, sendo que apenas uma estratégia a médio/longo prazo apresenta 
resultados animadores. Da investigação de estratégias de remoção de acacial 
conhecidas, a que melhor se enquadra na UNOP 4 e a que apresenta resultados 
mais consistentes e duradouros é através do descasque do tronco dos 
exemplares da acácia1. Através desta operação mata-se o exemplar, evitando 
a progressiva disseminação das sementes. Uma operação concertada por 
manchas de acacial elimina de maneira sustentada a germinação muito 
elevada desta espécie, permitindo o reaparecimento das espécies autóctones 
ao longo do tempo. 
Ainda na recuperação da estrutura verde assinala-se a presença de eucaliptal 
(Eucalyptus spp.), espécie com reduzido valor ecológico, que apresenta riscos 
para a conservação do solo, e para a germinação de espécies autóctones. O 
eucalipto produz substâncias inibidoras de crescimento de outras espécies – 
alelopatia – sendo um risco claro para os habitats protegidos da UNOP 4. 
 
Princípios de implantação de sistema de vegetação 

Segundo a premissa do PP de que as intervenções ao nível da estrutura verde 
são apenas tendentes à conservação, recuperação e valorização dos habitats, 
considera-se para este projecto que o sistema de vegetação proposto se destina 
predominantemente a recuperar este território dos impactes da obra, bem 
como a um enquadramento da implantação das novas construções. Assim, 
primeiramente, identificam-se as áreas de impacto da obra – bastante 
reduzidas graças às soluções construtivas adoptadas pela arquitectura – 
entendendo essas áreas como carecendo de plantação mais expressiva, 
fazendo um revestimento do solo que assegure a continuidade ecológica para 
vegetação e fauna, e a protecção do solo. As espécies utilizadas encontram-se 
elencadas no Anexo I do PP. 
Com a transformação desta paisagem pouco humanizada numa paisagem mais 
humanizada, é também importante assegurar que a presença das construções, 
vias, veículos e pessoas seja contida e mediada por áreas sub-arbustivas, 
arbustivas e arbóreas propostas, que complementam a vegetação existente, 
quando necessário. Assim, e decorrendo das soluções descritas acima para 
minimização de destruição da vegetação existente, as áreas plantadas 
propostas são entendidas como uma consolidação e valorização da vegetação 
existente, não se afirmando como áreas verdes independentes ou ornamentais, 
mas antes indissociáveis dos habitats protegidos. 
 
4. Breve Caracterização do Existente 
A área da UNOP 4, a noroeste da EM253-1, compreende a margem estuarina 
da Península de Tróia, desde o cais dos Ferries até à marina de Tróia, incluindo 
as instalações militares.  
A sua conformação e localização conferem-lhe valores ambientais e 
paisagísticos únicos, decorrentes do seu carácter de restinga arenosa, na 
charneira entre a relação marítima e estuarina. A margem norte da UNOP 4, 
no estuário do Sado, bem como a margem sul da UNOP 4, na Caldeira, ambas 
a curta distância da margem sul/marítima da Península conferem a esta área 

 
1 https://issuu.com/folhaviva/docs/lic_o_es_aprendidas_lifebiodiscoveries 
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um carácter sob dupla influência, estando abrangida pela Zona Especial de 
Conservação PTCON0011 (Estuário do Sado) da rede Natura 2000, criado 
como SIC pela RCM 142/97, de 28 de Agosto, e classificado como Zona 
Especial de Conservação (ZEC) pelo Decreto Regulamentar nº 1/2020, de 16 
de Março. 
A topografia apresenta alguma variação, com áreas aplanadas e suaves bem 
como áreas com inclinações a chegarem aos 20% de inclinação. Esta variação 
altimétrica cria áreas onde o domínio sobre a paisagem e planos de água é 
notória, e áreas mais envoltas em vegetação, sob o domínio do coberto 
arbóreo. 
À estação Romana de Tróia correspondem os vestígios do maior centro 
industrial de salgas de peixe do Império Romano, com ocupação entre os 
séculos I a VII d.C. Este património foi classificado como Monumento 
Nacional, por Decreto de 16 de Junho de 1910, D. G. n.º 136, de 23 de Junho. 
 
4.1 Prédio 1 (Ruínas Romanas) 

O prédio 1 localiza-se na margem dos planos de água do estuário e da 
Caldeira, o que em conjunto com altimetrias mais elevada na zona mais 
interior (possivelmente associada a vestígios soterrados pelas areias e vento) 
cria pontos notáveis de articulação visual – à cota alta e baixa –, entre as 
margens da UNOP 4 e a cidade de Setúbal. 

 
Fig.1 Vista aérea do prédio 1 (Ruínas Romanas), com Setúbal em plano de fundo 

 

No prédio 1 está localizada a estação romana de Tróia, com vestígios em toda 
a sua extensão, compreendendo a basílica paleocristã, tanques de salga, e 
oficinas, entre outros. Neste ano corrente foram efectuadas escavações 
adicionais, com a identificação de uma necrópole. O contexto da proximidade 
marinha e estuarina deste sítio será um factor importante para a ocupação 
romana na sua perspectiva industrial da salga de peixe, mas o seu valor 
paisagístico poderá ter sido também fundamental na escolha deste local como 
local de culto, indiciado pela existência de uma basílica paleocristã, e uma 
capela contemporânea devota a Nossa Senhora de Tróia, com a respectiva 
festa em Agosto. 
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Assinala-se ainda a presença de uma ocupação mais contemporânea, também 
em ruínas, no palácio Sottomayor. Este edifício localiza-se imediatamente 
adjacente à basílica paleocristã, sendo a sua volumetria dominante nesta área. 
O sistema de vegetação está dominado pela retama (Lygos monosperma), com 
pequenas áreas de herbáceas e gramíneas. Encontram-se ainda alguns 
exemplares de espécies alóctones, algumas delas invasoras com as acácias. As 
espécies arbóreas/arbustivas de grande porte surgem nas cotas mais altas, e 
nas áreas de maior consolidação do solo. 
 
4.2 Prédio 2 (Eco resort) 

 Ao prédio 2 corresponde parte da área interior da UNOP 4, sem relação visual 
com a margem estuarina, e com alguma proximidade à Caldeira, sendo que a 
vegetação dificulta esta relação visual. 

 
Fig.2 Vista aérea do prédio 2 (Eco resort), com a Caldeira à esquerda e o estuário à direita 

 

É uma área com topografia variável, com algumas depressões e elevações 
marcadas, com uma rede de percursos existente bem definida. 
O sistema de vegetação é sobretudo composto por um estrato arbóreo de 
pinheiros (bravos e mansos), alguns zambujeiros, e com algumas espécies 
ligadas à exploração agrícola junto à Caldeira, como os limoeiros. Incluem-se 
ainda manchas expressivas de acacial e eucaliptal.   
 
4.3 Prédio 4 (Escritórios/Serviços de utilidade pública) 

O prédio 4 corresponde à área dentro da UNOP 4 onde o património natural 
é o menos interessante. A vegetação é rarefeita, sendo composta quase 
exclusivamente por pinheiros e acácias. É também a área de ocupação mais 
próxima da EM253-1 e junto ao nó de distribuição para o cais dos Ferries, e 
Centro Desportivo.  
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Fig.3 Vista aérea do prédio 4 (Escritórios/Serviços ), com o campo desportivo em primeiro plano 

 

5. Descrição da proposta 

Neste capítulo descrevem-se as propostas para os prédios 1, 2 e 4, e suas 
interligações, no seu enquadramento e programa, materialidade, e sistema de 
vegetação. 
 
5.1 Caminhos pedonais da UNOP 4 e Postos de Observação de Avifauna 
Enquadramento 

O património natural da UNOP 4 é um dos maiores valores da península de 
Tróia, tendo a Caldeira como ponto notável de confluência de património 
florístico e da fauna, nomeadamente da avifauna. Neste contexto verifica-se 
já a presença de um posto de observação de avifauna na margem Oeste da 
Caldeira, com trilhos e caminhos de pé-posto, mais ou menos formalizados, 
que permitem o usufruto deste património. 
No seguimento dos princípios de respeito, protecção e valorização do 
património ambiental da UNOP 4, que regem toda a proposta do presente 
projecto de execução, é proposto um novo posto de observação de avifauna 
na margem Este da Caldeira, e uma rede de percursos pedonais (assentes nos 
trilhos existentes), de maneira a integrá-los com a nova proposta de ocupação 
da UNOP 4. 
 
Programa 

Os trilhos propostos têm duas valências fundamentais, uma associada com a 
valorização e usufruto do património natural, e outra de protecção das áreas 
mais sensíveis da margem da Caldeira, nomeadamente a margem Sul e Norte. 
Assim, e simultaneamente, propõe-se uma rede de trilhos pedonais integrada, 
permitindo uma circulação por toda a extensão da UNOP 4 articulada com a 
nova ocupação – tanto com a área das Ruínas Romanas como com o Ecoresort 
– dissuadindo a passagem de pessoas nas áreas mais sensíveis das margens da 
Caldeira, cuja sinalética funcione como  suporte de material informativo, 
numa perspectiva de sensibilização e educação para as questões ambientais e 
paisagísticas. 
A rede de percursos assenta em trilhos já existentes, assumindo dois pontos 
de articulação fundamentais: um ponto no centro do Ecoresort (usando o 
Campo de Golfe da UNOP 3 como apoio), e o outro ponto na via principal 
entre as Ruínas Romanas e o Ecoresort.  
O primeiro ponto, a partir do Ecoresort, indicará o percurso para aceder ao 
limite Oeste da Caldeira, usando o posto de observação de avifauna existente 
como ponto de integração com os trilhos existentes. O segundo ponto, entre o 
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Ecoresort e as Ruínas Romanas, distribui os trilhos para a margem Este da 
Caldeira (e para o novo posto de observação de avifauna proposto), bem como 
para as áreas de praia a Este e Oeste, “praia da Caldeira” e “praia do estuário”, 
respectivamente.  
Estes dois pontos são notáveis para o suporte de materiais informativos, sendo 
desejável que a informação ambiental – flora, fauna, e dinâmica da Caldeira 
e margens estuarinas – e a informação arqueológica sejam apresentadas como 
patrimónios complementares e interligados, seguindo as sinergias da partilha 
dos centros arqueológico e ambiental, e centro científico ambiental no prédio 
1. 
 
Materialidade 

Os trilhos fazem uso de caminhos existentes, em areia/terra batida, a manter, 
acrescendo sinalização com pequenos prumos de madeira que indicam as 
direcções do trilho, à semelhança com as estratégias adoptadas na rede de 
trilhos em paisagens protegidas em Portugal. 
Os suportes de informação são em tudo equivalentes aos já em utilização na 
Pensínsula de Tróia. 
 
5.2 Prédio 1 (Ruínas Romanas) 
Enquadramento e programa 

Neste prédio encontram-se as ruínas romanas: basílica paleocristã, oficinas e 
tanques de salga, roda de água, necrópole, e o núcleo expositivo a Este da área 
de ocupação e enquadramento; bem como a capela da Nossa Senhora de Tróia 
e as ruínas do palácio Sottomayor. Na presente proposta, este prédio recebe o 
novo edifício dos centros arqueológico e ambiental, e centro científico e 
ambiental; e os edifícios do hotel (recuperação do palácio Sottomayor e 
recuperação de dois corpos existentes). A portaria para o hotel e ruínas 
encontra-se descrita no prédio 2. 
Este programa, direcionado para um alojamento de qualidade em conjunto 
com um núcleo de interpretação dos valores patrimoniais arqueológicos e 
naturais, decorre o entendimento deste sítio como absolutamente notável do 
ponto de vista paisagístico, natural e histórico, bem como um local de culto 
com tradições que remontam à ocupação romana e que se mantêm hoje vivas 
pela festa dos pescadores de Setúbal, que ocorre em Agosto. 
A proposta de arquitectura paisagista pretende responder ao desafio de criar 
um espaço qualificado, que articule de forma eficiente todos estes programas: 
turístico, museológico, religioso e cultural, numa praça de chegada que 
distribui os fluxos pela nova entrada da estação romana de Tróia, a Noroeste, 
a basílica paleocristã, a Norte, e o hotel, a Oeste. Esta praça é servida por um 
estacionamento com capacidade para 22 lugares de ligeiros (2 de mobilidade 
reduzida), e dois autocarros. Incluem-se ainda 10 lugares para bicicletas. 
Pretende-se que desta maneira a praça tenha um carácter pedonal, amplo e 
confortável, mantendo a circulação de veículos a montante. 
É proposto um novo acesso à capela de Nossa Senhora de Tróia, um passadiço 
em madeira, representando uma requalificação importante neste espaço, e 
assegurando a realização da festa dos pescadores de maneira mais confortável 
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e segura, dando resposta às exigências da DIA. Este passadiço funciona de 
forma independente das ruínas, sendo que é de carácter público. O passadiço 
no seu troço final integra degraus rampeados, de acesso generoso e 
confortável, sendo que se propõe – numa segunda fase de construção – um 
acesso sem obstáculos, a partir do interior do recinto das Ruínas, até à Capela. 
No entanto, visto que a relação da capela com as ruínas é bastante imbricada, 
propõe-se que este novo passadiço possa complementar o percurso expositivo, 
permitindo uma articulação de todo este património (romano e mais 
contemporâneo), que hoje se encontra desconectado e sem possibilidade de 
acesso contínuo. Em conjunto, são propostos caminhos adicionais de ligação 
entre o passadiço e o núcleo expositivo agora aberto ao público, com uma área 
de estadia à cota alta, fazendo uso do domínio sobre todo o território e sistema 
de vistas com a envolvente. 
Dando resposta à DIA, é importante referir que o projecto dá resposta às 
necessidades logísticas da festa da Nossa Senhora de Tróia, usando o 
estacionamento como área multifunções para o evento, e mantendo a área 
tradicionalmente utilizada para o acampamento temporário livre de 
intervenção, não quebrando a continuidade desta prática religiosa e cultural. 
São definidas áreas plantadas para definir claramente o que são áreas afectas 
ao hotel, deixando uma clareira para o acampamento temporário, e deixando 
ao hotel a responsabilidade de providenciar soluções de acesso e 
estacionamento aos seus hóspedes, na duração das festas. Desta maneira, 
usando uma logística semelhante àquela que é tradicionalmente utilizada, usa-
se o estacionamento como ponto de articulação entre as margens para a 
chegada dos barcos e acampamento, e o acesso à capela através da praça 
central, afastando este fluxo intenso da entrada e área imediatamente 
adjacente ao hotel. 
 
Materialidade 

Os pavimentos propostos distinguem o uso pedonal do viário, pelas suas 
necessidades de capacidade de carga, resistência e longevidade, e 
enquadramento com o sítio e novos edifícios. 
A circulação e estacionamento viários, sendo expectável que a sua utilização 
seja consideravelmente superior à actual, são propostos em calçada de granito 
amarelo, com elevada capacidade de carga e fácil manutenção, assegurando 
ainda alguma permeabilidade. Faz-se uso da calçada também junto ao palácio 
Sottomayor, em substituição do que é hoje um pavimento em betão, 
envelhecido e em mau estado. A praça pedonal é proposta em saibro, um 
material friável mas de grande capacidade para o uso pedonal, criando um 
espaço definido e claro, mas integrado no carácter da margem estuarina e de 
património arqueológico.  
No acesso à capela, faz-se uso da madeira (permitindo um acesso sobrelevado, 
simultaneamente minimizando as pendentes do percurso, e respeitando os 
vestígios escavados e por escavar). Nos caminhos propostos adicionais para o 
percurso expositivo propõe-se uma betonilha com inerte à vista, na 
continuidade do que está já a ser utilizado no núcleo arqueológico. Este 
pavimento de reutilização de material argiloso, argamassado, tem a sua 
inspiração em pavimentos da época romana, sendo de construção com pouca 
intervenção no solo – questão major num contexto arqueológico, estando bem 
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integrado com as áreas de estadia/passadiços em madeira existentes. Para a 
área de estadia proposta, em articulação com a capela e seu novo passadiço, 
faz-se uso das mesmas soluções construtivas em madeira, numa lógica de 
continuidade. 
 
Vegetação 

A estrutura verde existente está neste momento dominada pelo retamal (Lygos 
monosperma), naquilo que é um sistema pouco complexo e pouco diverso, 
encontrando-se alguns pinheiros e arbustos nas cotas mais elevadas e áreas 
com maior consolidação de solo.  
A gestão/recuperação da estrutura verde passa por reconhecer a importância 
da retama na estabilização da margem, e na sua capacidade de adaptação às 
condições edafo-climáticas particulares deste sítio, sendo que esta capacidade 
lhe conferiu um carácter algo agressivo, impedindo o crescimento de outras 
espécies. Deste modo, propõe-se um desbaste selectivo da retama, procurando 
instalar outras espécies adaptáveis às condições estuarinas, diversificando e 
complementando a estrutura verde. 
A instalação de áreas plantadas junto à implantação da via de acesso principal 
e estacionamento pretende-se que seja volumetricamente mais expressiva, 
filtrando a presença de veículos do hotel e ruínas. Junto ao hotel são propostas 
manchas com volumetria variável, de forma a assegurar uma diferenciação 
entre o espaço público da praça e da clareira junto à margem (local do 
acampamento da festa dos pescadores), e os espaços afectos aos quartos e 
áreas comuns do hotel. A estas áreas corresponde também uma área de maior 
impacto da obra das construções, vias e infraestruturas. 
Nas margens, e com o desbaste selectivos da retama, é importante plantar 
espécies que sejam capazes de assegurar alguma estabilização de areias, bem 
como o algum encharcamento das marés com maior amplitude. 
Em termos de elenco, e em complemento ao definido em PP, propõe-se que o 
estrato herbáceo e sub-arbustivo seja composto por Ammophila arenaria 
(eventualmente em paliçada), Armeria pungens, Cistus salviifolius, e Juncus 
maritimus. Para o estrato arbustivo propõe-se Atriplex halimus, Juniperus 
turbinata e Tamarix africana. Para o estrato arbóreo, propõe-se Pinus pinea. 
 
5.3 Prédio 2 (Eco resort) 

Enquadramento e programa 

Nesta área de ocupação e enquadramento prevê-se a implantação de 125 villas 
com piscina, um edifício de recepção, um edifício de Escritórios/Serviços  e 
staff, uma piscina comum, dois campos de jogos, uma portaria do Ecoresort e 
uma para o hotel/ruínas. 
O projecto de arquitectura paisagista tem como objectivo procurar em 
conjunto com a arquitectura e as especialidades as soluções com menor 
impacto para uma área que não tem neste momento ocupação humana, e na 
qual é imperativo proteger/recuperar os habitats. Faz-se uso da vegetação 
existente, consolidando-a sempre que necessário, por forma a não desvirtuar 
aquilo que pretende ser uma experiência imersiva neste contexto ecológico. 
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Sendo que será nesta área onde os impactos da obra serão mais dispersos no 
território, as áreas de plantação estão previstas as áreas expectáveis de serem 
afetadas pelo processo de obra. 
A implantação das villas seguiu cuidadamente a informação topográfica e 
botânica, minimizando as sobreposições de construções com áreas mais 
declivosas e espécies, e habitats protegidos. Dado que a piscina de cada villa 
é segregada desta, foi possível implantar este volume de forma flexível, 
possibilitando simultaneamente uma localização mais ajustada a cada ponto 
do terreno, e criar uma diversidade entre todas as villas. Cada villa tem uma 
relação com a sua envolvente única e distintiva, incluindo uma área de 
pequena clareira imediatamente adjacente à área exterior coberta, e áreas 
arbustivas e sub-arbustivas de articulação e enquadramento. As bolsas de 
estacionamento, prevendo um lugar por villa e adicionais para visitantes, 
conforme PP, estão distribuídos pelos acessos principal e secundários, 
implantados seguindo as mesmas premissas usadas na implantação das villas 
(198 lugares, no total). 
O conjunto dos edifícios da recepção, Escritórios/Serviços  e staff, e portaria 
conjugam-se com a piscina comum e os campos de jogos. Nesta zona 
encontra-se uma edificação em ruínas, a demolir, adjacente ao local onde 
presentemente se faz a entrada para as ruínas romanas. Assume-se assim que 
esta zona tem já uma intervenção mais marcada, que será aprofundada pela 
demolição do edifício existente. Decorre desta intervenção preconizada, e da 
presença de uma mancha expressiva de acacial, que aqui se proponha a 
implantação do estaleiro principal de obra. É também aqui que se prevê uma 
maior densidade de pessoas, em associação à recepção, piscina comum e 
campos de jogos. Para a área de entrada e recepção prevê-se ainda um 
estacionamento de 23 lugares (incluindo 3 de mobilidade reduzida), bem 
como um acesso segregado de logística e Escritórios/Serviços , minimizando 
a presença de veículos mais pesados no interior do Ecoresort. Incluem-se 
ainda 30 lugares de bicicletas na recepção/piscina comum/campos de jogos.  
A áreas de plantação surgem em toda a área da entrada e recepção procurando 
mediar a presença destes elementos na paisagem, integrando-os na sua 
envolvente e assegurando um espaço de qualidade, com acessos de qualidade 
e conforto para todos os tipos de acessibilidade.  
A portaria do hotel/ruínas está na área de ocupação e enquadramento do 
prédio 2, junto à nova via que continua o acesso às instalações militares, para 
que do ponto de vista dos visitantes/hóspedes, o início da experiência seja já 
distante da EM253-1, criando um afastamento ao que é uma experiência mais 
urbanizada da península de Tróia. Não será expectável uma destruição 
significativa de revestimento vegetal existente neste apoio de reduzida 
dimensão, para além do já contemplado na extensão da via de acesso às 
instalações militares. 
 
Materialidade 

À semelhança do previsto no prédio 1, os acessos viários sujeitos a manobras 
mais intensas – cruzamentos – e estacionamentos são propostos em calçada 
de granito amarelo. O restante perfil das vias, tanto a principal como as 
secundárias, são propostas em pavimento de inertes agregados com 
aglutinante natural. 
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Todos os acessos aos edifícios, da recepção e villas, são materializados em 
passadiços em madeira, articulando-se com a materialidade do projecto de 
arquitectura, e sobrelevando-os em relação ao terreno, limitando a dispersão 
do pisoteio neste território. 
Os campos de jogos são previstos em pavimento desportivo específico para a 
prática desportiva. 
 
Vegetação 

A área do prédio 2 é diversa em termos topográficos, sendo que o coberto 
arbóreo é dominado pelo pinhal manso e bravo (Pinus pinea e Pinus pinaster), 
e se verifique a presença sobretudo de revestimento herbáceo e sub-arbustivo, 
com menor presença de revestimento arbustivo. Identificam-se ainda áreas de 
acacial e eucaliptal, com uma expressão significativa. 
A gestão/recuperação da estrutura verde neste prédio passa simultaneamente 
pela preservação dos habitats protegidos e pela remoção do acacial e 
eucaliptal, de forma continuada e progressiva, assegurando que a vegetação 
autóctone tenha a possibilidade de se instalar de forma espontânea. Sem 
intervenção, a ocupação do acacial poderá ganhar terreno, podendo perder-se 
irreversivelmente exemplares protegidos. 
A instalação de áreas plantadas, junto à área da recepção e para cada villa, 
procura sempre consolidar a vegetação existente, recuperando as áreas de 
impacto da obra e articulando a presença das novas ocupações desta paisagem 
– construções, acessos e estacionamentos. 
Desta forma, distinguem-se três níveis de intervenção: a primeira com a 
instalação de pequenas clareiras adjacentes à villas – o que pode significar 
uma reposição de areia caso haja lugar a uma descompactação na área de 
impacto da obra, mas sem lugar a plantações –; o segundo com a plantação de 
herbáceas e sub-arbustos, normalmente associadas à presença de coberto 
arbóreo existente; e finalmente áreas de plantação arbustiva e sub-arbustiva, 
para integração de estacionamentos, mediação entre villas e respectivas áreas 
de usufruto, área da piscina comum e campos de jogos. 
Está ainda identificada uma área intercalar entre as áreas de 
gestão/recuperação da estrutura verde e áreas de plantação propostas, onde 
pode haver lugar a um reforço de plantação, caso seja necessário substituir 
algum exemplar em deficiente estado fitossanitário, ou áreas com densidade 
demasiado reduzida. 
Foram mantidos o maior número possível de exemplares de Pinus spp., os 
exemplares de Olea europea sylvestris, e Citrus limon, este últimos memórias 
do uso agrícola junto ao dique da Caldeira. O coberto arbóreo existente 
apresenta diferenças de densidade expressivas (densidade muito alta no limite 
Oeste, e bastante mais rarefeita no limite Este), havendo lugar a algum 
desbaste de Pinus spp. no limite Oeste, onde a sobreposição de exemplares é 
contraproducente para o bom desenvolvimento de cada árvore 
individualmente.  
A plantação proposta de árvores pretende reforçar áreas com coberto arbóreo 
mais deficiente – áreas de remoção do eucaliptal, por exemplo, sendo também 
prevista a plantação de Pinus sp. em áreas de remoção do acacial. 
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Em termos de elenco, de acordo com o PP, propõe-se que o estrato sub-
arbustivo e arbustivo seja composto por Phillyrea angustifolia, Pistacia 
lentiscus, Rhamnus alaternus, Calluna vulgaris, Cistus salviifolius, Corema 
album, Osyris alba, Osyris lanceolata, Halimium halmifolium, Lavandula 
pedunculata, Rosmarinus officinalis, Santolina impressa, Thymus 
capitellatus, Thymus carnosus, entre outros. Estas espécies, para além de bem 
adaptadas às condições edafo-climáticas, cumprem ainda uma importante 
função para a fauna, particularmente para a avifauna, graças às suas bagas. 
 
5.4 Prédio 4 (Escritórios/Serviços de utilidade pública) 

Enquadramento e programa 

Prevê-se a implantação de cinco edifícios para apoio logístico e de 
Escritórios/Serviços de utilidade pública para a península de Tróia, dispostos 
de forma radial, em articulação com o acesso existente ao cais do Ferries. 
O projecto de arquitectura paisagista reconhece o menor valor ambiental deste 
prédio, sendo que os princípios que regem todo o projecto – nas suas áreas de 
maior valor e sensibilidade – são também aqui aplicados.  
Neste edifícios é expectável um uso diário mais intenso por parte de 
trabalhadores e visitantes, e propõem-se áreas de estadia entre os edifícios, 
associadas a bolsas plantadas. Estão ainda previstos vários acessos viários a 
partir da via para os edifícios, permitindo que as funções logísticas e de 
arquivamento possam decorrer de maneira confortável e eficaz. 
O estacionamento proposto, de 165 lugares (com quatro de mobilidade 
reduzida) distribui-se numa plataforma que se ajusta à topografia mais 
aplanada, desenvolvendo-se na base de um pequeno cerro onde se encontram 
alguns pinheiros, reduzindo a mobilização de terreno. Este estacionamento é 
ainda marcado por áreas de plantação, por forma a quebrar a sua extensão e 
mediar a presença de veículos. Incluem-se ainda 35 lugares para bicicletas. 
Encontra-se ainda uma estrutura associada ao abastecimento de água, com 
acesso garantido a partir da via do estacionamento, integrando-a com 
vegetação proposta. 
 
Materialidade 

À semelhança do previsto no prédio 1 e 2, os acessos viários e 
estacionamentos são propostos em calçada de granito amarelo. 
O pavimento pedonal em articulação com os edifícios é em saibro, integrando-
se na envolvente. Os bancos que surgem junto às bolsas verdes são em betão 
pré-fabricado, ajustando-se ao desenho de cada bolsa, com sistematização dos 
troços curvos. 
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Vegetação 

No prédio 4 a vegetação é bastante rarefeita, com poucos exemplares de Pinus 
spp. e deficiente coberto sub-arbustivo e arbustivo. Identifica-se, no entanto, 
uma mancha de acacial junto ao limite com a EM253-1.  
A gestão e recuperação da estrutura verde passa primeiramente por uma 
remoção do acacial, sendo que se propõe um reforço do coberto vegetal na 
área envolvente ao estacionamento, e propõem-se exemplares arbóreos para 
as caldeiras dos estacionamento e bolsas entre os edifícios. As áreas plantadas 
associam-se à envolvente do estacionamento e bolsas entre edifícios. 
Em termos de elenco, de acordo com o PP, propõe-se que o estrato sub-
arbustivo e arbustivo seja composto por Phillyrea angustifolia, Pistacia 
lentiscus, Rhamnus alaternus, Calluna vulgaris, Cistus salviifolius, Corema 
album, Halimium halmifolium, Lavandula pedunculata, Rosmarinus 
officinalis, Santolina impressa, Thymus capitellatus, Thymus carnosus, entre 
outros. 
Para o estrato arbóreo, propõe-se Pinus pinea. 
 
 
 
Lisboa, 12 de Maio de 2022 
 
 

Paulo Pereira, LMArch 
Director Landscape (APAP 1019) 
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